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1 Inledning 

 

Jag har alltid sett religionsfrihet som något problemfritt och som något självklart. Men efter att ha 

fördjupat mig i religionsfriheten komplexitet så har jag märkt att det finns en del kontroverser kring 

religionsfriheten, till exempel vems religionsfrihet det skall värnas om.  En annan kontrovers är om 

religionsfriheten ska omfatta också religiösa sedvänjor som skäktning. Den svenska 

religionsfrihetslagstiftningen omfattar idag inte sedvänjor, medan internationell rätt har valt att göra det. 

Genom att ha fått upp ögonen för de kontroverser som finns kring religionsfriheten, har mitt intresse 

också ökat för att fördjupa mig i frågan. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilken syn på religionsfrihet som uttrycks i två svenska 

dagstidningar genom en analys av skäktningsdebatten.  

 Är det en positiv eller negativ bild av religionsfrihet som uttrycks i tidningarna? 

 Vems religionsfrihet förmedlas i tidningarnas artiklar, är det frihet till eller frihet från religion 

det värnas om? 

 I vilken mån förhåller sig tidningarnas syn på religionsfriheten till den svenska 

religionsfrihetslagstiftningen, relateras den för eller emot lagstiftningen? 

 Vilken status har religionsfrihetslagen i förhållande till djurskyddslagen, erkänns en konflikt 

mellan dessa lagar?  

 

1.3 Material och metod 
 

Jag har i mitt arbete använt mig av tidningsartiklar som primärmaterial, främst från  

tidningarnas debattsidor, ledare eller insändarsidor. Detta har jag gjort för att få fram åsikter gällande 

skäktning och därmed också religionsfriheten. De tidningar som jag har använt i mitt arbete är Dagens 

Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD), jag kommer i fortsättningen att använda mig av 

tidningarnas förkortningar. DN är en oberoende, liberal daglig morgontidning
1
, medan SvD är en 

                                                 
1 Nationalencyklopedin 28/5 2009. 
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obunden, moderat daglig morgontidning
2
.  Jag valde dessa tidningar eftersom det är två tidningar som 

kommer ut varje dag och eftersom de varje dag för en debatt kring olika ämnen.  

 

För att hitta artiklar för mitt arbete, så valde jag först att se över hur mycket artiklar som fanns till 

förfogande. Detta gjorde jag genom att använda mig av två olika pressarkiv, Presstext för DN och 

Retriever för SvD. De sökord jag använde var följande: skäktning, rituell slakt, Kosherslakt och 

Halalslakt. Jag valde att inte söka på religionsfrihet eftersom jag då inte enbart skulle få upp artiklar som 

behandlade skäktning och religionsfrihet. Jag har säkerligen genom att välja att inte söka efter enbart 

religionsfrihet missat en mängd artiklar som diskuterar religionsfriheten, men jag är i min undersökning 

enbart intresserad att se på religionsfriheten genom en analys av skäktningsdebatten. Vid en första 

sökning fick jag en mängd träffar och jag valde därför att avgränsa mig till en kortare tidsperiod, den 

tidsperiod jag valde var artiklar tillkomna under åren 2000-01 till och med 2008-12. Att jag ändå valde 

en så pass lång tidsperiod var för att jag inte ville ha för få artiklar att arbeta med. När jag nu hade alla 

artiklar från den valda tidsperioden till mitt förfogande var jag tvungen att se över innehållet. Jag valde 

att ta bort alla artiklar som inte handlade om Sverige, eftersom det är den svenska religionsfriheten jag 

skulle undersöka. Jag tog också bort mindre nyhetsartiklar eller notiser, från exempelvis TT där man 

nämner att en ”60-åring misstänks för förbjuden slakt”.
3
 

 

Som sekundärmaterial har jag använt mig av Religionsfrihet i Sverige – Om möjligheten att leva som 

troende av Pia Karlsson och Ingvar Svanberg (red.). Denna bok består av fyra olika kapitel skrivna av 

fyra olika författare, som var och en diskuterar religionsfrihetens egenskaper, svårigheter och 

motsättningar. Genom att se på exempel från verkligheten diskuterar bokens författare kring 

religionsmöten och religiösa minoriteters villkor att leva i enlighet med sin tro i dagens Sverige. Jag har 

använt mig av två av bokens kapitel; Religionsfrihet och religiös mångfald av Pia Karlsson och Ingvar 

Svanberg och Religiös slakt av Åsa Nilsson och Ingvar Svanberg. En annan bok som jag har använt mig 

av är skriften Att slakta ett får i Guds namn – om religionsfrihet och demokrati från 

Demokratiutredningen. Med hjälp av historiska och samtida exempel analyserar författaren slaktfrågan 

som en fråga om religionsfrihet och demokrati. Denna skrift kom till för att väcka en debatt och för att 

ge underlag för reflektioner kring religionsfrihet och svensk demokrati. En tredje bok jag har använt i 

mitt arbete är Frihet och gränser – Filosofiska perspektiv på religionsfrihet och tolerans av Johan 

                                                 
2 Nationalencyklopedin 27/5 2009. 
3 DN 30/10 2006. 
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Modée och Hugo Strandberg (red.). Denna bok är indelad i fyra delar som diskuterar religionens 

förhållande till olika aspekter av samhället. Syftet med boken har varit att ge en bild av den 

mångfacetterade och ständigt intressanta debatten om religionens plats i dagens mångkulturella Sverige. 

Slutligen så har jag också använt mig av boken Religionsfrihet: Om jämlikheten i ett mångkulturellt 

samhälle av Jan Hultman (red.). I denna bok belyser olika samfundsföreträdare, sakkunniga och 

debattörer religionsfrihetsfrågan. 

 

För att svara på de frågor jag ställer om synen på religionsfrihet har jag valt att använda mig av en 

kvalitativ texttolkning. Med hjälp av analysfrågor har jag ställt frågor till mitt material, de frågor jag har 

ställt till mitt material är de som återfinns i frågeställningen.  

 

1.3.1 Hermeneutik 

Det är viktigt att vara medveten om att jag hela tiden i min undersökning av dessa artiklar gör en 

tolkning av vad som står. Hermeneutiker som Hans- Georg Gadamer och Paul Ricœur menar att vi inte 

kan lösgöra oss från våra egna traditioner eller vår tolkningshorisont och göra en absolut objektiv 

tolkning av en text. I all utläggning finns ett samspel mellan nu- och dåtid.
4
 I boken Tolkning och 

reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod av Mats Alvesson och Kaj Sköldberg talar man om en 

minivariant av en hermeneutisk process. Det första som de menar att man ska vara medveten om är att:   

         

        Fakta är alltid förmedlade, resultat av tolkningar, inte urgrunden för dessa. Det blir istället förståelse av texter, i 

bokstavlig och/eller bildlig bemärkelse. Till denna förståelse kommer vi aldrig förutsättningslösa […], utan har alltid 

med oss en förförståelse – redan omfattade teorier, referensramar, begrepp, värderingar – i ljuset av vilken vi tolkar 

texterna, och vilken kommer förändras under processen gång. Först härur kommer fakta fram.
5
 

 

Hur vet man då att det man kommer fram till genom sin tolkning är rimligt? För att avgöra om det man 

kommit fram till är rimligt så krävs det en ”öppen kritisk diskussion och dialog om de argument och 

resonemang på vilka den vilar.”
6
 Det är också viktigt att vara medveten om att ett resultat enligt 

hermeneutiken aldrig är slutgiltigt, utan det är alltid provisoriskt. Den hermeneutiska processen kommer 

ge upphov till nya frågeställningar och avslöjanden.
7
 

                                                 
4 Nationalencyklopedin 15/5 2009. 
5 Alvesson & Sköldberg (1994), s. 165. 
6 Alvesson & Sköldberg (1994), s. 168. 
7 Alvesson & Sköldberg (1994), s. 168. 
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1.4 Teori  

 

För att kunna göra den analys som jag har tänkt är det viktig att jag förklarar vad som menas med 

religionsfrihet, det gör jag genom att dela upp ordet i två begrepp, religion och frihet. Vad innebär 

egentligen religion och frihet? Jag försöker också ge en förklaring av religionsfrihet ur en filosofisk 

synvinkel, men också synen på religionsfrihet i olika lagsamlingar. Min teoretiska del fungerar som en 

bakgrund till mina frågeställningar genom att jag exempelvis beskriver frihet till och frihet från religion. 

 

Enligt den svenska religionsfrihetslagen innebär religionsfrihet att alla människor har rätt att fritt utöva 

sin religion, så länge hon/han inte stör samhällets lugn. Alla människor har rätt att delta i religiösa 

gemenskaper och sammansluta sig med andra, det finns inga hinder för att hålla gudstjänst. Alla 

människor har också rätten att välja att inte tillhöra något trossamfund.
8
 Något som är viktigt att 

uppmärksamma här är att det i den svenska lagstiftningen inte finns någon hänvisning till religiös 

sedvänja, och därmed inte heller religiösa handlingar utanför gudstjänstrummet.
9
 Det är bland annat 

detta som ibland skapar problem när människor vill utöva sin tro, och inte minst i fallet med skäktning. 

Religionsfriheten skyddas inte bara av svensk lagstiftning utan också av Europakonventionen, som 

genom Sveriges medlemskap i EU numera är en del av svensk lagstiftning. Även FN:s konvention för 

mänskliga rättigheter skyddar religionsfriheten. I dessa två lagsamlingar står det att ”Denna rätt 

innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller 

enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, gudstjänst och iakttagande av religiösa 

sedvänjor.”
10

 I dessa lagsamlingar värnas det om religiösa sedvänjor, till skillnad från den svenska lagen 

om religionsfrihet där det inte nämns överhuvudtaget.  Det står också att religionsfriheten endast får 

begränsas då ”[…] det är föreskrivet i lag och är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till 

den allmänna säkerheten, den allmänna ordningen, hälsa och moral samt andras fri- och rättigheter. 

Skyddet för religionsfriheten innebär ett förbud mot bestämmelser som uttryckligen riktar sig mot någon 

viss religionsutövning eller som uppenbart syftar till att motverka en viss religiös åskådning.”
11

  

 

För att kunna förstå vad religionsfrihet är, så måste man ge en förklaring till hur man ser på religion. För 

vad är egentligen religion? Religion är ett mångtydigt begrepp och det är inte lätt att ge en allmän 

                                                 
8 Gunner (1999), s. 52-53. 
9 Ibid. 
10 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, 2009-05-01. 
11 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, 2009-05-01. 
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heltäckande definition. Allmänt kan man säga att religion är vördnad för det heliga, tron på en högre 

makt, gudsdyrkan, gudalära, troslära.
12

 Enligt Gunner så kan man tala om två olika nivåer av religion. 

Den ena nivån handlar om en inre form av religion som ”[…] kopplas till den individuella personliga 

upplevelsen av en relation, ofta definierad utifrån det gudomliga.”
13

 Med andra ord så begränsas religion 

till att handla om idéer och trosföreställningar hos individen. Religion anses inte ha något med varken 

samhälle, politik eller ekonomi att göra. En sådan syn på religion är Sverige ett exempel på och det 

märks tydligt i den svenska religionsfrihetslagen, i denna sätts varje individs rätt till en egen religion, 

liksom rätten att inte ha någon religion i förgrunden.
14

 I artikel 1 och 4 står det: 

 
 

        1 § Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer   

allmän förargelse. 

        4 § Ej må någon vara skyldig tillhöra trossamfund. Åtagande i strid mot denna bestämmelse vare utan verkan.
15

 

 

Denna syn på religion som enbart något privat stöter på problem i mötet med världsreligionerna, för det 

finns inom dessa religioner element som förväntas beröra mer än en individ och utformas till 

gemensamma handlingsmönster. Religion handlar inte enbart om tankar utan också om handling i form 

av exempelvis gudstjänster och undervisning. Det är dock svårare att precisera en religion när det 

handlar om de yttre formerna.
16

 ”De flesta religioner skulle hävda att den inre trosövertygelsen först 

fullbordas när den yttre religionsutövningen kommer till.”
17

 Detta kan man säga är den andra nivån av 

religion, den andra nivån av religion handlar om de handlingar som kopplas samman med utövandet av 

religion. Denna syn på religion hittar man också i den svenska religionsfrihetslagen, genom att man talar 

om rätten att samlas till gemensam gudstjänst så länge det inte stör samhällets lugn.
18

  

 

Religionsfrihet handlar också om en förståelse av vad frihet innebär. Precis som religionsbegreppet har 

frihetsbegreppet många dimensioner. Ibland så talar man om religionsfrihet som frihet till och frihet från 

religion. Med frihet till religion menar man att alla människor ska kunna leva i enlighet med sin 

                                                 
12 Nationalencyklopedin 2009-05-19. 
13 Gunner (1999), s. 68. 
14 Gunner (1999), s. 69. 
15 Gunner (1999), s. 52-53. 
16 Gunner (1999), s. 69. 
17 Ibid. 
18 Gunner (1999), s. 69. 
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religiösa uppfattning eller tro. Med frihet från religion menar man att alla människor ska ha rätt att välja 

att inte vara religiösa eller förhålla sig till en viss tradition.
19

  

 

Ett annat sätt att se på frihet är i form av negativ och positiv frihet. Negativ frihet kan man säga är en 

frihet från inblandningar och begränsningar. Negativ frihet garanteras genom passivitet från staten och 

andra makthavare, till exempel genom att inte diskriminera. Religionsfriheten kan ur detta perspektiv 

ses som rätten att utan hinder få uttrycka sin religiösa tro, genom att exempelvis delta i gudstjänster och 

andra ceremonier.  Från början låg vikten vid den negativa friheten, men det går inte att vara fri att välja 

om det inte finns några faktiska alternativ att välja emellan. Det går alltså inte se på frihet enbart som 

frånvaro av yttre hinder och ingripanden.
20

  

         

Den positiva frihetssynen står i motsats till den negativa friheten och den innebär att man är fri när man 

har/ges möjlighet att genomföra det man önskar. Denna frihet åstadkommes genom ett aktivt handlande 

från staten eller andra makthavare som skall garantera en viss frihet eller rättighet. Ur religionsfrihetens 

synvinkel kan det handla om att upplåta mark och bevilja bygglov för moskéer, eller att genom 

lagstiftning godkänna exempelvis skäktning. Denna strikta uppdelning mellan positiv och negativ frihet 

ifrågasätts idag från olika håll, enligt Maria Klasson Sundin så bör de användas sida vid sida.
21

 

 

Religionsfrihet kan alltså uppfattas på olika sätt, dels så kan den kan uppfattas i termer av frihet till och 

frihet från, dvs. att få utöva religion och att slippa religiös påverkan. dels så kan den uppfattas utifrån 

negativ och positiv frihet, dvs. att inte hindras respektive att ha praktiska möjligheter att utöva religion.
22

  

          

Det är också viktigt att när man diskuterar religionsfriheten tar hänsyn till hur den omgivande kontexten 

ser ut. Detta innebär att man måste se närmare på hur staten och samhället i stort förhåller sig till 

religion. Det finns två politiska bakgrundsvillkor för religionsfrihet. Det första bakgrundsvillkoret är om 

staten präglas av strikt religiös neutralitet, sekularism. Enligt detta synsätt så är religionen en privatsak, 

helt isolerad från resten av samhället. Religion anses inte ha något med varken samhälle, politik eller 

ekonomi att göra. Det andra bakgrundsvillkoret är staten ger särskilda privilegier till 

befolkningsmajoritetens religionstillhörighet eller religionsutövning generellt, teopolitik. Den svenska 

                                                 
19 Klasson Sundin (2006), s. 121-122. 
20 Klasson Sundin (2006), s. 123. 
21 Ibid. 
22 Klasson Sundin (2006), s. 124. 
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statens relation idag gentemot Svenska kyrkan är ett exempel på teopolitik, genom att de exempelvis är 

huvudman för det svenska begravningsväsendet. Teopolitik kan också handla om att 

minioritetsreligioner ges vissa rättigheter, exempelvis rätt till friskolor. Religion är enligt detta synsätt, 

på något sätt, en offentligt gynnad angelägenhet.
23

    

    

1.5 Forskningsläge 
 

Det finns en mängd tidigare forskning som behandlar religionsfriheten, det finns däremot inte lika 

mycket forskning som behandlar skäktning. I Religionsfrihet i Sverige – Om möjligheten att leva som 

troende av Pia Karlsson och Ingvar Svanberg (red.), som består av fyra olika artiklar, skriver man om 

alltifrån Religionsfrihetens framväxt till byggandet av moskéer. Det kapitel som ligger närmast mitt 

ämne är Religiös slakt skrivet av Åsa Nilsson och Ingvar Sandberg. I denna artikel talar man om 

skäktning, den slaktmetod som föreskrivs enligt judisk och muslimsk lag. Man talar om debatten för ett 

förbud mot skäktning som påbörjades i Sverige redan under 1880-talet.
24

 Författarna visar också 

exempel på hur denna debatt har pågått sen dess och in i vår tid, och även vilka aktörer som är 

inblandade. Man har också tittat på tidningsinsändare i ämnet, men bara fram till 1995. En mycket 

intressant del i detta kapitel är jämförelsen av argumenten förr och nu. Här ser man tydligt att många av 

de argument som användes vid seklets början fortfarande är aktuella än idag.
25

  

         

En annan skrift som behandlar religionsfrihet och skäktning är Att slakta ett får i Guds namn – om 

religionsfrihet och demokrati från Demokratiutredningen. I denna skrift diskuterar man främst 

slaktfrågan i förhållande till synen på religionen som en privatsak. Man talar om synen på djur både från 

judiskt, muslimskt och också ”svenskt” håll. Författaren talar om vad Kosherslakt och Halalslakt 

verkligen innebär, det görs också en jämförelse med vilddjursjakt som idag är tillåtet i Sverige. Olika 

lagar gås igenom, man talar om djurskyddslagen kontra religionsfriheten, men också om ett skydd för 

religionsfrihet. 

 

Frihet och gränser – Filosofiska perspektiv på religionsfrihet och tolerans av Johan Modée och Hugo 

Strandberg (red.) består av fyra huvuddelar; Religionsfrihet och demokrati, Frihet och gränser, Tolerans 

                                                 
23 Modée (2006), s. 30. 
24 Nilsson & Svanberg (1997), s. 72-77. 
25 Nilsson & Svanberg (1997), s. 90. 



C-uppsats, Religionsvetenskap 

                                                                                        Elin Franzén 

840127- 

 
 

10 
 

och sanning, Är religionsfrihet nödvändig?. Dessa delar består i sin tur av flera olika artiklar, som 

diskuterar vad religionsfrihet egentligen innebär. Exempelvis så tar man i boken upp till religionsfrihet 

som en politisk frihet, man argumenterar för hur frihetsbegreppet bör förstås, den liberala demokratins 

syn på religion som något privat eller religiösa människors egen syn på sin tro, listan kan göras lång. 

Den sista delen är enligt min uppfattning extra intressant, här diskuteras huruvida religionsfrihet 

verkligen är nödvändigt. Två av de tre författarna i denna del svarar nekande på denna fråga, den ena 

författaren motiverar detta med att det är orimligt att tillskriva religion en speciell rättslig status. Den av 

författarna som säger ja är av uppfattningen, att religionsfrihetsprincipen innehåller något unikt och 

viktigt. Han är också av uppfattningen att principen inte bara ska gälla specifikt religiösa sätt att leva, 

utan den bör förstås som en livsfrihet.
26

 

 

Det är värt att nämna att det även finns en del i internationell forskning som behandlar religionsfriheten 

och skäktning. Jag har valt att inte ta med denna i mitt arbete eftersom jag valt att enbart koncentrera 

mig på den svenska religionsfriheten. 

 

1.6  Bakgrund 

 

1.6.1 Framväxten av religionsfrihet i Sverige 

Religiös tolerans har genom historien varit något mycket ovanligt. Till skillnad från idag då religion ses 

som helt skilt från det offentliga, som en individuell privatsak, så har religion historiskt setts som ett 

djupt liggande kultur- och samhällsmönster. Avvikelser har därför setts som ett hot mot hela samhällets 

existens. Särskilt inom den kristna världen har religiösa minoriteter nästan alltid förföljts.
27

  

         

Först under 1700-talet började den lutherska traditionstroheten ge vika för ett mer sekulariserat 

upplysningsklimat. Bland annat så invigdes en franskreformert kyrka i Stockholm 1752. Judisk-katolsk 

invandring var däremot fortfarande förbjuden. Under Gustav III:s regeringstid garanterades för första 

gången vissa främmande trosbekännare religionsfrihet i landet. Under 1800-talet utvidgades judars och 

                                                 
26 Modée & Strandberg (2006), s. 17. 
27 Karlsson & Svanberg (1997), s. 9. 
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katolikers rättigheter, de fick genom en grundlagsändring 1870 med några undantag, fulla politiska 

rättigheter.
28

 

         

Uppkomsten av väckelserörelserna under 1800-talet skyndade också på utvecklingen för religionsfrihet. 

1858 avskaffades konventikelplakatet, enligt vilket det var förbjudet att anordna enskilda 

sammankomster för andakt och gudstjänst, eller delta i sådana. 1873 tillkom en så kallad dissenterlag, 

enligt vilken medlemmar av den svenska kyrkan kunde anmäla utträde hos sin kyrkoherde och övergå 

till och offentligt utöva sin religion i någon av de kungen erkända församlingarna utanför den 

evangelisk-lutherska kyrkan. För svenskar som ville övergå till ett icke-kristet samfund eller helt stå 

utanför något samfund alls, var detta fortfarande en omöjlighet.
29

 

En av de största religiösa förändringarna i Sverige är att religionen som ideologi tappat mark i det 

offentliga livet, och blivit allt mer privatiserad. Att vara religiös i det svenska samhället innebär därför 

att bejaka en religiös identitet i en omgivning med mycket liten förståelse för religiositet. Utvecklingen 

mot ökad religionsfrihet nådde en höjdpunkt i och med1951 års religionsfrihetslag. Genom 1974 års 

regeringsform, med de för svenska medborgarna grundläggande fri och rättigheterna har vi fått ett 

förtydligande av religionsfriheten som grundlag. Att religionsfriheten är grundlagsfäst innebär i stort att 

regler som strider emot denna princip är ogiltiga; grundlagsbestämmelserna väger tyngre än ev. 

konkurrerande lagstiftningar. Intressant nog har lagen aldrig tillämpats i något fall i domstol. Istället har 

andra lagar trätt in exempelvis djurskyddslagen, när det gäller regler för skäktning FN:s konvention för 

mänskliga fri och rättigheter och Europakonventionen för mänskliga tryggar också religionsfriheten.
30

 

   

1.6.2 Skäktning och vägen fram till ett förbud 

Jag använder i min text begreppet skäktning som ett samlingsord för både judisk (koscherslakt) och muslimsk 

slakt (halalslakt), dvs. religiös slakt. Koscher står inom judendomen, precis som halal inom islam, för något som 

är tillåtet utifrån religiös synpunkt. Ordet skäktning kommer från det judiska ordet för slakt, schechita. Skäktning 

är en beteckning för en slaktmetod där djuret slaktas genom ett snitt i halsen, utan föregående bedövning. I 

Sverige är det sedan 1937 förbjudet att slakta ett djur på detta sätt. Sverige är ett av endast tre länder i Europa som 

förbjuder skäktning.
31

 

         

                                                 
28 Karlsson & Svanberg (1997), s. 10. 
29 Karlsson & Svanberg (1997), s. 11. 
30 Karlsson & Svanberg (1997), s. 11-14. 
31 Gunner (1999), s. 11-14. 
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Redan på 1880-talet påbörjades debatten för ett förbud mot skäktning i Sverige. Detta hängde samman 

med att man i Schweiz lagstiftade mot skäktning 1884. De argument man använde i debatten i Schweiz 

övertogs nästan helt av kampanjen i Sverige. Djurvänner och antisemiter arbetade tillsammans i kampen 

mot skäktning och argumenten man använde sig av handlade dels om djurens rätt, men också om 

huruvida judarna hade rätt att sätta sig över rådande samhällsvärderingar. En viktig politisk förändring i 

Europa som stärkte det svenska ställningstagande var nazisternas maktövertagande i Tyskland, som 

ledde till ett omedelbart förbud av skäktning där.
32

 

         

Sverige genomgick under perioden mellan 1930 och 1979 en del samhälleliga förändringar. En av dessa 

var den stora mängd arbetskraftsinvandrare och flyktingar som kom till Sverige från många delar av 

världen. Inte minst muslimerna ökade i antal i Sverige, och det har medfört att diskussionen om 

bedövning vid slakt åter blivit aktuell. Judarna löste slaktproblemet fram till 1979 genom att bedöva 

djuren med el eller gas. Från 1979 har man istället importerat koscherslaktat kött ifrån Danmark.
33

 1988 

utfärdades en ny djurskyddslag. Denna lag är tydlig när det gäller krav på bedövning innan blodet tappas 

av. Det medför därmed att kosher- och halalslakt är utesluten. Det finns i lagen ett undantag från 

bedövning innan blodet tappas av, det gäller fjäderfä och kaniner. Dessa djur får slaktas utan föregående 

bedövning genom att huvudet skiljs från kroppen. En följd av djurskyddslagen är att all kosher- och en 

viss del av halalslaktat kött importeras till Sverige.
34

  

 

1.7 Disposition 

 

Denna uppsats kommer efter denna inledande del att innehålla tre delar. Först kommer min 

undersökning, analys och tolkning som består av fyra delar. Den första delen behandlar den syn på 

religionsfrihet som tidningarna förmedlar . I den andra delen tar jag upp om vems religionsfrihet som 

förmedlas, är det frihet till eller frihet från religion det skall värnas om. Därefter följer en del som 

behandlar hur tidningarnas syn på religionsfriheten förhåller sig till den svenska 

religionsfrihetslagstiftningen. I undersökningens sista del kommer jag att behandla religionsfrihetslagens 

status, i förhållande till djurskyddslagen. Därefter följer en del där jag kommer diskutera de resultat jag 

                                                 
32

 Nilsson & Svanberg (1997), s. 72-77. 
33 Nilsson & Svanberg (1997), s. 78-79. 
34 Gunner (1999), s. 41-42. 
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har kommit fram till genom min undersökning. Slutligen följer en sammanfattning av uppsatsens 

innehåll och resultat. 
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2 Undersökning, analys och tolkning 

 

2.1 Synen på religionsfrihet i tidningarna 

 

Det råder väldigt delade meningar i tidningarnas artiklar på vilken syn man har på religionsfrihet. Den 

sida som väger tyngst i frågan om religionsfriheten är den syn som är mestadels positiv. Främst i SvD 

märks denna sida, där endast en av sju artiklar är negativa till skäktning och religionsfrihet. Det är 

svårare att säga hur detta förhållande ser ut i DN, den negativa sidan väger över om man ser till synen på 

skäktning, men bara för att man är negativ till skäktning i stort innebär det inte att man inte vill ha 

religionsfrihet. Här blir det mer en fråga om vad man anser att religionsfriheten ska omfatta, ska den 

också omfatta exempelvis religiösa sedvänjor som skäktning. Det framkommer dock att det är fyra 

artiklar för skäktning och religionsfrihet, medan två av sex som är emot skäktning också är negativa till 

religionsfriheten. 

 

Dåvarande Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) Margareta Wadstein skriver i en 

debattartikel i SvD att: ”Religionsfrihet är en del av de mänskliga rättigheterna. Rätten att manifestera 

sin religion är därmed inte förhandlingsbar […].”
35

Denna artikel visar på en positiv syn på 

religionsfrihet eftersom, det hon säger är att en religiös person inte ska behöva träffa överenskommelser 

kring sin tro. Margareta Wadstein säger också i sin artikel att hon ”[…] även verkat aktivt för att 

Sverige, i likhet med alla andra länder i Europa, ska tillåta slakt av obedövade djur enligt påbud i 

judendom och islam – koscher- och halalslakt.”
36

  Detta visar också på en åsikt till frömån för 

religionsfriheten. En religiös person ska inte heller tvingas välja bort vissa saker i sin religion, som till 

exempel att bära slöja eller att få äta halal- eller koscherslaktat kött, tvingas den enskilde till detta 

innebär det att hon/han blir diskriminerad på grund av sin tro. 

 

Det finns också en artikel i SvD som är skriven av Hans Ingvar Roth docent i etik till förmån för 

religionsfriheten, där författaren anser att slaktförbudet beskär svensk religionsfrihet. Författaren menar 

att det främst är kring skäktning det blir en krock mellan svensk lagstiftning och internationell eftersom 

skäktning handlar om en religiös sedvänja. Författaren betraktar rätten till skäktning som en viktig 

                                                 
35 SvD 10/2 2003. 
36 Ibid. 
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symbolfråga för judar och muslimer, eftersom måltider inom dessa traditioner har en viktig religiös 

betydelse, detta avspeglar sig särskilt i fråga om valet av mat, tillagningssätt, och slaktmetod.
37

 Att 

denna artikel är positiv till religionsfrihet visar sig enligt min uppfattning genom att författaren jämför 

svensk lagstiftning med internationell och också genom att han i slutet säger att: ”Det återstår således att 

se om Sveriges stegrade internationalisering kan ge en öppning i en fråga som utgör det verkliga 

lackmustestet på vår påstådda mångkulturalism och religionsfrihet”.
38

  Författaren visar här en kritisk 

syn på Sveriges enligt honom uttalade mångkulturalism och religionsfrihet genom att han säger att den 

är påstådd. Det framkommer en syn på att det är saker med det mångkulturella samhället och 

religionsfriheten som behöver förändras till det bättre, i synnerhet att det behöver utvecklas en mer 

omfattande tolkning av religionsfrihetsbegreppet, så att också symboler och sedvänjor som skäktning 

inbegrips. 

 

I ett inlägg till en ledarartikel i DN emot skäktning skriven av Hanne Kjöller
39

, gör författaren Lars 

Denck, professor i socialpsykologi, en liknelse mellan den svenska älgjakten och skäktning. Han talar 

om att det varje år i älgjakten skjuts tusentals djur, många av dessa skadeskjuts.”Att riksdagen skulle 

förbjuda älgjakten med dess mångdubbelt större och värre konsekvenser i termer av djurplågeri är 

otänkbart. Älgjakt är ju en folkligt djupt förankrad företeelse i Sverige. Människors djupt kända 

traditioner måste man respektera.”
40

 Det han säger är att också skäktning borde vara tillåtet i Sverige, så 

länge älgjakt är det. Detta visar en positiv syn på religionsfrihet eftersom han menar att djupt liggande 

traditioner ska respekteras, vare sig det handlar om religiösa sedvänjor som skäktning eller om älgjakt. 

        

Den negativa synen på religionsfrihet i tidningarna hänger ofta samman med en syn på religion som 

något negativt. Religiösa påfund som skäktning är inte något som kan accepteras i dagens Sverige. 

Religion är något bakåtsträvande, något negativt. Detta märks tydligt i de artiklar som är skrivna till stöd 

för djurskyddet. Oftast nämner man inte religionsfriheten alls i dessa artiklar, utan man uttrycker mer en 

negativ syn på religion och rätten att utöva sin religion. I en insändare i DN skriver författaren: 

 

        Är det inte viktigare att vi skyddar våra djur från att plågas onödigt vid slakt, än att vissa dubiösa religiösa 

kriterier måste uppfyllas? Att skära halsen av ett obedövat djur, så som sker vid halal-slakt, måste betecknas som 

                                                 
37 SvD 13/10 2005. 
38 Ibid. 
39 DN 25/11 2006. 
40 DN 1/12 2006. 
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djurplågeri av grövsta slag, liksom kosherslakt. Det är en skam för vår upplysta tid att tillåta att religiösa griller av 

detta slag går ut över oskyldiga djur. Att detta sedan backas upp av vår statsminister säger en del om hur man offrar 

oskyldiga djur på populismens altare.
41

 

 

Detta exempel visar på denna negativa syn på religion och därmed också religionsfrihet genom att de 

religiösa kriterier som ska uppfyllas kallas för dubiösa, dvs. tvivelaktiga. Det talas också om religiösa 

griller och att dessa går ut över oskyldiga djur. Författaren anser här alltså att religionen i sig kan göra 

skada och vill därför, om inte uttalat, att religionsfriheten ska begränsas.  

 

Hanne Kjöller skriver på DN:s ledarsida som kommentar till ett tv-program, Existens i SVT, där Lena 

Posner Körösi Judiska centralrådets ordförande deltagit: 

 

        Men Lena Posner Körösi ämnar förgrova debatten ännu ett steg. Hon berättar att det i församlingen finns många 

överlevande, och barn till överlevande, och att de när de går till sin koscherbutik där de kan köpa importerat 

koscherslaktat kött blir påminda om att de ”inte har samma rättigheter som våra trosfränder i Europa”. 

        Här spelar hon på skuld och senare också dubbelmoral. Det går att köpa koscherslaktat kött i Sverige, alltså finns 

ingen anledning att slakten inte ska tillåtas i Sverige. Men om man verkligen tycker att det är dubbelmoral finns en 

annan lösning. Att förbjuda importen.
42

 

 

Författaren uttrycker här en syn på religionsfrihet som är mycket negativ. Hon vill inte bara att det ska 

vara förbjudet med i det här fallet koscherslakt i Sverige, utan hon är också beredd att förbjuda importen 

av sådant kött. Detta skulle i så fall innebära ytterligare begränsningar av religionsfriheten, och det 

verkar hon inte alls se som ett problem. 

 

Det finns också som sagt en syn som är uttalat negativ till skäktning och också i fortsättningen vill ha ett 

förbud, samtidigt som man inte är negativ till religionsfriheten i sig. Johan Beck-Friis, leg veterinär, 

skriver att ”Religionsfriheten får inte inskränkas av fördomar, där är nog alla överens. Samtidigt finns 

det gränser för vad samhället kan tillåta.”
43

 Han är inte negativ till religionsfriheten men vill samtidigt 

att den ska begränsas till förmån för djurskyddet. Han menar att det finns värden i samhället som det är 

viktigare att upprätthålla, än att låta religionsfriheten omfatta också skäktning.  

                        

                                                 
41 DN 4/9 2008. 
42 DN 25/11 2006. 
43 DN 27/5 2006 
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2.2  Frihet till eller frihet från religion 

 

I tidningarnas artiklar så är det främst friheten till religion som diskuteras. De artiklar som är för att 

skäktning också ska bli tillåtet i Sverige, tycker också att religionsfrihet ska omfatta frihet till religion. 

Var de olika författarna ställer sig i frågan om frihet från religion är inte lika självklart eftersom detta 

inte diskuteras i någon större utsträckning. 

 

I en debattartikel i SvD skriven av Camilla Grepe och Göran Rydland så menar författarna att det är 

frihet från och frihet till religion, som frågan om religionsfrihet handlar om.
44

 Denna artikel utmärker 

sig på så sätt att det i första hand är frihet till och frihet från religion som diskuteras. Deras ståndpunkter 

kommer därmed fram på ett mycket mer tydligt sätt än det gör i övriga artiklar. Diskussionen i deras 

artikel handlar mycket om huruvida det i fortsättningen bör finnas ett särskilt skydd i regeringsformen 

för religionsfriheten. Artikelförfattarna vill att detta skydd ska vara kvar, men också att religionsfriheten 

bör få ett förtydligande gällande både frihet från religion och frihet till religion. Det bör nämnas att 

författarna tidigare varit aktiva i förbundet Humanisterna, och det kan vara relevant att nämna för att 

humanister står ”för en normativ uppfattning om människans natur: hon har ett värde som inte får 

kränkas och rätten att i frihet förverkliga sin mänsklighet.”
45

Det är därför extra viktigt för dem att de ska 

ha rätt att välja att vara fria från religion, med tanke på att de anser att de i frihet ska få välja vem de vill 

vara. Ett annat argument som de för fram är att om religionsfriheten tas bort ur regeringsformen så 

innebär det också att friheten från religion försvinner. ”Detta är ett hån, inte minst mot alla dem som 

kommer till Sverige på grund av religiöst förtryck i till exempel muslimska länder.”
46

 De anser att det av 

den anledningen är direkt olämpligt att ta bort begreppet religionsfrihet ur regeringsformen.  

 

I en av artiklarna som jag har använt i min undersökning, så vill man från religiös sida att frihet till 

religion ska finnas med i religionsfrihetslagstiftningen, och att denna rätt ska gälla på alla plan i livet. 

Samtidigt så uttrycker man att icke-religiösa ska ha rätt till att välja sin egen väg utan religion. 

Samfundsledaren Sten-Gunnar Hedin skriver; ”Vi vill i framtiden inte bara ha friheten och rättigheten 

att tro, tänka och tycka religiöst – vi vill också ha friheten att utöva vår tro efter vår egen övertygelse 

                                                 
44 SvD 11/5 2008. 
45 Nationalencyklopedin 29/5 2009. 
46 SvD 11/5 2008. 
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och samvete. Lika självklart är det att min rätt till religiös frihet inte får kränka någon annans frihet.”
47

 

Hedin säger inte här rakt ut att han menar att religionsfriheten också ska omfatta frihet från religion, 

men om inte religiös frihet får kränka någon annans frihet, så borde den andra friheten likväl kunna 

innebära frihet från religion. Hedin vill inte att troende människor ska behöva begränsa sig i sin tro, då 

ska inte heller icke-troende behöver underordna sig till att vara tvungna att tillhöra något religiöst 

samfund. 

 

Samfundsledaren Sten-Gunnar Hedin talar också i sin debattartikel i SvD om frihet till religion. Han 

menar att det för den troende är lika viktigt med en personlig inre tro, som med utövandet av religiösa 

handlingar.
48

 Enligt min uppfattning är det därför viktigt att religionsfriheten handlar om frihet till 

religion, den troende ska ha rätt att uttrycka sin tro, inte bara i det inre, utan också i det yttre.  

 

Mycket av diskussionen kring frihet till religion handlar om hur man kan leva enligt sin religion i 

vardagen. Daniel Lillman skriver i DN att ”Förbudet mot halalslakt i Sverige borde upphävas”.
49

 Han 

talar om svårigheter för de 400 000 muslimer som idag bor i Sverige att hitta köttprodukter som är 

godkända enligt islam. Han menar att om halalslakt skulle bli lagligt i Sverige så skulle det också 

underlätta för många.
50

 Författaren vill att det ska bli enkelt också för muslimer att följa religiösa 

föreskrifter över hur man skall leva. För att detta ska vara genomförbart så krävs det frihet till religion. 

 

2.3  Religionsfriheten och den svenska religionsfrihetslagstiftningen 

 

Det är ganska svårt att hitta bra exempel på hur religionsfriheten relateras till 

religionsfrihetslagstiftningen i tidningarnas artiklar. Man hänvisar i sin argumentation inte så mycket till 

religionsfriheten, utan debatten relateras mer till djurskyddet. Att man i debatten mer relaterar till 

djurskyddet än till religionsfriheten är en relation i sig, och det visar att religionsfriheten får kliva 

tillbaka till förmån för andra lagar, i detta fall djurskyddslagen. Detta förhållande kommer jag 

återkomma ytterligare till i sista delen.         

         

                                                 
47 SvD 3/11 2005. 
48 Ibid. 
49 DN 18/5 2006. 
50 Ibid. 



C-uppsats, Religionsvetenskap 

                                                                                        Elin Franzén 

840127- 

 
 

19 
 

Synen på frihet från och frihet till religion, som jag tog upp i föregående del, är ett exempel på hur 

debatten relateras till religionsfrihetslagstiftningen. I artiklarna talar man mer om frihet till religion, än 

om frihet från religion. Det finns dock de som vill att detta förhållande ytterligare bör betonas i lagen, 

Camilla Grepe och Göran Rydland talar i sin artikel i SvD om vikten av frihet från religion. Enligt dem 

så måste frihet från religion betonas, eftersom en individ då har rätt att välja att inte tillhöra någon 

religion. De menar också att detta är särskilt viktigt för dem som kommer till Sverige på flykt från ett 

hemland där de blivit utsatta för ett religiöst förtryck.
51

 

         

En artikel som relateras emot den svenska religionsfrihetslagstiftningen är ”Religionsfriheten 

krymper”
52

 skriven av samfundsledaren Sten-Gunnar Hedin. Han anser som titeln antyder att 

religionsfriheten är i fara och att religionsfriheten blir allt mindre. Han menar att när religionen går från 

att vara privat till att göra anspråk på att vara offentlig, då blir det en krock med det svenska samhället. 

Men för honom går det inte skilja på privat religion och offentligt liv: 

 

         Begreppet "religionsfrihet" kan inte kopplas loss från definitionen av "religion". Det komplexa fenomenet 

"religion" kan förstås i sina två, för den troende lika viktiga delar; den personliga tron och dess upplevelser samt de 

handlingar som kopplas samman med utövandet av religionen. De två momenten är tillsammans avgörande för den 

religiösa identiteten, som sträcker sig långt utöver formulerade trossatser och interna gudstjänster. Definitionen är 

viktig för att förstå religionen och den lagstiftning som ska skydda individens rätt att tillhöra och utöva en religion. De 

stora världsreligionerna hävdar att den privata trosövertygelsen får konsekvenser i handling och personligt liv. 

Religionen gör även anspråk på att vara offentlig och ibland missionerande. Det är i detta moment svensk lagstiftning 

nu utmanas.
53

  

 

Han går emot lagstiftningen på så sätt att han menar att religionen bör ha mer utrymme i det offentliga. 

Som han säger i citatet, så kan den troende inte göra en åtskillnad mellan personlig tro och utövande av 

religion. Religionsfrihetslagstiftningen inbegriper mer den personliga tron, och det är i mötet med 

samhället som det blir konflikter. Detta märks extra tydligt i frågan om skäktning, skäktning ses som 

något oerhört problematiskt eftersom det många sätt utmanar svenska värderingar och eftersom det blir 

en fråga på offentlig nivå. Detta märks också i tidningsdebatten, där två olika synsätt utmärker sig. 

 

                                                 
51 SvD 11/5 2008. 
52 SvD 3/11 2005. 
53 Ibid. 
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Det ena synsättet kan man säga väl stämmer överens med den svenska lagen, och det innebär religionen 

är förpassad till det privata och att man som religiös ska anpassa sig till svenska lagar, som exempelvis 

djurskyddslagen. Denna syn dyker främst upp till förmån för djurskyddet. Hanne Kjöller skriver på 

DN:s ledarsida; ”Koscher- och halalslakt utan bedövning är djurplågeri. Att det inte fanns något 

djurskydd runt 600-talet och tidigare spelar ingen roll. Det finns idag och det är idag vi lever.”
54

 Enligt 

hennes syn så är det är dagens lagar vi ska följa, inte flera hundra år gamla traditioner. I en annan 

insändare i samma tidning står det; ”Naturligtvis ska svensk lag gälla och inte tretusenårig, grumlig, 

orättfärdig och vidrig grymhet.”
55

 Denna insändare följer samma linje som Hanne Kjöller, den svenska 

djurskyddslagen ska följas. Enligt insändarens syn på religion blir den också något frånstötande. En 

annan insändare talar om ”religiösa griller”
56

, som att skäktning skulle vara ett religiöst påhitt för att 

skada oskyldiga djur. Dessa exempel visar hur reaktionerna kan bli, när religionen möter samhället.  

         

Det andra synsättet kommer mer från religiösa förespråkare, som exempelvis samfundsledaren Sten-

Gunnar Hedin
57

, men också från Mohammed Kharrachi 17 år. Enligt detta synsätt så kan man inte 

separera sin tro från det offentliga livet. Mohammed Kharrachi 17 år har i SvD blivit intervjuad av 

frilansjournalisten Katarina Johnson. Han beskrivs som en djupt troende muslim och enligt honom så är 

ens religion en del av hela livet, det handlar bland annat om att man lever i sin religion varje dag.
58

 Detta 

sätt att se på religion och religionsfrihet utmanar religionsfrihetslagen genom att säga att religion, inte 

alls kan skiljas ifrån det offentliga, genom att det är en del av hela livet. Det märks också i debatten att 

religiösa förespråkare som Sten-Gunnar Hedin och Lena Posner Körösi mer och mer kräver att 

religionsfrihetslagen förändras. ”Vi vill i framtiden inte bara ha friheten och rättigheten att tro, tänka och 

tycka religiöst - vi vill också ha friheten att utöva vår tro efter vår egen övertygelse och samvete.”
59

 De 

kräver mer och mer att religionsfriheten ska omfatta också ett skydd för utövandet av religion, inte bara i 

frågan om att få ha gudstjänst. Utan också exempelvis när det gäller utövandet av sedvänjor som 

skäktning
60

, eller att en lärare av religiösa skäl ska få möjlighet att säga nej till att undervisa om HBT-

frågor.
61

  

         

                                                 
54 DN 25/11 2006. 
55 DN 19/5 2006. 
56 DN 4/9 2008. 
57 SvD 3/11 2005. 
58 SvD 6/11 2001. 
59 SvD 3/11 2005. 
60 DN 3/12 2006. 
61 SvD 3/11 2005. 
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2.4  Religionsfriheten i förhållande till djurskyddet 

 

Det som är mest framträdande i de artiklar jag har med i min undersökning är att de talar om 

religionsfrihet i förhållande till djurskyddet. Båda sidor märks i debatten, även om djurskyddslagens 

beskyddare har en mer framträdande roll, trots att antalet artiklar som är för skäktning är fler än de som 

är emot. Det är sju artiklar allt som allt som är emot skäktning, och de är alla överens om att djurskyddet 

i denna fråga väger tyngre än religionsfriheten, och att djurskyddslagen bör skyddas ifrån religiös 

offensiv. På ett sätt är det också denna hållning den svenska staten har intagit, medvetet eller omedvetet, 

genom ett förbjudande av skäktning och också genom att de låter religionsfrihetslagen träda tillbaka till 

förmån för djurskyddslagen.  

         

En insändare i SvD som är talande för hela diskussionen om att djurskyddet bör gå före religionsfriheten 

är; ”Djurskydd går före religiös slaktmetod”
62

 Denna insändare tar upp många av de argument som 

återfinns till förmån för djurskyddet även i andra artiklar.”Man tror inte det är sant. Att religionsfrihet 

skulle gå före djurskydd. Självklart ska vi i Sverige varken tillåta religiösa slaktmetoder eller import av 

kött från djur som vi vet, eller med säkerhet inte vet, har utsatts för onödigt lidande vid slakt.”
63

 

Inledningen i denna insändare säger ganska mycket om vilken status religionsfrihetslagen har i 

förhållande till djurskyddet, men också huruvida en konflikt mellan dem båda också erkänns. 

Författaren av insändaren är tämligen säker på sin sak, när han säger att det är självklart att vi i Sverige 

varken ska godkänna skäktning eller import av sådant kött. Genom att han drar denna slutsats, är han 

också tydlig med att djurskyddet ska gå före religionsfriheten, det behöver inte ens diskuteras, alltså 

existerar inte heller en konflikt dem emellan. Insändaren fortsätter sedan genom att tala om att: 

 

        Djurplågeri är djurplågeri oavsett slaktens förtecken, religiös fundamentalism eller ekonomiskt girighet. Kan man 

inte av religiösa skäl acceptera ändamålet med den svenska lagstiftningen, så har man bara tre val. Endera ger man 

avkall på sin religiösa tro och äter kött från djur som slaktats i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning, eller blir 

man vegetarian, eller så flyttar man till ett land där religiöst djurplågeri är tillåtet. 

        Har vi i Sverige kommit till insikt om skyldigheten att föra en human tamdjurshållning och slakt, därmed inte 

påstått att vi nått därhän att den inte kan göras humanare, ska vi självklart inte acceptera att "klockan dras tillbaka". 

        Även om det inte finns någon slaktmetod som inte förorsakar djuren stress och instinktiv 

                                                 
62 SvD 12/10 2005. 
63 Ibid. 
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dödsångest, så ger det oss ingen rätt att tillfoga ett djur onödigt lidande. Därför är fundamentalistisk muslimsk 

halalslakt och fundamentalistisk judiska kosher- slakt och import av sådant kött, eller andra inhumana slaktmetoder, 

till exempel av ekonomiska skäl, inte bara lagbrott utan också, och än mer föraktligt, omoraliskt.
64

 

 

Insändarens författare visar i fortsättningen att han inte har så mycket till övers för religion 

överhuvudtaget.  Går man med på att skäktning blir tillåtet så väljer man också att inta en gammalmodig 

syn som inte alls går att förena med dagens moderna Sverige. Han ger också förslag på hur man kan lösa 

de eventuella problem man har om man inte kan acceptera att man inte har rätt till skäktning i Sverige. 

Dessa förslag visar också de hur han ser på religionsfriheten i förhållande till djurskyddet. Det är den 

svenska djurskyddslagen som skall följas, annars kan man lika gärna flytta.  

 

Att sidan som anser att djurskyddet ska gå före religionsfrihetslagen märks mer i debatten, handlar 

mycket om vilka typ av argument de använder. De är ganska hårda i sin framtoning, de beskriver till 

exempel ingående hur skäktning går till, Katarina Lingehag-Ekholm och Jeanette Thelander skriver 

såhär på DN debatt:  

 

        I Iowa i USA finns bland annat världens största slakteri för nötkreatur där dessa metoder används på tusentals 

djur varje dag. Varje djur drivs in i en stor roterande ståltrumma, med hjälp av kraftiga elpådrivare. (Nötkreatur är 

utpräglade flockdjur som upplever det mycket skrämmande att tvingas in ensamt i ett smalt utrymme.) Sedan vänds 

djuret upp och ner vilket gör att vommen, den största av kons magar, trycker kraftigt på lungorna. (Nötkreatur väljer 

aldrig att ligga på rygg frivilligt.) Slaktaren lägger ett halssnitt och sedan tippas djuret ut ur ståltrumman på golvet. 

Djuret försöker oftast resa sig, men då golvet blir halt av den stora mängd blod som stötvis slungas ur halssnittet, går 

kon, tjuren eller kalven ofta omkull gång på gång. Denna slaktform orsakar en lång, utdragen, ångest- och smärtfylld 

upplevelse för ett högt utvecklat däggdjur.
65          

  

Det är nästan som att man genom sin argumentation vill skrämma läsaren till att tycka som dem. De vill 

också visa hur man från religiös sida vill att det ska vara tillåtet med djurplågeri och att det är de som 

beskyddare av djurskyddslagen, som har de rätta värderingarna. Katarina Lingehag-Ekholm och Jeanette 

Thelander skriver också såhär i samma artikel: 

 

                                                 
64 SvD 12/10 2005. 
65 DN 27/7 2008. 
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        Sverige har en framskjuten position när det handlar om skydd för utsatta grupper och denna position har ett brett 

folkligt stöd. Som exempel kan nämnas synen på mänskliga rättigheter, men även kraven på etisk behandling av djur, 

något som bland annat avspeglas i den svenska djurskyddslagstiftningen.
66

  

 

Vi kan inte tillåta full religionsfrihet, för förhåller man sig till religionsfrihetslagen istället för 

djurskyddslagen, då vänder man sig i grunden från det Sverige i mångt och mycket står för, mänskliga 

rättigheter och värnandet om de svaga i samhället.  

 

Något som också kommer upp i debatten kring djurskyddet i förhållande till religionsfriheten är att 

muslimerna har valt att använda sig av en slaktmetod där djuret bedövas lätt före slakt, de har alltså valt 

att anpassa sig till djurskyddet. Detta har judarna däremot känt att de inte kan gå med på. Hanne Kjöller 

skriver på DN:s ledarsida: 

         

         Spelet på alla dessa antijudiska strängar faller på sin egen orimlighet eftersom den muslimska halalslakten som 

tekniskt går till på ungefär samma sätt är lika förbjuden. Men här finns en praktisk skillnad. Medan muslimerna i 

Sverige har accepterat en moderniserad form, där slaktdjuret bedövas innan det senare förblöder, så har det judiska 

samfundet sagt nej till denna variant.
67

 

 

Här framförs en syn på muslimerna som mer moderna eftersom de valt av kompromissa kring sin tro, 

judarna däremot ses istället som gammalmodiga för att de har känt att de inte kan gå med på detta. Det 

visar också på en syn som säger att det är enkelt att kompromissa kring sin tro, och varför då inte göra 

det. Denna syn visar också den att religionsfriheten får stå tillbaka till stöd för djurskyddet, eftersom det 

är så enkelt att välja bort och kompromissa med delar av sin tro. Det är som att gå fram till ett 

smörgåsbord, och där enbart plocka ut de godbitar man tycker om. Varför ska man då välja att ha kvar 

delar som anses vara djurplågeri, som skäktning, och varför ska det då behöva finnas en 

religionsfrihetslag till stöd för skäktning. 

 

Det finns också en syn i artiklarna på att religionsfrihetslagen bör gå före djurskyddslagen. ”Förbudet 

mot halalslakt borde upphävas”.
68

 Artikelförfattaren Daniel Lillman menar att det i Sverige idag talas 

mycket om djurens rätt och deras lidande. Han menar att islam inte alls är emot detta, utan islam värnar 
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67 DN 25/11 2006. 
68 DN 18/5 2006. 
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istället om djuren. Enligt islam så är alla Guds skapelse. Islam fördömer tortyr och all form av 

respektlöshet mot allt levande.
69

 Man talar i denna argumentation inte så mycket om religionsfriheten i 

sig utan det handlar mer om att sätta samman goda värden med sin egen religion, så att omvärlden ska få 

en mer rättvis bild av hela skäktningsfrågan. Men genom att författaren är för att skäktning, eller i detta 

fall halalslakt ska bli tillåtet, så betyder det ju också att han anser att religionsfriheten bör gå före 

djurskyddet. 

 

Från den sidan som anser att religionsfriheten väger tyngre än djurskyddet är man mer försiktig i sin 

argumentation än vad man är från motståndarsidan. Lena Posner Körösi, Judiska centralrådets 

ordförande, skriver till förmån för religionsfrihetslagen att det de vill göra är att tillsammans med 

svenska myndigheter hitta en hållning i frågan om religionsfriheten och djurskyddet som inte kränker 

varken dem eller den svenska allmänheten.
70

 Från religiös sida har man inte en tanke på att köra över 

lagstiftningen och helt gå sin egen väg, utan de vill istället skapa en dialog och hitta öppningar. Men det 

krävs då också att man har en motpart att diskutera med. Det känns också som att man mer från denna 

sida är medveten om att det faktiskt existerar en konflikt. Om man ska se till det Lena Posner Körösi 

säger så är det tydligt att det finns ett problem, och hennes lösning på detta är att man börjar tala om 

problemet. 

   

En annan argumentation som lyfts fram av dåvarande Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) 

Margareta Wadstein till förmån för religionsfrihetslagen, är att svensk lagstiftning bättre skulle stämma 

överens med internationell rätt, om man lätt också den svenska religionsfrihetslagstiftningen omfatta 

sedvänjor som skäktning.
71

 Religionsfriheten bör enligt henne gå före djurskyddet, dels för att det gör så 

i resten av Europa. Men också eftersom religionsfriheten är en del av de mänskliga rättigheterna.
72
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71 SvD 10/2 2003. 
72 Ibid. 
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3 Diskussion 

 

3.1 Privat och samhällelig sfär  

Stora delar av diskussionen kring religionsfrihet handlar om vad som skall tillåtas och hur man skall ha 

rätt att utöva sin religion. Det är många gånger en fråga om hur det omgivande samhället ser på religion, 

och vad religionen betyder för den religiösa. I dagens svenska samhälle ses religionen främst som något 

privat, men denna syn går många gånger helt emot den religiösas syn. Karlsson och Svanberg framhåller 

i sin text; ”Att leva i enlighet med sin tro innebär att ha djupa värderingar som tar sig uttryck även i 

vardagen.”
73

 I många av de artiklar där artikelförfattarna är positiva till skäktning förs också denna syn 

på religion fram. I Katarina Johnsons artikel om den unge mannen Mohammed Kharrachi, för hon fram 

hans syn på i detta fall islam som en del av hela livet, att islam är en livsstil.
74

 Enligt denna syn på 

religion så kan inte religion förpassas till att vara en individuell privatsak, utan att vara religiös är att få 

uttrycka sin religiositet i alla aspekter av livet. Detta är en syn på religion som inte bara uttrycks av 

religiösa förespråkare utan också av dåvarande diskrimineringsombudsmannen Margareta Wadstein. 

Hon skriver bland annat i sin artikel att man som religiös inte ska behöva kompromissa kring sin tro.
75

  

 

Något som också blir tydligt i diskussionen kring skäktning är att det är i mötet mellan religiösa 

traditioner och samhället det blir problem. Leif Stille skriver: ”Det är naturligtvis lättare att tolerera 

mentala eller verbala företeelser, som blott tar sig uttryck i hjärnan eller i slutna rum, än beteenden om 

sker i det offentliga eller förändrar den materiella eller sociala verkligheten för andra människor.”
76

 Så 

länge religionen befinner sig i det dolda då stöter den inte på några problem, men så fort samhället 

runtomkring anser att den bryter emot dess värderingar då börjar problemen. Karlsson och Svanberg 

skriver; ”Det har sagts att religionsfriheten i Sverige är generös så länge som inte utövandet syns i det 

offentliga livet.”
77

 Enligt min uppfattning så kommer olika religioner mer och mer stöta på motstånd 

genom att de ställer krav på att få synas också i det offentliga. I de artiklar jag har undersökt så märks 

detta genom att man från religiös sida kräver att religionsfrihetslagen förändras. ”Vi vill i framtiden inte 

bara ha friheten och rättigheten att tro, tänka och tycka religiöst - vi vill också ha friheten att utöva vår 

                                                 
73 Karlsson & Svanberg (1997), s. 24. 
74 SvD 3/11 2005. 
75 SvD 10/2 2003. 
76 Stille (2006), s.146. 
77 Karlsson & Svanberg (1997), s. 25. 



C-uppsats, Religionsvetenskap 

                                                                                        Elin Franzén 

840127- 

 
 

26 
 

tro efter vår egen övertygelse och samvete.”
78

 Vem är det då som ska bestämma vad som är tillåtet när 

det gäller att leva enligt sin religion. I slutändan kommer detta avgörande fällas av majoritetssamhället 

och det kommer då bli en attityd- och värderingsfråga. 

 

3.2 Skäktningsdebatten en fråga om attityder och värderingar 

Det märks tydligt i skäktningsdebatten att frågan om religionsfrihet till mångt och mycket är en 

attitydfråga från det omgivande samhället. Detta märks inte minst i debatten till förmån för djurskyddet, 

man menar till exempel att skäktning kan ses som religiös fundamentalism, att det är förkastligt och 

omoraliskt, det är kort sagt djurplågeri, och detta går inte i ihop med svenska värderingar.
79

 Enligt min 

uppfattning så kommer det inte ske så stora förändringar kring synen på religionsfrihet, så länge det 

existerar en negativ syn på religion, och då särskilt invandrarreligioner. Så länge det är 

majoritetssamhället som ska avgöra vad man är beredda att acceptera, kan man ju egentligen inte påstå 

att det handlar om en religionsfrihet värd namnet. Gunner menar att: 

 

        Självfallet får inte religioners krav på sina efterföljare avvika från svensk lag men när invandrares religioner inte 

heller får avvika från svenska traditioner och synsätt är frågan vad som blir kvar av religionsfriheten. Om svensk 

tradition och synsätt är måttstocken blir religionsfrihetens räckvidd problematisk.
80

  

 

Detta är enligt min uppfattning tydligt i skäktningsdebatten. Många av de som i tidningarnas artiklar är 

motståndare till skäktning menar att skäktning är något förkastligt och att det är en grym form av 

djurplågeri, man för i sin argumentation mot skäktning fram så detaljerade och hemska beskrivningar av 

slakten som man bara kan. Exempelvis så beskriver man denna slaktform som en ”lång, utdragen, 

ångest- och smärtfylld upplevelse för ett högt utvecklat däggdjur.”
81

 Om man däremot skulle ställa sig 

positiv till skäktning, så är man genast omoralisk, man vill inte värna om mänskliga rättigheter och inte 

heller om de svaga i samhället.
82

 Skäktning och därmed också religion ställs som motsatser till sunda 

och goda värderingar. I skäktningsdebatten dyker det upp en syn på ”Vi” och ”Dom”.  Enligt Ritzén 

sammankopplas ”Vi” med positiva värden, medan ”Dom” på samma sätt kopplas samman med negativa 

värden.
83

 Vi är bara beredda att acceptera de delar av olika religioner som vi inte anser bryter emot de 

                                                 
78 SvD 3/11 2005. 
79 SvD 12/10 2005 & DN 27/7 2008. 
80 Gunner (1999), s. 59. 
81 DN 27/7 2008. 
82 Ibid. 
83 Ritzén (1994), s. 124. 



C-uppsats, Religionsvetenskap 

                                                                                        Elin Franzén 

840127- 

 
 

27 
 

goda värderingar som vi har byggt vårt samhälle på. Detta märks tydligt då Lars Denck professor i 

socialpsykologi gör en jämförelse mellan den svenska älgjakten och skäktning. Han menar att det finns 

vissa likheter dem emellan, men det tänker inte skäktningsmotståndarna på, eftersom det är djupt rotade 

svenska traditioner.
84

 Det märks en skillnad i debatten på hur man ser på det andra gör och vad man 

själv gör. 

 

Ritzén menar också att; ”Kulturmöte uppfattas som den enes ansvar. ”Dom” som kommer hit med ”sin” 

kultur ska anpassa sig till det ”svenska”. Logiken blir särskilt klar när man menar att ”vårt” är bättre, 

modernare, friare och förnuftigare än ”deras”.”
85

 Man ser inte i debatten några problem med att de 

religiösa ska behöva uppoffra en del saker med sin religiösa tillhörighet bara för att tillgodose 

majoritetssamhället. Detta ses istället med positiva ögon, Hanne Kjöller skriver bland annat att 

muslimerna har gått med på vissa kompromisser kring skäktningen medan judarna har sagt nej.
86

 

Judarna får då egentligen skylla sig själva att de inte kan äta svenskt koscherslaktat kött, i och med att de 

inte har gått med på dessa kompromisser. Muslimerna har däremot valt att träffa en överenskommelse 

kring sin tro. Eftersom de är villiga att gå med på detta, så är bara judarna envisa och bakåtsträvande. 

Orvar Alinder dåvarande projektledare i Brobyggarprojektet inom Sveriges Kristna Råd menar i en 

intervju att det från judisk sida handlar mer om att inte behöva göra avkall på sin tro, för det anser man 

vara ett hot mot hela religionsfriheten.
87

 

 

3.3 Frihet till och frihet från religion 

I artiklarnas diskussion kring om huruvida religionsfriheten ska omfatta både frihet till och frihet från 

religion, är det som jag sagt tidigare främst friheten till religion som diskuteras. Att frihet från religion 

inte diskuteras mer kan enligt min uppfattning bero på att det är något som många gånger anses vara 

självklart. Enligt min uppfattning är det i dagens Sverige av olika anledningar mer självklart att välja 

bort religion, än att faktiskt erkänna att man tillhör en religion, särskilt bland etniska svenskar. Denna 

rätt att välja bort religion har inte alls varit något självklart genom historien. Modée och Strandberg 

menar att det är en tämligen ny ståndpunkt som först i och med 1951 års religionsfrihetslag togs upp 

som en del av religionsfriheten.
88

 Modée skriver också i sin artikel att; ”Religionsfrihet måste ju 
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85 Ritzén (1994), s. 125. 
86 DN 25/11 2006. 
87 Hultman (1994), s. 63. 
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rimligen innebära att man ska kunna slippa att vara ansluten till något samfund, om man så önskar. Men 

så anses det mer sällan utifrån det religiösa perspektivet, som kan finnas hos såväl lagstiftare och 

politiker som makthungriga teologer.”
89

 I de artiklar jag har undersökt så är enligt min uppfattning också 

religiösa förespråkare för att religionsfriheten ska omfatta både frihet till och frihet från religion. 

Samfundsledaren Sten-Gunnar Hedin skriver bland annat att hans rätt att i frihet få utöva sin religion, 

ska inte hindra någon annans frihet.
90

 Enligt min uppfattning kan man tolka detta som att alla fritt ska ha 

rätt att välja sin egen väg. 

 

Friheten till religion är i tidningarnas artiklar inte alltid självklar. Ofta handlar det om att man är positiv 

till en frihet till religion som på olika sätt är begränsad. Det är då inte frågan om en full religionsfrihet i 

egentlig mening. Appelros går så långt att hon jämför en demokratisk stat med en diktatorisk stat, om 

inte religionsfriheten omfattar rätten till all religionsutövning:  

 

        Religionsfrihet borde dock principiellt omfatta frihet till all religionsutövning och inte bara sådan 

religionsutövning som är i överensstämmelse med den samhälleligt auktoriserade ideologin. Annars kan den 

demokratiska staten anklagas för lika mycket godtyckligt självsvåld som den totalitära staten i sin diskriminerande 

och odemokratiska värderande behandling av religioner och religiösa yttringar.
91

 

 

Att godkänna all religionsutövning kan enligt min uppfattning bli mycket svårt att genomföra. Det 

kommer i slutändan alltid handla om vad majoritetssamhället är villiga att acceptera, och frågan är om 

man kan acceptera allt som sker i religionens namn.  

 

3.4 Svensk religionsfrihetslagstiftning i förhållande till djurskyddet 

Något som är tydligt i de artiklar jag har undersökt är att religionsfrihetslagen inte har någon större 

status i förhållande till andra lagar, då särskilt djurskyddet. Detta är också något som uppmärksammas i 

delar av litteraturen. Gunner drar bland annat slutsatsen att är det något som är säkert i frågan om 

skäktning, så är det att olika lagar hamnar på kollisionskurs. Vilken lag är det då som skall ges 

företräde?
92

 Fram tills idag så har religionsfrihetslagen fått kliva tillbaka till förmån för djurskyddslagen. 

Detta är enligt Gunner tydligt i och med att; ”Slaktfrågan har sedan 1937 i huvudsak mestadels 

                                                 
89 Modée (2006), s. 21. 
90 SvD 3/11 2005. 
91 Appelros (2006), s. 211. 
92 Gunner (1999), s. 74. 
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behandlats som en djurskyddsfråga utan att egentligen prövas ur religionsfrihetens perspektiv.”
93

 Även i 

tidningarnas artiklar märks det bland de som är emot skäktning att värnandet om religionsfriheten inte 

anses vara lika viktigt, som värnandet om djuren. Skäktningsmotståndarna visar detta tydligt när de i sin 

argumentation ser det som så självklart att det inte ens behöver diskuteras. Väljer man att inte följa 

svensk djurskyddslag, så har man tre alternativ, för det första så kan man göra avkall på sin religiösa tro 

och börja äta kött som slaktats enligt svensk djurskyddslag, eller så kan man bli vegetarian, har man inte 

lust med detta kan man flytta till ett land där ”religiöst djurplågeri” är tillåtet.
94

 

 

Från religiös sida så vill man inte köra över den svenska djurskyddslagstiftningen, utan man vill få till 

en dialog så att man kan komma fram till eventuella lösningar på problemet. Lena Pösner Körösi skriver 

bland annat man tillsammans med svenska myndigheter vill hitta en hållning som vare sig kränker dem 

eller den svenska allmänheten.
95

 Detta verkar vara en väl förankrad uppfattning hos judiska 

förespråkare, i en intervju redan 1994 säger Morton Narrowe; ”Önskemålet att i lagstiftningen en 

objektiv sammanvägning skall ske mellan olika relevanta synpunkter, så att respekt visas också för 

religiösa övertygelser.”
96

 Man vill få till en dialog, men genom att religionsfriheten i denna fråga helt får 

kliva tillbaka till förmån för djurskyddet så händer det inget. 

 

Den svenska religionsfrihetslagstiftningen ställs många gånger i förhållande till internationell rätt, som 

Sverige också är en del av. I den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR),
97

 nämns religiösa sedvänjor på två ställen, 

artikel 9 lyder: 

 

        1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta 

religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion 

eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.  

        2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana begränsningar som är föreskrivna i lag 

och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän 

ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.
98

 

 

                                                 
93 Gunner (1999), s. 54.  
94 SvD 12/10 2005. 
95 DN 2/12 2006. 
96 Hultman (1994), s. 48. 
97 Gunner (1999), s. 51. 
98 Council of Europe 1/5 2009. 
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Genom att Sverige ratificerat EKMR och gjort den till en del av svensk lag 1 januari 1995, så kan man 

egentligen säga att det redan är tillåtet med skäktning i Sverige. Religionsfrihetslagen borde ur denna 

synvinkel väga betydligt tyngre än vad djurskyddslagen gör idag. 
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4 Sammanfattning 

 

I tidningarnas artiklar förmedlas det både en positiv och negativ bild av religionsfrihet. De som är för 

skäktning ställer sig också positiva till religionsfrihet. Av de som är negativa till skäktning, finns det 

både de som är uttalat negativa till religion och religionsfrihet, och de som anser att det ska finnas 

religionsfrihet, men att den i fallet med skäktning måste inskränkas till skydd för djuren. 

 

Det är främst frihet till religion som debatteras i tidningarnas artiklar. De som är för skäktning vill också 

att den svenska religionsfrihetslagstiftningen ska stärkas på så sätt att friheten till religion också omfattar 

religiösa sedvänjor som skäktning. En annan sida som märks i debatten är att friheten till sin religion 

accepteras så länge den inte anses bryta mot samhällets rådande värderingar. Frihet från religion 

diskuteras inte på samma sätt, men det uttrycks i ett par av artiklarna att religionsfriheten också ska 

omfatta frihet från religion. 

 

Tidningarnas syn på religionsfriheten relateras inte särskilt mycket till religionsfrihetslagstiftningen. 

Man relaterar sin argumentation mer till djurskyddet än till religionsfriheten.  Detta visar dock att 

religionsfriheten får kliva tillbaka till förmån för djurskyddet. Man skulle kunna sammanfatta 

tidningarnas syn på religionsfrihetslagstiftningen på två olika sätt. Det ena synsättet kan man säga 

stämmer väl överens med den svenska lagen, och det innebär att religionen är förpassad till det privata 

och att man som religiös ska anpassa sig till svenska lagar, som exempelvis djurskyddslagen. Enligt det 

andra synsättet så kan man inte separera sin tro från det offentliga livet, detta synsätt går emot 

religionsfrihetslagen genom att det säger att ens tro är en del av hela livet. 

 

Religionsfrihetslagen står sig ganska svag i förhållande till djurskyddslagen. Det är fler artiklar som är 

för religionsfrihetslagen än som är emot den, men de som värnar om djurskyddet är mer framträdande. 

De är aggressivare i sin argumentation och de erkänner inte att det finns en konflikt mellan dessa lagar, 

det är djurskyddet som alltid ska gå före. Från de religiösa förespråkarnas sida handlar det mer om att 

man vill få till en dialog om religionsfriheten och dess omfattning. Från denna sida erkänner man att det 

finns en konflikt och att vägen till en lösning på denna är att inleda en dialog med varandra. 
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