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Abstract 

Animal rights are a controversial topic that engage people no matter their own views on 
the topic. The late philosophy professor Tom Regan’s rights view explain the im-
portance of animal rights and the way reason is used to conclude that animals and other 
moral objects have the right to be treated with respect and what this entails. 
 
The Swedish animal protection law addresses animal issues and gives them legal protec-
tion. But what does this law entail? Does it truly protect animals in a sense that is ac-
ceptable according to the rights view? The essay reviews the current animal protection 
law as well as its successor, which comes in force April 1, 2019 to find out how well it 
complies with the rights view and if the laws assign rights to animals. 
 
Firstly, Regan’s rights view is examined through a literature study of some of Regan’s 
work. Secondly, relevant parts of the animal protection laws are elected and briefed as a 
base for the analysis. The last section compares the laws and applies the rights view 
with the goal to find the way animals are seen by the animal protection laws and if this 
complies with the values of the rights view. The analysis will be a strict review of the 
legal text and will not cover all applicable Swedish or European law. 
 
The analysis concludes that the animal protection laws seem to give animals good pro-
tection prima facie, but at a closer look it does not provide the absolute rights to re-
spect for animals that Regan’s rights view call for. The rights view would arguably not 
accept a law with paragraphs that protect animals from abuse in the first sentence but 
then follows with multiple exceptions in the next sentence, and which is based on a 
system that is fundamentally unjust according to the rights view. 
 
The animal protection laws, while in some sense protect animals, cannot be said to 
assign animals absolute rights by viewing them as moral objects that are inherently 
worthy of respect as the rights view requires. Therefore, the animal protection laws do 
not match the requirements in Tom Regan’s right view. 
 
Keywords: Tom Regan, the rights view, animal rights, subjects-of-a-life. 
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1. Inledning 

1.1 Djurs rättsliga ställning 
Människor bryr sig om djur. Detta märks inte minst i nyhetsrapporteringen som grans-
kar missförhållanden och berör oss alla med berättelser om djur som far illa. Djurförsök 
på sex labradorer vid Göteborgs universitet har kritiserats och genererade en namnin-
samling där över 80 000 människor vädjade för hundarnas liv.1 Även i juridisk litteratur 
dyker ämnet upp. Johan Schelin, professor i sjö- och transporträtt, nämner att en 
”…diskussion om djur i linje med människor borde ha rättigheter uppkommit” som en 
konsekvens av miljödebatten.2 
 
Uppsatsen syftar till att med ett kritiskt förhållningssätt utreda synen på djur i svensk 
djurskyddslagstiftning och om lagstiftningen är kompatibel med rättighetssynen som 
förespråkas av professor Tom Regan. Regan var under sin livstid en passionerad an-
hängare av att djur har rättigheter. Detta är resultatet av att han ansåg att en teori där 
djurs rättigheter respekteras är mer tillfredställande rent rationellt än teorier där djur 
inte anses ha några rättigheter.3 Skyddar djurskyddslagstiftningen djur och i så fall på 
vilket sätt? Är djur bärare av rättigheter eller ses de som objekt för rättigheter i svensk 
djurskyddslagstiftning? Den nu gällande djurskyddslagen (1988:534) kommer att jämfö-
ras med den nya djurskyddslagen (2018:1192) som träder i kraft den 1 april 2019. 
 
Det hör enligt Schelin till rättsvetenskapens uppgifter att kritiskt granska rättsordningen 
för att förstå och förhoppningsvis även kunna bidra till en god rättstillämpning och en 
utveckling av samhället.4 Förhoppningen är att denna uppsats i någon mån kan bidra till 
detta. 
 

                                                        
 
 
1 Aftonbladet, Trots protesterna – labradorerna på Göteborgs universitet avlivas, 13 feb. 2019, 
https://www.aftonbladet.se/a/ddK9PO? (hämtad den 10 mars 2019)  
2 Schelin, s.28, fotnot 29. 
3 Regan, Animal Rights förord, s. xiii. 
4 Schelin, s. 39. 
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Uppsatsen analyserar djurskyddslagen ur Tom Regans rättighetsetiska perspektiv. Då 
det inte finns en enskild lag som definierar eller behandlar alla aspekter rörande djur har 
djurskyddslagen valts ut som den viktigaste lagen, för att ge insikt i hur rätten ställer sig 
till djurs situation. Utgångspunkten är djurskyddslagens lagtext. En förhoppning är 
också att uppsatsen ska bidra till diskursen och kanske ge uppslag för nya vinklar att 
diskutera ämnet. 

1.2 Ämnet, dess precisering och avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till att utröna vad djur har för rättslig status i samtida svensk djur-
skyddslagstiftning. För att inte bli alltför omfattande eller ytlig kommer myndighetsfö-
reskrifter, rättsfall och andra källor inte närmare behandlas. Svensk och utländsk littera-
tur behandlas för att ge insikt i rättighetsteorin och kritik mot den. 
 
Teoriavsnittet beskriver rättighetssynen som förespråkas av framlidne filosofiprofessor 
Tom Regan, en av vår tids främste djurrättsförespråkare.5 Uppsatsen kommer så långt 
som möjligt hålla sig till rättighetssynen som Regan förespråkar. 

1.3 Syfte, problem och frågeställning 
Frågan är om svensk djurskyddslagstiftning lever upp till kraven enligt Regans moralfi-
losofiska rättighetssyn. På vilket sätt relaterar lagtexten till djur och ses djur som mora-
liska subjekt som har rättigheter eller som objekt för någon annans rättigheter? Syftet är 
att formulera en slutsats som sammanfattar läget som det har utvecklats och kommit att 
bli idag. Att jämföra en befintlig lag med en ny lag som är tänkt att ersätta den gamla 
kan ge en praktisk fingervisning om det har skett en förändring och i så fall på vilket 
sätt en ändring har skett. Detta i sin tur speglar attityder och dess förändringar i det 
omgivande samhället. 
 
Genom att analysera djurskyddslagstiftningens relevanta är målet att undersöka på 
vilket sätt den skyddar djur, på vilket sätt lagstiftningen betraktar djur och om den 
överensstämmer med Regans rättighetssyn. 

                                                        
 
 
5 Regan, Tomma burar, förord till den svenska upplagan, s. 9. 
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1.4 Material och metod 
Den nu gällande svenska djurskyddslagen och den nya djurskyddslagen som träder i 
kraft den 1 april 2019 är i centrum. Förarbeten kommer inte att betraktas. Lagtexten 
kommer granskas ur ett rättighetsetiskt perspektiv, varpå nyckelparagrafer som väljs 
utifrån sin relevans identifieras och beskrivs. Dessa paragrafer kommer i den sista delen 
tolkas med bakgrund av den teori som beskrivits i det första avsnittet. 
 
Det teoretiska avsnittet formas genom en översikt av rättighetssynen som förespråkas 
av Tom Regan, framliden professor emeritus i filosofi vid North Carolina State Univer-
sity. Detta sker främst genom hans litteratur på originalspråk. Regans rättighetssyn har 
valts då den är väl underbyggd och Regan har under många år utkommit med flera 
böcker i ämnet. Hans tankar och slutsatser följer en transparent tankegång han på ett 
öppet och enkelt sätt visar. Resonemangen är väl underbyggda och lätta att följa, även 
för den som inte är filosof. Rättighetssynen behandlas genomgående för att ge en gedi-
gen bakgrund till analysen av lagtexten i det avslutande avsnittet.6 
 
Att argument och slutsatser från andra discipliner än den rättsliga kan bidra till rättsut-
vecklingen är uppenbart. Enligt Schelin kan rätten närmast anta ”karaktären av en slags 
samhällsdialog förd enligt vissa juridiskt etablerade mönster med hjälp av rättsliga ar-
gument”.7 På det djurrättsliga området finns rimligen mycket att hämta från det moralfi-
losofiska området. 
 
En jämförelse mellan den gamla och den nya djurskyddslagen kan visa på en trend eller 
utveckling och om perspektivet på djur eventuellt förändrats och påverkat uppdatering-
en av lagen. Detta är särskilt relevant då den nya lagstiftningen träder i kraft inom kort. 
Det kan även finnas ett allmänintresse då själva namnet ”djurskyddslagen” intresserar 
även en icke-juridisk publik som i första hand vänder sig till denna lag vid funderingar 
på hur djur skyddas av svensk lag. Djurskyddslagen bör anses vara den mest auktorita-
tiva rättskällan på ämnesområdet. 
 
Till skillnad från en vanlig rättsdogmatisk undersökning kommer fokus att ligga på 
lagtexten i sig och hur den framstår lexikaliskt, med bortseende från förarbeten, rättsfall 
och juridisk doktrin. Detta för att i den mån det går begränsa uppsatsens omfattning 
och för att inte förlora sakfrågan. 
 

                                                        
 
 
6 Sandgren Claes s. 58–59. 
7 Schelin, s. 43. 
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Observera att uppsatsen är begränsad till just djurskyddslagen och inte ska användas 
som ett facit till vad som är faktisk gällande rätt. Då uppsatsen fokuserar på lagtext och 
lagtolkning utifrån ett rättsetiskt perspektiv bortses från rättsfall, myndighetsföreskrif-
ter, EU-rätt och andra rättskällor som inte direkt bidrar till uppsatsens omfång. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen består av tre delar. I den första delen, teoriavsnittet, presenteras den rättig-
hetssyn som förespråkas av Tom Regan. Denna teori har valts då den är väl utvecklad 
och underbyggd och för sin allmänna relevans och sina övertygande argument. Avsnit-
tet beskriver rättighetssynen, vilket är den moralfilosofi som bildar grunden till den 
rättighetsetiska analysen, och dess syn på djur. Denna del förklarar hur djur ses som 
moralobjekt kontra moralagenter och vad det innebär enligt rättighetssynen. Slutligen 
ges utrymme för kritik som riktats mot teorin och hur Regan bemöter invändningar. 
 
Del två beskriver djurskyddslagen, både den nu gällande och den lag som träder i kraft i 
april 2019. Urvalet av paragrafer från djurskyddslagen görs baserat på det som är viktigt 
enligt den rättighetsetiska synen, med målsättningen att vara relevanta lagar som kan 
antas vara viktiga utifrån ett djurs perspektiv. Denna del utgör bakgrund till analysen 
och jämförelsen i den avslutande delen. 
  
Den sista delen analyserar djurskyddslagstiftningen utifrån Regans rättighetssyn som 
lyftes fram i det första avsnittet. Lagstiftningen kommer att utvärderas och analyseras 
för att ta reda på om och i så fall på vilket sätt den korresponderar med rättighetssynen. 
Avslutningsvis undersöks vad som skulle kunna förändras för att en svensk djurskydds-
lagstiftning skulle konformera bättre med rättighetssynen. 
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2 Regans rättighetssyn 

2.1 Filosofi, rättigheter, moral och medvetande 
Regans syn på rättigheter kallar han ”the rights view”, rättighetssynen enligt den svenska 
översättningen.8 Att mänskliga rättigheter existerar är en självklarhet i vårt samhälle, 
men alla är inte lika säkra på att icke-mänskliga djur kan tillskrivas rättigheter. Genom 
Regans rättighetssyn undersöks om djur kan ha rättigheter och på vilken filosofisk 
grund rättigheter i så fall kan åberopas. 

2.2 Djurs medvetande och det kumulativa argumentet 
I filosofin är ett grundläggande antagande att utgå från att människor är medvetna. ”Jag 
tänker alltså finns jag” är ett citat som tillskrivs den franske filosofen Descartes. Genom 
att utgå från att människor är medvetande och har ett nervsystem som hjälper oss att 
uppleva vår omvärld finns anledning att förmoda att det finns ett nära samband mellan 
vår fysiologi och anatomi och vårt medvetande. Då däggdjur är de djur som mest liknar 
människor fysiologiskt och anatomiskt och att medvetenhet är värdefullt för anpassning 
gör att det är välgrundat att anta att åtminstone däggdjur är vid medvetande.9 Att vi kan 
vara osäkra på var skiljelinjen för medvetande går är ingen anledning att inte anse män-
niskor och de djur som mest liknar oss vara medvetande.10 Att vägra erkänna rimlighet-
en i att se även andra djur än människor som medvetna är fördomsfullt och enligt Re-
gan en sorts mänsklig chauvinism, en inbillning att människan är så speciell att hon är 
den enda medvetna invånaren på jorden.11 
 
Enligt Regan finns det inte en enskild anledning att tillskriva djur medvetande eller ett 
psykiskt liv.12 Istället finns en uppsättning argument som tillsammans bildar det ”kumu-
                                                        
 
 
8 Regan, Djurens rättigheter, s. 8. 
9 Regan, The Case for Animal Rights, s. 29. 
10 Regan, The Case for Animal Rights, s. 30. 
11 Regan, The Case for Animal Rights, s. 33. 
12 Regan, The Case for Animal Rights, s. 27. 
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lativa argumentet för medvetande hos djur”. De främsta argumenten för detta samman-
fattar han som följer. Det första är att tillskrivandet av medvetande till vissa djur är en 
del av det förnuftsmässiga sättet att se på världen. Det andra argumentet är att tillskri-
vande av medvetande till vissa djur överensstämmer med normalt språkbruk och försök 
att motbevisa detta har inte lyckats. För det tredje är tillskrivandet av medvetenhet till 
djur inte något som i sig påstår att djur har en odödlig själ, vilket betyder att det inte 
kommer i konflikt med religiösa övertygelser om livet efter detta. Det fjärde argumentet 
är att djurs beteende är förenligt med att betrakta dem som vid medvetande. Det femte 
argumentet är att en evolutionär förståelse av medvetande ger en teoretisk grund för att 
tillerkänna medvetande till andra än mänskliga varelser.13 
 
Regan påstår inte att detta är ett strikt bevis för alla djurs medvetande, men fram till att 
det kumulativa argumentet har utmanats och bevisats vara undermåligt och irrelevant så 
ger dessa principiella skäl oss anledning att tillerkänna åtminstone vissa djur ett med-
vetande och ett mentalt liv.14 
 
Djur är inte bara medvetna, de är även självmedvetna, då de agerar efter sina intressen 
och på ett sätt som hjälper dem att tillfredsställa dessa intressen.15 Att tillskriva djur 
intressen och vilja är inte att förmänskliga dem, däremot är ett förnekande av att djur 
har intressen och önskningar enligt Regan fördomsfullt och långt ifrån en verklighets-
förankrad uppfattning.16 

2.3 Fördelar och skador: djurs välfärd, smärta, lidande 
och död 

Regan menar att åtminstone däggdjur normalt har och bibehåller en psykofysisk identi-
tet över tid. Detta innebär att djuret påverkas av vad som händer under dess livstid, ett 
djur far bokstavligt talat väl eller illa beroende på omständigheterna för det enskilda 
djuret. Detta belägger att skillnaden mellan mänsklig välfärd och djurs välfärd är en 
gradskillnad, inte en artskillnad. Välfärden går att analysera i termerna fördelar och skador 
(benefits and harms).17 Fördelar möjliggör ett gott eller bättre liv för individen medan 
skador på olika sätt motverkar ett gott liv. 

                                                        
 
 
13 Regan, The Case for Animal Rights, s. 28. 
14 Regan, The Case for Animal Rights, s. 28. 
15 Regan, The Case for Animal Rights, s. 80. 
16 Regan, The Case for Animal Rights, s. 81. 
17 Regan, The Case for Animal Rights, s. 116. 
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Regan klassificerar skador som vållande eller berövande (inflictions or deprivations). 
Vållande skador innebär typiskt sett omedelbart fysiskt eller psykiskt lidande. Även om 
båda typerna av skador innebär smärta är det enligt Regan inte sant att smärta i sig alltid 
innebär lidande eller skada. Enligt Regan är det viktigt att förstå att smärta måste vara 
tillräckligt intensiv eller pågå under tillräckligt lång tid för att räknas som lidande. Skador 
i form av berövanden förtar en individs välfärd oberoende av om det är smärta eller li-
dande som förorsakas. Denna typ av skada bör enligt Regan förstås som en nyttoförlust 
eller förlust av fördelar. För både människor och djur gäller att sådant vi inte vet kan 
skada oss, samtidigt som vi inte lider av vår okunnighet. Miljöer som saknar de fördelar 
individer behöver för sin välfärd är skadliga för deras intressen, även om individerna 
själva inte vet bättre och därför inte direkt lider av miljön.18 
 
Enligt Regan innebär konceptet skada i form av berövande att vi kan förstå varför 
döden i sig är en skada. Döden är ”den ultimata och oåterkalleliga skadan”, då den i sig 
är den ”ultimata och oåterkalleliga förlusten” och utesluter alla möjligheter att nå till-
fredställelse eller välfärd. För att lättare förstå resonemanget ger Regan ett barn som 
exempel. Även om barnet inte själv förstår vad som är i dess intresse eller har en upp-
fattning om döden så är en för tidig död en skada, som hindrar alla barnets möjligheter 
till att uppfylla sina drömmar och leva ett gott liv. Detta gäller oberoende av om döden 
är snabb och smärtfri eller en utdragen plåga. Baserat på den ultimata skadan som dö-
den innebär och att den är en skada oberoende av omständigheterna vid själva döden, 
kan etiska frågor rörande djur och användningen av dem vid exempelvis slakt och djur-
försök inte begränsas till en skala av hur ”humana” eller ”snälla” metoderna som an-
vänds för att döda dem är.19 Oavsett individens egen förståelse av sin dödlighet eller 
önskan att fortsätta leva är döden inte i varken en människas eller djurs intresse.20 
 
Regan adresserar även eutanasi, dödshjälp. Frivillig dödshjälp innebär för människor att 
någon begär att få dö. Aktiv dödshjälp är inte tillåtet i Sverige. Frivillig dödshjälp är 
enligt Regan inte tillämplig på djur eftersom de inte kan uttrycka ett sådant önskemål.21 
Icke frivillig dödshjälp utesluts också på den grund att de flesta djur som avlivas (får 

                                                        
 
 
18 Regan, The Case for Animal Rights, s. 117. 
19 Regan, The Case for Animal Rights, s. 117. 
20 Regan, The Case for Animal Rights, s. 118. 
21 Regan, The Case for Animal Rights, s. 118. 
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”dödshjälp”) är psykologiskt levande, till skillnad mot exempelvis en människa som är 
hjärndöd men uppkopplad till livsuppehållande maskiner.22 
 
Regan tar upp två typer av dödshjälp; preferensrespekterande och paternalistisk, båda 
förutsätter att djuret dödas på ett så smärtfritt sätt som möjligt, med en ärlig tro att 
döden är i djurets intresse och att beslutet grundas i en sann omsorg om vad som är i 
djurets intresse. Preferensrespekterande dödshjälp innebär att göra ”det som krävs” när 
det enda som kan bedömas som säkert i ett fortsatt liv för djuret är akut smärta och 
lidande, vilket leder till att döden tillfredsställer önskan om att undkomma lidande. 
Paternalistisk dödshjälp innebär att döda djur vars framtid inte kan förutsägas vara ett 
konstant lidande, även om dödandet motiveras med att det är ”för sitt eget bästa” dju-
ren dödas, exempelvis när djur som kunnat leva ett gott liv dödas för att ge plats för nya 
djur.23 
 
Regan ifrågasätter sanningshalten i påståendet att de många miljoner djur som årligen 
sägs avlivas eller få dödshjälp verkligen dödas av barmhärtighetsskäl. Att ”avliva” ett 
djur på ett sätt som inte överensstämmer med de förutsättningar som gäller för en 
preferensrespekterande eutanasi, eller för att göra plats för nya djur är inte att ge djuret 
en ”avlivning” eller dödshjälp utan att döda djuret. Att kalla handlingar som resulterar i 
en för tidig död för eufemismer24 som ”eutanasi” eller ”avlivning” är enligt Regan lika 
förkastligt som vilseledande.25 
 
Även om människor har fler möjligheter och källor till välmående och välfärd än vad 
djur har, är det samma typer av preferens- och välfärdsintressen.26 Intressen, fördelar, 
skador ges som exempel på de mest generella kännetecknen på mänsklig välfärd som på 
samma sätt kan appliceras på djur.27 Enligt Regan bör detta inte förvåna, det hade sna-

                                                        
 
 
22 Det noteras att ordet eutanasi används annorlunda i den angloamerikanska kontext där Regan 
har sin grund, där ordet eutanasi allmänt används om djur som avlivas. Regan använder orden 
euthanasia respektive kill, båda dessa ord kan översättas till avliva, vilket ofta verkar användas som 
en eufemism för ordet döda. Det känns dock främmande att tänka dödshjälp om något som inte 
alltid agerar som en hjälp för djuret i fråga. Här föredras ordet ”döda” i önskan om en tydligare 
text. 
23 Regan, The Case for Animal Rights, s. 119. 
24 Strindlund & Wig, s. 302–303, skriver om eufemismer som används för ordet ”döda”, bland 
annat ord som ”cervikal dislokation” istället för ”bryta nacken av”, eller eutanasi som ursprungli-
gen betyder ”god död”. 
25 Regan, The Case for Animal Rights, s. 119. 
26 Regan, The Case for Animal Rights, s. 119. 
27 Regan, The Case for Animal Rights, s. 120. 
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rare varit konstigt om människors och djurs välfärd skilde sig i slag med tanke på vår 
egen djuriskhet[sic].28 

2.4 En kritisk syn på moraletiskt tänkande och teori 
Regan granskar flera olika etiska teorier och sätt att besvara moraliska dilemman. Han 
anser att det inte är en brist på olika teorier utan snarare ett överflöd, där svårigheten 
ligger i att hitta en rationell standard för att närma sig en utvärdering av dessa teorier.29 
Ett förnuftigt sätt är att använda kriterier som är lämpliga för att utvärdera varje moral-
princip. Detta är kriterier om konsistens, omfång, precision och på vilket sätt principen 
konformerar med ”våra egna reflektiva intuitioner”.30 Regan anser dessa kriterier lämp-
liga just för att alla moralprinciper måste uppfylla dem och för att alla etiska teorier 
framhåller sina egna principer som rationellt överlägsna konkurrerande teoriers princi-
per. Enligt Regan bör även ännu ett kriterium åberopas, kriteriet om enkelhet eller 
enkelhetsprincipen. Detta innebär att om två teorier verkar lika, ska den enklare av dem 
ges företräde. Det är ett sätt att utgå från så få onödiga antaganden som möjligt, vilket 
är eftersträvansvärt såväl inom vetenskapliga som etiska teorier.31 
 
Han summerar en generell strategi för att närma sig en teori och hur den ska konstrue-
ras och testas. Till en början ska vi beakta våra egna ”förreflektiva intuitioner”, vilket är 
övertygelser vi redan har om rätt och fel, varpå vi ska göra en samvetsgrann granskning 
av dessa övertygelser. Här menar Regan att vi måste anstränga oss för att tänka opar-
tiskt och kritiskt och inta en rationell hållning till den mest relevanta information vi kan 
få tag i.32 Det som fortfarande finns kvar efter en ärlig genomgång och granskning 
utifrån kriterierna är vår övertygelse och vår reflektiva intuition, och en etisk teori som 
inte överensstämmer med denna övertygelse kan inte rationellt sägas vara den bästa 
teorin. Enligt Regan ska etiska teorier utvärderas efter hur väl de ”systematiserar våra 
genomtänkta övertygelser”. Den bästa teorin är den som systematiserar antalet genom-
tänkta övertygelser på ett sammanhängande sätt, utan att kompromissa med ett rimligt 
krav på precision, samtidigt som den tillfredsställer utvärderingskriterierna på ett sätt 
som uppfyller enkelhetskriteriet genom att inte göra överflödiga antaganden.33 
                                                        
 
 
28 Regan, The Case for Animal Rights, s. 120. Regan skriver animality, vilket i den svenska upplagan 
översatts till djuriskhet; Regan, Djurens rättigheter, s. 122. 
29 Regan, The Case for Animal Rights, s. 145. 
30 Regan, The Case for Animal Rights, s. 146. 
31 Regan, The Case for Animal Rights, s. 147. 
32 Regan, The Case for Animal Rights, s. 148. 
33 Regan, The Case for Animal Rights, s. 148-149. 
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2.5 Synsätt med plikter, moralagenter och moralobjekt 
Gemensamt för synsätten med indirekta plikter och direkta plikter är att de implicerar 
att det går att redogöra för fel som begås mot djur utan att blanda in djurs rättigheter.34 
Regan förklarar skillnaden mellan indirekta och direkta plikter med att ett synsätt som 
förespråkar direkta plikter innebär att det finns vissa plikter som vi är skyldiga att agera 
på gentemot djur, medan ett synsätt med indirekta plikter anser att de plikter vi har rö-
rande djur är indirekta plikter gentemot någon annan.35 
 
Regan använder begreppen moral agents, moralagenter och moral patients, vilket jag 
översätter till moralobjekt. En moralagent är individer som har väl utvecklade för-
mågor, framförallt vad gäller att använda sig av opartiska moralprinciper för att avgöra 
vad som bör göras i olika situationer, och sedan har ett fritt val mellan att utföra eller 
låta bli att göra det som moralen kräver.36 Normala vuxna människor är moralagenter. 
Denna förmåga gör det riktigt att hålla en moralagent ansvarig för sina handlingar som 
inte utförs under (olaga) tvång. Moralobjekt å andra sidan har inte samma förutsätt-
ningar att kontrollera sitt beteende på ett sätt som gör dem ansvariga för sina handling-
ar. En individ som räknas som ett moralobjekt kan inte använda sig av moralprinciper 
och kan i princip inte sägas handla rätt eller fel i moralisk synvinkel. Vissa människor, 
exempelvis spädbarn, barn och de med psykiska funktionsnedsättningar ses rimligen 
som moralobjekt.37 

2.5.1 Indirekta plikter 
Enligt Regan är ett synsätt med indirekta plikter mot djur inte speciesistiskt38 under 
förutsättning att djur inte anses vara moraliska agenter på samma sätt som vissa männi-
skor inte heller uppnår detta (exempelvis barn och utvecklingsstörda). Precis som djur 
är dessa människor då ”moraliska objekt” på så vis att de inte kan utföra handlingar 
som är rätt eller fel, men de kan själva utsättas för andras handlingar som kan vara rätta 
eller felaktiga.39 

                                                        
 
 
34 Regan, The Case for Animal Rights, s. 150. 
35 Regan, The Case for Animal Rights, s. 151. 
36 Regan, The Case for Animal Rights, s. 151. 
37 Regan, The Case for Animal Rights, s. 152-153. 
38 Detta ord översätts till art-ism i den svenska upplagan, Regan, Djurens rättigheter, s. 184. I upp-
satsen används ordet speciesism för att undvika förväxling med kreativa yrken. Speciesism bety-
der diskriminering baserat på arttillhörighet. Nationalencyklopedin, speciesism. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/speciesism (hämtad 2019-02-15) 
39 Regan, The Case for Animal Rights, s. 193. 
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Regan underkänner den rationella egoism som förespråkas av Jan Narveson, professor i 
filosofi, för att den kan sanktionera djupt orättvisa institutionella arrangemang mellan 
moralagenter. Regan underkänner likväl filosofiprofessor John Rawls kontraktsteori för 
att de i utgångspositionen godtyckligt får veta att de inte kommer ”inkarneras” som djur 
och slutligen filosofen Immanuel Kants respekt för mänskligheten, då den vilar på en 
bristfällig förståelse av vad djur är.40 
 
Mot bakgrund av godtyckligheten hos synsätt med indirekta plikter identifierar Regan 
en moralprincip, skadeprincipen, som är tillämplig på både moralagenter och moralob-
jekt. Skadeprincipen innebär vid första anblick en direkt plikt att inte skada en individ 
som är ”relevant liknande”; som också har en upplevelse av omvärlden. Skadeprincipen 
uppfyller kriterierna på en moralprincip och även om den inte kan strikt bevisas ger 
argumenten som framförts skäl att acceptera principen. En etisk eller moralisk teori 
som brister i att ge oss en direkt plikt att inte skada moralagenter och moralobjekt kan 
Regan inte anse vara en fullgod teori. Därför anser Regan att inget synsätt med indi-
rekta plikter håller måttet.41 

2.5.2 Direkta plikter, utilitarism och grymhet-godhetssynen 
Ett synsätt med direkta plikter ansluter sig enligt Regan till tanken att vi kan ge en till-
fredsställande uppräkning av plikterna gentemot moraliska objekt utan att åberopa 
begreppet rättigheter. Regan utvärderar dels handlingsutilitarismen, dels ett synsätt som 
söker redogöra för plikter genom att förbjuda grymhet och föreskriva godhet, vilket 
han kallar ”cruelty-kindness view”, översatt grymhet-godhetssynen.42 
 
Grymhet-godhetssynen håller enligt Regan inte måttet då den blandar ihop övervägan-
den om moralagenters värde med moralen i deras handlingar och antar att motiven 
bakom handlingar är det som avgör om en handling är rätt eller fel. Handlingsutilitar-
ism, som kan vara preferensbaserad eller hedonistisk, undviker grymhet-godhetssynens 
problem, men faller ändå till föga genom att misslyckas med att visa en logisk uppbygg-
nad i plikten att inte skada.43 
 

                                                        
 
 
40 Regan, The Case for Animal Rights, s. 193. 
41 Regan, The Case for Animal Rights, s. 194. 
42 Regan, The Case for Animal Rights, s. 195. 
43 Regan, The Case for Animal Rights, s. 228. 
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Preferensutilitarismen, som förespråkas av Raymond G. Frey, professor i filosofi och 
Peter Singer, professor i praktisk etik, innefattar principerna om jämlikhet och nytta.44 
Principen om jämlikhet innebär att alla preferenser anses ha lika stort värde. Principen 
om nytta innebär att vi bör agera på ett sätt som ger det bästa förhållandet mellan till-
fredsställda och otillfredsställda preferenser. Detta påverkar enligt preferensutilitarism-
en moralen på så vis att moralen i en handling är en funktion av dess konsekvenser och 
resultat, en handling är moralisk rätt om den ger ett gott resultat.45 Det framgår att 
Regan anser att preferensutilitarismen har en del goda sidor men att den enkelt kan 
skärskådas och kommer till korta då den kan användas för att rationalisera det Regan 
kallar den värsta sortens handlingar, exempelvis okända mord, vilka inte direkt kan ge 
upphov till oro hos allmänheten då de inte är kända.46 
 
Med exemplet okända mord visar han på att eftersom handlingsutilitarismen måste ta 
hänsyn till allas preferenser kan ett mord som visserligen innebär förluster för offret 
kompenseras med råge genom gärningsmannens tillfredsställelse. Preferensutilitarism 
kan inte heller förklara varför mord är fel då offrens preferenser kan överkompenseras 
genom andras vinning och gärningsmäns tillfredsställelse.47 Regan menar även att en 
renlärig preferensutilitaristisk lära innebär att det vore orätt att inte ta hänsyn till förö-
varnas preferenser och tillfredställelse.48 
 
En fara med att acceptera grymhet-godhetssynen vore att våra enda plikter mot moral-
objekt (djur och människor) vore att inte agera sadistiskt eller brutalt mot dem, vilket 
enligt Regan skulle innebära att den som skadar ett moralobjekt men samtidigt känner 
empati skulle vara klanderfri och därmed skulle inte gärningen kunna klandras mora-
liskt. Detta resonemang tillgodoser inte Regans sökande efter en tillfredsställande grund 
för de direkta plikter vi har gentemot moralobjekt.49 
 
Regan tar upp Singers utilitarism som förespråkar vegetarianism och konstaterar att då 
jämlikhetsprincipen inte hindrar att individer behandlas drastiskt olika i strävan att nå 
den bästa balansen mellan gott och ont, går det heller inte att anta att jämlikhetsprinci-
pen överträds om folk behandlar djur och relevant liknande mänskliga moralobjekt 
annorlunda.50 Enligt Regan misslyckas alltså Singer med att visa att denna grund för 
                                                        
 
 
44 Regan, Animal Rights, s. 57. 
45 Regan, Animal Rights, s. 58. 
46 Regan, The Case for Animal Rights, s. 228-229. 
47 Regan, The Case for Animal Rights, s. 229. 
48 Regan, Animal Rights, s. 60. 
49 Regan, The Case for Animal Rights, s. 229. 
50 Regan, The Case for Animal Rights, s. 224. 
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vegetarianism skulle ge bättre konsekvenser för alla inblandade.51 Trots att Singer för-
dömer speciesism såväl som rasism och sexism kan hans position ändå användas för att 
sanktionera versioner av dessa. För att undvika speciesism räcker det inte enligt Regan 
att räkna in exempelvis en gris eller ett människobarn lika, utan de måste även behand-
las rättvist efteråt, vilket inte kan garanteras av jämlikhetsprincipen. Regan observerar 
en paradox i Singers utilitarism, att köttätare undkommer skyldigheten att avstå kött 
genom att fortsätta äta det.52 
 
Regan anser att en trovärdig moralisk teori måste kunna förklara varför vissa ageranden 
omöjligt kan medräknas när det gäller att avgöra vad som är rätt och fel.53 Utilitarismen 
anses därmed också vara partisk till att bibehålla status quo. Han drar en närmast natur-
rättslig slutsats att det ligger i sakens natur att utilitarismen tillvaratar majoritetens prefe-
renser, vilket gynnar dem som föredrar att behålla saker och ting som de är. 54 

2.6 Rättvisa och jämlikhet, inneboende värde och 
respekträtt 

Rättviseprincipen innebär att var och en ska få vad som tillkommer denne. Det svåra är 
enligt Regan att avgöra vad som tillkommer individer. Regan avvisar perfektionismen, 
som baserar individers värde på deras rättfärdighet (exempelvis intelligens), då den 
skulle rättfärdiga att de som är mer rättfärdiga utnyttjar dem som inte besitter samma 
förmågor. Utilitarismen avvisas då den misslyckas med att visa hela omfattningen av 
orättvisor och inte heller räknar upp det fulla spannet av direkta plikter vi har gentemot 
moralobjekt. Enligt Regan överkommer synsättet att individer är lika värda utilitarism-
ens problem, då alla som har ett inneboende värde är lika värda och för att individers 
inneboende värde inte respekteras i en utilitaristisk lära.55 
 
Enligt Regan är det godtyckligt att förneka att moralobjekt har inneboende värde eller 
att de är mindre värda än moralagenter. Han pekar på att livssubjekt-kriteriet är en 
lämplig grund för att tillskriva individer sitt inneboende värde på ett sätt som är klart 
och fritt från godtycke. Orättvisa uppkommer när vi behandlar de med inneboende 

                                                        
 
 
51 Regan, The Case for Animal Rights, s. 230. 
52 Regan, The Case for Animal Rights, s. 225. 
53 Regan, Animal Rights, s. 61. 
54 Regan, Animal Rights, s. 65. 
55 Regan, The Case for Animal Rights, s. 263. 
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värde på ett sätt som inte respekterar deras värde, exempelvis genom att behandla dem 
som om de endast besitter ett instrumentellt värde.56 
 
Skadeprincipen som ger en direkt plikt att inte skada varken moralagenter eller moral-
objekt, härleder Regan från respektprincipen. Att göra något som skadar ett livssubjekt 
innebär att vi misslyckas med att visa dem respekt. Enligt Regan kan ingen skada som 
åsamkas moralagenter eller moralobjekt rättfärdigas om den är orättvis. En skada kan 
inte heller rättfärdigas om den motsäger respektprincipen genom att behandla de ska-
dade individerna enbart som kärl för värde eller som objekt vars värde inte är mer än 
den nytta de kan vara i andras intressen.57 
 
Regan når slutsatsen att alla som har ett inneboende värde ”har den inneboende rätten 
att behandlas med respekt…”. 58 Därefter bemöter han frågan om det går att komma 
med strikta bevis för att fenomenet djurrättigheter existerar, varpå han uppmanar dem 
som ifrågasätter det logiska resonemanget att själva bevisa sin avvikande åsikt och att i 
så fall formulera argument för en bättre moralteori eller rättighetssyn. 
 
Regans rättighetssyn innebär också att systematiskt utnyttjande av djur (eller vilket 
moralobjekt som helst) måste avskaffas då själva innebörden av exempelvis djurförsök 
innebär ett oförlåtligt sätt att kränka dessa djurs inneboende värde.59 

2.7 Rättighetssynen 
Regans främsta slutsats om rättighetssynen är att alla moralagenter och moralobjekt har 
vissa grundläggande moraliska rättigheter. Detta innebär att de besitter dessa rättigheter 
oberoende av någons frivilliga handlingar och oberoende av den position de råkar ha i 
ett institutionellt arrangemang, att dessa moraliska rättigheter är universella och till-
kommer alla individer som har relevanta likheter, och att alla som besitter moraliska 
rättigheter besitter dem i lika grad. Han kommer fram till att moraliska rättigheter utgör 
giltiga anspråk, och att den grundläggande moraliska rättigheten för alla moralagenter 
och moralobjekt är rätten till respektfull behandling. De måste alla behandlas på sätt som 
överensstämmer med insikten att de besitter denna typ av värde.60 

                                                        
 
 
56 Regan, The Case for Animal Rights, s. 264. 
57 Regan, The Case for Animal Rights, s. 265. 
58 Regan, Animal Rights, s. 94-96. 
59 Regan, Animal Rights, s. 97. 
60 Regan, The Case for Animal Rights, s. 327. 
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Principen om respektfull behandling förbjuder en behandling som inte erkänner det 
inneboende värdet, och pekar även på att alla moralagenter och moralobjekt har en 
prima facie moralisk rätt att inte skadas. Med prima facie menar Regan att för att över-
trumfa denna rätt måste det finnas omständigheter som tillåter en överträdelse och att 
den som vill åsidosätta denna rätt måste rättfärdiga det genom giltiga moralprinciper i 
varje fall.61 
 
Regans rättighetssyn avvisar principen om skademinimering (att minimera den samlade 
mängden skada) då en sådan princip implicerar att moralagenter och moralobjekt bara 
är en sorts värdebehållare. Detta förklarar också varför rättighetssynen avvisar utilitar-
istiska synsätt som kan användas för att motivera när oskyldiga skadas.62 
 
Genom denna argumentation har Regan presenterat grunden för djurs rättigheter base-
rat på moralagenter och moralobjekts inneboende lika värde. Det innebär att djur precis 
som människor har grundläggande moraliska rättigheter och framförallt rätten att be-
handlas med respekt som bärare av inneboende rättigheter. Detta innebär i sin tur att 
djur precis som människor inte får behandlas som behållare för intrinsikala värden och 
att något som skadar dem måste erkänna deras inneboende värde och den grundläg-
gande rätten att inte skadas.63 
 
Liv, frihet och kroppslig integritet är enligt Regan variationer på huvudtemat respekt. 
Att behandla någon med respekt innebär inte mer än att behandla andra på ett sätt som 
även tillvaratar andra viktiga aspekter i våra liv. Slutsatsen blir att vår mest grundläg-
gande rättighet är just rätten till att bli behandlad med respekt. Regan nämner att även 
filosofer som är motståndare till djurs rättigheter som sådana håller med om att i det fall 
att djur överhuvudtaget har några rättigheter alls så har de åtminstone rätt till respekt.64 
Regans argument är kumulativa och framträder extra tydligt när svagheter i andra teo-
rier och tankesätt om moral belyses.65 Som exempel tas Descartes tankar att djur var 
mer som naturens maskiner och att deras reaktioner på stimuli (exempelvis smärta) var 
rent maskinella, och att de saknar allt själsligt liv. Detta anser Regan inte håller för en 
logisk och förnuftig granskning.66 

                                                        
 
 
61 Regan, The Case for Animal Rights, s. 328. 
62 Regan, The Case for Animal Rights, s. 328. 
63 Regan, The Case for Animal Rights, s. 329. 
64 Regan, Animal Rights, s. 29. 
65 Regan, Animal Rights, s.30. 
66 Regan, Animal Rights, s. 35. 
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För att vara tillfredställande måste en moralisk teori enligt Regan kunna skilja mellan 
värderingar av vad individer gör respektive värderingar av sättet de utför handlingar. 
Enligt detta synsätt är denna typ av rättighetsteorier lämplig då den övervinner de 
nackdelar som finns med andra teorier.67 Regan är övertygad om att det går att skapa en 
moralteori som kombinerar tidigare teoriers fördelar samtidigt som den exkluderar 
nackdelarna.68 
 
Tanken med rättighetsteorier är kort sagt att individer har ett värde som inte beror på 
de intressen individer har, utan att ett värde istället tillskrivs individer som har intressen. 
Regan talar om detta som inneboende värde för att värdet i sig härstammar från individer-
na själva.69 I princip kan handlingars moraliska status avgöras baserat på om individer 
behandlas med respekt eller inte. En handling som respekterar individers inneboende 
värde är en god moralisk handling, och en handling som inte respekterar detta värde är 
fel eller omoralisk.70 

2.7.1 Respekträtt 
Regan är öppen med att frågan om rättigheter för människor men även djur är en inom 
filosofin omstridd fråga, och att även hans egen teori kan ifrågasättas.71 För att förklara 
tanken om rätt till respekt, liknar han det vid en ”tillträde förbjudet”-skylt. Detta inne-
bär att de som besitter rättigheter skyddas av en osynlig skylt, vilket exempelvis innebär 
att andra inte har obegränsad tillgång till att skada eller förneka frihet till de som bär 
denna skylt. Han menar också att skylten fungerar som en trumf, att rätten till respekt 
för en individ trumfar någon annans intresse över att göra intrång på individens värde. 
Den innebär även likhet mellan alla som bär skylten och ett krav på rättvisa. Kravet på 
rättvisa blir just ett krav och inte en förmån.72 
 
Regan anser att denna syn på rättigheter, rättighetssynen, är det mest fullvärdiga sättet 
att närma sig mänsklig moral.73 Han argumenterar för att alla har okränkbara rättigheter 
att behandlas med respekt och att denna teori är ett alternativ som även förklarar grun-
derna till varför vi har dessa plikter och skyldigheter att respektera varandra. Enligt en 
                                                        
 
 
67 Regan, Animal Rights, s. 70. 
68 Regan, Animal Rights, s. 71. 
69 Regan, Animal Rights, s. 67. 
70 Regan, Animal Rights, s. 68. 
71 Regan, Animal Rights, s. 73. 
72 Regan, Animal Rights, s. 73-74. 
73 Regan, Animal Rights, s. 76. 
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mer kantiansk synvinkel på pliktetiken tillkommer inneboende värde enbart till de män-
niskor som kan klassas som personer, vilket enligt Regan innebär att synsättet på olika 
sätt diskvalificerar djur eller de människor som av olika anledningar inte kan räknas som 
personer (exempelvis någon som ligger i koma).74 Om inte alla människor räknas som 
personer och därför enligt ett kantianskt synsätt inte har rätt till respekt så skulle det 
inte gå att förklara varför det är fel att behandla dessa icke-personer illa. Enligt Regan är 
detta synsätt helt oacceptabelt och att det är uppenbart att det med denna syn är möjligt 
att behandla exempelvis barn och psykiskt funktionsnedsatta människor illa.75 
 
Regan poängterar att hans resonemang och syn på livssubjekt emanerar från hans över-
tygelse om mänskliga rättigheter. Detta verkar han se som en nödvändighet, kanske 
framförallt då djurs rättigheter är ett kontroversiellt ämne. Han bygger vidare på sin 
tidigare argumentation och tar även upp de frågor som kännetecknar kontroversiella 
moraliska spörsmål. Dessa är frågor om fakta, värde, logik och praktik.76 Genom att 
utforska dessa frågor formas ett svar på hur han nått slutsatsen att även icke-mänskliga 
livssubjekt har rättigheter. 
 
I faktahänseende baserar Regan grunderna för att tillerkänna djur rättigheter på de 
likheter som finns med skälen för att människor tillerkänns rättigheter. Även om likhet-
erna mellan djur och människor inte i sig kan sägas vara bevis för att djur har ett sin-
neliv eller egen vilja är det enligt Regan i vilket fall ett slagkraftigt argument för att till-
skriva djur ett ”rikt, komplext själsligt liv”.77 Denna rättighetsteori har ingen inbyggd 
hierarki där vissa är mer värda än andra, utan alla livssubjekt är lika värda i moraliskt 
hänseende.78 
 
Regan definierar livssubjekt med att de har egna liv, de är inte bara rörliga maskiner 
utan väsensskilda från till exempel en sten. Livssubjekt upplever alltså sina egna liv och 
påverkas på sitt eget sätt av olika upplevelser och yttre faktorer. Regans tanke bakom 
uttrycket livssubjekt är att det ska kunna överbrygga avsaknaden av ord som beskriver 
det område där människor och andra djur är psykologiskt lika varandra. Han menar på 
att detta uttryck kan användas för att ge insikt i vilka människor och andra djur det är 
som delar upplevelser av omgivningen. Detta är av stor vikt för att överhuvudtaget 
kunna svara på den grundläggande frågan om vilka som har ett moraliskt värde. Regan 

                                                        
 
 
74 Regan, Animal Rights, s. 77. 
75 Regan, Animal Rights, s. 78. 
76 Regan, Animal Rights, s. 91. 
77 Regan, Animal Rights, s. 92. 
78 Regan, Animal Rights, s. 94. 
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kan inte heller föreställa sig en mer grundläggande fråga.79 Betydelsen av begreppet 
livssubjekt finns även med i professor emeritus Ingemar Nordins bok som ”alla som 
har ett medvetande (kan uppleva saker) och en identitet över tiden…” vilket tyder på 
att begreppet accepteras även hos hans kritiker.80 
 
Eftersom att även djur är livssubjekt precis som människor och för att det är en allmän 
(rättslig) princip att lika fall ska bedömas lika så bör vissa djur likt människor anses ha 
rättigheter och ett moraliskt värde. 81 
 
Regan vill visa att tillskrivandet av rättigheter till djur stöds av ett rationellt försvarbart 
och fördomsfritt tankesätt som bevarar andra inflytelserika moralteoriers goda idéer 
samtidigt som det i möjligaste mån undviker svagheterna. Han ämnar flytta över bevis-
bördan dit den rättmätigt hör hemma, nämligen hos den som motsäger sig de slutsatser 
han nått, på vilken lott det då faller att förklara varför han nått ett felaktigt slut och 
presentera en bättre teori.82 

2.7.2 Informerat samtycke 
Regans moralfilosofiska linje innebär också att det inte finns något moraliskt utrymme 
för sexuellt användande av djur, varken ”bakom lyckta dörrar” eller för ”ömsesidigt 
tillfredställande” aktiviteter. Istället menar Regan att det är fel att utöva dylika aktiviteter 
i sig då ett djur inte kan ge ett informerat samtycke. Ett informerat samtycke innebär att 
den som samtycker till något är informerad om och förstår konsekvenserna av sam-
tycket. På grund av att djur inte kan ge ett informerat samtycke innebär detta bland 
annat att en människas sexuella aktiviteter med djur alltid ett tvång, vilket manifesterar 
bristande respekt och därför är moraliskt fel. Regan betonar även att detta inte har med 
”ålderdomliga sexuella tabun eller pryderier” att göra. Regan har ingenting emot ”ömse-
sidigt tillfredsställande [sexuella] aktiviteter” mellan människor utan det är det informe-
rade samtycket som är centralt.83 

                                                        
 
 
79 Regan, Animal Rights, s. 93. 
80 Nordin, s. 64. 
81 Regan, Animal Rights, s. 96. 
82 Regan, Animal Rights, s. 96. 
83 Regan, Animal Rights, s. 98. 
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2.8 I praktiken 
Det moraliskt centrala är rättvisan i hur varje enskilt djur behandlas, inte antalet djur 
som påverkas. Regan påminner även om att något som är lagligt inte med nödvändighet 
är moraliskt riktigt. I stark kontrast till utilitarismen visar Regan att rättighetssynen 
håller individen ansvarig att leva moraliskt oavsett om andra gör det eller inte, eller hur 
stor påverkan den enskilda individens beteende har på marknaden i realiteten.84 Han 
kursiverar meningen ”individen gör rätt i att vägra stödja institutioner som kränker andras rättig-
heter, även om individen är ensam i sitt agerande” (fritt översatt). Rättighetssynen kan inte 
acceptera annat än en fullkomlig upplösning av djurindustrin som den ser ut idag.85 
 
Hur anser Regan att frågan om djurs rättigheter ska hitta sin lösning i det praktiska 
livet? Rättighetssynen och dess grunder leder Regan till ett abolitionistiskt synsätt, vilket 
innebär att han inte är ute efter att ”förbättra” djurs välfärd, utan att helt avskaffa ut-
nyttjandet av djur. Detta gäller oavsett om det rör sig om djur inom djurförsök, lant-
bruk, fiske eller annan form av mänsklighet som utnyttjar djur, exempelvis djurparker.86 
Regan menar att samma ”förbjudet tillträde”-skylt som skyddar människor även gäller 
för djur, vilket övertrumfar alla andra intressen. Vi har inte rätt att inkräkta på andras liv 
och skada andra livssubjekt även om vi själva skulle gynnas av det.87 
 
En följd av rättighetssynen är att de sätt till exempel lantbruksdjur behandlas på är 
orättvisa är för att de inte tar hänsyn till djurens rätt till respekt utan istället behandlar 
dem som förnybara råvaror vars värde endast finns i den nytta de bringar människor. 
Lantbruk med djurhållning är fel oavsett om djuren är instängda i ”djurfabriker” eller 
föds upp ”humant” då deras liv på grund av mänskliga intressen avslutas i förtid. Detta 
ger också för handen att de som stödjer denna typ av djurhållning genom att köpa kött 
har en moralisk skyldighet att sluta.88 
 
Enligt rättighetssynen måste även vilda djur lämnas ifred, och viltvård måste snarare 
ägnas åt att skydda vilda djur från jägare och andra moralagenter. Detta innebär att 
legaliserad jakt avskaffas och att handel med vilda djur olagligförklaras.89 
 

                                                        
 
 
84 Regan, The Case for Animal Rights, s. 394. 
85 Regan, The Case for Animal Rights, s. 394-395. 
86 Regan, Animal Rights, s. 97. 
87 Regan, Animal Rights, s. 98. 
88 Regan, The Case for Animal Rights, s. 394. 
89 Regan, The Case for Animal Rights, s. 395. 
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Utnyttjande av djur i vetenskapligt syfte kränker även djurets inneboende moraliska rätt. 
Även om djur bedövas döms detta ut av rättighetssynen eftersom det inte bara är lidan-
det utan döden i sig som är moraliskt relevant.90 Användning av djur i toxicitetstester är 
inte heller förenligt med rättighetssynen kränkningen det innebär för djuren inte kan 
rättfärdiga människans rätt att få verksamma och säkra medicinska produkter. Det är 
orätt eftersom det inte behandlar djuren med den respekt som djuren har rätt till. Regan 
påstår att ett godkännande av toxicitetstester på försöksdjur i praktiken innebär att 
sanktionera ett rutinmässigt kränkande av djurs rättigheter, och att enligt rättighetssy-
nen måste alla sådana tester elimineras.91 Att skada djur i djurförsök är att använda djur 
som en förnybar råvara, vilket rättighetssynen inte accepterar under några omständig-
heter.92 

2.9 Kritik mot Regan 
Nordin ställer sig kritisk till vad han kallar ”Regans falang som är den mest militanta 
och kompromisslösa”93 och pekar på att en av svårigheterna med Regans rättighetsteori 
är att om det stämmer att djur har rättigheter så har människor i alla tider varit brotts-
lingar.94 Han anser även att Regans distinktion mellan moralagenter och moralobjekt 
framkallar ”konstigheten” att vi inte låter barn begå brott när vi tillåter vilda rovdjur att 
jaga och på så vis kränka andra vilda djurs rättigheter.95 Nordin påstår alltså att för att 
villkoret för att en moralisk plikt att inte skada andra ska finnas krävs att vilda djur 
stoppas från att skada andra vilda djur. 
 
Nordin påstår också att grupper måste särskiljas för att det ska gå att veta vilka egen-
skaper hos en grupp som utlöst ett förtryck.96 I detta kritiserar han att Regans begrepp 
livssubjekt har en osäkerhet i vilka som omfattas då den inte innehåller en lista på alla 
möjliga livssubjekt.97 Nordin kritiserar Regans jämförelse att exempelvis både små barn 
och djur är moralobjekt. Han anser att frågan är ett ”humanistiskt gränsdragningspro-
blem” och hävdar att människan ”är det intelligentaste djuret”.98 Enligt Nordin är det 

                                                        
 
 
90 Regan, The Case for Animal Rights, s. 396. 
91 Regan, The Case for Animal Rights, s. 396. 
92 Regan, The Case for Animal Rights, s. 397. 
93 Nordin, s. 24. 
94 Nordin, s. 25. 
95 Nordin, s. 26. 
96 Nordin, s. 29. 
97 Nordin, s. 30. 
98 Nordin, s. 32. 
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endast människan som ”tagit sig ur den biologiskt givna nödvändighetens fängelse” och 
som har en civilisation. Han anser att detta måste vara viktigt i etiskt hänseende.99 
Nordin verkar anse att människor är mer värda än djur med påståendet att människor 
har en moralisk förmåga och att detta är ett viktigt kriterium.100 Man kan anta att Re-
gans svar på detta skulle vara att detta tankesätt är perfektionistiskt och strider mot 
rättviseprincipen, då det värdesätter individer beroende på deras rättrådighet, vilket är 
moraliskt fördärvligt då detta tankesätt är en grundval för de mest anstötliga sociala 
orättvisorna, såsom slaveri, kastsystem och andra sociala orättvisor. Dessa orättvisor 
visar också närmast på ett genetiskt lotteri, och ingen rättviseteori som byggs på något 
så godtyckligt kan anses vara rättvis.101 
  

                                                        
 
 
99 Nordin, s. 33. 
100 Nordin, s. 36. 
101 Regan, The Case for Animal Rights, s. 234. 
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3 Svensk djurskyddslagstiftning 

Bestämmelser om djur finns utspridda i olika lagar och myndighetsföreskrifter. För 
denna uppsats ligger fokus på djurskyddslagstiftningen, där den centrala lagen får anses 
vara djurskyddslagen (1988:534). Den 1 april 2019 träder en ny djurskyddslag 
(2018:1192) (härefter ”nya djurskyddslagen”) i kraft. Den nu gällande såväl som den nya 
djurskyddslagen undersöks för att följaktligen analyseras utifrån Regans rättighetssyn i 
det avslutande avsnittet. Att jämföra lagarna med varandra kan också ge en aning om 
bakomliggande tankegångar som kanske förändrats och banat väg för en ny lag eller 
visa att det egentligen inte blivit någon skillnad. 
 
Avsnittet går igenom delar av lagarna som valts på grund av sin relevans för arbetet, 
vilket innebär att vissa paragrafer helt utlämnas. Bestämmelser som må vara nödvändiga 
lagtekniskt men som inte har direkt relevans för analysen utelämnas. Det är ofta be-
stämmelser som anger att regeringen får meddela ytterligare föreskrifter, olika tillstånd, 
EU-bestämmelser et cetera. Målet är att lagreferatet ska vara nära den faktiska lagtexten 
men ändå läslig. För en mer utförlig beskrivning hänvisas till själva lagen. Jag kommer 
även att bortse från paragrafer som har upphävts, ikraftträdande- och övergångsbe-
stämmelser.  
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3.1 En genomgång av den nu gällande djurskyddslagen 
(1988:534) 

Djurskyddslagen torde vara en av de första lagar som kommer i åtanke när vi talar om 
djur. Den nu gällande djurskyddslagen (1988:534), ersätts den 1 april 2019 av en ny 
djurskyddslag (2018:1192). 
 
Lagens tillämpningsområde 
Djurskyddslagen (1988:534) inleds med 1 § som förklarar att lagen avser vård och be-
handling av husdjur och försöksdjur, men även ”andra djur” om de hålls i fångenskap. 
 
Definitioner 
1 b § definierar försöksdjur som djur som används eller är avsedda för djurförsök, eller 
som tidigare varit det och förvaras på en plats för försöksdjur. 
 
1 c § definierar djurförsök med en uppräkning av olika syften, vilka är användning av 
djur för vetenskaplig forskning, sjukdomsdiagnos, utveckling och framställning av lä-
kemedel eller kemiska produkter, undervisning (under vissa förutsättningar) och andra 
”jämförliga” ändamål. Paragrafen kompletteras med en mening där djurförsök också 
anses vara framställning av djur med förändrad arvsmassa, där genteknik används och i 
fall där djur kan orsakas lidande, bevarande av en djurstam med ändrad arvsmassa med 
bibehållande av djurens genetiska egenskaper. 
 
Grundläggande bestämmelser om hur djur skall hållas och skötas 
2 § anger att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom, och 
att djur i djurförsök som godkänts av en djurförsöksetisk nämnd inte ska anses vara 
utsatta för onödigt lidande. 
 
Enligt 3 § ska djur få tillräckligt med anpassat foder och vatten av god kvalitet och 
tillräcklig tillsyn. Stall, förvaringsutrymmen och hägn för djur ska ha tillräckligt utrymme 
och skydd och ska hållas rena. Det första stycket om foder, vatten och tillsyn gäller inte 
försöksdjur om djuret inte hålls i fångenskap.102 
 
Enligt 4 § ska djur hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sätt som främjar deras 
hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. 
 

                                                        
 
 
102 Exempelvis ringmärkta fåglar är utsatta för forskning men är inte i fångenskap. Att forska på 
dem på olika sätt kräver inte att de ges motsvarande tillsyn som djur i fångenskap. 
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5 § anger att djur inte får överansträngas och inte heller agas eller drivas på med redskap 
som lätt kan såra eller på annat sätt skada djuret 
 
Enligt 6 § får djur inte hållas bundna på ett för dem plågsamt sätt eller så att de inte får 
behövlig rörelsefrihet, vila eller tillräckligt skydd mot väder och vind. 
 
8 § reglerar transport av djur. Transportmedel ska vara ändamålsenligt och ge djuret 
skydd mot värme och köld samt mot stötar, skavning och liknande. Vid behov ska djur 
hållas åtskilda från varandra. 
 
Enligt 9 § ska ett djur som är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar 
tecken på ohälsa snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller så ska andra 
åtgärder tas såvida inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret omedelbart måste 
avlivas. 
 
Sexuella handlingar med djur 
9 a § förbjuder genomförandet av sexuella handlingar med djur. Från förbudet mot 
sexuella handlingar undantas handlingar som genomförs av veterinärmedicinska skäl, i 
samband med avel eller av liknande berättigade skäl. 
 
Operativa ingrepp m.m. 
10 § förbjuder operativa ingrepp eller injektioner till djur i andra fall än när det är befo-
gat av veterinärmedicinska skäl. Från förbudet undantas injektioner i verksamhet som 
godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. 
 
11 § ger en uppräkning på när en veterinär eller annan som tillhör djurhälsopersonalen 
enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska anlitas. 
Detta är vid 1) operativa ingrepp eller injektioner på djur, 2) annan behandling i syfte att 
förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller skada hos ett djur om behandlingen 
kan orsaka ett icke obetydligt lidande, 3) behandling under allmän bedövning eller lo-
kalbedövning genom injektion. Veterinär eller djurhälsopersonal behöver dock inte 
inkallas i fall av brådskande åtgärder som vidtas i syfte att rädda djurets liv eller lindra 
dess lidande. I verksamhet som godkänts av en djurförsöksetisk nämnd får injektioner 
ges, ingrepp och behandlingar utföras också av den som har föreskriven utbildning. 
 
Slakt m.m. 
13 § föreskriver att djur ska skonas från onödigt obehag och lidande när de förs till slakt 
och när de slaktas, vilket även gäller när djur avlivas i andra fall. 
 
Ett husdjur ska enligt 14 § vara bedövat när blodet tappas av och andra åtgärder vid 
slakten får inte vidtas förrän djuret är dött. Bestämmelsens första mening om att djuret 
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ska vara bedövat när blodet tappas av gäller dock inte om ett djur på grund av sjukdom 
eller olycksfall måste slaktas genast. Regeringen eller myndighet får meddela föreskrifter 
om undantag från bedövning för fjäderfä och kaniner. 
 
Tävling med djur och förevisning av djur 
17 § anger att djur inte får tränas för eller tävlas på ett sådant sätt att de utsätts för li-
dande. Det gäller också vid film, videogram- eller televisionsinspelning och föreställning 
eller annan förevisning som anordnas för allmänheten. 
 
Enligt 18 § får ett djur som tränas för eller deltar i tävling på tävlingsbana inte utsättas 
för doping eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar djurets prestationsförmåga 
eller temperament. 
 
Djurförsök 
19 § anger förutsättningar för att djurförsök ska få äga rum. De är 1) att syftet som 
avses med verksamheten inte kan uppnås med någon annan tillfredsställande metod 
utan användning av djur, 2) att så få djur som möjligt används, att verksamheten utfor-
mas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt, och 
4) att det vid verksamheten inte används andra djur än de som fötts upp för ändamålet. 
 
För att få använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla försöksdjur fordras enligt 
19 a § tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Detta 
tillstånd får återkallas. Tillståndet ska ange 1) den fysiska person som innehar tillståndet, 
eller en ställföreträdare för en juridisk person och 2) de personer som har de funktioner 
som anges i 20 § första styckena 1 och 2. Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn 
tas till om den sökande anses lämplig att bedriva verksamheten och om anläggningarna 
är lämpliga från djurskyddssynpunkt. Prövningen ska även ta hänsyn vid behovet av 
försöksdjur vid tillståndsprövning. 
 
Enligt 19 b § är den person som avses i 19 a § andra stycket 1 (den som söker innehar 
tillståndet) ansvarig för att se till att verksamheten bedrivs enligt djurskyddslagen, före-
skrifter som meddelats med stöd av lagen och EU-bestämmelser som kompletteras av 
lagen. 
 
20 § anger att det vid verksamhet som avses i 19 a § (tillstånd för användning och upp-
födning av försöksdjur) ska finnas 1) en eller flera föreståndare som ansvarar för att 
bedriva verksamheten, 2) en veterinär eller när det är lämpligare en annan kvalificerad 
expert som ger råd och anvisningar om verksamhetens drift och bistånd vid behand-
lingen av djuren, 3) personal som är tillräckligt stor för verksamheten och som har den 
utbildning och kompetens som verksamheten behöver, och 4) ett djurskyddsorgan som 
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ger råd till personalen i frågor om djurskydd och övervakar verksamheten från djur-
skyddssynpunkt. 
 
21 § anger att det (utöver tillstånd enligt 19 a §) för användning av djur i ett djurförsök 
krävs godkännande ”från etisk synpunkt”[sic] av en regional djurförsöksetisk nämnd 
innan användningen påbörjas. Vid prövningen av ärendet ska försökets betydelse viktas 
mot lidandet för djuret. Försöket ska sett utifrån djurets lidande klassificeras i någon av 
kategorierna terminal, ringa svårhet, måttlig svårhet eller avsevärd svårhet. En ansökan 
om djurförsök får endast bifallas om en sådan användning av djur kan anses angelägen 
från allmän synpunkt och förutsättningarna i 19 § 1–3 är uppfyllda. Vid prövningen ska 
det beslutas om försöket ska utvärderas i efterhand och en djurförsöksetisk nämnd får 
återkalla ett godkännande enligt första stycket om djurförsöket inte utförs enligt god-
kännandet. 
 
En central djurförsöksetisk nämnd ska enligt 21 b § finnas, vilken ska 1) pröva överkla-
ganden enligt 37 a § första stycket av en regional djurförsöksetisk nämnds beslut, och 
2) utföra utvärderingar i efterhand enligt 21 § fjärde stycket. 
 
21 c § anger uppsättningen av den centrala djurförsöksetiska nämnden. Den ska bestå 
av en ordförande och sex övriga ledamöter, av de övriga ska fyra ska ha vetenskaplig 
kompetens och två vara lekmän. En av lekmännen ska företräda djurskyddsintressen, 
och ersättare får utses för ledamöterna. Ordföranden och dess ersättare ska vara eller ha 
varit ordinarie domare. Ledamöter och ersättare utses av regeringen för en bestämd tid. 
 
Den centrala djurförsöksetiska nämndens beslutsförhet regleras i 21 d §, det krävs att 
ordföranden och minst tre ledamöter med vetenskaplig kompetens och minst en lek-
man är närvarande. Ledamöterna med vetenskaplig kompetens ska alltid vara i flertal 
när ett ärende avgörs. I vissa fall är nämnden beslutsför med ordföranden ensam, vid 
1) förberedande åtgärd, 2) Rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, 
3) annat beslut som inte innebär något slutligt avgörande av ett ärende, och 4) prövning 
av en fråga om avvisning eller avskrivning av ett ärende. Ordföranden får även över-
lämna dessa uppgifter till en föredragande vid nämnden. 
 
Enligt 22 a § ska den som fångar viltlevande försöksdjur ha den utbildning och kompe-
tens som krävs för uppgiften. Metoder som används vid infångandet ska inte utsätta 
djuren för onödigt lidande. 
 
Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll 
24 § anger att offentlig kontroll av efterlevnaden av lagen, föreskrifter och beslut m.m. 
utövas av länsstyrelserna och andra statliga myndigheter i enlighet med vad regeringen 
bestämmer. Den myndighet som utöver offentlig kontroll ska ha tillgång till djur-
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skyddsutbildad personal i den omfattning som behövs för att fullgöra uppgifterna på ett 
tillfredsställande sätt. 
 
24 b § anger att myndigheten som utövar offentlig kontroll ska verka för att överträdel-
ser av lagen, föreskrifter eller beslut m.m. beivras. 
 
Förelägganden, förbud och rättelse 
26 § anger att en kontrollmyndighet utöver vad som följer av EG-bestämmelser med-
dela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, föreskrifter och beslut 
m.m. ska följas. Förelägganden och förbud får förenas med vite. Kontrollmyndighet får 
även besluta om rättelse på egen bekostnad för den som inte rättar sig efter lagen, vilket 
i brådskande fall får meddelas utan föregående föreläggande. 
 
Rätt till upplysningar och tillträde m.m. 
Enligt 27 § har en kontrollmyndighet och kontrollorgan som anlitas i offentlig kontroll, 
EG:S institutioner och inspektörer och experter rätt att i nödvändig mån på begäran få 
upplysningar och ta del av handlingar och att få tillträde till områden, anläggningar, 
byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur hålls eller som berör djurhållning och 
att där besikta djuren, göra undersökningar och provtagning. Den som är föremål för 
offentlig kontroll ska tillhandahåll nödvändig hjälp för genomförande av kontrollen. 
 
Anmälan om vanvård m.m. 
28 a § ger djurhälsopersonal plikt att anmäla till kontrollmyndigheten om den i sin yr-
kesutövning finner anledning att anta att djur inte hålls eller sköts i enlighet med lagen 
eller andra föreskrifter. 
 
Förbud att ha hand om djur 
Länsstyrelsen ska enligt 29 § meddela förbud att ha hand om djur eller ett visst slag av 
djur för den som 1) inte följer kontrollmyndighets beslut enligt 26 § när det är av vä-
sentlig betydelse ur djurskyddssynpunkt, 2) allvarligt har försummat tillsynen eller vår-
den av ett djur, 3) har misshandlat ett djur, 4) har dömts för djurplågeri enligt 16 kap 
13 § brottsbalken eller 5) vid upprepade tillfällen dömts för brott enligt 36, 36 a eller 
36 c § eller vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26 §. Om det är up-
penbart att upprepande inte kommer inträffa behöver förbud inte meddelas. Om för-
budet riktas mot djurägaren får länsstyrelsen dessutom ålägga denne att göra sig av med 
djuret och förbjuda denne att skaffa djur över huvud taget eller ett visst djurslag. För-
budet kan avse viss tid eller gälla tills vidare. 
 
Omhändertagande av djur m.m. 
Om ett djur påträffas och är så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas omedelbart får 
enligt 30 § en veterinär eller polisman och i brådskande fall någon annan genast avliva 
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djuret. Den som avlivat djuret ska underrätta ägaren eller djurets innehavare om detta 
och om det inte är möjligt Polismyndigheten. 
 
31 § ålägger länsstyrelsen att besluta om att djur ska tas om hand genom Polismyndig-
hetens försorg om 1) djuret otillbörligt utsätts för lidande och det inte rättas till efter 
kontrollmyndighets tillsägelse, 2) beslut som meddelats enligt 26 § inte följs och det är 
av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, 3) beslut enligt 29 § inte följd, 4) den 
som har djuret i sin vård har dömts för djurplågeri enligt 16 kap 13 § brottsbalken eller 
5) den som har djuret i sin vård vid upprepade tillfällen dömts för brott enligt 36, 36 a 
eller 36 c § eller varit föremål för beslut enligt 26 § vid upprepade tillfällen. 
 
32 § ger länsstyrelsen och Polismyndigheten befogenhet att besluta att ett djur som är 
utsatt för lidande omedelbart ska omhändertas trots 31 § 1 om tillsägelse och rättelse, 
om 1) det bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt, 2) ägaren till djuret är okänd eller 
oanträffbar eller 3) det i övrigt bedöms absolut nödvändigt från djurskyddssynpunkt. 
Beslut som meddelats av Polismyndigheten ska underställas länsstyrelsen som ska av-
göra om det ska fortsätta gälla och omhändertagande ska ske genom Polismyndighetens 
försorg. 
 
33 § utvidgar omhändertagande enligt 31 eller 32 §§ till att även gälla avkomma som det 
omhändertagna djuret föder under omhändertagandet. En djurägare får inte förfoga 
över djuret eller avkomma som omfattas av omhändertagandet utan tillstånd från läns-
styrelsen. 
 
Enligt 34 § ska länsstyrelsen vid beslut om omhändertagande av djur snarast fastställa 
om djuret ska säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas. Om detta beslut inte kan verk-
ställas får länsstyrelsen i stället besluta att djuret ska avlivas. Försäljning, överlåtelse eller 
avlivning sker genom Polismyndighetens försorg. 
 
Straffbestämmelser 
36 § beskriver påföljder, vilka är böter eller fängelse i högst två år. Vid gärningar som 
bedöms ringa ska inte dömas till ansvar, ansvar döms inte heller ut enligt denna para-
graf om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken. 
 
36 a § har bestämmelser om att böter eller fängelse i högst två år tilldöms den som med 
uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot villkor eller förbud som finns i EG-
bestämmelser, vilket dock inte gäller om överträdelsen avser bestämmelser om myndig-
hetsutövning. Om ringa gärning utdöms inte ansvar eller om gärningen i brottsbalken är 
belagd med samma eller strängare straff. 
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Enligt 36 b § utdöms böter till den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
föreskrift meddelad enligt 22a§ andra stycket. Om ringa gärning utdöms inte ansvar 
enligt denna paragraf eller om gärningen i brottsbalken är belagd med samma eller 
strängare straff. 
 
Enligt 36 c § döms den som bryter mot förbudet i 9 a § att genomföra sexuella hand-
lingar med djur till böter eller fängelse i högst två år. Ansvar enligt paragrafen utdöms 
inte om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken. 
 
37 § anger att om ett vitesföreläggande eller vitesförbud som överträtts döms inte till 
ansvar enligt 36 eller 36 a § för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. 
Den som ålagts att betala avgift enligt 3 a § andra stycket för att inte ha låtit förpröva 
stall eller andra förvaringsutrymmen för djur eller hägn döms inte till ansvar enligt 36§. 
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3.2 Nya djurskyddslagen (2018:1192) 
Den nya djurskyddslagen börjar gälla den 1 april 2019. Den nya lagen har indelats i 
kapitel till skillnad från den gamla lagen som har löpande paragrafnumrering. Den nya 
lagens kapitelindelning underlättar att navigera och hitta relevant information. För att 
underlätta för läsaren och begränsa textmassan ligger fokus på kapitlen 1–5, 7, 9 och 10. 

1 kap. Inledande bestämmelser 
Lagens syfte 
Enligt 1 § syftar lagen till att säkerställa ett gott djurskydd och att främja en god djurväl-
färd och respekt för djur. 
 
Lagens tillämpningsområde 
2 § anger att lagen gäller djur som hålls av människan103 och viltlevande försöksdjur. 
Viltlevande försöksdjur undantas från tillämpning av 2 kap. 4 § och föreskrifter som 
meddelats av den paragrafen och 4 kap. 1 §. Paragrafen anger också att bestämmelserna 
i 9 kap. 4 och 6 §§ även gäller övergivna djur av tamdjursart samt förvildade djur av 
tamdjursart som inte ingår i en etablerad population. 
 
Ord och uttryck i lagen 
Försöksdjur 
3 § definierar försöksdjur som djur som används eller är avsedda att användas i djurför-
sök. Även djur som har använts eller varit avsedda att användas i djurförsök och som 
förvaras på en anläggning eller i ett annat förvaringsutrymme för försöksdjur räknas 
som försöksdjur. 
 
Djurförsök 
4 § definierar djurförsök som användning av djur för 1) vetenskaplig forskning, 
2) sjukdomsdiagnos, 3) utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produk-
ter, 4) undervisning (om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt 
ingrepp, injektion, blodavtappning eller orsakas eller riskerar att orsakas lidande) och 
5) andra jämförliga ändamål. Djurförsök avser även framställning av djur med föränd-
rad arvsmassa om genteknik, kemiska eller liknande metoder används och bevarande 
genom avel av en djurstam med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens 
genetiska egenskaper i de fall djur kan orsakas lidande. 

                                                        
 
 
103 Ordet ”människan” pekar på att de djur som avses i regel hålls av människor och därmed 
kanske inte övriga djur som ibland hålls av enskilda människor. 
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2 kap. Allmänna bestämmelser om hur djur ska hanteras, hållas och skötas 
Grundläggande djurskyddskrav 
1 § anger att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. I 
andra stycket anges att djur som används i djurförsök som godkänts av en djurförsökse-
tisk nämnd inte ska anses vara utsatta vid onödigt lidande eller sjukdom vid använd-
ningen. 
 
God djurmiljö och naturligt beteende 
2 § anger att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sätt som 1) främjar 
deras välfärd, 2) de kan utföra beteenden som de är starkt motiverade för och som är 
viktiga för deras välbefinnande (naturligt beteende) och 3) förebygger beteendestör-
ningar. 
 
Kompetenskrav 
3 § anger att den som håller djur eller på annat sätt handhar djur ska ha tillräcklig kom-
petens för att tillgodose djurets behov. 
 
Krav på tillsyn, foder och vatten 
Djur ska enligt 4 § ges tillräcklig tillsyn. Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten av 
god kvalitet. Foder, vatten och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov.  
 
Bindning och fixering av djur 
5 § anger att ett djur får bindas endast om det görs på ett sätt som inte är plågsamt för 
djuret samt under förutsättning att djuret får behövlig rörelsefrihet, vila och tillräckligt 
skydd mot väder och vind. Fixering eller liknande begränsning av ett djurs rörelsefrihet 
får ske endast tillfälligt och om det är nödvändigt 1) av veterinärmedicinska skäl eller 
djurskyddsskäl, 2) med hänsyn till säkerheten för den som hanterar djuret eller 3) av 
liknande berättigade skäl. 
 
Stall och andra förvaringsutrymmen 
Enligt 6 § ska stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ge samtliga djur 
tillräckligt skydd, utrymme för djuren att röra sig obehindrat och att kunna vila på ett 
för djuren lämpligt sätt. Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas rena. 
Klimat, ljus- och ljudförhållanden i stall och andra förvaringsutrymmen ska anpassas till 
djurens behov. 
 
Inredning och utrustning 
7 § anger att inredning och utrustning i stall, andra förvaringsutrymmen för djur och 
inhägnader utomhus för djur inte får utformas på ett sätt som medför risk för att djuren 
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skadas eller för att djurens hälsa försämras, eller otillbörligt inskränker djurens rörelse-
frihet eller annars verkar störande på dem. 
 
Förbud mot att överge djur 
Djur av tamdjursart får inte överges enligt 8 §. 
 
Förbud mot att aga, skada eller överanstränga djur 
Enligt 9 § får djur inte agas, tillfogas skada eller överansträngas. Utrustning får inte 
användas på sätt som kan orsaka djuret lidande eller skada. Förbudet gäller inte åtgärder 
som utförs eller utrustning som används 1) av veterinärmedicinska skäl, 2) som en del 
av djurförsök som godkänts av en djurförsöksetisk nämnd eller 3) av liknande berätti-
gade skäl. 
 
Förbud mot sexuella handlingar med djur 
10 § förbjuder genomförandet av sexuella handlingar med djur. Förbudet omfattar dock 
inte handlingar som utförs av veterinärmedicinska skäl eller i samband med avel eller av 
liknande berättigade skäl. 
 
Transport av djur 
Enligt 13 § ska djur transporteras i transportmedel som är lämpliga för ändamålet och 
som ger varje djur skydd mot värme och kyla samt mot stötar, skavning och liknande. I 
den utsträckning det behövs ska djuren hållas skilda från varandra. Djurtransportörer 
ska ha tillsyn över djuren och vidta de åtgärder som behövs för att djuren under pålast-
ning, transport och urlastning inte ska skadas eller orsakas lidande. 

3 kap. Tävling med och offentlig förevisning av djur 
Tävling med och offentlig förevisning av djur 
1 § förbjuder att på ett sätt som utsätter djur för lidande träna djur för eller använda 
djur vid 1) tävlingar eller prov, 2) ljud- och bildinspelningar eller 3) föreställningar eller 
andra förevisningar som anordnas för allmänheten. 
 
Förbud mot doping 
Enligt 2 § får ett djur som tränas för eller deltar i tävling eller prov inte utsättas för 
dopning eller andra otillbörliga åtgärder som kan påverka djurets prestationsförmåga 
eller temperament. 

4 kap. Vård av djur och operativa ingrepp 
Vård av skadade eller sjuka djur 
1 § bestämmer att djur som är skadat eller sjukt snarast ska ges nödvändig vård eller 
avlivas. Om ett djur på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa ska vård 
snarast ges eller andra lämpliga åtgärder snarast vidtas. Om skadan eller sjukdomen är 
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så svår att djuret utsätts för allvarligt lidande som inte kan lindras ska djuret avlivas. Vid 
behov ska vård ges av veterinär eller annan djurhälsopersonal i enlighet med lagen 
(2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. 
 
Operativa ingrepp 
2 § förbjuder operativa ingrepp på djur eller injektioner i andra fall än när det är befogat 
av veterinärmedicinska skäl. Det gäller inte ingrepp eller injektioner som ges i verksam-
heter som godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Vidare anger paragrafen att opera-
tiva ingrepp ska göras under bedövning. 
 
Veterinär eller annan djurhälsopersonal 
3 § anger att en veterinär eller någon som tillhör djurhälsopersonalen enligt lagen 
(2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska anlitas om någon av 
vissa åtgärder behöver vidtas. Dessa åtgärder är 1) operativa ingrepp på eller injektioner 
till djur, 2) annan behandling i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller 
skada hos ett djur, om behandlingen kan orsaka ej obetydligt lidande eller 3) behandling 
under bedövning eller under lokalbedövning genom injektion. Det gäller inte bråds-
kande åtgärder som vidtas i syfte att rädda djurets liv eller lindra dess lidande. Vad gäller 
verksamheter som godkänts av en djurförsöksetisk nämnd får injektioner ges, ingrepp 
och behandlingar utföras också av den som har utbildning enligt föreskrifter meddelade 
med stöd av 7 kap. 7§ andra stycket. 

5 kap. Slakt och annan avlivning av djur 
Krav när djur slaktas och avlivas 
1 § anger att djur när de förs till slakt eller slaktas ska skonas från onödigt lidande och 
obehag. Det gäller också när djur avlivas i andra fall, och bestämmelsen gäller utöver 
EU-bestämmelser om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning. Ett djur som slaktas 
eller i annat fall avlivas genom avblodning ska vara bedövat, och innan djuret är dött får 
inte andra åtgärder vidtas. 

7 kap. Djurförsök 
Grundläggande principer för djurförsök 
1 § anger att djurförsök får utföras endast under förutsättning att 1) verksamhetens 
syfte inte kan uppnås med någon annan tillfredsställande metod där djur inte används, 
2) så få djur som möjligt används, 3) verksamheten utformas så att djuren inte utsätts 
för större lidande än vad som är absolut nödvändigt och 4) att det vid verksamheten 
inte används andra djur än sådana som fötts upp för ändamålet (destinationsuppföd-
ning). 
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Tillstånd för försöksdjursverksamhet 
Enligt 2 § krävs tillstånd för att få använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla för-
söksdjur. 
 
Prövningen av tillstånd 
3 § behandlar tillståndsprövning. Särskild hänsyn ska tas till om sökanden kan anses 
lämplig att bedriva verksamheten och om anläggningarna verksamheten ska bedrivas i 
är lämpliga ur djurskyddssynpunkt. Vid prövning av tillstånd för uppfödning av för-
söksdjur ska hänsyn även tas till behovet av sådana djur. 
 
Uppgifter i tillståndet 
4 § anger att tillståndet ska innehålla uppgifter om 1) den fysiska person som är inneha-
vare av tillståndet eller om innehavaren är en juridisk person en ställföreträdare för 
denne och 2) de personer som innehar de funktioner som anges i 7 § första stycket 1 
och 2. 
 
Återkallelse av tillstånd 
Ett tillstånd får enligt 5 § återkallas om kraven på lämplighet i 3 § första stycket inte 
längre uppfylls (lämplighet hos sökanden och anläggningar). 
 
Ansvar för verksamheten 
6 § anger att den person som avses i 4 § 1 (tillståndsinnehavaren) ska se till att verk-
samheten bedrivs enligt denna lag, föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och de 
EU-bestämmelser som lagen kompletterar. 
 
Organisation av försöksdjursverksamhet 
Enligt 7 § ska det vid en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 § finnas 1) en eller 
flera föreståndare som ansvarar för verksamhetens drift, 2) en veterinär eller då det är 
lämpligare, en kvalificerad expert som ger råd och anvisningar om hur verksamheten 
ska bedrivas och som bistår när djuren behandlas, 3) en personalstyrka som är tillräck-
ligt stor för verksamheten och som har utbildning och kompetens som behövs för 
verksamheten och 4) ett djurskyddsorgan som ger råd till personalen i djurskyddsfrågor 
och övervakar verksamheten från djurskyddssynpunkt. Den myndighet som regeringen 
bestämmer får även besluta i det enskilda fallet om frågor som avses i andra stycket. 
 
Infångande av viltlevande försöksdjur 
8 § anger att den som fångar försöksdjur som är viltlevande ska ha den utbildning och 
kompetens som krävs för uppgiften. Djuren ska fångas in med metoder som inte utsät-
ter djuren för onödigt lidande.  
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Krav på etiskt godkännande 
Enligt 9 § ska utöver tillstånd enligt 2 § den som ska använda djur i ett djurförsök ha ett 
godkännande från etisk synpunkt av en regional djurförsöksetisk nämnd innan använd-
ningen påbörjas. Godkännandet får förenas med villkor. En djurförsöksetisk nämnd får 
vid beslut om godkännande av djurförsök besluta om undantag från 2 kap. 5 § andra 
stycket, 6 § första och tredje styckena, 7 § första stycket, 11 § första stycket och 
4 kap. 2 § tredje stycket. 
 
Prövningen av det etiska godkännandet 
10 § anger att vid prövningen av ett ärende enligt 9 § ska försökets betydelse vägas in 
mot djurets lidande. Försöket ska klassificeras utifrån graden av lidande för djuret i 
någon av kategorierna terminal, ringa svårhet, måttlig svårhet eller avsevärd svårhet. En 
ansökan om djurförsök får bifallas endast om en sådan användning av djur kan anses 
angelägen från allmän synpunkt och förutsättningarna i 1 § första stycket 1–3 är upp-
fyllda. Vid prövningen ska det även beslutas om försöket ska utvärderas i efterhand. 
 
Återkallelse av ett etiskt godkännande 
Enligt 11 § får en djurförsöksetisk nämnd återkalla ett godkännande enligt 9 § om djur-
försöket inte utförs i enlighet med godkännandet. 
 
En central djurförsöksetisk nämnd 
Enligt 13 § ska det finnas en central djurförsöksetisk nämnd som ska 1) pröva överkla-
ganden enligt 11 kap. 1 § av en regional djurförsöksetisk nämnds beslut och 2) utföra 
en sådan utvärdering i efterhand som avses i 10 § tredje stycket. 
 
Den centrala nämndens sammansättning 
14 § anger att den centrala djurförsöksetiska nämnden ska bestå av en ordförande och 
sex övriga ledamöter. Av de övriga ledamöterna ska fyra ha vetenskaplig kompetens 
och två vara lekmän. En av lekmännen ska företräda djurskyddsintressen. Ersättare för 
ledamöterna får utses. Ordföranden och ersättare för ordföranden ska vara eller ha varit 
ordinarie domare. Ledamöter och ersättare ska utses av regeringen för en bestämd tid. 
 
Den centrala nämndens beslutsförhet 
Enligt 15 § är den centrala djurförsöksetiska nämnden beslutsför när ordföranden och 
minst tre ledamöter med vetenskaplig kompetens och minst en lekman är närvarande. 
Ledamöterna med vetenskaplig kompetens ska alltid vara i flertal när ett ärende avgörs. 
I vissa fall är nämnden beslutsför med enbart ordföranden, vid 1) en förberedande 
åtgärd, 2) en rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, 3) andra beslut som 
inte innebär något slutligt avgörande av ett ärende och 4) en prövning av en fråga om 
avvisning eller avskrivning av ett ärende. Ordföranden får överlämna uppgifter som 
avses i andra stycket till en föredragande vid nämnden. 
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8 kap. Offentlig kontroll och myndigheter 
Anmälan om vanvård 
18 § anger att om den som tillhör djurhälsopersonalen finner anledning att anta att djur 
inte hålls eller sköts i enlighet med denna lag, föreskrifter m.m., ska han eller hon an-
mäla detta till kontrollmyndigheten, om inte bristen är lindrig och rättas till omgående. 

9 kap. Djurförbud och omhändertagande 
Djurförbud 
Enligt 1 § är det länsstyrelsen som beslutar om förbud att ha hand om djur (djurförbud) 
för den som 1) allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur, 2) har miss-
handlat ett djur, 3) inte följer ett beslut meddelat av kontrollmyndighet enligt 8 kap. 9 § 
om beslutet är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, 4) har varit föremål för 
upprepade beslut enligt 8 kap. 9 § om ett djurförbud är befogat från djurskyddssyn-
punkt, 5) genom en dom som vunnit laga kraft eller genom ett godkännande strafföre-
läggande har befunnits skyldig till brott enligt 10 kap. 1-5 §§ om ett djurförbud är befo-
gat ur djurskyddssynpunkt. Djurförbud ska dock inte beslutas om det är sannolikt att 
omständigheten som annars ska leda till djurförbud inte kommer upprepas. 
 
Omfattning av och upphävande av djurförbud 
2 § anger att ett djurförbud (enligt 1 §) får avse alla djurslag eller begränsas till ett eller 
flera djurslag. Ett djurförbud får även avse förbud att ha hand om fler än ett visst antal 
djur eller andra begränsningar i rätten att ha hand om djur. Ett djurförbud kan gälla för 
en viss tid eller tills vidare. Länsstyrelsen ska upphäva djurförbudet om det inte längre 
behövs. 
 
Skyldighet att avveckla djurinnehav 
3 § anger att om den som meddelas djurförbud äger eller håller djur, ska länsstyrelsen 
samtidigt förelägga denne att inom en viss tid göra sig av med djur som omfattas av 
djurförbudet. Det gäller dock inte om länsstyrelsen i enlighet med 5 eller 6 § ska besluta 
att omhänderta djuret eller djuren i samband med beslutet om djurförbud. 
 
Nödavlivning i vissa fall 
Enligt 4 § får ett djur som påträffas så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas ome-
delbart avlivas av en veterinär eller polisman även om djurägaren inte kan kontaktas. I 
brådskande fall får även någon annan avliva djuret. Den som avlivat djuret ska infor-
mera ägaren eller någon annan som är ansvarig för djuret. Om det inte är möjligt ska 
länsstyrelsen underrättas. 
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Omhändertagande av djur 
Enligt 5 § ska länsstyrelsen besluta att ett djur ska omhändertas om 1) djuret otillbörligt 
utsätts för lidande och det inte rättas efter tillsägelse av kontrollmyndigheten, 2) ett 
beslut som har meddelats enligt 8 kap. 9 § inte följs och beslutet är av väsentlig bety-
delse från djurskyddssynpunkt eller 3) ett beslut om djurförbud enligt 1§ eller avveckl-
ing av djurinnehav enligt 3 § inte följs. Länsstyrelsen ansvarar för att omhändertagandet 
verkställs. 
 
Omedelbart omhändertagande av djur 
6 § anger att länsstyrelsen eller Polismyndigheten ska, trots 5 § första stycket 1 besluta 
att omedelbart omhänderta ett djur om det är utsatt för lidande och om 1) det bedöms 
vara utsiktslöst att lidandet för djuret blir avhjälpt, 2) ägaren till djuret är okänd eller 
inte kan nås eller 3) det i övrigt bedöms vara absolut nödvändigt från djurskyddssyn-
punkt. Även om förutsättningarna inte är uppfyllda får Polismyndigheten besluta att 
omedelbart omhänderta djur som hålls i strid med ett beslut om djurförbud. Polismyn-
digheten ska skyndsamt informera länsstyrelsen om beslut om omedelbart omhänderta-
gande och länsstyrelsen ska skyndsamt pröva om beslutet ska fortsätta att gälla. Den 
beslutande myndigheten ska ansvara för att omhändertagandet verkställs. Om länssty-
relsen beslutar att Polismyndighetens beslut om omhändertagande ska fortsätta gälla ska 
länsstyrelsen skyndsamt ta över ansvaret för verkställandet. 
 
Förfogande över omhändertagna djur 
7 § anger att beslut om omhändertagande eller omedelbart omhändertagande av ett djur 
även omfattar avkomma som det omhändertagna djuret föder under omhändertagan-
det. Efter att ett djur omhändertagits enligt 5 eller 6 § får ägaren inte förfoga över djuret 
eller dess avkomma utan länsstyrelsens tillstånd. 
 
Hantering av omhändertagna djur 
Enligt 8 § ska länsstyrelsen vid omhändertagande av djur snarast besluta om att djuret 
ska säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas. Om det inte går att verkställa ett beslut 
om att ett omhändertaget djur ska säljas eller överlåtas får länsstyrelsen istället besluta 
att djuret ska avlivas. 

10 kap. Straff och andra sanktioner 
Brott mot denna lag och föreskrifter om bedövning 
1 § reglerar påföljder för den som begår brott mot olika paragrafer i djurskyddslagen 
eller inte följer beslut om djurförbud eller föreläggande om att avveckla djurinnehav. 
Straffet som döms ut är böter eller fängelse i högst två år för den som haft uppsåt eller 
varit oaktsam. Om brottet begåtts med uppsåt och avsett en förpliktelse av väsentlig 
betydelse från djurskyddssynpunkt är straffet i fängelse högst två år. 
 



46 
 
 
 
 

Brott mot förbudet att genomföra sexuella handlingar med djur 
2 § anger att den som bryter mot förbudet i 2 kap. 10 § första stycket att genomföra 
sexuella handlingar med djur döms till böter eller fängelse i högst två år. 
 
Ringa gärningar 
6 § anger att om en gärning som avses i 1, 3, 4 eller 5 § är att anse som ringa ska det inte 
dömas till ansvar. En gärning är att anse som ringa om den framstår som obetydlig med 
hänsyn till det intresse som straffbestämmelsen är avsedd att skydda. 

3.3 Avslutande kommentarer 
Denna genomgång av de båda lagarna är inte avsedda att visa på alla bestämmelser i 
detalj. Syftet är att ta upp de bestämmelser som rimligen är mest relevanta för att visa 
på lagstiftningens syn på djur. Det kan konstateras att den nya djurskyddslagen har 
mycket gemensamt med sin föregångare, men att en kapitelindelning tillkommit, vilket 
gör det enklare att orientera sig i lagen. En ny bestämmelse är nya djurskyddslagens 
2 kap. 8 § med förbud att överge djur av tamdjursart. 
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4 Djurskyddslagstiftningen i förhållande till 
Regans rättighetssyn 

Enligt Schelin kan systemkritik bidra till rättens struktur och till att ”lösa konflikter 
mellan sidoordnade normer samt fylla luckor i regleringen”.104 Det är alltså inte något 
självändamål att okritiskt bibehålla rättsordningen som sådan, utan det kan sägas vara 
något nödvändigt att kritiskt granska den nuvarande rättsordningen som ett sätt att 
bidra till dess utveckling. 
 
I detta avsnitt jämförs den nu gällande och den nya djurskyddslagen som tagits upp det 
tidigare avsnittet med Regans rättighetssyn för att se huruvida lagstiftningen överens-
stämmer med denna. 
 
Pelle Strindlund, filosofie magister i religionsvetenskap och Henrik Wig, gymnasielärare 
i filosofi och svenska samt litteraturpedagog, kritiserar tanken att olika gärningar skulle 
vara etiska eller moraliska bara för att de vore lagliga. Att djur dödas eller plågas lagligt 
betyder inte att det inte kan vara oetiskt.105 Dessa tankar verkar väl överensstämma med 
Regans rättighetssyn. Genom att analysera djurskyddslagarna kan vi även jämföra even-
tuella skillnader i vad som är lagligt respektive moraliskt. 
 
Enligt Schelin är portalparagrafer ofta truismer, vilka i sig inte tillför något sakinnehåll 
men ofta används för att dra nytta av de associationer som uttrycken ger upphov till.106 
Djurskyddslagens 2 § kan sägas vara en portalparagraf, med lydelsen ”Djur skall be-
handlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom”. Det är en vag mening som 
inte knappast i sig kan grunda ett ingripande av myndigheter. 

                                                        
 
 
104 Schelin, s. 61. 
105 Strindlund & Wig, s. 191. 
106 Schelin, s. 48. 
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4.1 En jämförelse och analys 
En jämförelse av de båda djurskyddslagarna ger en översikt av om språket förändrats 
mellan de två lagarna, och de tankar som kan antas ligga bakom förändringarna. Den 
mest iögonfallande skillnaden torde vara att den nya lagen tydligare strukturerats och 
delats in i kapitel, vilket gör det enklare att hitta de bestämmelser som söks.  
 
Djurskyddslagen (1988:534) kommer kallas ”djurskyddslagen” och djurskyddslagen 
(2018:1192) som träder i kraft 1 april 2019 kallas ”nya djurskyddslagen”. Genomgången 
utgår från den nu gällande djurskyddslagens disposition. 
 
Tillämpning 
Djurskyddslagen inleds i 1 § med en osentimental beskrivning av tillämpningsområdet, 
vård och behandling av husdjur och försöksdjur och andra djur i fångenskap. Denna 
mening kan knappast i sig påstås vara moraliskt relevant då den inte direkt lägger någon 
värdering i det område den anger. Detta är en skillnad från den nya djurskyddslagen, 
som i 1 kap. 1 § presenterar lagens syfte, vilket är att säkerställa ett gott djurskydd och 
att främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Prima facie verkar detta kunna över-
ensstämma med Regans rättighetssyn, då att fostra respekt för djur måste anses falla 
inom ramen för rättighetssynen. Den nya djurskyddslagens tillämpningsområde regleras 
i 1 kap. 2 § med en något mer generell tillämpning på ”djur som hålls av människan” 
och viltlevande försöksdjur med vissa undantag, samt övergivna och förvildade djur av 
tamdjursart. 
 
Försöksdjur 
Djurskyddslagen definierar termen försöksdjur i 1 b § som djur som används eller är 
avsedda att användas i djurförsök. Formuleringen har inte ändrats i den nya djurskydds-
lagen där försöksdjur definieras i 1 kap 3 §. Själva termen försöksdjur kan omöjligt 
klandras av rättighetssynen, Regan använder själv termen för att kunna skriva om fe-
nomenet. Antagligen tyder ordet ”använda” på ett förhållningssätt till djur som är oför-
enligt med rättighetssynen, då ett användande av en individ eller moralobjekt inte re-
spekterar dess inneboende rätt till respekt. 
 
Definitionen av djurförsök 
Djurförsök definieras i 1 c § och i nya djurskyddslagens 1 kap. 4 §. Innehållet har änd-
rats marginellt men betydelsen i stort är densamma. Användningen av djur för olika 
ändamål, som djurförsök innebär, är oförenligt med rättighetssynen som inte godtar 
utnyttjande av andra moralobjekt för ett annat moralobjekt eller moralagents vinning. 
Själva definitionen kan inte direkt kritiseras moraliskt då det är en definition. Djurför-
sök behandlas längre fram i och med bestämmelserna om förutsättningar för djurför-
sök. 
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Om djurhållning 
I djurskyddslagens 2 § anges att djur ska skyddas mot onödigt lidande och sjukdom och 
att djur som används i djurförsök som godkänts av en djurförsöksetisk nämnd inte ska 
anses utsatta för onödigt lidande eller sjukdom. Denna formulering återfinns i nya djur-
skyddslagens 2 kap. 1 §. Formuleringen att onödigt lidande och sjukdom ska undvikas 
låter vid första anblick som att den bör accepteras av rättighetssynen, med tanke på vad 
Regan skriver om att det inte är sant att smärta i sig alltid innebär lidande eller skada.107 
När vi granskar lagtexten närmare ser vi dock att texten inte nämner smärta utan li-
dande. Genom formuleringen onödigt lidande finns omedelbart en implicit motsats, att 
det kan finnas ett nödvändigt lidande, som lagtexten inte motsätter sig. Rättighetssynen 
godtar antagligen ett visst mått av smärta eller lidande i de fall det krävs för att hjälpa ett 
djur, exempelvis en något smärtsam rehabilitering eller vård som krävs för att djuret ska 
tillfriskna och kunna fortsätta med sitt liv. Vid läsningen av paragrafernas andra mening 
om att djurförsök inte ska anses utgöra onödigt lidande får vi dra slutsatsen att djurför-
sök räknas som ett nödvändigt lidande. Då rättighetssynen inte godtar att djur reduceras 
till den nytta de har för andra och för att djurförsök kränker djurens rätt till respektfull 
behandling och är orätt kan rättighetssynen inte sägas godta att dessa paragrafer verkli-
gen är till djurens väl och ve.108 Min uppfattning är att rättighetssynen snarare anser allt 
lidande som påförs andra moralobjekt vara onödigt. 
 
Tillsyn, foder och vatten 
Djurskyddslagen föreskriver i 3 § att djur ska ges tillräckligt med anpassat foder och 
vatten av god kvalitet och få tillräcklig tillsyn och utrymme i stall och förvaringsutrym-
men, som ska hållas rena. I nya djurskyddslagen finns bestämmelser om tillsyn, foder 
och vatten i 2 kap. 4 §, vilken förtydligar att foder, vatten och utfodringsrutiner ska 
anpassas till djurets behov. Bestämmelser om stall och andra förvaringsutrymmen har 
fått en egen bestämmelse i 2 kap. 6 §, vilken anger att stall och förvaringsutrymmen ska 
ge samtliga djur tillräckligt skydd samt utrymme att obehindrat röra sig och att vila på 
ett för djuret lämpligt sätt. Bestämmelsen anger också att stall ska vara anpassade till 
djurens behov och hållas rena och kompletteras med 7 § vilken anger att inredning och 
utrustning inte får utformas på sätt som medför skaderisk eller otillbörligt inskränker 
djurens rörelsefrihet. Rättighetssynen har här ingenting att invända utan att anpassa 
föda och levnadsförhållanden måste anses förenligt med rättighetssynen. Det som kan 
vara värt att uppmärksamma är att formuleringen att djuren ska ”ges” foder. Är detta 
en rättighet för djur? Det som talar emot att bestämmelserna ger djur en rättighet att få 

                                                        
 
 
107 Regan, The Case for Animal Rights, s. 117. 
108 Regan, The Case for Animal Rights, s. 397. 
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foder och vatten av god kvalitet är ordet ”ge”, vilket snarare ger intryck av att bestäm-
melserna ger en skyldighet till den som har djur i sin vård att ta hand om djuren, men 
inte direkt att det grundar en rätt för ett djur att få mat. Denna skillnad kanske inte har 
så stor betydelse i praktiken, men är en indikation på bakomliggande synsätt. Märk väl 
att denna formulering helt och hållet fråntar djuren någon egen rätt eller förmåga att 
skaffa sig mat. De ska inte ha möjlighet att söka efter eller välja mat, bara att konsumera 
det de får, vilket skulle ses som en kränkning i sig om det gällde en människa. 
 
God djurmiljö 
Djurskyddslagens 4 § anger att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett 
sätt som främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Denna be-
stämmelse har utvecklats i nya djurskyddslagens 2 kap. 2 §, där det anges att djur ska 
hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sätt som 1) främjar deras välfärd, 2) låter 
dem utföra beteenden som är starkt motiverande och viktiga för deras välbefinnande 
(naturligt beteende) och 3) förebygger beteendestörningar. Vid en första anblick låter 
detta som rimliga krav på behandling av djur. Det som skulle kunna kritiseras utifrån 
rättighetssynen är tankesättet bakom bestämmelserna som ser det som självklart att det 
finns ett djurhållningsfenomen där djur ska ”hållas och skötas”. Som framkommit i 
teoriavsnittet är rättighetssynen i praktiken ett abolitionistiskt synsätt, där varje form av 
utnyttjande av djur är oacceptabelt.109 Detta betyder att rättighetssynen som förespråkas 
av Regan inte är med på bestämmelsens grundpremiss, att vi har rätt att hålla djur. Att 
tala om djurs välfärd vid djurhållning verkar därför inte leva upp till rättighetssynens 
standard. 
 
Överansträngning, aga 
Enligt djurskyddslagens 5 § får djur inte överansträngas. Andra stycket anger att det 
även är förbjudet att aga eller driva på djur med redskap som lätt kan såra eller på annat 
sätt skada djuret. Ett förbud mot att skada djur på olika sätt ligger helt i linje med vad 
rättighetssynen förespråkar. Dock kan formuleringen om aga eller pådrivning som lätt 
kan såra eller skada djur ifrågasättas. Detta innebär ju rimligen att det är tillåtet att aga 
eller driva på djur med redskap som inte sårar eller skadar. Att driva på ett djur med 
redskap kan inte rimligen rymmas inom vad det innebär att visa ett djur respekt enligt 
rättighetssynen. Hur ska dessa redskap definieras? Antagligen kan de flesta redskap 
skada eller såra beroende på hur de används. Min uppfattning är därför att denna be-
stämmelse (andra stycket) är alltför vag för att ge djur ett tillräckligt skydd enligt rättig-
hetssynen. 
 
                                                        
 
 
109 Regan, The Case for Animal Rights, s. 394-395. 
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I nya djurskyddslagen återfinns en liknande bestämmelse i 2 kap. 9 § där det anges att 
djur inte får agas, tillfogas skada eller överansträngas. Det förtydligas med att utrustning 
inte får användas på ett sätt som kan orsaka lidande eller skada. Paragrafen anger också 
att detta förbud mot att tillfoga skada eller användande av skadande utrustning inte 
gäller i vissa fall, om de används av veterinärmedicinska skäl, som en del av ett godkänt 
djurförsök eller av liknande berättigade skäl. Formuleringen måste anses innebära ett 
tydligt steg mot ett förbud av aga i sig då det helt enkelt står att djur inte får agas. Det 
som talar emot denna paragraf är undantaget för olika åtgärder eller utrustning. Att det 
kan vara nödvändigt av veterinärmedicinska skäl, kanske för att få med ett akut skadat 
ovilligt djur till transport till veterinärvård kan möjligen rättfärdigas av rättighetssynen 
om det sker för djurets eget långsiktiga välbefinnande. Undantaget för att tillfoga skada 
som en del av djurförsök kan inte accepteras av rättighetssynen då djurförsök i sig inte 
respekterar djurs rättigheter, och att tillåta tillfogandet av skada, speciellt i något så 
institutionaliserat som djurförsök är därför i strid mot rättighetssynens värdegrund.110 
 
Uppbindning och fixering av djur 
Djurskyddslagens 6 § anger att djur inte får hållas bundna på ett plågsamt sätt eller så de 
inte får behövlig rörelsefrihet eller vila eller tillräckligt skydd mot väder och vind. Detta 
låter bra vid en första anblick, men kan antagligen inte helt accepteras av rättighetssy-
nen då den e contrario tillåter uppbindning på ett sätt som inte är ”plågsamt”. Det 
skulle hårdraget betyda att ett djur kan bindas upp i flera år så länge det sker på ett ”icke 
plågsamt” sätt. Det måste anses gå i klinch med rättighetssynens syn på personlig rörel-
sefrihet vilket är en av variationerna på temat respekt. 
 
Bestämmelsen speglas i nya djurskyddslagens 2 kap. 5 §, vilken är mer utförlig med 
formuleringen att djur endast får bindas på ett sätt som inte är plågsamt samt under 
förutsättning att djuret får behövlig rörelsefrihet, vila och skydd mot väder och vind. I 
andra stycket anges att ett djur bara får fixeras eller få sin rörelsefrihet begränsad om 
det är tillfälligt och nödvändigt av veterinärmedicinska, djurskyddsskäl, säkerhetsskäl 
(för den som hanterar djuret) eller av liknande berättigade skäl. En anmärkningsvärd 
skillnad är att nya djurskyddslagen inte tillåter uppbindning eller fixering som begränsar 
rörelsefriheten annat än tillfälligt. Detta innebär att djur inte längre tillåts stå konstant 
uppbundna och därmed garanteras en viss rörelsefrihet111. Enligt min uppfattning är 
denna nya bestämmelse mer i linje med rättighetssynen. Veterinärmedicinska skäl och 
djurskyddsskäl måste rimligen läsas som att det är tillfällen när det är i djurens intresse, 
för att få en behandling till nytta för djuret eller som ett led i att hjälpa ett djur. Att 

                                                        
 
 
110 Regan, The Case for Animal Rights, s. 397. 
111 Djur som hålls av människor får per definition i allmänhet anses ha en begränsad rörelsefrihet. 
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tillfälligt binda upp ett djur med hänsyn till säkerheten hos den som sköter djuret får 
antas ske i syfte just att sköta om djuret och ge djuret nödvändig förebyggande vård. 
Rättighetssynen omfattar även människor och om uppbindning är nödvändigt för att 
inte riskera skada på skötaren vid nödvändig skötsel får detta anses tillåtligt enligt rät-
tighetssynen. Vad gäller uttrycket ”liknande berättigade skäl”, som inte ger några direkta 
exempel, får vi anta att ordet ”berättigade” innebär att det endast sker vid ett verkligt 
behov och att det ansetts nödvändigt för att ta hänsyn till särskilda skäl. Om detta är i 
enlighet med rättighetssynen måste därför avgöras i det enskilda fallet och lämnas där-
för därhän. 
 
Transport 
Djurskyddslagens 8 § kräver ett transportmedel som är lämpligt för ändamålet och ger 
djuret skydd mot elementen, stötar, skav och liknande samt påbjuder att djur ska hållas 
åtskilda vid behov. I nya djurskyddslagen finns motsvarande bestämmelse i 2 kap. 13 §, 
där ”djuret” bytts till ”varje djur”, vilken även är mer omfattande med ett stycke om att 
transportören måste ha tillsyn över djuren och vidta nödvändiga åtgärder för att djuren 
inte ska skadas eller orsakas lidande under pålastning, transport och urlastning. Trans-
porter i sig kan antagligen kritiseras av rättighetssynen på så vis att djur som moralob-
jekt inte direkt får något att säga till om och inte själva kan ta ett informerat beslut om 
huruvida de vill bli transporterade eller inte, vilket därför inkräktar på individens fri-
het.112 Att transportera ett djur när det ligger i djurets intresse, kanske som ett led i att 
hjälpa djuret till ett bättre liv på en annan plats, vore dock förenligt med rättighetssy-
nen. Det nya kravet på tillsyn under transport måste anses vara en positiv förändring då 
det verkar uppenbart att det lättare går att undvika skador och lidande under transport 
jämfört med att inte ha lagstadgad tillsyn under transporten. 
 
Vård 
Djurskyddslagens 9 § anger att ett djur som är sjukt, skadat eller på annat sätt visar 
tecken på ohälsa snarast ska ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra 
åtgärder om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart. 
Denna bestämmelse verkar överensstämma med rättighetssynen då det självklart ligger i 
ett djurs intresse att få nödvändig vård. Vad gäller avlivning anser rättighetssynen som 
bekant att döden är den ultimata och oåterkalleliga skadan.113 Även om frivillig döds-
hjälp inte kan tillämpas på djur då de inte kan uttrycka ett sådant önskemål114  verkar 
paragrafen mena den typ av avlivning som tillämpas i situationer när djur är så illa däran 

                                                        
 
 
112 Regan, Animal Rights, s. 73. 
113 Regan, The Case for Animal Rights, s. 118. 
114 Regan, The Case for Animal Rights, s. 118. 
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att deras fortsatta liv inte kan tänkas bestå av annat än akut smärta och lidande.115 Un-
der förutsättning att djuret avlivas av barmhärtighetsskäl och att det är en preferensre-
spekterande eutanasi är denna bestämmelse överensstämmande med Regans rättighets-
syn. 
 
I den nya djurskyddslagen tillägnas vård av djur och operativa ingrepp ett eget kapitel, 
kapitel fyra. Bestämmelsen i föregående syfte speglas i 4 kap. 1 §, texten har skrivits om 
något men innebörden är i stort densamma. Jag noterar att det står att ett skadat eller 
sjukt djur snarast ska ges nödvändig vård eller avlivas. Trots det andra stycket som säger 
att om djuret har en skada eller sjukdom som är så svår att den ger allvarligt lidande 
som ej kan lindras rimligen innebär att djuret endast ska avlivas i detta fall, ger den 
första meningen sken av att det finns en valmöjlighet; vårda eller avliva. Detta måste 
anses vara en brist enligt rättighetssynen eftersom det till synes är ett öppet val att vårda 
eller döda ett djur även om det kanske bara har en lättare åkomma. Den nya lagens 
4 kap 1 § nämner djurhälsopersonal vilket inte funnits med tidigare och antagligen ger 
ett större omfång av behörig personal. 
 
Sexuella handlingar mot djur 
Djurskyddslagens 10 § förbjuder genomförandet av sexuella handlingar med djur. I det 
andra stycket finns undantag för handlingar som utförs av veterinärmedicinska skäl, i 
samband med avel eller av liknande berättigade skäl. I den nya lagen finns denna be-
stämmelse med i princip samma formulering. Själva förbudet mot sexuella handlingar 
mot djur mottas väl av rättighetsteorin, då djur inte kan anses lämna ett informerat 
samtycke till aktiviteter av sexuell natur (med människor) och det därför alltid är ett 
tvång som manifesterar en brist på respekt, vilket är moraliskt fel.116 Rättighetssynen är 
alltså positiv till ett förbud av sexuella handlingar mot djur. 
 
Av det nu sagda kan vi dock dra slutsatsen att undantag från detta förbud inte kan 
godtas av rättighetssynen, då det alltid sker av tvång. Om ”veterinärmedicinska skäl” 
innebär att en handling utförs för att exempelvis hjälpa ett havande djur verkar formu-
leringen att det skulle vara en sexuell handling anmärkningsvärd. När gravida kvinnor 
erhåller mödravård, kanske i form av ett vaginalt ultraljud, talar vi ändå inte om denna 
typ av behandling som en sexuell handling för att det inte är något sexuellt. Att ge lik-
nande typ av mödravård till ett djur för att säkerställa hälsa under havandeskap bör 
därför inte heller anses som något sexuellt. Med detta resonemang ter det sig långsökt 
att sexuella handlingar som genomförs av veterinärmedicinska skäl skulle vara något i 

                                                        
 
 
115 Regan, The Case for Animal Rights, s. 119. 
116 Regan, Animal Rights, s. 98. 
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djurets intresse. Undantagen för sexuella handlingar som utförs av veterinärmedicinska 
skäl, i samband med avel eller av liknande ”berättigade” skäl kan alltså inte anses mora-
liskt riktiga enligt rättighetssynen. 
 
Operativa ingrepp 
Djurskyddslagens 10 § uppställer ett förbud mot operationer och ingrepp på djur i 
andra fall än veterinärmedicinska, med undantag för ingrepp eller injektioner i verk-
samheter som godkänts av en djurförsöksetisk nämnd (djurförsök). Formuleringen 
antyder att veterinärmedicinska skäl görs i syfte att hjälpa ett djur att bli eller hålla sig 
friskt, vilket måste anses ligga i ett djurs intresse. Detta förbud överensstämmer därför 
med rättighetssynen. Undantagen för sådant som görs i djurförsök måste dock anses 
försvaga paragrafen som helhet då rättighetssynen inte anser djurförsök vara godtagbart 
under några omständigheter. Bestämmelsen har därför en uppenbar brist i och med 
undantaget. 
 
Motsvarande bestämmelse finns i nya djurskyddslagens 4 kap. 2 §, vilken jämfört med 
den tidigare bestämmelsen är densamma men har utökats med att operativa ingrepp ska 
göras under bedövning. Att bedövning ges vid ett operativt ingrepp är uppenbart något 
som minskar lidande och i de flesta fall redan ses som en självklarhet vid operationer på 
människor. Även om bedövning i sig inte garanterar att lidande eller smärta inte upp-
kommer är det rimligt att bedövning under operativa ingrepp som görs i djurs egenin-
tresse är förenligt med rättighetssynen. 
 
Djurskyddslagens 11 § specificerar annat när veterinär ska tillkallas eller djurhälsoperso-
nal anlitas. Undantag råder för brådskande åtgärder som vidtas i syfte att rädda djurets 
liv eller för att lindra dess lidande. Detta verkar i princip kunna grunda en rättighet till 
vård av veterinär för djur. Undantagets formulering har närmast tonen av en nödsituat-
ion, och att ge en akut behandling till ett djur i syfte att hjälpa det måste anses i linje 
med rättighetssynen. Paragrafen anger också att personer som har föreskriven utbild-
ning får ge injektioner och utföra ingrepp och behandlingar. Vad denna utbildning 
består i går inte att utläsa av lagtexten men det är antagligt att det inte är en utbildning 
på samma nivå som en veterinär eller djurhälsopersonal. En ”föreskriven utbildning” 
får antas vara lämplig för uppgiften men då rättighetssynen inte accepterar djurförsök 
som fenomen måste denna bestämmelse hamna i skymundan jämfört med det kardinal-
fel djurförsök utgör med rättighetssynens mått mätt. Bestämmelsens motsvarighet i nya 
djurskyddslagen finns i 4 kap. 3 §, den nya bestämmelsen är mer utförligt skriven men 
jag ser inte att den annars innebär någon större förändring i praktiken. 
 
Bestämmelser om överklagande av djurförsöksetiska nämnders beslut finns i djurskydd-
slagens 37 a och 38 § och i den nya djurskyddslagens elfte kapitel med rubriken överkla-
gande. Dessa bestämmelser innebär i praktiken att en regional djurförsöksetisk nämnds 
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beslut får överklagas till den centrala djurförsöksetiska nämnden. Den centrala djurför-
söksetiska nämndens beslut får inte överklagas. Betydelsen av överklagandebestämmel-
sernas betydelse är viktiga ur ett rättsstatligt perspektiv, men de har förmodligen ingen 
direkt betydelse för djur som används i djurförsök och faller därför inte direkt under 
tillämpningsområdet för rättighetssynen. 
 
Slakt 
Djurskyddslagens 13 § anger att djur när de förs till slakt och när de slaktas ska skonas 
från onödigt obehag och lidande, vilket även gäller när djur avlivas i andra fall. I 14 § 
anges att husdjur ska vara bedövade när blodet tappas av och att andra åtgärder inte får 
vidtas innan djuret är dött. Undantag finns för om ett djur till följd av sjukdom eller 
olycksfall måste slaktas genast. Begreppet ”onödigt” definieras inte och det specificeras 
inte heller vems nödvändighet som avses. Det kan knappast förvåna läsaren att slakt per 
definition inte kan leva upp till kraven i rättighetssynen. Döden som är den ultimata 
oåterkalleliga skadan och förlusten117 oavsett omständigheterna vid själva döden kan 
enligt rättighetssynen inte anses rättmätig även om den sker ”utan onödigt obehag och 
lidande” eftersom döden i sig är en skada.118 Att djuret är bedövat eller på annat sätt 
skonas från obehag vid dödandet rättfärdigar alltså inte dödandet enligt rättighetssy-
nen.119 
 
Den nya djurskyddslagens 5 kap. 1 § innehåller en motsvarande bestämmelse, som 
kombinerar de tidigare paragraferna och inkluderar EU-bestämmelser som inte kom-
mer tas upp här. Här finns dock inget undantag som tillåter omedelbar slakt utan be-
dövning. Även om detta onekligen låter som ett framsteg lever bestämmelsen fortfa-
rande inte upp till rättighetssynens krav, då slakt i sig inte kan rättfärdigas. 
 
Tävling m.m. 
Djurskyddslagens 17 § anger att djur inte får tränas inför tävling eller andra företeelser 
på ett sätt som utsätter dem för lidande och 18 § förbjuder doping eller andra otillbör-
liga åtgärder som påverkar djurets prestation. I nya djurskyddslagen regleras detta i 
tredje kapitlet. 3 kap. 1 § förbjuder träning och tävling på sätt som utsätter djuret för 

                                                        
 
 
117 Regan, The Case for Animal Rights, s. 117. 
118 Regan, The Case for Animal Rights, s. 118. 
119 Notera att både dessa bestämmelser och de om vård har med bestämmelser om när ett djur 
omedelbart måste dödas. I vårdbestämmelsen används formuleringen avliva och i slaktbestäm-
melsen används formuleringen slaktas. Om det i praktiken är så att djur som skadats på väg till 
slakt eller i slakteri måste dödas direkt och därför får slaktas utan bedövning, kan det ifrågasättas 
huruvida detta stämmer överens med vårdbestämmelserna. Denna diskussion kan dock inte 
behandlas inom ramen för uppsatsen. 
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lidande, och 3 kap. 2 § förbjuder doping. Att förbjuda lidande och manipulation (ge-
nom doping etc.) är självklart rätt enligt rättighetssynen, men tävling med djur som 
fenomen är knappast välkommet då ett djur inte kan lämna ett informerat samtycke till 
att vara med i en tävling, eller förstå vilka risker som dessa aktiviteter kan inbegripa.120 
 
Djurförsök 
Djurskyddslagens 19 § anger förutsättningarna för att djurförsök ska få äga rum, vilka är 
att djurförsökets syfte inte går att uppnå på annat tillfredsställande sätt, att så få djur 
som möjligt används, att verksamheten inte utsätter djuren för större lidande än vad 
som är absolut nödvändigt och att det inte används andra djur än sådana som fötts upp 
för ändamålet. Den nya djurskyddslagen behandlar djurförsök i ett eget kapitel, kapitel 
sju, där olika bestämmelser samlas. Att samla bestämmelserna i ett eget kapitel gör att 
den nya djurskyddslagen ger en mer pedagogisk överblick över bestämmelserna. Mot-
svarigheten till djurskyddslagens 19 § återfinns i nya djurskyddslagens 7 kap. 1 § vilken 
har likartad formulering. Villkoren i båda paragraferna formuleras med ”och”, vilket 
innebär att de är kumulativa och att alla villkor måste vara uppfyllda för att djurförsök 
ska få äga rum. Rimligtvis är bestämmelserna formulerade med en tanke om att skydda 
djur undan lidande, vilket dock enligt rättighetssynen förbigår det fundamentala faktum 
att djurförsök som sådant är ett oacceptabelt inkräktande på djurs rätt till respekt. Rät-
tighetssynen accepterar inte djurförsök under några omständigheter, och även om be-
stämmelserna uppmanar till användning av så få djur som möjligt. Det beror på att 
varje individ, varje livssubjekt är berättigat till respekt för deras inneboende värde och 
djurförsök behandlar djur som en förnybar råvara.121 Detta gör att bestämmelserna inte 
kan anses kompatibla med rättighetssynen, oavsett om tanken varit att minska djurs 
lidande. 
 
Resterande bestämmelser om tillståndsplikt, prövning och verksamhetsansvar m.m. i 
19 a, 19 b, och 20 §§, vilka har sin ungefärliga motsvarighet i nya djurskyddslagens 
7 kap. 2–7 §§, ger på grund av det som framkommit i föregående stycke inte upphov till 
andra slutsatser än att oavsett tanken bakom dem behandlar de djurförsök, vilket enligt 
rättighetssynen är att göra våld på djurs inneboende rätt till respekt. Enligt rättighetssy-

                                                        
 
 
120 Vid exempelvis fälttävlan, en typ av ridsport, används ofta fasta hinder vilket kan leda till svåra 
skador och i värsta fall dödsfall. Hästar kan inte antas förstå dessa risker och kan därför inte 
samtycka till att delta i denna aktivitet. Dagens Nyheter, Fälttävlan: Två hästar dog på två veckor, 
den 23 juni 2015, https://www.dn.se/sport/falttavlan-tva-hastar-dog-pa-tva-veckor/ (lydelse den 
7 mars 2019). 
121 Regan, The Case for Animal Rights, s. 397. 
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nen kan inga djurförsök under några omständigheter anses moraliskt riktiga och dessa 
bestämmelser granskas därför inte i detalj. 
 
Djurförsöksetiska nämnder 
Djurskyddslagens 21 § anger att djurförsök kräver tillstånd av en regional djurförsökse-
tisk nämnd. Bestämmelser om en central djurförsöksetisk nämnd finns i 21 b §, vilken 
prövar överklaganden av en regional djurförsöksetisk nämnd. Bestämmelser om den 
centrala djurförsöksetiska nämndens sammansättning finns i 21 c §, vilken anger att 
nämnden ska bestå av en ordförande och sex övriga ledamöter, fyra med vetenskaplig 
kompetens och två lekmän varav en lekman ska företräda djurskyddsintressen. 21 d § 
reglerar nämndens beslutsförhet. Motsvarande bestämmelser finns i nya djurskyddsla-
gens 7 kap. 9–11 och 13–15 §§, vilka i praktiken verkar ha samma innebörd. Infångning 
av viltlevande försöksdjur ska inte utsätta djuren för onödigt lidande, vilket regleras i 
djurskyddslagens 22 a § och dess motsvarighet i nya djurskyddslagens 7 kap. 8 §. Som 
framkommit tidigare anser rättighetssynen att djurförsök i sig är orätt mot djuren. Även 
om det finns djurförsöksetiska nämnder med avsikt att minska djurens totala lidande 
rättfärdigar inte det användandet av djur i djurförsök och dessa bestämmelser kan där-
för inte sägas leva upp till rättighetssynens krav på en moraliskt riktig företeelse. 
 
Offentlig kontroll 
Bestämmelserna om offentlig kontroll i djurskyddslagens 24 § och 24 b § och i nya 
djurskyddslagens åttonde kapitel reglerar kontroll och tillsyn av olika verksamheters 
efterlevnad av lagstiftningen. Rättighetssynen ser knappast kontroller som något dåligt i 
sig, men efterlevnaden av lagregler som i sig inte lever upp till rättighetssynens mora-
liska riktlinje kan inte direkt sägas leva upp till detsamma. 
 
Anmälningsplikt vid vanvård 
Djurskyddslagens 28 a § föreskriver att djurhälsopersonal som finner anledning att anta 
att djur inte hålls och sköts i enlighet med lagen ska anmäla det till kontrollmyndighet-
en. Motsvarande bestämmelse finns i nya djurskyddslagens 8 kap. 18 § med tillägget att 
anmälan inte måste göras om bristen är lindrig och rättas till omgående. Det ligger i 
linje med rättighetssynen att stoppa all typ av dålig behandling av djur och bestämmel-
sen bör därför anses leva upp till rättighetssynens krav, trots att lagens krav i sig inte 
alltid lever upp till rättighetssynens moraliska grund. 
 
Förbud att ha hand om djur 
Djurskyddslagens 29 § innehåller bestämmelser om när länsstyrelsen ska meddela djur-
förbud, bland annat när någon allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur, 
har misshandlat ett djur eller har dömts för djurplågeri. Djurförbud ska dock inte med-
delas om det är uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa. Motsvarigheten 
till denna bestämmelse finns i nya djurskyddslagens 9 kap. 1 §, vilken i praktiken verkar 
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ha i stort sett samma formulering och betydelse. Att belägga någon som misskött djur 
och därmed hindra denne från fortsatt djurplågeri bör anses förenligt med rättighetssy-
nen. Även om bestämmelserna inte anger vad som därefter händer med berörda djur 
bör det ses som positivt att personen inte längre får fortsätta med sitt beteende. 
 
Nödavlivning, omhändertagande av djur m.m. 
Bestämmelser rörande omhändertagande av djur finns i djurskyddslagens 30–34 §§. 
Motsvarande bestämmelser i den nya djurskyddslagen finns tillsammans med bestäm-
melser om djurförbud i nionde kapitlet med titeln djurförbud och omhändertagande. 
 
Nödavlivning behandlas i djurskyddslagens 30 § och i den nya djurskyddslagens 9 kap. 
4 §, vilka har i stort sett likalydande text. Dessa bestämmelser innebär att ett djur som är 
så svårt sjukt eller skadat att det omedelbart bör avlivas får avlivas av veterinär eller 
polisman även om djurägaren inte kan kontaktas, i brådskande fall får även någon an-
nan genast avliva djuret. En rimlig tolkning vid läsningen av dessa paragrafer är att de 
rör fall när ett djur är svårt sjukt och skadat och det finns en ärlig tro att djurets framtid 
inte skulle bestå av annat än lidande. Denna tolkning betyder att en dylik nödavlivning i 
princip är preferensrespekterande då den görs för att avsluta djurets lidande. Det gör att 
bestämmelserna kan anses förenliga med rättighetssynen. 
 
Straffbestämmelser 
Straffbestämmelser finns i djurskyddslagens 36–36 c §§, och i den nya djurskyddslagens 
tionde kapitel. I princip döms den som brutit mot olika regler till böter eller fängelse i 
högst två år om det skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Att brott mot olika bestäm-
melser straffbeläggs ger rimligtvis människor större incitament till att följa lagbestäm-
melserna. 
 
Förbudet mot genomförandet av sexuella handlingar med djur är särskilt straffbelagt i 
djurskyddslagens 36 c § respektive den nya djurskyddslagens 10 kap. 2 §. I båda be-
stämmelserna är straffskalan böter eller fängelse i högst två år. Att sexualbrottet straff-
beläggs i egna bestämmelser i båda lagarna tyder på att lagstiftaren anser brottet värt att 
uppmärksamma. Att genomföra sexuella handlingar med djur är förkastligt enligt rättig-
hetssynen, och att straffbelägga detta bör därför vara förenligt med rättighetssynen.122 
 

                                                        
 
 
122 Regan, Animal Rights, s. 93. 
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4.1.1 En viktig nyhet i den nya djurskyddslagen 
En uppmärksammad nyhet i den nya djurskyddslagen är 1 kap. 8 § som anger att djur 
av tamdjursart inte får överges. Bestämmelsen har i media kallats lex Maja, uppkallat 
efter katten Maja, som lämnades utan tillsyn när dess matte åkte in på sjukhus och hem-
tjänsten inte slog larm vilket ledde till Majas död.123 Att överge ett tamdjur, som per 
definition inte är ett viltlevande djur, innebär mest troligt ett utdraget lidande och slutli-
gen döden för djuret. Övergivande av tamdjur kan därför inte anses visa djuren respekt 
och därför är denna bestämmelse som förbjuder övergivandet av tamdjur i enlighet 
med rättighetssynen. 
  

                                                        
 
 
123 Svenska Dagbladet, Nu är lex Maja verklighet, den 2 september 2017, https://www.svd.se/nu-ar-lex-
maja-verklighet (lydelse den 10 mars 2019) 
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4.2 Inneboende dolda ställningstaganden i rätten 
Enligt Schelin är det ofrånkomligt att det finns inneboende normer i rätten eftersom 
rätten utgör en produkt av det omgivande samhället. Han anser att dessa outtalade 
normer måste kunna kritiseras.124 Genom att läsa lagtexten och undersöka hur den 
förhåller sig till olika fenomen går det att få en uppfattning om de värderingar och 
ställningstaganden som finns i grunden bakom själva texten. 
 
Regans begrepp livssubjekt verkar inte ha någon direkt motsvarighet inom svensk lag-
stiftning. Det kan ses som en lucka i svensk lagstiftning i enlighet med den teori som 
presenterades i det första avsnittet. Det kan omöjligen finnas något, bortsett från poli-
tiska meningsskiljaktigheter, som står direkt i vägen för att införa detta begrepp i svensk 
lagstiftning. Det verkar lämpligt att i så fall föra in begreppet livssubjekt på ett sätt som 
överensstämmer med vad Schelin kallar betingelsebegrepp, vilket innebär att olika egen-
skaper kumuleras för att någon ska anses vara ett livssubjekt i juridisk mening.125 I en-
lighet med Regans definition av ett livssubjekt skulle en svensk juridisk definition ha 
med kriterier som att vara vid liv, förnimma världen på olika sätt och att känna 
smärta.126 
 
Många paragrafer i djurskyddslagen verkar till synes ge djur skydd, och är formulerade 
på ett sätt som verkar omfattande vid en första anblick. Många paragrafer kommer 
dock med ett påföljande ”undantag” i sitt andra stycke, som för olika förhållanden ger 
tillstånd till avvikelser från det skydd som ges i första stycket. Detta ger sken av att djur 
ska skyddas från lidande, så länge inte människor anses ha viktigare syften. Som exem-
pel kan ges 2 § där djur ska skyddas från onödigt lidande och sjukdom enligt första 
stycket. Genom paragrafens andra stycke där sådant som godkänts av en djurförsökse-
tisk nämnd inte ska anses vara onödigt lidande verkar det som att makten att definiera 
vad som är onödigt lidande förskjuts till dessa djurförsöksetiska nämnder. Detta gör 
lagstiftningen mindre transparent eftersom det inte direkt framgår vad som kan tänkas 
godkännas enligt dessa nämnder. Dessutom verkar formuleringen ”onödigt lidande” i sig 
innebära att djurskyddslagen inte alls skyddar djur från lidande i sig, vilket kan vara 
första tanken när djurskyddslagen kommer på tal. Enligt rättighetssynen skulle antagligen 
denna formulering tolkas som att djur enligt djurskyddslagen ses som medel för att 
uppnå mänskliga målsättningar, och inte som livssubjekt som ska skyddas på grund av 
sitt inneboende värde. 

                                                        
 
 
124 Schelin, s. 71. 
125 Schelin, s. 61. 
126 Regan, Animal Rights, s. 80. 
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Ett annat exempel är bestämmelserna om slakt vilka anger att djur ska skonas från 
onödigt obehag.127 Detta stämmer inte alls överens med Regans abolitionistiska syn på 
djur. I enlighet med Regans tankar måste fenomenet slakt i sig innebära något dåligt för 
livssubjektet, då livet i sig självt är av värde och själva definitionen av slakt innebär 
därför onödigt lidande och obehag. Enligt rättighetssynen har djurskyddslagens föresat-
ser att skydda djur därför allvarliga brister. 
 
Vid en översiktlig titt på den nu gällande djurskyddslagen blir intrycket att de rättigheter 
eller plikter som kan härledas ur vissa paragrafer inte är absoluta rättigheter för djuren i 
sig. Att de inte kan anses absoluta beror på de många undantagen som ofta är i samma 
paragraf och ofta är vagt formulerade, exempelvis förbudet mot sex med djur i 9 a § där 
undantag från förbudet råder i vissa fall samt vid ”berättigade skäl”. Dessa ”berättigade 
skäl” som då måste anses vara andra skäl än de som är direkt utskrivna i lagtexten kan 
jag inte föreställa mig vad de skulle kunna vara. 
  

                                                        
 
 
127 Djurskyddslagen 13 §, nya djurskyddslagen 5 kap. 1 §. 
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4.3 Sammanfattande slutsatser 
Även om de båda djurskyddslagarna gör anspråk på att skydda djur faller de ofta till 
föga då den syn på djur som ligger till grund för bestämmelserna inte är förenlig med 
den moraliska grund som rättighetssynen baseras på. 
 
Att få lagstiftningen att helt överensstämma med Regans rättighetssyn och ta tillvara 
djurs rättigheter på ett sätt som enligt Regan vore acceptabelt skulle kräva stora föränd-
ringar i lagstiftningen. Det skulle krävas att vissa institut som använder djur upphör, 
däribland lantbruk med djur och användningen av djur i djurförsök. Enligt Schelin är 
det en utopi att det skulle gå att uppnå total samstämmighet i alla samhällsfrågor.128 Det 
lär därför krävas mer diskussioner i samhället för att nå den samstämmighet som nöd-
gas för att djurskyddslagstiftningen ska stämma bättre med rättighetssynen. 
 
Något som skulle kunna vara positivt vore om begreppet livssubjekt infördes, för en 
mer generell och icke-abstrakt definition av moralobjekt och djur som lagstiftning bör 
ta hänsyn till. 
 
Enligt Strindlund och Wig är det inte galenskap eller ”förvriden psykologi” som ligger 
bakom djurutnyttjande, utan nyckelordet är normalitet.129 Genom byråkratin döljs effek-
tivt gemene mans personliga ansvar för våldet, dödandet av djur, vilket leder till slutsat-
sen att det är inom byråkratin förklaringar står att finna.130 Än så länge är sättet djur 
betraktas på i djurskyddslagstiftningen svårt att förstå på något annat sätt än att det 
värde som där tillerkänns djur inte stämmer överens med det som framkommit om 
Regans rättighetssyn. I de fall djurskyddslagstiftningen skapar rättigheter, är det inte 
något som kan åberopas av ett djur, och som säkerligen följs upp av undantag som 
urholkar rättigheten. 
 

                                                        
 
 
128 Schelin, s. 59. 
129 Strindlund & Wig, s. 261–262. 
130 Strindlund & Wig, s. 262. 
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