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Abstrakt

I denna uppsats utreder jag två olika kristna sätt att se på djur. Dels undersöker jag den 
historiskt sett vanligaste kristna synen på djur, som jag har valt att kalla för den traditionella 
kristna synen. Dels undersöker jag en mer modern och djurvänlig kristendoms syn på djur, 
som jag har valt att kalla för en alternativ syn. Jag har utfört detta i form av en litteraturstudie 
utifrån en hermeneutisk metod. Den alternativa kristna synen skänker djuren en större
betydelse för den kristna läran än den traditionella synen på djur. Den traditionella kristna 
synen har historiskt sett tenderat att placera människan i skapelsens centrum. Dessutom har 
jag valt att undersöka huruvida de olika kristna synvinklarna på djur är förenliga med två 
olika typer av djuretiska synsätt som representeras av Peter Singer respektive Tom Regan. 
Deras sinsemellan olika varianter av djuretik blir ett verktyg för att få en tydligare bild av den 
kristna djuretiken och dess konsekvenser. Mitt resultat kan kortfattat sammanfattas i att den 
traditionella kristna synen inte är förenlig med vare sig Singers eller Regans djuretik. Den 
alternativa kristna synen däremot har kopplingar till både Singer och Regan, men tenderar att 
vara mer förenlig med Regans synvinkel. 

Nyckelord: traditionell kristendom, modern kristendom, djuretik, Peter Singer, Tom Regan
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1 Inledning
Det finns någonting problematiskt med människans syn på djur. I vårt samhälle faller djur 
jämt och ständigt offer för människans egennytta i form av djurförsök, djurtransporter, jakt 
för pälsar och troféer samt köttätande osv. Av naturliga skäl kan våra handlingar, och därmed 
vår syn på djuren och oss själva, ifrågasättas. Om vi inleder ett utredande av vår syn på djur 
och människan och varifrån denna syn härstammar blir religionen en värdefull komponent i 
förklaringsmodellen. Det västerländska samhället har under lång tid präglats av 
kristendomens etik och världsbild. Med den kristna världsbilden i bagaget är det lätt att 
glömma att det faktiskt finns religioner, så som diverse naturreligioner och österländska 
religioner, som stundom omfattar djur utifrån både etiska och andliga aspekter. Religioner har 
dock en allmän tendens att placera människan i skapelsens centrum. Många av dagens 
vanligaste religioner, så som kristendom, islam och judendom exempelvis, tycks endast
omfatta människan och således även hennes färdigheter. Människans möjlighet att läsa och 
förstå de heliga skrifterna liksom hennes möjligheter att utföra ceremonier, övningar samt 
möjlighet att följa vissa uppsatta regler är centrala element i vad vi anser är Guds plan. I 
slutändan blir vi huvudpersoner i universums planer, skapade efter Guds egen avbild. En 
människa kan t.ex. till skillnad från en gris bli en präst, en rabbi, en swami eller liknande, och 
får därmed ett slags andligt övertag. Frågan är om denna antropocentriska syn är en korrekt 
och förnuftig syn eller om det rör sig om en egoism som gränsar till inskränkthet.

I denna uppsats ska jag utreda kristendomens syn på djur, som i sig är en svår fråga med 
många olika svar på. Först kommer jag att presentera vad jag kallar för den traditionella synen 
hos kristendomen som i hög grad är antropocentrisk i sitt betraktande och har under historiens 
gång skänkt föga uppmärksamhet till djuren. Därefter ska jag presentera ett desto modernare
synsätt som innefattar en tolkning av kristendomen där inte bara djuren tillägnas högre värde 
än tidigare utan även kräver ett större etiskt ansvar för människans handlingar gentemot 
djuren. För att sedan skänka en klarare bild av hur kristendomens olika synsätt ter sig och får 
för etiska konsekvenser ska jag undersöka huruvida de är förenliga med de sinsemellan olika 
djuretiska förhållningssätten som förespråkas av Peter Singer respektive Tom Regan. 

I avsnitt 2 ämnar jag utreda Singers respektive Regans djuretik, där jag kommer att presentera
deras viktigaste resonemang samt belysa skillnaderna i deras båda ståndpunkter. I avsnitt 3
kommer jag att beskriva vad jag kallar för den traditionella kristendomens syn på djur, vilket 
innebär att jag ska utreda vad den vanligast uppfattade kristna synen på djur har varit under 
kyrkans historia. Tidsmässigt kommer jag sträcka mig från den tidiga kyrkans syn på 
människor och djur, där bl.a. Augustinus tankegångar kommer presenteras, till och med 
dagens kristendoms synsätt. Detta kommer att utföras i en strävan efter att fånga vissa vanligt 
uppfattade tolkningar av vad kristendomen egentligen säger om djur. I avsnitt 4, som i mångt 
och mycket är huvuddelen i min uppsats, kommer jag att utreda den mer moderna tolkning av 
kristendom som tar större hänsyn till djurens plats och roll i sin lära. I detta avsnitt kommer 
jag att utreda de viktigare argumenten som bl.a. Richard Alan Young, Norm Phelps, Stephen 
R. Kaufman & Nathan Braun lägger fram till djurens fördel. Detta följs av en sammanfattande 
diskussion i avsnitt 5. Där kommer jag bland annat undersöka huruvida de olika kristna 
ståndpunkterna gällande djur är förenliga med de två olika formerna av djuretik som 
presenterades i avsnitt 2. Detta för att skänka viss klarhet över vilken, om alls någon, sorts 
djuretik kristendomen förespråkar.          
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1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med min uppsats är att undersöka den traditionella kristna synen på djur i förhållande 
till det mer samtida kristna synsättet som skänker djuren ett större värde. Det djurvänliga 
kristna synsättet har jag i min uppsats valt att kalla för ett ”alternativt” kristet synsätt på djur.
Jag ska dessutom utreda huruvida dessa olika kristna synsätt är förenliga med de sinsemellan 
olika djuretiska förhållningssätten som Peter Singer respektive Tom Regan förespråkar. 
Singers och Regans djuretik blir således ett verktyg för att ge större klarhet över vilken slags 
djuretik som den kristna djursynen omfattar, vilken etisk status djur har i förhållande till 
människor och vad dess etiska konsekvenser är. 

1.2 Metod
För att på bästa sättet försöka besvara mitt syfte och frågeställning kommer jag i denna 
uppsats använda mig av en hermeneutisk metod. Denna metod används när man önskar 
beskriva eller förstå olika individer och gruppers livsvärld (Hartman, 1998). Metoden kan 
tyckas mer lämplig vid intervjuer eller studier av en viss kultur eller folkslag. Min uppsats går 
i första hand inte ut på att förstå olika individers eller gruppers livsvärld, utan är först och 
främst en litteraturstudie av två olika sätt att se på kristendomens syn på djur. Däremot finns 
det i litteraturstudier alltid rum för olika tolkningar. För att uppnå mitt syfte med uppsatsen 
krävs det att jag försöker förstå två olika synsätt jag ämnar beskriva. Utifrån den synvinkel 
blir en hermeneutisk metod inte opassande då min metod blir att förstå olika typer av 
synvinklar. 

2 Singer och Regan
För att tydliggöra de etiska konsekvenserna av de olika tolkningarna av Bibelns djursyn 
ämnar jag att först och främst presentera två olika typer av djuretik som representeras av de 
båda filosofiprofessorerna Peter Singer respektive Tom Regan. I min slutsats, efter att jag har 
presenterar de olika tolkningarna av Bibelns djursyn, så ska jag sedan utreda huruvida eller på 
vilket sätt dessa tolkningar är förenliga med Singers respektive Regans djuretik. Djuretik kan 
utåt sett te sig som en och samma ståndpunkt, men kan, som vi ska se nedan, ta olika uttryck 
och således även få sinsemellan olika etiska konsekvenser. Orsaken till att ställa Bibelns syn
på djur i jämförelse med dessa två olika typer av djuretik är med andra ord att tydligare utreda
vilken form av djuretik, om någon, som kristendomen innefattar samt vilka etiska 
konsekvenser som följer av den.

2.1 Peter Singer
Peter Singer har bl.a. via sin bok Djurens frigörelse (1975) varit betydande inom det 
djuretiska området. Matthew Scully (2002) har sammanfattat en vanlig syn på Singers bidrag 
till djuretiken:

All of us who care about animals owe Professor Singer a debt of gratitude. Animal 
Liberation, with its details of how laboratory and farm animals are treated, its tone of 
confrontation and intellectual confidence, was a first in mainstream publishing, … (s.326)
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2.1.1 Preferensutilitarismen som grund för Singers resonemang
Singer bekänner sig till preferensutilitarismen, som är en filosofisk normativ teori enligt 
vilken man bör handla på ett sådant sätt att flest antal individers lust eller intressen
maximeras. I enlighet med detta sätt att tänka är en handling rätt eller fel helt och hållet 
beroende på handlingens konsekvenser. En handling är alltså rätt om den bidrar till att 
tillfredsställa intressen för fler antal individer än någon annan alternativ handling. 
Utilitarismens grundare, Jeremy Bentham (1748-1832), var medveten om att djur känner både 
lycka och lidande, precis som människor. Han menade att djur därför har lika moralisk vikt 
som våra medmänniskor för vårt moraliska handlande (Tännsjö, 2005). I sin kända 
kommentar "... the question is not, Can they reason? nor, Can they talk? but, Can they 
suffer?" förklarar han varför det är fel att inte infatta djur i sitt etiska handlande. Bentham 
bekände sig till skillnad från Singer inte till preferensutilitarismen utan till den hedonistiska 
utilitarismen, som strävar efter att maximera lyckan snarare än intressen. Precis som Bentham 
argumenterar Singer (1992) för att det bör tas likvärdig etisk hänsyn till både djur och 
människor. Han gör framförallt två poänger gällande detta som jag har valt att presentera som 
exempel för vad Singers djuretik går ut på. För det första att varken människors eller djurs liv
har något värde i sig. För det andra gäller det hans speciesism-argument enligt vilket vi gör 
oss skyldiga till artförtryck då vi utan resonabel anledning gör skillnad mellan exempelvis 
djur och människor. 

2.1.2 Livets brist på värde
En mycket vanlig uppfattning, speciellt då vi betänker vårt kristna moraliska arv, är att livet i 
sig självt har ett värde. Genom att ta någons liv blir dennes livs värde kränkt. T.o.m. om vi 
själva väljer att ta vårt eget liv så kränker vi då livets värde. Detta värde har inte sällan varit 
kopplat till Gud som setts som vår skapare. Singer, och utilitarismen allmänt, sätter inget 
sådant värde på livet självt. Däremot är inte livet för var individ utan mening eftersom denne 
ändå känner lust och vilja att tillfredsställa sina intressen. Så livet får därmed ett värde, men 
detta är avhängigt på intressena och lusten snarare än att livet i sig skulle ha något egenvärde. 

En konsekvens som följer av denna ståndpunkt är därmed att det kan vara rättfärdigat att döda 
djur, om än det sker plågsamt, eller begränsa djurs liv, och även deras intressen, för att tjäna 
människornas egennytta om dessa handlingar maximerar lusten eller intresset för flest antal 
individer. Men det är viktigt att poängtera att samma scenario även kan rättfärdigas även om 
det rör sig om dödande av människor istället för djur givet att konsekvenserna blir att 
intressena maximeras. 

2.1.3 Speciesism-argumentet
Här ska jag ge en presentation till Singers åsikt att arttillhörigheten i sig är irrelevant vad 
gäller vårt etiska handlande. Den underliggande frågan är således vad som ger oss människor 
rätt att behandla djur sämre än oss själva. Trots allt utför människan smärtsamma medicinska 
tester på djur, jagar dem för nöjes skull, gör kappor av deras päls, äter dem till middag osv., 
medan dessa handlingar gentemot människor skulle anses oacceptabelt för de flesta och 
resultera i rättsliga straff. Vari ligger den betydelsefulla skillnaden mellan människor och djur 
som rättfärdigar ett sådant beteende? Ofta ses människans intellekt och förmåga att resonera
en avgörande faktor för skillnaden i vårt etiska agerande gentemot djuren och vårt agerande 
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gentemot oss själv. Vad är annars skillnaden? Idag torde det ju trots allt inte vara någon
tvekan om att djur kan känna både fysiskt och psykiskt lidande. Därmed kan det inte vara 
deras förmåga till smärta som ifrågasätts. Singer (1992) presenterar därmed några besvärande 
konsekvenser som denna syn på människans unicitet pga. hennes intellekt för med sig. Om nu 
intelligens och förnuft är den avgörande punkten som rättfärdigar handlingar som innebär 
lidande och död för de varelser som saknar detta, frågar Singer sig, hur är det så med de 
människor som inte har denna intelligens och detta förnuft? Här syftar han exempelvis på 
spädbarn eller gravt utvecklingsstörda. Singer menar att om vi kan utsätta djur för lidande för 
att de har mindre intelligens än människan så borde vi även kunna utsätta spädbarn och gravt 
förståndshandikappade för samma lidande. Det är viktigt att förstå att Singer, som förespråkar 
vegetarianism, inte föreslår att vi ska utsätta spädbarn för lidande, utan problematiserar 
grunden för att göra en skillnad mellan sina handlingar gentemot en kännande varelse och en 
annan. Frågan är alltså inte varför vi inte utsätter spädbarn för lidande utan snarare vad som 
ger oss rättigheten att utsätta djur för lidande, eller allmänt behandla dem sämre än 
människan. Folke Tersman (2004) menar att vi antingen måste gå med på att det är 
rättfärdigat att behandla exempelvis spädbarn och allvarligt hjärnskadade så som vi behandlar 
djur eller förkasta möjligheten att intelligensen är en relevant skillnad mellan människor och 
djur. Han skriver om detta att “det förra alternativet framstår givetvis som motbjudande. Det 
är detta som förklarar att djurrättsaktivisternas argumentation är så kraftfull” (s.143). Om vi 
inte hittar någon relevant skillnad mellan djur och människa som gör att vi rättfärdigt kan 
behandla djur annorlunda än människan så menar Singer att vår etik bli präglad av artförtryck, 
”speciesism”. Det vill säga att den enda orsak till att vi gör skillnad mellan vår art och någon 
annan art är just att den andra arten är en annan art än vår art. Detta tankesätt blir således 
besläktat med rasismen, som nog de flesta människor anser är en förkastlig tanke.  

Det finns alltså en jämlikhetstanke i Singers synsätt. Denna jämlikhet innebär dock inte att 
olika arter alltid ska behandlas lika, utan skillnaderna mellan arterna bör beaktas. En hund 
behöver t.ex. inte få rösträtt bara för att en människa har rätt till det, eftersom rösträtt kräver 
vissa egenskaper som hunden saknar. Men vi ska trots olikheter arter emellan ta samma 
hänsyn till alla kännande varelsers intressen i våra handlingar. 

2.1.4 Sammanfattning av Singers resonemang
Som sammanfattning av Singers resonemang kan vi notera att han med preferensutilitarismen 
som grund anser att en persons etiska handlande bör sträva efter att uppfylla flest individers 
lust och intressen. Speciellt två punkter från Singers resonemang har jag valt att lyfta fram för 
att i avsnitt 5 ställa mot de olika kristna djursyner jag kommer att utreda i min uppsats. Detta i 
hopp om att förtydliga den kristna djuretiken. 

1. Livet ur Singers synvinkel har inte något värde i sig, vilket får till följd att det 
nödvändigtvis inte alltid är fel att döda eller skada en annan varelse. Det ingår i hans 
utilitaristiska syn att endast konsekvenserna av en handling, och därmed inte handlingarna 
själva, bestämmer om handlingen är rätt eller fel. 

2. Singer anser att man i sitt etiska handlande ska ta likvärdig hänsyn till alla kännande 
varelsers intressen. Om vi däremot gör etisk skillnad mellan arter av kännande varelser så 
är det uttryck för ett artförtryck, så kallat speciesism. Det grundar sig i tanken att det inte 
finns några relevanta anledningar att behandla en varelse sämre än någon annan endast 
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pga. arttillhörighet. Vi bör dock i vårt handlande ta hänsyn till olikheter arter emellan. En 
hund bör behandlas utifrån dess möjligheter, färdigheter och intressen och en människa 
utifrån sina. 

2.2 Tom Regan
Tom Regan är, precis som Peter Singer, också tongivande på det djuretiska fältet. Hans bok 
The case for animal rights som kom ut 1983 har, sida vid sida med Singers Djurens frigörelse
(1975), visat sig blivit en klassiker i genren. Men trots att båda är överens om att vi bör 
omfatta djuren i vårt etiska handlande så skiljer sig ändå Regans djuretik från Singers 
konsekvensetik på en grundläggande punkt. 

2.2.1 Ett inneboende värde
Regan (2004) argumenterar för att alla varelser, dvs. både människor och djur, är bärare av 
vissa inre rättigheter. Dessa inre rättigheter är helt oberoende av yttre situationer, så som vad 
exempelvis de rättsliga lagarna i ett visst område säger om en individs rättigheter. Dessa inre 
rättigheter innebär att alla varelser har rättigheten till att behandlas väl. Det innebär i sin tur 
att dessa inre rättigheter kränks då vi utför vissa typer av handlingar, så som när vi utsätter 
djur för medicinska experiment eller liknande. Till sin form liknar därför Regans tankegångar 
Kants pliktetik som innebär att det finns vissa handlingar i alla lägen är felaktiga, det vill säga 
oavsett de konsekvenser som följer av handlingen i fråga. För Singer, även om han också 
värnar om djurens rättigheter, följer det inte naturligt att en handling är felaktig bara för att ett 
djur far illa av en handling. Om medicinska experiment, trots att dessa innebär smärta och 
lidande för försöksdjuren, maximerar nyttan för flest antal individer så är experimenten enligt 
Singers tankesätt rättfärdigade. Men för Regan kan inte exempelvis smärtsamma medicinska 
experiment på djur vara rättfärdigade på detta vis.      

2.2.2 Regans kritik mot utilitarismens metod för sin jämlikhetssträvan
För att ytterligare visa på skillnaderna mellan Regans och Singers argument kan vi undersöka 
Regans kritik mot Singers konsekvensetik. Regan (2004) argumenterar nämligen för att den 
jämlikhet som präglar utilitarismens tankesätt endast är skenbar. Det må vara så att djur 
uppfattas som jämlika människan och därmed har en lika stor roll i den utilitaristiska 
moralens kalkylerande, men trots detta blir konsekvenserna ojämlika. Regan tar upp exemplet 
där djur slaktas i ett slakthus, i skymundan från allmänhetens ögon. Innanför dessa dörrar 
existerar mycket lidande i form av rädsla och dödande. Även sidoeffekter, så som ångesten 
när en kalv tas från sin mamma, bör räknas till denna pott av lidande. Däremot är nyttan hög 
för resten av befolkningen. De får mat på tallriken och märker inte av djurens lidande. Inte 
heller behöver allmänheten känna rädsla för att själva tas in i slakthuset och slaktas, eftersom 
de vet att det är djurens roll i dramat att bli föda för mänskligheten och inte människans. Om 
däremot människor slumpvis valdes ut för att slaktas skulle givetvis en stor rädsla spridas i 
samhället och därmed inte bidra till att nyttan maximeras för störst antal individer. Slakthus, 
däremot, existerar över hela världen, och verkar inte påverka någons mod att gå utanför huset. 
Samhället fungerar inte på ett märkbart sätt sämre bara för att dessa djur slaktas. Det är vad 
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Regan menar med att den mycket tilltalande uttalade jämlikhet som råder i utilitarismen 
endast är en skenbar jämlikhet, eftersom det i praktiken ändå inte verkar spela någon roll. 
Djuren får ju faktiskt ändå en helt annan ställning än människan, och blir därför inte lika 
viktiga som våra medmänniskor i moraliska frågor, som jag redan nämnt tillsynes var fallet. 

Regans poäng är viktig, men vi kan trots det ändå notera att djur, i alla fall i teori, tilldelas ett 
anmärkningsvärt högt värde inom utilitarismen. Så hög att den t.o.m. är jämlik med 
människan, vilket i sig är en väldigt ovanlig ståndpunkt. Människan tilldelas alltså inte någon 
speciell särställning pga. hennes intelligens, logik, förmåga att nå Gud eller liknande. Att det 
sedan inte tenderar att bli jämlikt mellan människor och djur beror inte på djurens natur som 
sådan, utan att samhället är format så som det är format. Även Regans tanke om att alla 
varelser bär på likvärdiga inre rättigheter bär även på ett jämlikhetsanspråk mellan människor 
och djur. I Regans fall skulle det dock inte vara försvarbart att skada eller döda djur endast 
baserat på att konsekvenserna av dessa handlingar skulle gynna flest individer.   
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3 Den traditionella kristna synen på djur
I detta avsnitt skall jag presentera hur kristendomens syn på djur i det långa loppet sett ut samt 
försöka ge en förklaring till varför det sett ut som det har gjort. Jag ämnar även försöka ge en 
bild av hur dagens kristna syn på djur ser ut. Jag har i min uppsats valt att använda begreppet 
”traditionell kristendom” som ett samlingsnamn för vissa vanligt uppfattade tolkningar 
rörande djur och människor i Bibeln. Givetvis har det för alla tider funnits olika möjliga 
tolkningar och synvinklar på kristendomens lära. Även om vi väljer att tala om en bland 
allmänheten vanlig uppfattad kristendom så ska det dock nämnas att olika tidsperioder har 
lagt fokus på sinsemellan olika tyngdpunkter av lärans olika aspekter. Så det kan tyckas 
vanskligt att försöka sammanfatta kristendomens lära genom tiderna med en sådan allmän fras 
som ”traditionell kristendom”. Samtidigt kan det noteras att kyrkan alltid burit på en strävan 
och ett agerade efter att uppnå en enhetskyrka, vilket i sig har bidragit till att en ledande 
konsekvent röd tråd funnits i kristendomen genom tiderna. Med koncilier har man fr.o.m de 
första århundradena e.kr. gjort slutgiltiga beslut i hur den kristna läran ska och inte ska tolkas. 
Exempelvis i det berömda konciliet i Nicea år 325 där förhållandet mellan Jesus och Gud 
bestämdes. Detta tillsammans med den makt, ofta sida vid sida med kungamakten, som 
kyrkan inte sällan åtnjutit över det västerländska samhället under dess existens har hjälpt till 
att skapa en slags grundläggande doktrin som alla mer eller mindre har varit tvungen att 
anamma (Chadwick, 2005). Läran ifråga har därigenom slagit rot, så att säga, och är därmed 
svår att förändra. Det finns således en vanlig uppfattad tolkning av Bibeln som grundar sig i 
en föreställning om rätt respektive fel sätt att utöva kristendom. Det är ur denna synpunkt jag 
väljer att benämna denna typ av vanligt uppfattade kristendom som ”traditionell”, vilket med 
andra ord omfattar den starkare och ledande läran som på många sätt format vårt 
västerländska samhälle. Definitionen tar alltså inte hänsyn till att det kan ha funnits diverse 
alternativa tolkningar i periferin. Jag ska härnäst presentera en rad olika ämnen kopplade till 
Bibeln som har varit relevanta för den traditionella kristna synen på djur och dess ställning 
gentemot människan, så som människans syn på sig själva som skapelsens centrum, 
människans syn på sina rättigheter gentemot djuren samt synen på vem eller vilka som 
innehar själ.  

3.1 Människan i centrum
En vanlig kristen uppfattning är att människan utgör skapelsens centrum, och att vi därmed 
har en specifik upphöjd särställning i jämförelse med resterande skapelse samt att detta i sin 
tur innefattar en typ av relation till Gud som resterande skapelse saknar. Denna fråga om 
människans unicitet och upphöjdhet är central för frågan rörande kristendomens syn på djur. 
Om vi ska peka ut en specifik del ur Bibeln som varit speciellt betydande för det kristna sättet 
att se på människa kontra djur så torde det vara 1:a Mosebokens första kapitel, vers 26: ”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.”

I denna vers tycks värderelationen mellan människa och djur göras tydlig, dvs. att människan 
är skapad i Guds avbild och har fått i uppgift att härska över djur och natur. Människan har, i 
jämförelse med djuren, således en alldeles speciell relation till Gud. Inte minst blir detta
tydligt genom att betrakta hur människan enligt kristendomen som regel ses vara innehavare 
av en själ, medan djuren inte ses vara det, vilket kommer behandlas senare. Det finns alltså 
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inom den traditionella kristendomen en väldigt stor och betydelsefull skillnad mellan 
människans värld och djurens värld. Enligt detta sätt att tänka skiljer vi oss inte enbart från 
djuren ur rent funktionella aspekter, så som att vi har ett skriftspråk, kan reflektera osv., utan 
vi är även annorlunda ur en grundläggande andlig aspekt. Djur är visserligen en del av Guds 
skapelse, men lämnas ofta utanför i den etiska och andliga sidan av den kristna läran. Detta 
kan bl.a. ses i Augustinus tolkning av den kristna läran.

3.1.1 Augustinus
En av kristendomens mer betydelsefulla kyrkofäder, Augustinus från Hippo som levde under 
300-400-talet, tolkade kristendomen i enlighet med det synsättet som nyss nämndes. Med bl.a. 
skapelseberättelsen i 1:a Moseboken som grund såg Augustinus människan som skapelsens 
krona. Människan har alltså en ledande ställning i skapelsens värdehierarki samt är skapt i 
Guds avbild. Denna likhet mellan Gud och människan består för Augustinus av vårt förnuft
(McGrath, 2007). I människans förnuft finns alltså spår av Gud och således blir människan 
mer gudomlig än t.ex. djur, som oftast anses sakna förnuft. Denna syn på människans 
särställning sker givetvis inte helt utan konsekvenser för hur djuren behandlas av människan.
Augustinus menade att Gud inte kan kräva att människan ska agera rättvist gentemot djur
(Röcklinsber, www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_155104.svd). Denna syn speglar 
således den traditionella kristna synen på människans gentemot djurens plats och värde i 
läran. 

3.2 Människans rättigheter och skyldigheter
Människan har med andra ord sett sig själv som speciellt utsedd av Gud att förvalta Hans 
skapelse. På vilket sätt, kan vi då fråga oss, har den traditionella synen menat att vi ska utföra 
det förvaltaruppdrag vi blivit tilldelade av Gud? Det blir i slutändan alltså en fråga om etik. 
Vad har vi människor, som ser oss tillhör skapelsens centrum, för rättigheter eller 
skyldigheter gentemot de svagare delarna av skapelsen, som djuren eller naturen? 

3.2.1 Lynn White om kyrkans syn på sina rättigheter
Vi har hittills sett att en vanlig kristen syn är att människan setts vara den centrala aspekten av 
Guds skapelse. Hon har, av Gud själv, blivit placerad över både djur och natur i skapelsens 
värdehierarki. Lynn White hävdar att denna mentalitet har bidragit till att människor sett sig 
berättigade att behandla hela dess omvärld hur de vill. White konstaterar att hela den fysiska 
skapelsen, djur, växter osv., har setts existera endast för att tjäna människan. Han poängterar 
att denna antropocentriska tolkning av den kristna läran har varit ett betydande inslag till den 
ekologiska kris vi har idag(http://www.asa3.org/ASA/PSCF/1969/JASA6-69White.html). 
Enligt Whites beskrivning av hur kristna genom tiderna valt att förstå Bibeln framstår det som 
att människan har sett sig inneha många rättigheter men knappt några skyldigheter. Frågan 
som kan ställas är huruvida denna uppfattning är förenlig med tanken på en kärleksfull Gud 
som värnar om sin skapelse, med tanke på de konsekvenser på miljön som White menar att 
denna attityd har inneburit. 

http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_155104.svd
http://www.asa3.org/ASA/PSCF/1969/JASA6-69White.html
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3.2.2 Thomas av Aquino om människans rättigheter
En annan mycket inflytelserik kyrkofader, Thomas av Aquino som levde i 1200-talets Italien, 
var även mån att betona människans centrum och även de rättigheter som han såg följa 
naturligt av det. Utifrån hans synvinkel är människan Guds primära skapelse och resterande 
skapelse har Gud gett till oss människor för att använda hur vi behagar. Singer (1992) citerar 
en betydelsefull passage ur Aquinos stora verk Summa Theologica: 

Det ligger ingen synd i att använda ett föremål för det syfte som är givet. Tingens ordning 
är nu sådan att det ofullkomliga är till för det fullkomliga… Tingen, liksom de växter som 
blott har liv, är alla till för djuren, och alla djur är till för människan. (s.213)

Här framträder en etik som i sin korthet går ut på att den starkare har rätt att dominera den 
svagare, vilket kan tyckas komma i konflikt med det kärleksbudskap som Jesus betonade över 
tusen år före Aquino. Jesus etik tycktes snarare uttrycka en omsorg för de svagare, som bl.a. 
gjordes tydlig när han gjorde dottern till en kanaaneisk kvinna frisk trots att hon inte tillhörde 
"de förlorade fåren av Israels folk" i Matteusevangeliets 15 kapitel eller i hans berättelse om 
den barmhärtiga samariten i Lukasevangeliets 10 kapitel som osjälviskt hjälpte en skadad, och 
sannerligen svagare, främling. Dessa exempel ger uttryck för hur Jesus vill att vi ska "älska 
din nästa som dig själv" (Luk 10:27), och det tycks inte spela någon roll vem individen ifråga 
är eller vem som är den starkare ur någon aspekt. Aquinos etik, som alltså i detta fall uttrycker 
dess motsats, har en stark koppling till Aristoteles tankegångar, och som mycket riktigt också 
utgjorde en stark influens för honom. Tanken att det lägre stående är till för det högre stående 
kan direkt kopplas till Aristoteles natursyn, som innebär att det finns en värdehierarki mellan 
allt levande. Enligt Nordin (2003) ansåg Aristoteles, som levde i Grekland under 300-talet 
f.kr., att allting har en själ, dock med olika nivåer och skillnader. Den vegetativa själen är en 
grundläggande själ som handlar om att kunna växa, ta upp näring, fortplanta sig och är 
således en själ som både växter, djur och människor innehar. Växter saknar för Aristoteles 
den nästkommande själ som kallas för den animala själen, vilket innebär en 
förnimmelseförmåga. Så här långt fungerar alltså människor och djur likadant. Däremot 
skiljer sig människan från djuren på så vis att vi även har en ännu högre själsfunktion som 
innebär förmågan att tänka, förmågan att ha sinnesförnimmelser samt förmågan till fantasi. 
Denna tanke gör alltså gällande att vi är lika djuren på en grundläggande nivå, men skiljer oss 
åt genom att vi har ett rikare inre liv. Eller, snarare, ett inre liv överhuvudtaget då det framgår 
att Aristoteles inte menar att djur varken kan tänka, ha sinnesförnimmelser eller fantisera. En 
fråga som väcks, även om den inte är relevant för denna uppsats syfte, är vilken sanning som 
ligger i dessa påståenden. En hund som är riktigt glad eller riktigt ledsen visar det med hela 
kroppens möjliga minspel, vilket troligtvis de flesta vid något tillfälle fått bevittna. Är det 
rimligt att tänka sig att denna riktigt ledsna eller riktigt glada hund inte kan förnimma dessa 
känslor? Aristoteles syn innefattar även att de som besitter en lägre själsnivå är till för dem
som besitter en högre själsnivå (Singer, 1992). Således är växtriket till för djuren och 
människan och således, på samma vis, djuren till för människan.  

Den starka kopplingen mellan Aristoteles natursyn och Aquinos ovanstående citat väcker 
tanken om detta verkligen är en i grunden riktig tolkning av kristendomen, givet att en sådan 
finns. Aristoteles var inte själv kristen, men hans världssyn hämtades ändå in som inspiration 
eller tolkningsmall för Aquinos syn på Bibelns sanna budskap, vilket definitivt ger en 
ickekristen vinkling på Bibeln och skadar därmed sanningsanspråket. Finns det skäl att tänka 
sig att Aquino med fler försökte tolka Bibeln så att deras egna filosofiska preferenser skulle 
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vara förenliga med Bibeln? Finns det andra möjliga tolkningar av det av Gud givna uppdrag 
till människan att härska över Hans skapelse? Den alternativa syn som jag i avsnitt 4 ämnar 
ställa mot denna, s.k. traditionella, syn förmedlar ett annat synsätt.       

3.2.3 Kants stöd till att använda djuren som medel
Det framgår av Nordin (2003) att även filosofen Immanuel Kant (1724-1804) i sin så kallade 
pliktetik uttryckte sin uppfattning att människan var i besittning av särskilda egenskaper som 
rättfärdigade att människan använde djur och natur som ett medel. Pliktetikens grundtanke är 
att det finns vissa handlingar som helt enkelt är rätt respektive fel, oberoende av situation eller 
dess följder. Han ser det som att vi inom oss har en moralisk lag som gör att vi helt enkelt vet 
att det alltid är fel att mörda någon. Detta är vad han kallar det kategoriska imperativet. 
Nordin (2003) menar att Kants etik innebär att vi bör handla i enlighet med de maximer som 
vi skulle vilja upphöja till allmän lag. Så om jag inte vill att någon stjäl mina saker och med 
andra ord inte vill upphöja stöld till allmän lag så bör inte jag själv stjäla. Det allmänna 
talesättet “det är tanken som räknas“ gäller sannerligen för pliktetiken eftersom det inte spelar 
någon roll vilka konsekvenser mina handlingar får, utan endast handlingens och tankens natur 
är det viktiga. Låt oss säga att jag ställs inför en situation där ett mord eller en stöld kan 
innebära att ett flertal oskyldiga liv räddas, så är det ändå moraliskt felaktigt att utföra dessa 
handlingar.

Denna etik har en stark koppling till kristendomen. Enligt Göran Möller (1995) finns det två 
olika sätt för en kristen att närma sig etiken. Det ena sättet är att se Bibeln som en slutgiltig 
och ordagrann vägvisare framtagen av Gud, från vilken vi människor aldrig får bortse ifrån, 
eftersom vi själva till naturen inte är förmögna att själva avgöra vad som är rätt eller fel. Det 
andra sättet, till vilken han länkar Kant, innebär att vi visserligen bör använda Bibeln som 
mall men att vi har en inneboende förmåga att själva veta vad som är rätt eller fel. Kants 
kategoriska imperativ är också den normativa teori som bäst stämmer överens med ett kristet 
sätt att tänka eftersom det bygger på att vissa saker helt enkelt alltid är rätt och vissa saker är 
alltid fel, oavsett dess konsekvenser. Det är precis i linje med t.ex. Bibelns budord som bl.a. 
förmedlar ett allmänt förbud mot att döda. Detta synsätt kan stå som kontrast till t.ex. 
utilitarismen som vi tidigare sett innebär att endast konsekvenserna av en handling är viktig i 
fastställandet av huruvida en handling är rätt eller fel. Enligt denna normativa teori är alltså 
inte mord nödvändigtvis fel, utan endast dess konsekvenser gör handlingen rätt eller fel. Kant 
har alltså uppenbara kristna influenser i sitt tänkande. Eftersom Kant, precis som Aristoteles, 
framstår som en inflytelserik tänkare för det västerländska samhället så kan även hans etik 
misstänkas ha påverkat hur kristendomens lära tolkats, och därmed gett styrka åt tendensen att 
placera människan i centrum tillsammans med vissa rättigheter att behandla djur och natur hur 
som helst.  

Kants pliktetik, för att närma oss kärnan, omfattar nämligen endast människan och alltså inte 
djur eller resterande natur. Nordin (2003) framhåller att orsaken till detta är på grund av att 
det kategoriska imperativet har den underliggande betydelsen att man inte ska använda 
människan “enbart som medel utan också som självändamål” (s.399). Vidare beskriver han 
hur Kant ser människan som särskiljd från djuren på så vis att hon är en förnuftig varelse, en 
person, som förtjänar att bli behandlad därefter. Djuren och naturen kan människan alltså 
använda som ett medel, och, med andra ord, behandla hur hon vill. Hos Kant har människan
nämligen en speciell kvalitet och är således höjd över djurens värld, vilket även ger oss rätt att 
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dominera över dem. Likheten med den traditionella bibliska synen på människan som 
skapelsen centrum som getts ett gudomligt uppdrag att härska över djuren är slående. Kants 
pliktetik har, som tidigare nämnts, troligen formats med influenser från kristendomen som 
grund samt därefter i sin tur hjälpt till att forma kristendomens fortsatta utveckling. Bl.a. 
skänker Kants pliktetik ytterligare stöd åt den tendens som Lynn White menade historiskt sett 
har gått ut på att människan i egenskap av att se sig själva som skapelsens centrum sett sig 
rättfärdigade att använda naturen hur de har velat. En annan viktig poäng som jag tycker är 
viktig att poängtera gällande Kants resonemang är inte så mycket att Kant ser oss människor 
som logiska varelser medan djuren inte skulle vara det, utan snarare att djuren helt lämnas 
utanför det etiska området. Detta är inte en ståndpunkt som är lätt att finna grund för i Bibeln, 
men kan pga. Kants tongivande roll för det västerländska tankesättet, ha bidragit till att 
förstärka de skillnader mellan djur och människor som ofta gjorts i den traditionella kristna 
synen. Åsikter som motsäger att Bibelns sanna budskap stödjer dessa stora och betydelsefulla 
skillnader mellan djur och människor kommer att behandlas i avsnitt 4.  

3.3 Själsfrågan
En av de aspekter som tenderar att skilja mellan människor och djur enligt en traditionell syn 
på kristendom är själsfrågan. Det finns en vanligt uppfattad syn på kristendomens 
själsbegrepp som innebär att själen är en immateriell och evig del av individen som möjliggör 
frälsning, men att endast människan har denna själ och därmed inte djur (Young, 1999). Det 
finns däremot, som vi kommer att se mer av i avsnitt 4, problem med att finna konsekventa 
beskrivningar av detta själsbegrepp, i Bibeln. I Nya testamentets syn på människan är 
själsbegreppet av denna typ medan vi, enligt Uppslagsbok till Bibeln (1987), finner att Gamla 
testamentet inte gör någon skillnad mellan kropp och själ, vilket alltså bestrider den definition 
vi såg tidigare. 

3.3.1 Varför själsfrågan har betydelse
När vi nu är i färd med att utreda djurens plats i kristendom är själsfrågan av stor vikt, både 
för att utröna djurens roll och värde inför Gud samt människornas etiska skyldigheter 
gentemot djur. Om en individ har själ eller ej visar på dess plats bland Guds skapelse. Om det 
nu skulle visa sig att människan är ensam om att inneha en evig och andlig själ som möjliggör 
frälsning så skulle det kunna syfta till att människor och djur är väldigt olika slags väsen i 
Guds ögon. Det framstår då tydligare att människan har en andlig plats i kristendomens lära 
som inte djuren har. Djur skulle då bara bestå av kött och ben, medan människan skulle 
inneha en evig och gudomlig aspekt. Själen fungerar i detta fall ungefär som en biljett till 
Gud, vilket Gud skulle ha gett människorna men inte djuren. Alla försök till att jämställa 
människa och djur skulle utifrån detta synsätt te sig vara förgäves. Om vi däremot för sakens 
skull antar tanken på att människa djur innehar samma typ av själ, vilket de författare som 
kommer att behandlas i avsnitt 4 menar, så ter sig skillnaden mellan djurs och människors 
värde inför Gud mycket mindre. Då skulle djuren också inneha denna gudomliga gnista och 
därmed kunna antas ha samma värde som människan för Gud. 

3.3.2 Själsfrågans etiska konsekvenser     
Dessa olika ståndpunkter angående vem som har själ eller ej är dessutom avgörande för hur 
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Bibelns budskap tolkas. Exempelvis skulle människans uppdrag om att härska över djuren i 1 
Mosebokens 1:a kapitel te sig olika beroende på om djur och människa var själsligt jämlika 
eller ej. Vore människan ensam om att inneha själ och således framstå som skapelsens 
viktigaste komponent så framstår Aquinos tanke att de svagare djuren är till för de starkare 
människorna mer rimlig. Om däremot Gud givit både människa och djur en likvärdig själ så 
ter det sig inte lika självklart att människan har alla de rättigheter som vi genom tiderna har 
sett oss ha i vårt agerande gentemot djur, utan snarare torde vi då ha samma skyldigheter mot 
djur som vi har gentemot våra medmänniskor. Däremot avfärdar Phelps (2002) allmänt 
relevansen i att använda tanken på att djur inte har själ som ursäkt att rättfärdiga en dålig 
behandling av djur. Han menar att alla varelser som värdesätter sitt liv och känner rädsla inför 
döden borde respekteras och behandlas väl oavsett om de har själ eller ej. Låt oss för sakens 
skull anta att människan har en immateriell och evig själ som djur saknar, resonerar han 
vidare, så är det ju ändå inte den delen av varelsen som man dödar eller skadar utan snarare 
den kroppsliga och materiella delen av varelsen. Av det följer att själsfrågan egentligen inte 
torde vara en relevant aspekt i sitt etiska handlande gentemot olika varelser. Phelps 
kommentar påminner på många sätt om det resonemang som Bentham förde om att det enda 
väsentliga att ta hänsyn till i etiska frågor är huruvida varelsen ifråga kan lida, inte om de kan 
tala eller resonera. Det viktiga att ta hänsyn till i sitt etiska handlande gentemot andra 
varelser, enligt Phelps, är alltså inte att de kan tala eller att de kan resonera eller ens om de har 
en själ, utan snarare om de kan känna glädje för livet och rädsla för döden. 

3.3.3 Descartes bidrag till själens etiska betydelse
Trots Phelps kritik mot själsfrågans relevans för vårt etiska handlande har det dock länge 
funnits ledande västerländska synsätt som gör stor etisk skillnad mellan huruvida en varelse 
har själ eller ej. Ett exempel på detta är Descartes, som kan stå exempel på en mycket 
inflytelserik västerländsk tänkare. Även om han inte har varit någon officiell kristen tänkare 
med specialiserig i teologiska frågor så har han utan tvivel givit visst bidrag till det 
västerländska tänkandet och således även till kyrkan. Det påminner om hur Thomas av 
Aquinos teologi var färgad av Aristoteles tankar. Religioner existerar inte i ett vakuum, utan 
förändras i samverkan med resterande samhället. Descartes själv var troligtvis även färgad av 
det kristna tänkandet, vilket nog var svårt att undgå för vem som helst som levde i 1600-talets 
Europa, vilket förklarar varför han överhuvudtaget talar om själar. Nordin (2003) menar att 
Descartes under sin levnadstid själv anklagades för att vara ateist, men hans tankegångar ger 
sannerligen utrymme för en Gud. Bl.a. menade han sig ha kommit fram till ett gudsbevis. 
Hans kända slutsats på frågan vad vi i slutändan egentligen kan lita på, ”jag tänker, därför är 
jag till” (s.279), blev för honom ett steg i bevisföringen till att Gud existerar och att han är 
god. Således blir Descartes tankar en syntes mellan filosofi och kristen lära samtidigt som det 
fortsatta formandet av kristendomen blir en syntes mellan tradition och exempelvis de för 
tiden inflytelserika tankegångar.    

Descartes menade i stil med Aristoteles att skillnaden mellan människa och djur i grunden 
berörde själsfrågan, även om hans tankar skiljer sig från Aristoteles’. Descartes räknade inte 
på något plan djur till medvetna varelser. De kan enligt honom inte känna några som helst 
känslor, varse sig fysiska eller psykiska. Inte heller förnimmer de någonting (Regan, 2004). 
Men hur är detta möjligt kan man då fråga sig? Det är ju allmänt känt att hundar har 
utomordentligt bra luktsinne och en falk väldigt skarp syn. Descartes liknade djur med 
klockor, då klockor, precis som djur, är funktionella, rör sig osv. trots att de ej har 
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medvetande. Djur är alltså för Descartes inget annat än automatiska maskiner. Det finns 
således inte, enligt Descartes sätt att tänka, någon större skillnad mellan en hund som fått upp 
vittring på någon spännande doft och en klocka visar vilken exakt tid det är. Om vi skulle utgå 
från att Descartes tankegångar är riktiga så följer det naturligt att vi ej har några större, om ens 
några alls, etiska skyldigheter gentemot djuren. Om de ej känner smärta, lidande, sorg eller 
liknande så är det ju näst intill inget som hindrar att vi använder dem till exempelvis 
medicinska experiment. Ur etisk synvinkel vore det ju precis som att använda en sten i ett 
medicinskt experiment. Det är också en etisk konsekvens som tycks ha varit gällande kring 
denna tid. Regan (2004) visar med ett citat från en okänd samtida med Descartes hur 
vetenskapsmän utgick från Descartes tankegångar i sina experiment. Ett utdrag ur citatet 
lyder: “They nailed the poor animals up on boards by their four paws to vivisect them to see 
the circulation of the blood which was a great subject of controversy.” (s.5) Även fler av 
dessa typer av experiment finns noterade. Tyvärr, kan tyckas, rent av så sent som på 1800-
talet. Bl.a. uppges det att Claude Bernard experimenterade med levande hundar. Han skar i 
dessa varelser utan bedövning medan de “tjöt hjärtskärande” (Masson, 2003). 1700-tals 
filosofen Voltaire kritiserade denna syn och behandling av djur. Masson (2003) citerar 
exempel på det från Voltaires Dictionnaire philosophique:

Uppfatta då på samma sätt hunden som har förlorat sin husbonde, som söker honom 
överallt utomhus sorgset skällande, kommer in i huset upprörd och orolig, springer nedför 
och uppför trappan, strövar från rum till rum och tillsist hittar sin älskade husse i dennes 
arbetsrum och då visar honom sin glädje med muntra skall, hopp och vänskapsbevis.
Barbariska människor tar den hunden, som överträffar människan så ofantligt ifråga om 
vänskap, de binder fast honom på ett bord och dissekerar honom levande för att visa dig 
blodådrorna. Du upptäcker i honom alla de sinnesorgan som finns i dig. Svara mig då, du 
“maskinist”: har naturen i detta djur lagt ned alla förutsättningar för känslor för att det inte 
ska känna? Har djuren fått nerver för att vara okänsligt? (s.32)

Voltaire påpekar i detta citat en viktig poäng. Det ter sig ologiskt att djur är utrustade med 
nerver utan någon funktion. En annan fråga som Voltaires ifrågasättande indirekt väcker är 
varför, om nu djur inte är annat är automatiserade maskiner trots att det utifrån ser ut som att 
de visar upp ett helt spektrum full av känslor, är det inte så med oss människor också? Varför 
känner vi smärta och inte djuren? Descartes svar på denna fråga, vilket blir 
nyckelresonemanget för Descartes bidrag till denna uppsats, har att göra med hans syn att djur 
inte har en själ medan människan har en själ. Denna själ blir den avgörande skillnaden, då han 
även ser människokroppen ungefär som en maskin. I människans hjärna sker dock ett möte 
mellan kropp och själ som alltså får människan att uppfatta känslor och sinnesintryck.
(Nordin, 2003)

Två saker kan speciellt noteras i vad Descartes teori säger oss. Först och främst får hans 
synsätt konsekvensen att det råder en stor etisk skillnad mellan en varelse med själ och en 
varelse utan själ. Sedan gör han dessutom klart att människan har själ medan djuren saknar 
själ. Konsekvensen av dessa två noteringar är att skillnaden mellan människa och djur blir 
som natt och dag, ur etisk synvinkel. 

Descartes tankegångar blev mycket tongivande för det västerländska tankesättet. Nordin
(2003) skriver att ”Descartes’ betydelse för filosofins fortsatta utveckling är svår att 
överskatta” (s.291). Den för stunden rådande tolkningen av kristendomen inte är immun mot 
vederbörande tidsperiods strömningar. Detta torde i sin tur betyda att influenserna från 
Descartes även kom att spela viss roll i kristendomens etik. I enlighet med Descartes syn finns 
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det därmed skäl att tro att själens etiska betydelse blev allt större. Då djur ofta ses sakna själ 
torde de etiska skyldigheterna gentemot djur ha påverkats. Det kan åtminstone ha skänkt 
ytterligare stöd till att människans etiska handlande gentemot djur inte kräver samma, om ens 
någon alls, hänsyn som människans handlande gentemot en annan människa.  

3.4 Avvikande tendenser i den traditionella kristna synen på djur
En viktig fråga är huruvida den bild jag hittills presenterat är en komplett förklaring av 
kristendomens traditionella sätt att se och värdera djur. Nej, undantag finns givetvis. Bland 
annat har Rod Preece (2002) presenterat olika tänkare som genom tiderna har uttryckt en 
omtanke för djur. Bland dessa tänkare finns många bidrag från tongivande kristna gestalter så 
som exempelvis Martin Luther, Erasmus och Athanasius. Det visar att det trots allt har funnits 
mer eller mindre utbredda inslag av djuretik i den traditionella kristendomen. 

Även Kaufman & Braun (2004) framhäver att det fanns tydliga djuretiska tendenser hos den 
tidiga kyrkan. Dessa djuretiska tendenser kom bl.a. i uttryck genom att det var vanligt att 
endast äta vegetarisk kost, som i detta sammanhang bygger på en respekt för djurens liv och 
således en respekt för Guds skapelse. Kaufman och Braun beskriver hur Augustinus, som inte 
själv stödde vegetarianism, noterade att denna djurvänliga kost var mycket utbredd. Vidare 
menar de dock att den katolska kyrkan, med inflytande av romarriket, kom att få köttätande 
som normen för kristendomen. 

En fråga som väcks är dock hur pass omfattande dessa kristna exempel på omtanke gentemot 
djur har varit. Det finns en viktig skillnad mellan att endast känna en viss mängd omtanke för 
ett djur och att på ett ideologiskt plan skänka djur respekt som även inkluderar en etisk 
skyldighet gentemot dessa. En läkare som utför smärtsamma medicinska försök på en apa må 
exempelvis känna viss omtanke för apan i fråga, men ändå vara förmögen att rättfärdiga en 
smärtsam behandling av vederbörande. Detta sker exempelvis genom en grundläggande syn 
på apans brist på värde. Preece (2002) presenterar även djurvänliga kommentarer från både
Augustinus och Thomas av Aquino. Det framgår således att även dessa två kristna tänkare
kan ha hyst en omtanke för djur. Men med tanke på de värderingar som vi tidigare kopplade 
till Augustinus och Thomas av Aquino djur är frågan om dessa kommenterar har någon 
betydelse. Det visade ju att dessa båda kristna tänkare hade grundläggande värderingar 
rörande värderelationen mellan människa och djur samt människans rättigheter i förhållande 
till djur som på många sätt motsäger en djurvänlig etik. Ungefär som liknelsen med läkarens 
omtanke för apan. Detta pekar på att den traditionella kristna synen på djur, trots vissa 
avvikande exempel, ändå har en grundläggande tendens att tilldela djuren ett föga högt värde 
jämfört med människan. 

3.5 Dagens kristna syn på djur
Nu har vi i någon mån visat på vissa tendenser som funnits rörande synen på djur kontra 
människa genom kyrkans historia. Vi har då bl.a. lagt märke till att populära tankegångar i 
vederbörande tidsperiod har hjälpt till att tolka kristendomen, bl.a. med hjälp av de 
tongivande västerländska tänkare som jag hittills nämnt. Men hur är det då med dagens 
kristna syn på djur? Mycket har förändrats i vårt samhälle sedan Augustinus, Aquinos och 
Descartes dagar. Nya tankebanor har blivit aktuella, även om vissa aspekter av bl.a. nämnda



15

tänkares synsätt fortfarande är aktuella i viss mån. Vi har bl.a. blivit mer medvetna om den 
roll människan spelar i miljöförstöringen och vad gäller djur så har vi mer information om 
exempelvis industriellt uppfödda djur och djurtransporter, vilket bl.a. har fått konsekvenserna 
att vi kan välja att köpa t.ex. ägg från frigående höns eller vegetarisk sojakorv i affären. Har 
dagens kristendom påverkats av dessa tankegångar och hur kan vi gå till väga för att 
undersöka vilka frågor som dagens kristendom anser relevanta. Ett sätt skulle kunna vara att 
besöka Svenska kyrkans internet hemsida, www.svenskakyrkan.se, som torde ge uttryck för
en allmän nutida svensk kristen tro. På hemsidan beskrivs vad tron går ut på, hur den sett ut 
genom historien, frågor som rör liv och död osv. Dessutom finns information om hur kyrkans 
ställer sig till exempelvis samhällsfrågor. Även miljöfrågan behandlas och verkar vara en 
fråga de själva anser viktig. De menar t.ex. att de själva driver ett ”aktivt miljöarbete”. Ofta 
finns exempelvis ekologiska produkter till salu i många av Svenska kyrkans kyrkor. Däremot 
nämns nästintill ingenting om djuren på deras hemsida, förutom på en avdelning med frågor 
och svar, ”frågor om tro och liv”, där ”präster och andra runt om i Svenska kyrkan” svarar på
nyfikna frågor som berör den kristna läran. Detta utelämnande av djur tycker jag kan stå som 
exempel på det jag hittills kallat för den traditionella kristna synen på djur, där djuren helt 
enkelt lämnas utanför både den andliga och den etiska sidan av den kristna tron. Eftersom 
Svenska kyrkans hemsida på många sätt kan ses som svenska kyrkans ansikte utåt torde 
svaren på de frågor som publiceras på ”frågor om tro och liv” avdelningen på Svenska 
kyrkans hemsida vara i linje med den ideologi Svenska kyrkan står för. Därmed torde svaren 
kunna ses som ett uttryck för dagens kristendom. Jag tror Lars Stenström ger en sanningsenlig 
bild av dagens kristna syn på djur i sitt svar till en fråga rörande varför kyrkan utesluter djur 
från den kristna läran. Han skriver att ”Det är svårt att komma förbi att djur och djuretik inte 
är av avgörande betydelse för kyrkans existens. Kyrkan finns inte till för att djur ska ha det 
bra eller få det bättre”. Han fortsätter med att förklara att kyrkans främst finns för att ”tillbe 
Gud och för att förkunna evangeliet om Jesus Kristus”. Vad gäller frågan om att djur ska få 
det bättre så skriver han att ”man gärna hoppas att det blev en konsekvens av en levande 
kyrkas arbete”. (http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=58996)
Stenströms kommentar visar att djurens välmående inte på något vis är oönskat. Descartes 
tanke om att djur endast är maskiner utan känslor är inte längre en utbredd tanke utan de flesta 
av dagens människor ser nog djuren som kännande varelser. Men djurens välmående blir 
ändå, tillskillnad från bl.a. miljöfrågor och diverse andra samhällsfrågor, inte en fråga som är 
värd ett aktivt strävande. Det blir mer en oväntad bonus om det skulle råka bli på så vis. Läran
är starkt fokuserad på människan vilket knyter an till de tidigare nämnda bibelverser som 
understryker människans plats som Guds avbild på jorden och härskare över djur och natur.

3.5.1 Kristna värderingar i en sekulariserad värld

I vårt sekulariserade samhälle har vi ändrat hur vi ser på Bibelns sanningsanspråk. Många 
moderna tänkare har presenterat teorier som framhäver att religion inte är annat än 
konstruktioner som på ett eller annat sätt är skapade av människan, snarare än Guds eviga ord 
och lag (Thrower, 1999). Detta betyder däremot enligt Möller (1986) inte att samhällets syn 
på människans särställning har förändrats. Han skriver: 

Den moraliska föreställning som från början hade en religiöst grundad motivering har alltså 
levt vidare i människors normsystem, även sedan många har lämnat den tro som från början 
var dess utgångspunkt.(s.35-36) 

http://www.svenskakyrkan.se
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=58996
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Synen på människa och djur finns således kvar, trots att kristendomens ställning och 
sanningsanspråk utan tvivel har mattats av. Det visar om inte annat hur påverkade vi är av den 
traditionella kristendomens etik samt behovet att omvärdera huruvida denna etik fortfarande 
är relevant eller ej. 

3.6 Slutsats av den traditionella kristendomens syn på djur
Vad, av allt detta att döma, säger den traditionella kristna synen om djur och dess värde 
gentemot människan? En tydlig gemensam nämnare för de olika tänkare och bibeltolkningar
som kom att forma den traditionella kristendomen är tron på människans centrum i skapelsen 
och att vi på något plan, exempelvis genom själsfrågan eller förnuftet, skiljer oss väsentligt 
från djuren. Detta synsätt har påverkat etiken och hur vi människor anser att vi rättfärdigat 
kan agera gentemot djuren. Naturen och djuren hos dessa tänkare blir i någon form alltså 
tilldelade ett instrumentellt värde, vilket betyder att de har ett värde för att människan kan 
använda dem till att tillfredsställa sina egna behov. Det är dessa kristna attityder gentemot
naturen som Lynn White menar har bidragit till de miljöproblem vi lider av idag.
  
Hur plausibel är då denna tolkning? En alternativ tolkning kommer att presenteras i avsnitt 3, 
men det skall konstateras att det finns många exempel på verser ur Bibeln som tilldelat djur 
ett lägre värde än människan. Bl.a. framhäver Jesus på ett flertal ställen att människor är mer 
värd än djur, i form av exempelvis får (Matt 12:12), fåglar (Luk 12:24) och sparvar (Luk 
12:6-7), vilket tyder på en värdehierarki inom den kristna världsbilden. I många andra delar 
av Bibeln används djur till människornas egennytta, t.ex. som mat och kläder. Guds 
ursprungliga paradis förespråkade en vegetarisk kost för människan (1 Mos 1:29), men som 
Gud sedan i 1 Mos 9:2-3 ändrar till en kost som består av djur. Gud säger i dessa verser till 
Noa och hans söner: ”Alla markens djur och alla himlens fåglar skall känna skräck och 
fruktan för er. Över dem och över allt som krälar på jorden och över alla fiskar i havet ger jag 
er makt. Allt som lever och rör sig skall vara er föda; allt detta ger jag er så som jag gav er de 
gröna örterna.” Även Jesus, som oftast framstår som den främsta och fläckfria moraliska 
förebilden för kristna, med största sannolikhet åt en kost som bestod av kött. Tydligast 
framgår detta i Lukas 24:43 där han äter fisk (Young, 1999). Gud begär även vid ett flertal 
ställen i Gamla testamentet att djur ska offras till Honom. Han beordrar bl.a. Mose i 2 Mos 
29:38 att offra ”två årsgamla lamm varje dag i all framtid”. Detta innebär att Gud kräver att 
Mose tar död på 730 lamm per år. Dessa exempel målar upp en bild av Bibelns budskap där 
djurens liv inte tycks vara av något större värde, vilket historiskt sett gett de troende ett 
godkännande för att utan att tveka hålla djuren utanför den kristna etiken. 

Men, som också har framgått, så har även andra faktorer påverkat formandet av kristendomen. 
Vad vi har noterat är att religionen påverkas av samhället och samhället påverkas av 
religionen. Från detta följer naturligt att kristendomens syn på djur kan vara starkt präglad av 
tankegångar som i första hand inte är tagna från Bibeln, även om de i någon mån kan vara 
inspirerade därifrån. 
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4 Den alternativa kristna synen på djur
Vad vi hittills noterat är att det inom den traditionella kristna synen länge funnits tendenser att 
utifrån Bibeln sätta människan i skapelsen centrum och av den anledningen rättfärdiga 
människans utnyttjande av djur. Men nya tendenser att respektera djur som en väsentlig del av 
Guds skapelse och inte bara som ett medel för människans egennytta tycks vara gällande. Jag 
har valt att kalla denna kristendom som skänker en betydligare mer djurvänlig vinkel på vad 
Bibeln egentligen säger om djur och människor för den ”alternativa kristna synen på djur”. 
Begreppet ”alternativ” får således innebörden att denna tolkning inte tillhör den vanligast 
uppfattade tolkningen av kristendomen, med andra ord den traditionella kristna synen på djur, 
men att denna vinkel ändå fungerar som ett i tiden allt mer aktuellt alternativ till den vanliga 
ingrodda antropocentriska bibeltolkningen. Kaufman och Braun (2004)1 hävdar rent av att allt 
fler kristna börjar se en koppling mellan kristendomens lära och en vegetarianism som
grundar sig på en respekt och kärlek till djur. Men är denna djuretik verkligen förenlig med 
det budskap Bibeln förmedlar kan vi fråga oss? Det är en av de frågor som jag ska utreda i 
detta avsnitt tillsammans med andra liknande frågor kring det som denna alternativa, och 
mycket mer djurvänliga, kristendom konstaterar. 

4.1 Vad är Guds sanna budskap?
Vad som egentligen är djurens värde och hur vi bör behandla dem utifrån kristendomens lära 
är helt och hållet beroende av hur vi tolkar Bibeln och således vad vi tänker oss är Guds vilja. 
Det finns dock olika sätt att förstå Bibeln på och således även olika sätt att se på vad som 
egentligen är Guds vilja. De författare vars bibeltolkningar jag kommer att presentera i detta 
avsnitt delar alla en gemensam åsikt om att Gud ser djur som en värdefull del av skapelsen 
som bör behandlas med kärlek och respekt av människan. Det finns visserligen skillnader i 
deras synsätt, vilket jag i de flesta fall inte kommer att fördjupa mig i eftersom jag på ett mer 
allmänt sätt ämnar ge uttryck för deras gemensamma ståndpunkt snarare än deras skillnader. 
Däremot är det av viss betydelse att presentera två sinsemellan olika sätt att se på Bibelns 
sanningsanspråk som förespråkas av två av dessa författare vars synsätt jag ämnar utreda, 
nämligen Richard Alan Young2 och Norm Phelps3. Young är professor i Nya testamentariska 
studier på Temple Baptist seminary och är själv en kristen vegetarian. Norm Phelps är en 
kristen representant för The Fund for Animals. Både Phelps och Young ser Bibeln som 
gudomligt inspirerad, dvs. med en kärna av Guds faktiska vilja och handlingar, men tolkat 
och utökad av den ofullkomlige människan. Således är inte hela Bibeln sann, utan endast 
delar av den. Phelps erkänner sig skyldig till att själv välja ut vilka passager han tror är Guds 
vilja och vilka han inte tror är det, men baserat på ett konsekvent sorteringssystem som han 
anser är grundat i ett kristet tankesätt. Han menar att nyckeln till att höra Guds svaga röst 
(”God’s still, small voice” s.33) bland människornas bidrag har att göra med vad han kallar 
för Bibelns två grundpelare, som är kärlek till Gud och kärlek till varandra. Både 
kristendomen och judendomen anser enligt Phelps att dessa grundpelare är grunden för ett 

                                                
1 När jag fortsättningsvis nämner Kaufman & Braun så avser det deras bok Good news for all 
creation - Vegetarianism as christian stewardship (2004)
2 När jag fortsättningsvis nämner Young så avser det Richard Alan Youngs bok Is God a 
vegetarian? – Christianity, vegetarianism, and animal rights (1999)
3 När jag fortsättningsvis nämner Phelps så avser det Norm Phelps bok Dominion of love –
Animal rights according to the Bible (2002)
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dygdigt liv. För att visa exempel på vad Bibeln säger om den första pelaren, kärlek till Gud, 
citerar han 5 Mos 6:5, som påvisar: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med 
hela sin själ och med all din kraft.” För att finna stöd för den andra pelaren, att älska sin nästa, 
citerar han 3 Mos 19:18 ”Du skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, 
utan du skall älska din nästa som dig själv.” Vidare följer av hans resonemang att alla delar ur 
Bibeln som är förenliga med dessa grundpelare torde vara Guds vilja medan de som ej är 
förenliga inte hör till Guds vilja. Vi kan notera att Phelps därmed ser Bibelns sanna sida vara 
bärare av ett kärleksbudskap. Phelps frågar sig sedan vilka som räknas till vår ”nästa”, eller 
”neighbor” som är det engelska ordet för samma innebörd i denna kontext. Han menar att 
även djuren borde räknas in som vår ”nästa” och beskriver hur det skett en förändring på 
ordets innebörd genom åren:

Once upon a time, ”neighbor” meant ”family”; then it came to mean ”tribe”; now it tends to 
mean ”race,” ”nationality,” or ”religion.” In more ”enlightened” circles, it has come to 
mean ”humanity.” In the twenty-first century, it is time to recognize that our neighborhood 
includes all sentient beings. (s.40)

Phelps definition av vår "nästa" infattar med andra ord alla kännande varelser, dvs. både 
människor och djur. Denna definition, tillsammans med Phelps teori om de två kristna 
grundpelarna, är betydande för Phelps sätt att utröna vilka delar av Bibeln som är Guds bidrag 
och vilka som är människornas bidrag. De handlingar som går i linje med ett agerande av 
kärlek gentemot Gud och alla kännande varelser följer således Guds plan, medan de 
handlingar som ej är förenlig med detta kärleksbudskap ses av Phelps som människornas 
bidrag, som i sin tur är produkter av förvirring, missförstånd och allmänt, för att använda 
Phelps analogi, störningar på linjen. Köttätning, djurplågeri, medicinska tester på djur osv. 
torde därmed inte vara Guds budskap, utan snarare människans.

Även Young ser Bibeln som en skrift som bara till viss del är inspirerad av Gud, men där 
denna visdom och sanning har omarbetats och fått tillägg av människan. Hans resonemang 
tycks bygga på två antaganden, varav det första är att Bibeln är, om än gudomligt inspirerad, i 
slutändan en produkt av en särskild tid och plats. Detta innebär att de situationer som under 
denna tid var gällande och de etiska resultaten av detta inte nödvändigtvis är gällande idag, 
eftersom så mycket har förändrats sedan dess. Vi bör alltså försöka förstå vad som är Guds 
vilja och tillfoga det på dagens situation. Hans metod att förstå Bibelns äkta och gudomliga 
budskap går ut på att se till helheten, snarare än dess enskilda verser och att sedan ta hänsyn 
till den tid och plats som var gällande för Bibeln och dess historia. Guds lära är ingen mall 
som fungerar i alla lägen, utan kontentan av helheten behöver omformuleras för att passa in i 
gällande tid, plats och omständigheter. Young yrkar för att Bibelns helhetsbild visar en 
hjälpsam, accepterande och kärleksfull Gud som bl.a. demonstreras när Gud hjälpte 
israeliterna ut ur fångenskapen i Egypten. Det är i enlighet med denna gudsbild som han 
utifrån Bibeln anser det vara i en god kristens uppgifter att behandla djur med respekt.   

En likhet mellan Young, Phelps, Kaufman och Braun är att de allihop yrkar för att 
vegetarianism är väsentlig och relevant för deras kristna tro. Det har sin grund i att de tänker 
sig att Gud vill att Hans skapelse lever i harmoni. Gud vill det bästa för sin skapelse och vakar 
över både människor och djur. Människor dessutom har blivit tilldelad ett uppdrag att se efter 
och ta väl hand om djuren. Eftersom de nämnda författarna ser en stark koppling mellan 
djurplågeri och köttätande blir således köttätande en livsstil som går emot Guds ursprungliga 
önskan. Däremot menar de inte att köttätande är strikt förbjudet, då Gud trots allt gett 
tillåtelse till att äta kött. Av skäl som snart ska behandlas poängterar Phelps att det endast rör 
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sig om en tillåtelse för människan att äta kött, snarare än en önskan att människans ska äta 
kött.     

4.2 Guds ursprungliga ideal
Vad är det då Gud säger oss? Hur bör vi agera gentemot djuren och vad är egentligen 
värderelationen mellan djur och människa enligt Bibeln? För Young, Phelps samt Kaufman 
och Braun är Guds skapelse av världen i Första Moseboken central för att besvara dessa typer 
av frågor. Det beror på att det, fram till att Adam och Eva åt av kunskapens äpple, visar Guds 
ursprungliga ideal. I Bibeln berättas det om hur Gud skapar jorden, dess natur, människan och 
djur och ”såg att det var gott”, som i detta fall blir den nyckelfras som förtydligar att 
skapelsen var i enlighet med Guds vilja. Direkt efter att Gud bett människan härska över 
djuren i 1:a Moseboken, så säger Gud till människan (1 Mos 1:29) ”Jag ger er alla fröbärande 
örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta”. Detta tyder på 
att en helt och hållet vegetarisk kost var avsedd för människan i Guds paradis. Young
poängterar att kosten, i enlighet med hur versen lyder, inte bara är helt vegetarisk utan snarare 
det som idag klassificerar som fruktianism, vilket innebär en kost som strävar efter att inte 
döda något liv alls. Detta omfattar alltså även plantor. Då Gud endast ger människan tillåtelse 
att äta ”alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt” (1 Mos 1:29) så 
innebär det, enligt Young, att det endast är tillåtet att äta exempelvis frukt från träd, eftersom 
inte trädet dör av en sådan kost. Men att äta exempelvis morötter, lök, sallad osv. innebär att 
själva plantan upphör att leva i och med att plantan skördas. Men inte bara människan skulle i 
begynnelsen äta vegetariskt. Young påpekar att även djuren i Guds ursprungliga tanke var 
menad att äta växter, vilket görs tydligt i den vers som följer: ”Åt markens djur, åt himlens 
fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta.” 
Därefter konstaterar Gud ”att allt som han hade gjort var mycket gott”(1 Mos.1:31), vilket 
visar att detta är hur Gud ville ha sin skapelse. Det är, i enlighet med de nämnda författarna, i 
denna kontext vi bör se Guds vilja att människan ska härska över djuren, som nämns strax 
före Guds önskan om en vegetarisk kost. Young påpekar att detta nära samband mellan dessa 
verser inte är någon slump, utan visar på hur begreppet härskar torde tolkas utifrån ett högre 
perspektiv. Han skriver ”The close connection of these two ideas implies that ”dominion” 
refers to the care and governance of creation in accord with the divine image-without any 
exploitation, violence, and oppression.”(s.19) Vi människor är alltså inte rättfärdigad att 
handla hur som helst gentemot djuren, utan vi har i enlighet med Guds kärleksbudskap fått en 
styrande uppgift. Vi bör, i enlighet med bl.a. Youngs resonemang, se detta som ett allvarligt 
ansvar att handla kärleksfullt och i linje med Guds omtänksamma natur gentemot djur. 
Vegetarianism är enligt dessa författare ett exempel på hur människan kan välja att härska 
över djuren. Djuren verkar alltså enligt Guds ursprungliga tanke inte vara tänkt som mat för 
människan eller för att hanteras utifrån människans egennytta. En liknelse på denna syn på 
relationen mellan människa och djur kan exempelvis vara relationen mellan ett storasyskon 
och ett lillasyskon där storasyskonet av föräldrarna kan tilldelas en viss mängd ansvar men 
även rättigheter i att styra över lillasyskonet. Detta sker givetvis i enlighet med föräldrarnas 
välvilja och omtänksamhet gentemot deras yngre barn, snarare än en vilja att deras äldsta barn 
utifrån egennytta ska dominera den yngre. Gud säger ju faktiskt inte åt människan att det är 
fritt fram att använda djuren hur de vill, utan det sker i samband med att Gud skapat djuren 
och sett att ”det var gott” samt att Han just precis ska utföra en bestämmelse på en vegetarisk 
kost.  
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4.2.1 Djur är människans vänner
Dessa nämnda författare som förespråkar de mer djuretiska tendenserna hos kristendomen 
argumenterar för att djuren rent av skapades för att vara människans vänner eller 
kompanjoner. När människan var ensam i Edens lustgård så framgår det i Första Mosebokens 
andra kapitel att Gud gav djuren till människan för detta ändamål, och inte för att vara våra 
undersåtar. 1 Mos. 2:18 lyder: ”Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag 
skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp.” Vilket sedan får Gud att av jord forma 
”markens djur och alla himlens fåglar” (vers 19) till att vara denna hjälp till mannen i form av 
sällskap. Mannen ger sedan namn åt dessa djur, vilket Lynn White tolkar som ett tecken på 
vår dominans över djuren. Kaufman och Braun ser dock annorlunda på situationen och 
konstaterar att vi inte döper djuren vi äter, utan kontentan av denna episod tycks tala för att 
Gud såg djuren som våra vänner snarare än potentiella offer för medicinska tester, vår föda, 
vår skjutgladhet eller dylikt. Det är i detta sammanhang som Gud sedan skapar kvinnan åt 
mannen, eftersom djurens hjälp inte tycks ha varit tillfullo tillfredsställande. 

4.2.2 Människans uppror och Guds kärleksfulla acceptans
Young argumenterar för att den idylliska vistelsen i Guds lustgård inte förblev så lång 
eftersom människan har en inneboende nyfikenhet och vilja att skapa sitt eget öde. Adam och 
Eva äter av den förbjudna frukten vilket får konsekvensen att de blir förvisad från Edens 
lustgård. Young ser inte detta som ett strängt straff pga. Guds oförmåga till förlåtelse. Snarare 
är Gud accepterande och tillåtande eftersom Han spelar med på människans tendens till 
uppror, precis som en tålmodig förälder som, trots att de ibland vet bättre, låter barnen lära sig 
av sina egna misstag. Det är i detta sammanhang Young och de andra nämnda författarna 
menar att vi ska se de ändringar som följer. Young poängterar att Gud fortfarande inte önskar 
att människan ska äta kött, även om det sker en förändring i den kost som Gud accepterar för 
människan. ”Du skall äta av växterna på marken,..” (1 Mos 3:18) säger Gud till Adam efter att 
ha beskrivit en tung framtid för den väg människan valt att vandra. Young pekar här på en 
skillnad mellan denna kost och den fruktianska kost som Gud ursprungligen tänkt för 
människan i 1 Mos 1:29. Versen säger oss att det vid det här läget är acceptabelt för 
människan att döda växter för föda. Anledningen till denna förändring är alltså kopplat till 
människans hårdare liv utanför Edens lustgård. Young tänker sig alltså att Gud sträcker ut en 
hjälpande hand till den upproriska och envisa människan genom att anpassa kosten till 
omständigheterna. 

4.2.3 Syndafloden
I 1 Mosebokens 6:e kapitel framgår det dock att Gud anser att människorna och alla andra 
levande varelser gått för långt i sitt försök att finna sin egen väg. I vers 12 verkar nästan Guds 
tålamod tryta: ”Gud såg att jorden var fördärvad, eftersom allt vad människorna gjorde på 
jorden var fördärvligt.” Young hävdar att detta säger oss att människor och djur tillslut gått 
för långt i sitt uppror mot Guds ursprungliga harmoniska skapelse. Bl.a. har detta skett genom 
ett våldsamt beteende som han även menar innefattar våld mot djur. Young menar att även 
köttätande var en faktor som orsakade Guds vrede. Det starka band som Young ser mellan 
Guds vrede på människorna och deras matvanor kan dock ifrågasättas, eftersom det i Bibeln 
aldrig egentligen nämns att detta var anledningen till syndafloden. Anledningen verkar 
allmänt vara att människor beter sig våldsamt och ”fördärvligt” (1 Mos 6:12) åt. Vers 11
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beskriver det enligt följande: ”Men inför Guds ögon blev jorden alltmer fördärvad och full av 
våld.” Att det finns en länk mellan våldsamheter och djurplågeri är givet, men resonemanget 
att Gud är upprörd för att människan äter kött är trots det långt ifrån självklart. Däremot är 
resonemanget i linje med den helhetsbild av Bibeln som bl.a. Young samt Kaufman och 
Braun presenterar. I detta fall att Gud av kärlek har tillåtit människorna att strida mot Hans 
ursprungliga tanke för att låta dem finna sin egen väg, men att människorna gått för långt. För 
att igen använda oss av föräldraanalogin så blir Gud nu som en förälder som sätter ned foten 
när de ser att deras barn är helt ute på fel spår, vilket förklarar syndafloden. Att Gud alls 
samlar ihop två av alla arter visar dock, enligt de nyss nämnda författarna, på Guds kärlek till 
sin skapelse och därmed även djuren.  

4.2.4 Guds förbund med djur och människor
Efter syndaflodens utplånande av allt syndigt liv på jorden verkar Gud ångra sig och lovar att 
”aldrig mer förgöra allt levande” (1 Mos 8:21). Han upprättar i och med det ett förbund med 
Noa, hans familj, hans efterföljande samt ”alla levande varelser som finns hos er, fåglar, 
boskap och alla vilda djur, alla som gick ut ur arken”(1 Mos 9:10). I och med det lovar Gud 
att aldrig mer ödelägga jorden. Enligt Phelps finns det noterat fem gånger att detta förbund är 
gällande för både människor och djur. Det ser han och de andra nämnda författarna som ännu 
bevis att Gud håller djuren kär och värnar om och respekterar dem som Hans skapelse. 

4.2.5 Varför accepterar Gud köttätande?
Young, Phelps, Kaufman och Braun gör alla en koppling mellan djurplågeri och köttätning. 
Köttätning innebär utifrån denna syn ett onödigt dödande av Guds varelser. Vi har tidigare 
sett att Guds ursprungliga tanke var att människan skulle äta en vegetarisk kost, vilket var 
förenligt med hans kärleksfulla och harmoniska skapelse. I 1 Mos 9:3 ger dock Gud tillåtelse 
att äta kött, vilket kan tyckas rasera den vegetarianism som alla de nämnda författarna menar 
har kristen grund. Versen ifråga lyder: ”Allt som lever och rör sig skall vara er föda; allt detta 
ger jag er så som jag gav er de gröna örterna.” Orsaken till varför Gud plötsligt gör denna 
radikala ändring rörande människornas föda torde förvirra vilken kristen som helst, eftersom 
någon direkt orsak egentligen aldrig framgår. De nämnda författarna, som alla är kristna 
vegetarianer, kommer med möjliga förklaringar till varför Gud tillåter köttätande. Kaufman 
och Braun tänker sig att det skulle vara svårt att finna nog med växter på jorden för att 
upprätthålla en vegetarisk kost efter syndafloden. Gud ger således människan tillåtelse att äta 
kött pga. den rådande situationen. Youngs har en liknande syn på saken som också är förenlig 
med hans strävan efter att förstå det stora förloppet, snarare än den enskilda versen. Han pekar 
på att tillåtandet av att äta kött inträffar i samband med den fallna människan och Guds 
syndaflod, vilket alltså inte indikerar att köttätandet är Guds ideal utan att han utifrån sin 
skapelses tillstånd och den gällande situationen tillåter en kost som ursprungligen inte var 
meningen. Men han menar även att Bibelns text är en produkt av sina författare och är 
påverkad av sin bild på sig själv och sin bild på Gud. Young argumenterar för att passagen där 
Gud tillåter köttätande är ett senare tillägg av ett folk som försöker förstå kontrasten mellan 
exempelvis djuroffer och det fredliga tillståndet som beskrivs i 1 Mosebokens första kapitel. 
Young skriver:

It is quite conceivable then from looking at the historical and literary contexts that the meat-
eating text was due to later reflections prompted by the paradox between the Edenic visions 
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of cosmic harmony and divine acceptance of animal sacrifice. (s.56)

Det väsentliga i dessa författares syn är att köttätning inte är det optimala etiska rättsnöre vi 
bör gå efter bara för att Gud vid detta tillfälle accepterar köttätning. Young hänvisar bl.a. till 
Paulus som i 1 Kor 10:23 säger: ”Allt är tillåtet – men allt är inte nyttigt”. Guds ursprungliga 
tanke där våra medskapelser inte bör utgöra vår mat är, trots tillåtandet att äta kött, i enlighet 
med denna synvinkel det som bäst svarar mot Guds vilja. Dessa argument kan säkert för 
många tyckas en aning ad hoc, desperata försök av kristna vegetarianer att få Bibelns 
innebörd att vara i samklang med deras ideologier. Men, kan vi fråga oss, vad är alternativet 
till denna tolkning? Att Gud skapade världen efter en viss plan och införde riktlinjer som var i 
enlighet med denna plan, men plötsligt, utan ett ord om varför, förändrar Han dessa riktlinjer 
till oigenkännlighet?     
    

4.3 Vad säger bibeln om djur?
Den kristna människans agerande gentemot djuren torde spegla hur Guds ser på och agerar 
gentemot djuren. Om Gud inte själv tycks respektera eller värdera djuren så finns goda skäl 
för att hävda att inte heller människan är tvungen till det heller. Augustinus sa, som vi tidigare 
sett, att Gud inte kan kräva av människan att agera etiskt korrekt gentemot djuren. Av vilka 
skäl skulle Gud kunna kräva att vi agerar rättvist gentemot människor men inte gentemot 
djur? Vilket värde sätter Gud själv på djuren? Vad är, av Bibeln att döma, Guds uppfattning 
och hantering av djur? Den bild Young, Kaufman och Braun och Phelps förmedlar är att Gud 
känner stor omsorg för djur och inkluderar dem som en väsentlig del av skapelsen, vilket om 
så är fallet torde påverka djurens plats i kristendomen samt hur vi människor bör agera 
gentemot dem. 

4.3.1 Människan bör behandla djuren väl
Vissa av de Bibelcitat som de hänvisar till framhäver att människan bör ta väl hand om djur. I 
Ordspråksboken 12:10 står det skrivet att ”Den rättfärdige sörjer för sina djur, men den ondes 
omsorg är grymhet”, 5 Mos 25:4 framhäver att ”Du skall inte binda ihop munnen på en oxe 
som tröskar”, 5 Mos 22:10 talar om för oss att ”Du skall inte spänna oxe och åsna för samma 
plog”. I Matteusevangeluiets 12:e kapitel blir Jesus ifrågasatt om huruvida det är tillåtet att 
bota på sabbaten då han är i färd med att hela en man med en ”förtvinad hand”. I vers 11-12
frågar då Jesus om de inte hade räddat ett får som fallit i en grop på sabbaten, och antyder att 
djurets värde är tillräckligt högt för att räddas även om det bryter mot, i detta fall, sabbaten. 
Kaufman och Braun hävdar att dessa citat bl.a. får stå exempel för Guds förbud mot 
djurplågeri, eftersom de värnar om att djuren ska behandlas med respekt. Men de exempel 
som jag nämnt kan även ses som motargument mot de nämnda författarnas tes. Samtliga 
exempel är tydliga med att människan kan äga djur och kan välja att använda dem till sitt 
arbete, åtminstone så länge de behandlas väl. På sätt och vis innebär det att Gud inte ser något 
hinder i att djurens roll gentemot människan får ungefär samma relation som en slav och sin 
herre, så länge som slaven inte behandlas illa. En slavmentalitet tycks därmed vara 
acceptabelt gällande människans beteende gentemot djur, vilket skulle kunna vara ytterligare 
bevis för att djur är mindre värd än människan. Phelps lyfter dock fram poängen att även 
slaveri mellan människor är acceptabelt i Bibeln. I exempelvis 3 Mos 25:44-47 accepterar, 
och rent av uppmuntrar, Gud människoslaveri. Detta får konsekvensen att det visserligen är 
tillåtet att inskränka på djurens naturliga frihet och viljor genom att använda dem som boskap 
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i ett egensyfte, så länge de behandlas väl, men att detta även gäller för människor. Så den 
nämnda slavmentaliteten gentemot djur är inte nödvändigtvis ett tecken på djurens lägre 
värde, utan snarare ett godkännande av att använda sig av vissa typer av slaveri. Frågan om 
huruvida Gud verkligen accepterar slaveri och vad som egentligen är Guds riktiga åsikter är 
dock en fråga för sig. Phelps anser ju t.ex. att endast det som är i linje med kärlek till Gud och 
kärlek till vår nästa är Guds riktiga bidrag till Bibeln. Phelps räknar alla varelser som vår 
nästa, vilket innebär att all form av slaveri är felaktigt och inte Guds ord. 

4.3.2 Gud bryr sig om djuren
Hur vi än väljer att tolka de exempel som togs upp i förra avsnittet så är de i alla fall uttryck 
för att människan bör behandla djur väl. Det finns även Bibelcitat som tydligt visar att Gud 
bryr sig och tar hand om djuren, på samma sätt som Gud tar hand om människan. I psalm 36:7 
framgår det att gud ”hjälper både människor och djur” och psalm 145:9 beskriver att ”Herren 
är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat”, vilket alltså även innefattar djur. 
Liknelsen om det förlorade fåret i Matt 18:12-14 visar i en liknelse om förlorade får hur Gud 
värnar om både djur och människor. 

Vad tror ni: om en man har hundra får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de 
nittionio kvar i bergen och ger sig ut och letar efter det som är borta? Och om han lyckas 
hitta det, sannerligen, då gläder han sig mer över det än över de nittionio som inte har 
kommit bort. Så är det också er himmelska faders vilja att ingen av dessa små skall gå 
förlorad. 

4.3.3 Djur tillhör en viktig del av skapelsen
Det tycks därmed som att det finns många delar av Bibeln som talar för att djur bör behandlas 
väl av människor och att Gud värnar om dem. Men andra Bibelpassager talar enligt bl.a. 
Kaufman och Braun för att djuren på många sätt har en betydande roll inom kristendomens 
lära och rent av bär på en typ av religiöst medvetande. I psalm 150:6 framgår det att ”Allt som 
lever och andas skall prisa Herren”. Vi får tolka att ”allt som lever och andas” omfattar djur 
och människor. Växter lever visserligen, men det kan nog inte påstås att de andas på samma 
sätt som människan och djuret. Således är det inte bara människan som på ett eller annat sätt 
har religiösa plikter gentemot Gud, utan även djur. Ungefär samma budskap framgår i psalm 
148, där vers 7-13 uppmanar att alla (”vilda djur och boskap, kräldjur och flygande fåglar”, 
”alla jordens kungar och folk, alla dess furstar och domare” osv.) skall ”prisa Herrens namn”. 
Men i denna psalm inkluderar denna uppmaning även den del av skapelsen som inte består av 
människor och djur (”alla fruktträd och cedrar”), t.o.m. sådant som varken lever eller andas så 
som ”alla höjder och berg” exempelvis. Frågan är hur detta ska förstås? Ett berg antagligen 
inte medvetet prisa Gud. Kanske är det inte så mycket en bokstavlig order som ett poetiskt 
relaterande mellan Gud och hela Hans skapelse. Gud har skapat allt och hela denna skapelse 
är i enlighet med Guds styre och vilja. I så fall bör vi inte tolka det så bokstavligt att djur bör 
prisa Herrens namn, samtidigt som vi då kan undra vad vi i Bibeln alls bör ta bokstavligt. Om 
Kaufman och Braun syftar till att dessa verser visar bevis på att djur har ett religiöst sinne och 
kan prisa Gud så måste det även påstås, i en strävan efter att vara konsekvent, att även 
exempelvis berg och träd har samma typ av religiöst sinne. Däremot framgår det i Jonas 3:e
kapitel att Nineves kung och hans råd utarbetade ett påbud som innebar vissa förbud för både
djur eller människor eftersom Gud var vred på grund av all den ondska som florerade i staden. 
De skulle även klä sig i säcktyg och ”ropa högt till Gud” (vers 8) samt ”upphöra med sin 
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ondska och sina övergrepp” för att Gud inte skulle förstöra staden.  Här tycks inte dessa 
religiösa ceremonier, som även omfattar djur, inte vara en symbolisk liknelse av något slag, 
utan snarare Jonas berättelse om hans faktiska upplevelser i staden Nineve. Oavsett hur vi 
väljer att tolka de psalmer jag nämnde tidigare så visar de skapelsen som jämlik helhet. 
Människan tycks inte ha någon upphöjd status utifrån dessa psalmer att döma, utan både t.ex. 
kungar, vanligt folk, vilda djur, cedrar, berg och dylikt beskrivs alla som en del av samma 
gudomliga skapelse. Denna jämlikhet görs även gällande i 2 Mos 20:10 och 5 Mos 5:14 där 
det framgår att både människor och djur ska vila på sabbaten. 2 Mos 20:10 lyder: ”Men den 
sjunde dagen är Herrens dag, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du 
eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina 
städer.” Denna tendens att sammanföra hela skapelsen till en enda samlad skara, utan synlig 
barriärer mellan exempelvis djur och människor, finns även exempel på i Kolossaibrevet 
1:19-20 som beskriver Jesus uppdrag på jorden enligt följande; ”ty Gud beslöt att låta all 
fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig 
genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.” En liknande innebörd framgår 
i Efesosbrevet 1:10 där Guds intentioner med skapelsen beskrivs vara ”..att sammanfatta 
allting i Kristus, allt i himlen och på jorden.” Av detta att döma verkar Jesus tid på jorden 
således inte endast ha varit riktat till människornas fördel, utan till hela skapelsen. 

Dessa exempel strider mot den traditionella kristendomens tendens att placera människan i 
skapelsens centrum och ger samtidigt stöd åt den alternativa bilden där djuren är en viktig del 
av Guds skapelse och att även dem omfattas i Guds kärleksfulla styre över jorden. 

4.4 Har djur en själ?
I avsnitt 3.3 såg vi att huruvida en varelse har själ eller ej ofta ses bära viss betydelse för vårt 
etiska handlande gentemot vederbörande. Om individen ifråga har själ eller ej säger någonting 
om dess plats i skapelsen. Om människan allena, snarare än både människa och djur, innehar 
själ visar det att människa och djur är två helt olika varelser inför Gud. Det kan, som vi sett 
tidigare, sålunda vara ett argument för att behandla djuren sämre än vi behandlar våra 
medmänniskor. En vanlig tanke enligt bl.a. Young är att människan skiljer sig från djuren 
genom att inneha en evig själ som gör att hon har möjlighet att bli frälst och kommer till 
himlen när vi dör. Tillsammans med dogmen att människan är skapt i Guds avbild är detta ett 
argument som ofta ses rättfärdiga människans gudomliga rätt att agera hur hon vill gentemot 
djur och natur. Vi människor har i enlighet med detta synsätt en speciell förening med Gud 
medan djur inte har det. Det kan i sin tur tolkas som ett tecken på en värdehierarki som är 
bestämd av Gud, där människorna sannerligen blir skapelsens krona och centrum. Djur tycks 
däremot, ur denna synvinkel, inte inneha något specifikt värde i sig, utan framstår istället som 
någonting Gud gett till människan för att använda hur vi behagar. Det är t.ex. så som vi såg i 
avsnitt 3.2.2 att Thomas av Aquino såg på saken. I dessa tankar fanns en influens från 
Aristoteles uppfattning att den svagare är till för den starkare.   

4.4.1 Nephesh
Vad som även framgick av avsnitt 3.3 var att det finns viss problematik med att finna 
konkreta bevis för denna eviga immateriella själ som är unik för människan. Istället så fäster 
både Young samt Kaufman och Braun sin uppmärksamhet på det hebreiska ord som används 
upprepande gånger i bl.a. 1 Moseboken, dvs. nephesh. Det uppges av författarna att det ofta 
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översätts med bl.a. ”själ”, men som allmänt verkar innefatta en slags livskvalitet, dvs. 
nephesh. Phelps benämner det nephesh chayah, men är annars i linje med de tidigare nämnda 
författarna. Den korrekta översättningen av nephesh, eller nephesh chayah, verkar vara svår 
att ge. Young ger förklaringen ”breath of life” medan Phelps definierar nephesh enligt 
följande: ”…the animating force, the whatever-it-is that makes a person or an animal a
couscious, sentient individual.” (s.58) Vad som framgår av alla dessa författare är att både 
djur och människor benämns nephesh eller nephesh chayah medan inte växter benämns på 
detta vis. Det visar att nephesh betyder mer än bara exempelvis ”liv” och ”levande”, vilket 
Phelps menar att ordet chayah betyder.  När Phelps hänvisar till Nephesh chayah torde det 
alltså betyda någonting i stil med en nephesh som är levande eller vid liv. Om vi betraktar det 
faktum att både människor och djur i Bibeln benämns på detta vis blir genast en jämlikhet 
mellan människa och djur gällande. Vi har båda två samma typ av livskvalitet, vilket bestrider 
tanken på människans centrum i skapelsen. Kaufman och Braun visar dock att ordet nephesh 
ofta har getts olika översättningar till engelska beroende på om det avser människa eller djur. 
Översättarna har med andra ord tagit på sig ett ansvar att själva färga texten, snarare än att 
översätta ordet på ett stringent och konsekvent vis. De ger exempel på att människor som 
benämns som nephesh ibland fått den engelska översättningen ”soul”, medan djur med 
samma benämning exempelvis fått den engelska översättningen ”creature”. 

Vad säger allt detta om nephesh oss? Begreppets ursprungliga betydelse tycks inte vara 
liktydigt med den betydelse som ordet ”själ” numera har, dvs. en immateriell, gudomlig och 
evig egenskap. Men det verkar ändå peka på en typ av livskvalitet samt en individualitet som 
både människor och djur tycks vara ensam om. Även Predikaren 3:18-21 förmedlar bilden av 
att människor och djur har samma typ av livskvalitet, eller "livsande" som verserna ifråga 
benämner det. Bibelpassagen lyder:

Jag tänkte: Det sker för människornas skull, för att Gud skall pröva dem och de själva inse 
att de är djuren lika. Människans öde och djurens är ett och detsamma: hon dör som de. 
Samma livsande bor i dem båda. Människan är inte förmer än djuren. Allting är tomhet.

Allt går mot samma mål:
Allt har kommit av jord,
Och allt blir jord igen.

Vem vet om människornas livsande stiger uppåt, mot höjden, medan djurens sjunker nedåt, 
mot jorden?

I denna passage framgår att djuren har samma ”livsande” som människan samt att de väntar 
samma öde som människan. Det likartade ödet är en hänvisning till att både människan och 
djuret dör, vilket i sig inte innebär att de väntar samma öde efter döden. Men vidare framgår 
det att människan inte är ”förmer” än djuren, vilket på det hela sammantaget talar för en likhet 
och jämlikhet mellan djur och människa. Dessa framläggningar om djurens och människans 
gemensamma öde, livsande och jämlikhet tycks inte vara ord från någon som menar att 
människan har en evig själ och en koppling med Gud som djur saknar. Av alla de exempel på 
likartade argument om djur och människors grundläggande likheter finns en jämställdhet 
mellan människa och djur som enligt exempelvis Kaufman och Braun ibland har tonats ned i 
vissa översättningar av Bibeln. Frågan om djurs eventuella själar är av vikt för vårt försök att 
utreda djurens roll i Guds skapelse, givet att vi utgår från att Bibeln uttrycker Guds vilja och 
lag. 
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4.4.2 Kommer djur till himlen?
Vi har hittills sett väldigt goda argument för att människan och djuren delar samma livsande. 
Det ska därmed nämnas att de för detta kapitel gällande författare inte bara hävdar att vi är 
lika på detta vis, utan att Bibeln även förkunnar att djuren kommer till himlen. Dessa uttalade 
argument är mindre tillfredsställande i sin karaktär än livsande-argumenten. Argumenten är 
bl.a. att Paulus i Romarbrevet 8:18-21 framhäver att hela skapelsen, inte bara guds barn, ska 
”befrias ur sitt slaveri”, där denna befrielse då ska innebära himlen. Även Jesajas profetia i 
Jesaja 11:6-9 som beskriver en nästan paradisaktig framtidsvision präglad av frid och kärlek 
lyfts fram. Här framgår det bl.a. att vargen ska "bo med lammet, pantern ligga vid killingens 
sida" samt likartade exempel på en tid där harmoni råder. Phelps menar att Jesaja i denna 
passage beskriver det himmelska kungariket (”the heavenly kingdom” s.63), medan 
egentligen ingenting talar för att det Jesaja beskriver verkligen är himlen. Visserligen finns 
det synnerligen paradisliknande tendenser i hans utläggning, men snarare är det tal om en 
fridfull tid på jorden som skall komma. Den rätta platsen i sitt sammanhang för Jesajas 
tröstande ord är i en tid av oro och krig, som tydligt visar sig i det föregående kapitlet, som 
bl.a. innehåller rubriken ”Fienden rycker fram mot Jerusalem”. Young påvisar även 
exempelvis att vers 13 i Uppenbarelsebokens 5:e kapitel, som beskriver ett slaktat lamm, 
framför en tron som ska få ta del av "äran och härligheten och väldet i evigheters evighet" 
(vers 13), berättar för oss att lamm och därmed djur allmänt finns i himlen. Det är dock 
mycket mer troligt att Lammet, som utan undantag stavas med stort L, representerar Jesus och 
med andra ord inte kan ses som ett bevis för att djur finns i himlen. Därmed finns det enligt 
mig inte några trovärdiga exempel ur Bibeln som gör klart att djur kommer till himlen. Vad vi 
däremot kan fråga oss är huruvida Bibeln överhuvudtaget gör klart över vem eller vilka som 
kommer till himlen? Kan någon kristen känna sig säker över vad som egentligen gäller inom 
denna fråga? Kommer icke-kristna till himlen? Kommer syndare till himlen? Frågorna är 
definitivt många även vad gäller frågor som inte rör djur.  

4.5 Motstridiga slutsatser

4.5.1 Jämlikhet och vegetarianism kontra värdehierarki och köttätande
Av vad vi hittills sett så ter det sig som att Bibelns ställningstagande gentemot djuren är av 
mycket olika slag och i vissa fall är budskapet rent av motsägelsefullt. Guds ursprungliga 
skapelse talar för en värld där vi bör leva i harmoni med djuren, vilket även får konsekvensen 
att människan inte ska äta några animaliska produkter överhuvudtaget. Här framstår djur och 
människor som vänner. Dessutom framgår det av Gamla testamentet att människor och djur 
har samma livsande eller livskvalitet, benämnd Nephesh. Detta talar för en jämlikhet mellan 
djur och människor, vilket även är i linje med de verser jag lyfte fram från Predikaren 3:18-
21. Där framgick det att människan inte var förmer än djuren och delade samma öde. Jesajas 
profetia har som vi har sett skänkt ett löfte om att det kommer en tid där Guds ursprungliga 
fredliga ideal är gällande. Detta talar för att Guds ursprungliga skapelse, som präglades av 
kärlek, fortfarande är ett aktuellt mål att sträva efter. Att bedriva slakt av djur, använda dem i 
medicinska experiment, klä oss i kläder gjorda av djurens hudar och allmänt att härska över 
djuren på ett sätt som är av nytta för oss människor men inte för djuren torde därmed gå emot 
vad Gud egentligen vill med skapelsen. 

Samtidigt finns ju onekligen passager i Bibeln som är svåra att kringgå för den som ämnar 
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argumentera för att kristendomen egentligen är genomsyrad av djuretiska inslag. Till kontrast 
mot Predikarens ord om att människan inte är värd mer än djuren konstaterade Jesus t.ex. att 
människan är mer värd än får och fåglar, vilket i någon mån visar på en värdehierarki i Guds 
skapelse samt drar en tydlig gräns mellan människor och djur. Dessutom åt Jesus, 
kristendomens främsta moraliska förebild, kött och undvek i stort sätt helt djurfrågan. 
Dessutom är det utan tvivel att även om Gud skapade sin ursprungliga värld efter en 
synnerligen harmonisk och fredlig värld så godkänner han när allt kommer omkring 
köttätande, vilket innebär att det är fritt fram för vilken kristen som helst att äta kött och 
således stödja att lidande utsätts gentemot djuren. 

4.5.2 Är Bibeln för eller emot djuroffer?
Dessutom framställer Bibeln en tämligen otydlig bild av huruvida djuroffer är ont eller gott. I 
Gamla testamentet begär Gud på ett flertal ställen djuroffer, medan många av profeternas 
meddelanden, som i kristendomens tradition är Guds ord, att Gud inte alls vill ha djuroffer. I 
Jesaja 1:11-17 talar t.ex. Gud genom Jesaja och frågar "Vad ska jag med alla era slaktoffer?" 
(vers 11). Budskapet i dessa verser är tydliga, nämligen att Gud inte vill veta av några 
djuroffer. "Ni har blod på händerna. Tvätta er, rena er! Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra 
det onda och lär er göra det goda" är Guds budskap i vers 15-17.  

4.5.3 Vi tvingas välja
Hur ska vi förstå Bibeln utifrån dessa tillsynes motsägelsefulla budskap? Vad är egentligen 
Bibelns syn på djur? Phelps menar att det är ofrånkomligt att den troende själv tvingas välja
vilka delar ur Bibeln som ska följas eller ej. Bibeln blir således alltid en tolkningsfråga om 
hur Gud egentligen vill att vi handlar. Vissa delar tas vara på, medan andra delar lämnas 
därhän. Phelps argumenterar för att vi med tiden har vant oss att ignorera vissa passager i 
Bibeln, eftersom de inte har stämt överens med den bild vi har av Gud. På sätt och vis vet vi 
inte ens om det själva. Som exempel lyfter han fram delar ur Bibeln som försvarar bl.a. mord, 
våldtäkter och slaveri, vilket är aspekter som troligtvis sällan lyfts fram på gudstjänster
exempelvis. 4:e Mosebokens 31:a kapitel beskriver israeliternas krig mot midjaniterna, där 
Mose i vers 1-2 får i uppdrag av Gud att kräva sin hämnd av midjaniterna, vilket leder till att 
Mose rustar upp och skickar ut ”tusen man från var och en av Israels stammar” för att kriga 
mot dem. Israeliterna bränner sedan ner ”alla städer där midjaniterna bodde” (vers10), dödar 
alla av manligt kön och tar kvinnor och barn till fånga samt tog ifrån midjaniterna deras 
ägodelar och dragdjur och boskap. När de efter dessa blodiga överfall kommer tillbaka till 
Mose med fångarna, djuren och allt ”rövat gods”, så grips Mose av ilska för att de låtit 
fångarna leva. I vers 17 säger Mose: ”Döda nu alla barn av manligt kön, och döda alla 
kvinnor som har haft samlag med en man. Men de flickor som inte har legat med någon man 
skall ni låta leva och behålla för egen del.” Bibeln rättfärdigar med andra ord hämnd, mord på 
kvinnor och barn samt våldtäkt på unga flickor i detta kapitel.

 I 3 Mos 25:44-47 framgår det att Gud ställer sig godkännande till slaveri: 

Vill du ha en slav eller slavinna, kan du köpa sådana av folken omkring dig. Ni får också 
köpa barn till invandrare som är tillfälligt bosatta hos er och sådana i deras familjer som 
föds i landet. De förblir er egendom, och dem kan ni lämna i arv åt era barn som deras 
egendom; dem kan ni hålla som slavar för all framtid. 
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I Titus 1:12 gör Paulus klart att en grekisk landsman själv sagt att ”Kreterna ljuger i ett och är 
odjur, glupska och lata”. Trots att dessa exempel finns med i Bibeln så ser kristna som regel 
inte att det hör till Guds lag att vi bör hämnas, mörda barn, våldta oskulder eller att Gud 
accepterar och rent av uppmuntrar till slaveri samt att alla från Kreta är lögnare. Vi har enligt 
Phelps sållat informationen på det sätt vi tycker stämmer överens med vår bild av Gud. Phelps 
frågar vidare varför vissa enskilda verser som rättfärdigar en illa behandling på djur inte ses 
med samma uteslutande ögon som de som rättfärdigar exempelvis slaveri. Han menar att 
dessa verser rörande djur fortfarande ses som bra och aktuella sätt att rättfärdiga den kristna 
människans rätt att göra vad de vill gentemot djuren. 

Therefore, anyone who believes that animal exploitation is ethically acceptable because the 
Bible approves of it should, it they are to be consistent in their use of the Bible, also believe 
that human slavery is ethically acceptable-not mention ethnic cleansing, genocide, and rape.
(s.21)

4.5.4 Vad ska vi välja att tro?
Phelps har en bra och viktig poäng i det citatet som nyss presenterades. Om handlingar som är 
till djurens nackdel rättfärdigas pga. passager i Bibeln så torde även t.ex. slaveri och 
våldtäkter rättfärdigas av samma anledning. Samtidigt väcks frågan om Bibeln alls har ett 
sanningsanspråk då vi uppenbarligen själva kan välja att ignorera vissa delar samtidigt som vi 
accepterar andra delar. Slutprodukten blir ju således ett individuellt hopplockat budskap vars 
innebörd är annorlunda sinsemellan kristna. Hur kan vi som individer vara så säkra på vad 
Gud egentligen vill eller vilka delar som Gud respektive människan har bidragit med till 
Bibeln? Torde inte en kristen se Bibeln i sin helhet som uppenbarad av Gud? Svaret på hur vi 
ska kunna få svar på Bibelns sanna budskap är individuellt, men vi har i avsnitt 4.1 noterat
hur exempelvis Young och Phelps tyder det kontrastfulla material som Bibeln består av. 
Phelps utgick från att det bibliska material som är förenligt med vad han kallade de två kristna 
grundpelarna, dvs. kärlek till Gud och kärlek till vår nästa, är i linje med Guds sanna bidrag. 
Resterande text är mänskliga produkter i någon form. Vår "nästa", argumenterade Phelps för, 
omfattar även djur. Därmed kan aldrig köttindustrier, djurförsök, djuroffer eller dylikt vara 
Guds bidrag, eftersom det uppenbart strider mot de två grundpelarna. Young, å andra sidan, 
valde att utgå ifrån Bibelns helhet snarare än dess delar. På det stora taget framstår Youngs
Gud som kärleksfull, accepterande och hjälpsam som egentligen vill hela sin skapelse väl. Av 
kärlek låter Gud skapelsen själv ta egna beslut, vilket exempelvis förklarar varför köttätande 
tillåts. Så visserligen finns det enskilda verser som tycks tala emot exempelvis vegetarianism. 
Men utifrån ett helhetsperspektiv så framstår djur som varelser som Gud värnar om och 
därmed även vill att människor ska värna om. Detta görs i enlighet med Youngs tankesätt inte 
genom att föda upp dem i trånga utrymmen, tar ifrån mammorna sina ungar och slaktar dem 
endast på grund av att kött exempelvis smakar gott. Snarare bör vi utifrån en osjälviskhet och 
kärlek till Gud och Hans skapelse visa djur respekt och kärlek.  
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5 Sammanfattande slutdiskussion
I denna uppsats har jag försökt utreda några valda sidor av kristendomens syn på djur. Först 
presenterade jag den syn jag valt att kalla för den traditionella kristna synen på djur, vilket 
innebär den genom tiderna vanligast uppfattade kristna synen på djur samt dess relation till 
människan. I kontrast till den högst antropocentriska traditionella kristna djursynen har jag 
därefter ställt en mer djuretisk kristendom som på senare tid har fått större fotfäste. Enligt 
denna syn framgår det av Bibeln att Gud hyser stor kärlek och respekt till djuren samt att detta
påverkar hur kristna människor bör agera gentemot dessa icke mänskliga varelser. 

Den traditionella synen har genom kyrkans historia betonat människan som skapelsens
centrum, vilket bl.a. har baserats från 1 Mosebokens 1:a kapitel som hävdar att människan är 
skapt i Guds avbild samt satt att härska över djuren. Dessa betydelsefulla bibelverser har 
hjälpt till att skapa den ytterst antropocentriska kristendom, som bl.a. Lynn White menar har 
bidragit till ett ohämmat härjande över naturen och fått betydelse för de miljörelaterade 
problem vi upplever idag. Många betydelsefulla personer i kristendomens utveckling har inte 
bara skänkt stöd åt tanken på människans betydelse i skapelsen utan har även hjälpt till att 
betona djurens underlägsenhet genom att framhålla att människan har en unik relation till 
Gud. Augustinus ansåg t.ex. att människans unika förnuft bar spår av Gud vilket placerade 
människan i en säregen närhet till Gud. Eftersom djuren inte sågs inneha förnuft saknade de 
således även denna relation till Gud. Dessa typer av tankar skapar idén om att människan står 
högre än djuren vilket otvingat får etiska konsekvenser. Thomas av Aquino menade t.ex., 
baserat på Aristoteles tankegångar, att de lägre varelserna är till för de högre. På samma sätt 
som att de icke kristna tankegångarna hos Aristoteles kom att få betydelse för den kristna 
lärans utveckling så kan det antas att andra betydande tänkares bidrag i människa/djur frågan 
hjälpt till att forma kristendomen under vederbörande tidsperiod. Jag lyfte i uppsatsen fram
Descartes och Kant som exempel på betydelsefulla västerländska tänkare som på sinsemellan 
olika sätt funnit betydande skillnader mellan människor och djur. Dessa skillnader tog bort 
krav för människan att behöva innefatta djur i sitt etiska handlande. 

I kontrast mot denna traditionella kristna tolkning står den modernare och synnerligen mer 
djuretiska tolkning av kristendomen, som jag i min uppsats valt att kalla för den alternativa 
synen på kristendomen. Jag har använt mig av främst Richard Alan Young, Norm Phelps,
Stephen R. Kaufman och Nathan Braun som förespråkare för denna syn. Även om det ibland 
råder skillnader i deras synsätt så finns det trots allt en grundläggande likhet i deras 
resonemang. Resonemanget vilar i stort på att Gud ursprungligen skapade en värld där
harmoni rådde mellan människor och djur, vilket beskrivs i 1 Mosebokens första kapitel. 
Människan åt heller inte djur, utan kosten var strikt vegetarisk. Guds ursprungliga skapelse 
vittnar om det ideal Gud hyser för sin skapelse. Vi bör, i enlighet med detta synsätt, handla på 
ett sätt som är förenligt med Guds ursprungliga kärleksfulla ideal. Dessutom lyfter dessa 
författare fram andra verser och aspekter från Bibeln som skänker djur ett högre värde än vad 
som är standard i den traditionella tolkningen. Bland annat menar de att Bibeln gör gällande 
att människan inte är förmer än djuren samt att människan inte bör behandla djur illa. 
Dessutom finns det många tecken som tyder på att Gud betraktar djur som värdefulla delar av 
skapelsen. Det poängteras t.ex. att både djur och människor ingår i det förbund som Gud gör 
för att värna om sin skapelse efter syndafloden. Den alternativa kristna synen på djur och 
människor uppmärksammar även själsfrågan. Den traditionella synen på själen har, enligt 
Young, länge varit att människan är i besittning av en unik och evig själ som är betydande för 
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frälsningen. Utifrån den traditionella kristna synen saknar djur denna själ, vilket skapar en 
betydande barriär mellan människor och djur. De författare som talar för den alternativa 
kristna synen på djur och människor argumenterar dock för att denna uppfattning inte går att 
stödja med Bibelns hjälp, utan kommer snarare från utomkristna uppfattningar så som t.ex. 
Platon och Aristoteles. De väljer istället att visa på att både djur och människor har samma 
typ av levnadskvalitet, vilket görs tydligt i det hebreiska ordet nephesh. Nephesh innebär en 
typ av livskvalitet eller livsande som i Bibeln endast används för att beskriva människor och 
djur. Det är alltså inte frågan om att endast beskriva något som lever, med tanke på att växter 
lever men ändå inte ingår i denna klassificering. Detta talar emot den traditionella 
antropocentriska synen på människan som skapelsens centrum. Snarare tyder detta på att 
människor och djur är jämlika på en grundläggande nivå. Dessa författare som understryker 
djurens plats i kristendomen ser Gud som en kärleksfull Gud som inget hellre önskar än att vi 
människor bör sträva efter den harmoniska värld han ursprungligen skapade. Vi bör i enlighet 
med denna strävan hysa en kärleksfull respekt gentemot Honom och vår nästa, vilket även 
inkluderar djuren. 

5.1 Är kristendomens djursyn förenlig med Singer eller Regans 
djuretik?
Vad innebär dessa olika kristna uppfattningar om djur för människans etiska handlande
gentemot djuren? Vad är värderelationen mellan människa och djur? För att ge en tydligare 
bild av de kristna synsätt på djur som hittills har beskrivits ska jag återkoppla till de två olika 
typerna av djuretik som jag beskrev i avsnitt 2. Djuretikerna i fråga var Peter Singers 
konsekvensetik samt Tom Regans rättighetsetik. Målet är att ställa Bibelns djursyn på sin 
spets genom att jämföra dem med dessa sinsemellan olika etiska mallar för hur vi bör agera 
och varför. Singers och Regans genomtänkta etik blir således ett verktyg i strävan att förstå 
den kristna djuretikens art. Är den traditionella eller alternativa kristna djursynen på något vis 
förenlig med någon av de två olika synsätten? 

5.1.1 Singer och Regan - en tillbakablick
Enligt Singers utilitaristiska konsekvensetik är det konsekvenserna av vårt handlande som 
bestämmer huruvida en handling är rätt eller fel. Det är alltså inte handlingarna i sig. En 
handling är rätt om den bidrar till att nyttan maximeras för flest antal individer. Nyttan i 
Singers fall är att uppfylla individers intressen och önskningar. Speciellt två väsentliga 
punkter för denna uppsats lyfte jag tidigare fram från Singers konsekvensetik:

1. Livet ur Singers synvinkel har inte något värde i sig, vilket får till följd att det 
nödvändigtvis inte alltid är fel att döda eller skada en annan varelse. Det ingår i hans 
utilitaristiska syn att endast konsekvenserna av en handling, och därmed inte 
handlingarna själva, bestämmer om handlingen är rätt eller fel.  

2. Singer anser att man i sitt etiska handlande ska ta likvärdig hänsyn till alla kännande 
varelsers intressen. Om vi däremot gör etisk skillnad mellan arter av kännande 
varelser så är det uttryck för ett artförtryck, så kallat speciesism. Det grundar sig i 
tanken att det inte finns några relevanta anledningar att behandla en varelse sämre än 
någon annan endast pga. arttillhörighet. Vi bör dock i vårt handlande ta hänsyn till 
olikheter arter emellan. En hund bör behandlas utifrån dess möjligheter, färdigheter 
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och intressen och en människa utifrån sina. 

Regans djuretik ger till skillnad mot Singers djuretik plats för inre rättigheter för alla individer 
i sitt tankesätt. Dessa rättigheter är oberoende av yttre omständigheter och alla individer har 
det i samma utsträckning. Om vi dödar ett djur så skändar vi därmed dess rättigheter. Ens 
handlingar är därmed det väsentliga att utgå ifrån utifrån Regans synsätt. Konsekvenserna av 
ens handlingar är däremot, tillskillnad från Singers utilitarism, som regel obetydliga. Det vore 
alltså inte rättfärdigat att döda en varelse även om detta dödande skulle maximera nyttan för 
flest antal människor.   
     

5.1.2 Är den traditionella synen på djurs förenlig med Singer eller 
Regan?
Den traditionella kristna synen på djur och människor är på intet sätt förenlig med varken 
Singers eller Regans synsätt. Kyrkan har, som visat sig i uppsatsen, länge gjort stor skillnad 
mellan djurs och människors väsen. Det har påverkat de kristna etiska förpliktelserna 
gentemot djur. Augustinus menade t.ex. att Gud inte kan kräva av människor att handla 
rättvist gentemot djur. Det har även, bl.a. utifrån Thomas av Aquinos tankesätt, setts 
rättfärdigat att använda djur som ett medel för människan. Kort och gott har den traditionella 
kristna synen på djur medfört en stor och betydelsefull barriär mellan människa och djur. En 
kristen har således haft vissa etiska förpliktelser gentemot sina medmänniskor men väldigt få 
gentemot djuren. Att göra sådan etisk skillnad mellan varelser endast beroende på 
arttillhörighet skulle för Singer innebära speciesism, och strider därmed mot det 
ställningstagande av Singer som jag sammanfattade ovan i punkt 2. För Regan innebär denna 
etiska skillnad mellan djur och människor ett övertramp på djurens naturliga rättigheter. Det 
är för Regan i sig inte mer rätt att använda djur som ett medel som att använda människor som 
ett medel, eftersom alla varelser har samma mängd naturliga rättigheter.

5.1.3 Har själsfrågan någon relevans?
Men finns det i den traditionella kristna djursynen någonting som utgör en betydande skillnad 
mellan djur och människor? Enligt denna syn är ju människan trots allt skapt i Guds avbild 
och innehar, till skillnad från djuren, en evig själ. Hur skulle Singers och Regans synsätt 
bemöta detta argument? Skulle själsargumentet utgöra någon relevans för dessa två olika 
djuretiska synsätt, givet att vi för sakens skull godtar tanken att människan har en själ medan 
djur saknar en?  Svaret är att det troligtvis inte skulle förändra varken Singers konsekvensetik 
eller Regans rättighetsetik. Singers argument har, som tidigare noterats, sin grund i 
utilitarismen. Utilitarismens fader, Jeremy Bentham, menade som bekant att det enda som har 
betydelse för ens etiska handlande gentemot en annan varelse är huruvida denne kan lida eller 
ej. Förmågan att exempelvis tänka eller tala är utifrån detta sysätt inte aspekter som har etisk 
relevans. Det inkluderar därmed även huruvida individen ifråga har en själ eller ej. Även 
Regans synsätt är immun mot själsfrågan. Olika varelsers grund för dess rättigheter är inte på 
något vis avhängigt på huruvida de är kan bli frälsta efter att de dör eller ej. De har rättigheter 
för att de är levande varelser.
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5.1.4 Är den alternativa kristna djursynen förenlig med Singer eller 
Regan?    
I enlighet med den alternativa kristna djursynen är det direkt felaktigt att direkt eller indirekt 
handla på ett sådant sätt som skadar djur. Dess orsak är att det ses gå emot Guds ursprungliga 
skapelse, och således är det handlingar som går emot Guds vilja. Djur är, enligt detta synsätt, 
en värdefull del av Guds skapelse. Guds omtanke för djuren demonstreras bl.a. i att 
människan i 1 Mosebokens första kapitel blev utsedda att ta hand om dem. Det felaktiga i att 
behandla djur dåligt har att göra med att de allihop har ett individuellt värde inför Gud. Det 
tycks därför utifrån den alternativa kristna djursynen finnas ett slags inneboende värde i alla 
varelser. Det värdet medför rättigheten att behandlas väl. Värdet i sig är kopplat till att Gud 
skapat allting, och att allting således är en del av Gud. Att skada eller döda Guds skapelse är 
en våldshandling gentemot vår skapare och dess skapelse. Dessa tankegångar har definitivt en 
koppling till Regans rättighetsetik, där alla varelser bär på samma mängd inre rättigheter att 
behandlas väl. 

Hur stämmer den alternativa kristna djursynen ihop med Singers resonemang? Den första av 
de två punkterna där jag sammanfattade Singers mest väsentliga tankegångar för denna 
uppsats uttryckte att livet i sig självt inte har något inre värde, utan det är endast nyttan som är 
väsentlig. Mitt liv har, enligt detta synsätt, inget inneboende värde i sig utan snarare får mitt 
liv mening för mig eftersom jag värderar mina intressen i livet, t.ex. familj, mat, musik eller 
liknande. Det är alltså inget fel i sig att ta mitt eget liv. Jag kränker ingen skapare eller 
liknande. Något spår av liknande tankegångar finns inte varken i den traditionella eller 
alternativa kristna synen eftersom livet ses som skapat av Gud och innehar därför stort värde.
Det betyder även att det finns mycket i den kristna etiken som inte är förenlig med den 
utilitaristiska konsekvensetik som Singer förespråkar, eftersom även handlingar som 
innefattar dödande kan rättfärdigas utifrån utilitarismen. Den synen gick som bekant ut på att 
endast konsekvenserna av handlingarna är väsentliga för vad som bestämmer ens etiska 
handlande. Det är alltså inte nödvändigtvis fel att döda en annan varelse, oavsett om det gäller 
människor eller djur, utan endast handlingens konsekvenser avgör huruvida handlingen är rätt 
eller fel. En handling är rätt, enligt utilitarismen, om den maximerar nyttan för flest individer. 
Om dödandet av en varelse skulle få denna konsekvens så är dödande etiskt försvarbart enligt 
utilitarismen. Med tanke på kristendomens syn på livets helgd är dess etik inte förenlig med 
den aspekten av Singers tankesätt. Singer skulle t.ex. kunna anse att plågsamma djurförsök är 
rättfärdigat om det får konsekvensen att nyttan maximeras för flest antal individer. Detta 
skulle inte förespråkare av den alternativa kristna djursynen, så som Young, Phelps, Kaufman 
och Braun, acceptera. De plågsamma djurförsöken skulle för dem vara en grym handling mot 
Guds skapelse oberoende av dess konsekvenser. Även Regans syn på alla varelsers 
inneboende rättigheter skulle motsätta sig denna tanke från Singer. 

Det ska däremot erinras att t.o.m. de författare som är förespråkare för den alternativa 
djursynen erkänner att Gud bl.a. accepterar köttätning och klär Adam och Eva i djurhudar. I 
dessa fall ser förespråkarna för den alternativa djursynen det som att Gud ger tillåtelse för 
handlingar som går utanför hans annars så kärleksfulla och ursprungliga ideal. Detta gör Gud 
endast för att gå människans uppror och bestämdhet att finna sin egen väg till mötes. Utifrån 
detta synsätt tillåter alltså Gud handlingar som Han annars anser vara felaktiga för att han ser 
ett värde i att låta människan själv finna sin väg. När man betraktar scenariot utifrån denna 
synvinkel tycks dock en slags konsekvensetik skymta. Vi kan utgå från den kristna tanken att 
Gud är allsmäktig och har förmågan att styra och ställa hur Han vill över sin skapelse. Vi 



33

utgår även från att de beslut Gud tar på ett eller annat sätt är rotad i vad Han tycker är bäst för 
skapelsen ifråga. Med dessa premisser som grund accepteras ju faktiskt t.ex. köttätning för att 
de slutgiltiga konsekvenserna kan tjäna på det. Trots att det finns konsekvensetiska drag i 
dessa exempel så blir det aldrig helt och fullt konsekvenserna som avgör. Den alternativa 
kristna synen på vad som är rätt respektive fel handlingar gentemot djur är i slutändan baserad 
på handlingarna ifråga. Det är rätt att behandla djuren väl eftersom de är en del av Guds 
skapelse och eftersom vi som människor har fått i uppdrag att ta hand om djuren. Det är på 
samma sätt fel att utsätta djur för en illa behandling eftersom det strider mot Guds 
ursprungliga ideal där harmoni och frid råder. 

Punkt nummer två av de tankegångar jag lyfte fram i avsnitt 2.1.4 gällande Singers djuretik 
hade att göra med det s.k. speciesism-argumentet som uttrycker att vi i vårt etiska handlande 
bör ta lika hänsyn till alla kännande varelsers intressen. Om vi tar mer hänsyn till människan, 
som ju ofta blir fallet, gör vi oss skyldiga till artförtryck. Detta artförtryck kallas Singer som 
bekant för speciesism. Det finns således utifrån Singers syn ingen relevant skillnad som ger 
rätt att särbehandla t.ex. människan. Vi har tidigare sett att inte ens själsfrågan har någon 
relevans för argumentet. Utifrån denna punkt blir Singers jämlikhetstanke förenlig med vad 
den alternativa kristna djursynen presenterar. Young, Phelps, Braun och Kaufman presenterar 
inte någon etisk relevant skillnad mellan människa och djur. Inte ens att människan i 1 Mos 
1:27 beskrivs vara skapt i Guds avbild eller att människan i nästföljande vers är satt att härska 
över djuren talar för att människor innehar rättigheter som djur saknar. Mitt exempel i avsnitt 
4.2 där ett äldre syskon får i uppgift att se efter sitt yngre syskon av sina föräldrar kan 
demonstrera detta synsätt. Det äldre syskonet kan få ett uppdrag att på sätt och vis styra över 
det yngre syskonet, men i enlighet med föräldrarnas omtanke för sina barn. Det äldre syskonet 
får visserligen av naturliga skäl viss makt och ansvar som det yngre syskonet inte får. Detta är 
dock inte nödvändigtvis kopplat till värderelationen mellan barnen, så att exempelvis den 
äldre ses som mer värd än den yngre. På samma vis säger människans uppdrag att styra över 
djuren inte nödvändigtvis något om värderelationen dem emellan. Dessa nämndas författares 
etik är alltså i enlighet med Predikaren 3:19 som menar att människan och djur har samma 
livsande och att människan inte är förmer än djuren. 

5.1.5 Sammanfattning av den alternativa kristna djursynens koppling till 
Singer och Regan 
Den alternativa kristna djuretiken som behandlats i denna uppsats delar Regans tanke om att 
det i alla varelser finns ett inre värde och därmed även inre rättigheter att behandlas väl. Detta 
medför att det är felaktigt att inte behandla andra varelser väl. Eftersom det därmed är 
handlingarna i sig som är relevanta för ens etiska handlande är den alternativa kristna 
djuretiken inte förenlig med Singers konsekvensetik, även om det kan finnas spår av 
konsekvensbaserad etik i Guds handlande utifrån Bibeln. Den alternativa kristna djuretiken 
ser alla varelser som en viktig del av Guds skapelse och att det, trots den stora variationen
mellan arter, inte finns någon väsentlig etisk skillnad mellan människor och djur. Med detta 
synsätt tar den alternativa kristna djursynen därmed avstånd från den traditionella kristna 
tanken på människan som skapelsens centrum. Denna aspekt av den alternativa kristna 
djuretiken har en stark koppling till Singers speciesism-argument. Det är således orimligt att 
göra etisk skillnad mellan människor och djur. 
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5.2 En fråga av vikt
Frågan om vad som är kristendomens syn på djur är en relevant fråga för både den troende 
och den icke-troende västerlänningen, med tanke på att kristendomens lära så länge varit 
avgörande för vårt tankesätt och vårt etiska handlande. Även om vi i dessa dagar finner oss i 
en tid och plats där kristendomens trosföreställningar inte längre till fullo tillfredsställer 
gemene man, så lever dock aspekter av läran kvar även om tron försvinner så som Möller 
konstaterade i avsnitt 3.5.1. Tron på vad som är rätt och fel har ofta varit beroende av 
omständigheter för gällande tid och plats, även vad gäller den kristna läran. Därmed finns det 
viss poäng med ta sig tid att se över och återigen utreda våra etiska förpliktelser gentemot 
resterande skapelse. Kanske finner vi värderingar som nötts sönder av traditionens ibland 
tanklösa återupprepning. 

Vad som är djurens rätta plats i kristendomens lära är ingen lätt fråga. Om vi väljer att söka 
svaret på frågan i Bibeln kommer motsägelsefulla budskap, obesvarade frågor och verser som 
kan tänkas innefatta otaliga tolkningar ofrånkomligt förbli ett hinder i sökandet. I slutändan 
tvingas den troende kanske, som Phelps menar, ta ett eget beslut om vad som egentligen är 
Bibelns budskap. Då får vi beträda den ovisshetens mark som hör till djuretiken och fråga oss 
de viktiga frågorna. Matthew Scully (2002) summerar på ett bra sätt sin syn på människans 
mystiska, men dock viktiga, relation till djuren inför Gud. Dess kontenta passar väl in på 
denna uppsats och vad som i mångt och mycket blir dess slutsats. 

I know they do not have reason comparable to ours. I know that their lives and place and 
purpose in the world are different from ours. I know that theirs is an often violent world, 
"nature red in tooth and claw" as Tennyson described it. But I also know that whatever their 
place and purpose among us might be, it is a mysterious one beyond any man's power to 
know. Whatever measure of happiness their Creator intended for them, it is not something 
to be taken lightly by us, not to be withdrawn from them wantonly or capriciously. (s.2)
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