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animal welfare and economy in pig production? 
 
Josefin Fredriksson 
 
 

Abstract 

The aim of this study was to find out about the Swedish pig farmers strategies to keep up with 
the competition against the import of pork from Denmark and at the same time be able to 
satisfy the pigs need of acting out their natural behavior. This study is based on in-depth 
interviews with the company "MinFarm" and eight Swedish pork producers. The result of the 
study was several different strategies for the Swedish pork producers to maintain in the 
competition against the imported meat and farmers opinions about animal welfare. One of 
the pork producers pointed out that it is not possible to create a completely natural 
environment because the pigs live in stables. The concept about animal welfare is not easy to 
define but pigs that are healthy, gets its social needs satisfied and doesn't suffer from any 
diseases has a better life and higher welfare than animals who does not live under those 
conditions. For the farmers to make it worth the extra cost of the higher welfare, customers 
must be willing to prioritize the animal’s welfare and be willing to pay the extra money that 
will provide for the production. At present, it is not possible to have an effective meat 
production and high economic viability while ensuring animal welfare. To secure the Swedish 
meat production financial compensation will be needed for higher welfare. The market for 
locally produced products might be limited as it doesn't involve all kind of customers.  
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Ordförklaring 

 

Integrerat produktionssystem: Grisen föds och når slaktmogen ålder i samma besättning. 
 
Externt integrerat produktionssystem: Föds i en besättning och föds upp till slakt i en annan 
besättning. 
 
Konventionellt produktionssystem: Grisarna hålls i olika boxsystem ända fram till slakt. 
 
Allt in- Allt ut system: Omgångsuppfödning, alla grisar kommer in i stallet samtidigt och alla 
åker därifrån samtidigt. Suggorna grupperas och grisar ungefär samtidigt därefter följs 
kultingarna fram till slakt. Detta system är fördelaktigt ur smitt- och arbetssynpunkt.  
 
Ekologisk produktion: Särskilda bestämmelser krävs för att produktionen ska klassificeras 
som ekologisk produktion.  
 
Olfaktoriska signaler: Olfaktoriska sensoriska celler i näsans slemhinneepitel som förmedlar 
sensoriska signaler till olfaktoriska neuron.  
 
Agonistiska beteenden: Två individers konkurrens om samma resurs. 
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1 Inledning 
 

Köttproduktion är beroende av marknad och ekonomisk lönsamhet. För en hållbar 
djurhållning är det viktigt att se till djurs produktion och lönsamhet. Sverige har potentiella 
förutsättningar för en hållbar och en miljömässigt god djurhållning (Engvall 2011).                     
För att upprätta en hållbar djurhållning har Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) satt 
upp en policy som hänvisar till Sveriges regering som upprättat mål för miljö, klimat, 
konsumtion och ekologisk produktion. Sveriges version hänvisar även till 
Landsbygdsdepartementet mål om att ”Bruka utan att förbruka”. Detta innefattar även 
Brundtlandskommissionen definition: "Hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer 
att tillfredsställa sina behov” (Engvall 2011). 
 
Sedan inträdet till EU har den svenska djuruppfödningen minskat på grund av konkurrensen 
av importerade köttprodukter (Regeringen 2011). Dagens utveckling har bidragit till att vår 
mat aldrig har sålts så billigt. I jämförelse med några decennier tillbaka har priserna på kött 
minskat i samband med den allmänna prisutvecklingen. Förutom ett lågt pris ställer vi 
konsumenter krav på att maten ska vara mager, hälsosam och fri från medicinrester (Jensen 
2012).  
 
På grund av det låga priset har köttkonsumtionen stigit, vilket märkts av under det senaste 
decenniet då förbrukningen av griskött ökat i Sverige medan produktionen minskat (Tabell 
1). En orsak till detta är att Sverige har en högre produktionskostnad än många andra länder. 
Svenskt kött produceras med krav på djurskydd, djurens livsmiljö, smittfrihet samt 
livsmedelssäkerhet. Dessa krav är i överlag striktare än i många andra EU- länder. Trots 
striktare krav på produktion samt högre produktionskostnader är producentpriserna för 
svenska producenter på EU- nivå eller lägre (Jordbruksverket 2008). 
 
Samtidigt som produktionen minskat är efterfrågan på griskött stor och därav är Sverige mer 
beroende av importerat kött. Bland konsumenterna efterfrågas främst filédelarna av grisen 
medan det övriga köttet blir charkvaror, köttfärs eller grytbitar. Det är också vanligt att en 
större andel kött går till storkök och till färdiga frysrätter. Oftast framgår det inte i dessa 
produkter att köttet är svenskt, vilket resulterar i att det säljs i en lägre prisklass 
(Jordbruksverket 2013 a).  
 
Under de senaste decennierna har grisproduktionen förändrats. Antalet producenter i 
Sverige har minskat samtidigt som besättningarna ökat i storlek (Jensen 2012). En normal 
grisbesättning består idag av cirka 5000 grisar. Även djurens produktivitet har ökat sedan 
1960 med cirka 50 procent. Resultatet av detta har blivit att försöka finna en balans mellan 
att tillgodose grisar sina naturliga beteenden och att tidseffektivt och ekonomiskt kunna 
producera så mycket kött som möjligt. I besättningarna är det inte ovanligt med 
stressrelaterade problem som kan leda till beteendestörningar, så kallade stereotypier. Detta i 
sin tur leder till många djurskyddsproblem. Idag liknar grisproduktionen i kommersiella 
besättningar en mer industriell verksamhet där karga miljöer och överbeläggningar inte är 
ovanliga och där de naturliga beteendena som födosök och undersökande beteenden inte 
alltid tillgodoses. Grisar är sociala och intelligenta djur med ett stort behov av stimulans och 
aktivitet (Motion 2013/14: MJ518 2013). Då många grisar föds upp inomhus i stora, bullriga 
miljöer kan detta skapa frustration och stress hos djuren som resulterar i aggressioner och 
beteendestörningar. Den intensiva aveln av produktionsdjur har även bidragit till att grisar 
växer mycket snabbt, vilket är en orsak till problem med leder hos djuren (Jensen 2012).  
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Tabell 1. Svensk konsumtion, produktion, import, export och självförsörjningsgrad av svenskt griskött räknat i 
1000 ton.  
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1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur svenska grisproducenters strategier ser ut för 
att hävda sig emot konkurrensen av importerat griskött från Danmark, men att samtidigt 
försöka tillgodose grisarnas behov av att leva ut ett naturligt beteende. 
 

1.2 Frågeställningar 
 Hur tillgodoser svenska grisproducenter grisars naturliga beteenden? 

 Vad är djurvälfärd och hur tolkar svenska grisproducenter detta uttryck? 

 Kan en hög djurvälfärd kombineras med en ekonomisk lönsamhet? 

 Vilka strategier krävs för att svenska grisproducenter ska kunna hävda sig mot 
konkurrensen av importerat griskött från Danmark? 

 Kan idéerna runt att sälja lokalproducerade livsmedel på internet vara ett sätt 
att i framtiden kunna marknadsföra sig och bygga upp en konsumentkrets? 

 

1.3 Avgränsning 
Intervjuerna är avgränsade till att innefatta samtal med producenter inom Sverige.  
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2 Bakgrund 
 

2.1  Grisars naturliga beteende 
Grisar domesticerades för 9000 år sedan. Denna domesticering har resulterat i att tamgrisar 
har ett mindre huvud i förhållande till kroppen, har mindre hårväxt, högre fettsättning och 
även större och fler kullar per år. Selektionen har under de senaste decennierna framställt en 
snabbare tillväxt, lägre foderförbrukning per kilo, mer köttighet och mindre fett (Ekesbo 
2003). 
 
Naturligt lever svin i mindre grupper där dessa är stabila och där aggressiva beteenden 
endast förekommer i sällsynta fall (Ekesbo 2003). Gruppen består av familjeflockar av cirka 
fyra suggor och deras avkommor (Mauget 1981). Svinen kommunicerar genom akustiska, 
olfaktoriska och visuella signaler samt via kroppskontakt (Ekesbo 2003). Vid god tillgång till 
föda kan en flock av grisar bestå av 50 till 100 djur, men den mindre flocken håller 
fortfarande ihop under vila och födosök (Jordbruksverket 1994, Mauget 1981). Bökande 
tillhör födosökandet och detta beteende utför även tamsvin. Ett svin i naturen söker aldrig 
föda med trynet nära intill ett annat svin då detta kan skapa agonistiska beteenden. Det är 
därför viktigt att utfodringsanordningar utformas därefter, för att undvika att dominanta 
individer inte skadar andra eller hindrar mer ranglåga djur från att äta (Ekesbo 2003).  
 
Unga galtar lämnar flocken när de blivit sju, åtta månader gamla och bildar ungkarlsflockar 
(Graves 1984). När unggaltarna blivit cirka tre år lämnar de ungkarlsflocken och lever solitärt 
för att sedan vid brunstperioder söka sig till flockar med suggor (Graves 1984, Mauget 1981).    
 
En sugga grisar normalt en gång per år och detta sker på våren då det finns föda för både 
suggan och smågrisarna att hämta. När det är dags för grisning drar sig suggan undan resten 
av flocken för att bygga bo och grisa avskilt. Först när smågrisarna är 10 dagar gamla får de 
möta de andra grisarna i flocken. När smågrisarna är mellan två och sju veckor gamla har 
dessa en period då de lättare kan sättas ihop med andra grisar. Efter sju veckor kan grisarna 
vara svårare att sätta ihop med andra då det lätt blir bråk och slagsmål. Avvänjning av 
smågrisarna sker naturligt vid 12-20 veckors ålder (Jordbruksverket 1994). 
 
Beteendemässigt är ett tamsvin och ett vildsvin mycket lika varandra. En beteendemässig 
skillnad är dock att flyktbeteendet hos en tamgris har minskat till skillnad från ett vildsvin 
som har en kortare flyktzon (Jordbruksverket 1994). 
 

2.2 Produktionssystem för grisar 
Naturligt består en grisflock av endast några få suggor tillsammans med deras smågrisar.        
I dagens produktionssystem består oftast flockarna av en stor grupp grisar. Producenterna 
har både ekonomiska och praktiska begränsningar för i vilken utsträckning de kan erbjuda 
miljöberikning till sina djur. Det är dock viktigt att ha kunskaper om den specifika djurarten 
när inhysningsformen ska utformas (Van de Weerd och Day 2008). 
Ett vanligt produktionssystem innefattar att grisar flyttas till olika stallar beroende på ålder 
eller utifrån dess tillstånd. Exempelvis en separering för dräktiga suggor, lakterande suggor 
och digivande suggor med smågrisar samt en avdelning för avvända grisar som föds upp till 
slakt.  I dessa besättningar är det vanligt att smågrisar avvänjs från suggan redan vid cirka 
fyra veckors ålder. Smågrisar som föds upp i dessa system har ett större behov av en livsmiljö 
som har specifika krav. Det bör vara rätt temperatur, hygien, foder och observation. Desto 
yngre smågrisarna är, desto större krav ställs på livsmiljön (O´Connel 2009).  
 
I inhysningssystemen är det viktigt med en låg ljudnivå då grisar kommunicerar med både 
kroppsspråk och auditivt. Detta är speciellt viktigt för suggor som kommunicerar med sina 
smågrisar (Algers & Jensen 1991).  
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I slaktsvinsstall är det vanligt med allt in- allt ut system. Detta innebär att alla slaktsvin sätts 
in i stallarna samtidigt och att alla skickas till slakt samtidigt. Efter att dessa skickats till slakt 
rengörs och desinficeras stallarna och nya slaktgrisar sätts in. I intensiva slaktsvinsstall är det 
inte ovanligt att stallbyggnaderna har delar av spaltgolv (O´Connel 2009). 
 
I slaktsvinstall som är mindre intensiva är golven ofta massiva med djupströbädd (figur 1). 
En annan variant är skrapsystem, dessa består av fasta boxar med speciella 
utgödslingsplatser som skrapar bort exkrementerna med golvskrapor (O´Connel 2009). 
 

 
                           Figur 1. Grisar på djupströbädd (Länsstyrelsen i Blekinge län 2014). 

 

2.3 Stereotypier bland grisar 
Grisar som lever i en miljö där de kan tillgodose sitt naturliga beteende har större 
förutsättningar för att hålla sig friska (Jordbruksverket 2013 b). Alla arter har specifika, 
naturliga beteenden som dessa har en stark motivation att utföra. När djur inte får utlopp för 
denna motivation resulterar detta i en frustration som kan leda till beteendestörningar 
(Köttguiden 2012). Grisars naturliga beteende är att böka, undersöka och leta föda. Kan 
grisen inte tillgodose dessa behov kan den försöka få utlopp för detta genom att angripa 
andra grisar till exempel genom svansbitning och bukmassage som kan bidra till infektioner, 
sår och bölder (Jensen 2012). Andra typiska stereotypier hos grisar är bitande i rör (Mason 
1991 a). Beteendestörningar ses som en indikator på hur välmående djuren är i en besättning 
(Keeling et al. 2012).  
 
En stereotypi innebär att djuret utför en upprepad rörelse utan att det finns något syfte till 
rörelsen. Beteendet uppkommer främst i miljöer som inte anses optimala för arten (Mason, 
1991 b). Detta kan anses som ett sätt för djuret att försöka kontrollera sin livsmiljö (Broom 
1991). Beteendet uppstår oftast vid tillfällen där djuret känner stress, ofrånkomlig rädsla, 
frustration eller tristess. Beteendet kan ofta skapas i situationer där djuret utsätts för ovilja 
eller intern konflikt, som till exempel att försöka fly fast djuret saknar reträttväg. Om djuret 
är motiverat till att utföra beteendestörningen och hindras känner denna frustration (Jensen 
2012). Om ett djur fråntas möjlighet att kontrollera sin situation kan djuret även drabbas av 
passivitet genom att ge upp och bli apatiskt (Algers och Hultgren 1990). 
 
Utifrån dessa beteendestörningar och situationer som stereotypierna utvecklats i, är detta ett 
tecken på dålig djurvälfärd (Mason 1991 b). Stereotypier finns i olika former beroende på 
djurart, situation och tidpunkt och kan dessutom skilja beroende på individ. Då djuret vant in 
sig med stereotypin utför den detta beteende på rutin och inte längre på grund av känslor. En 
intensiv uppfödning med stora kullar och hög tillväxt kan leda till beteendestörningar som 
kan kopplas samman med stress. Höga ljud och buller som uppkommer från grisarna själva, 
mekanisk utrustning som ventilation och fläktar kan orsaka kronisk stress och dessutom 
störa kommunikationen mellan djuren. I många system är det vanligt att djuren 
omgrupperas vilket ofta leder till slagsmål och dessa blir allvarligare ju äldre djuren är. En 
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annan situation som kan leda till att djuren utvecklar beteendestörningar är karga och 
stimulansfattiga miljöer (Jensen 2012). 
 

2.4 Svensk djurskyddslagstiftning  
Många EU- länder saknar en nationell djurskyddslagstiftning och utgår ifrån EU:s direktiv. 
Sveriges djurskyddslagstiftning innefattar EG-förordningar men tillämpar även en egen 
nationell djurskyddslagstiftning som i överlag är striktare än EU:s direktiv (Regeringen 
2009). Riksdagen beslutar om djurskyddslagstiftningen, regeringen om 
djurskyddsförordningen och Jordbruksverket som är en central myndighet beslutar om 35 
författningar och föreskrifter samt ansvarar för djurskyddsfrågor. Utöver detta tillkommer 
även EG- förordningar som exempelvis innefattar djurtransporter (SOU 2011:75 b).  
 
I Sveriges djurskyddslag (SFS 1988:534) framgår enligt 4 § att ”Djur skall hållas och skötas i 
en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att 
bete sig naturligt”. I förarbetena till lagen framgår det att: ”Avsikten med bestämmelsen är 
att varje djurarts särskilda biologiska beteende skall beaktas. Vad som skall anses utgöra ett 
djurs naturliga och biologiska beteende får avgöras utifrån gjorda erfarenheter och 
vetenskapliga rön.” Enligt motion 2013/14: MJ485 bör begreppet naturliga beteenden 
förtydligas i djurskyddslagstiftningen. Förslaget innefattar även att djur ska hållas på ett sätt 
som förhindrar uppkomst av beteendestörningar (Motion 2013/14 MJ485). 
 
Enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS) och allmänna råd om djurhållning inom 
lantbruket, (2010:15) framgår att: ”grisar ska hållas i par eller i grupp. Smågrisar får inte 
avvänjas innan de fyllt 4 veckor och börjat äta tillskottsfoder. Strömedel till grisar ska ha 
sådana egenskaper samt ges i sådan mängd att grisarnas sysselsättningsbehov och 
komfortbehov tillgodoses” (SJVFS 2010:15, kapitel 3), det vill säga kunna böka i, undersöka 
och tugga på. Vid uppfödning i konventionell grisningsbox bör strömedlet också ge ett 
skyddande liggunderlag för suggan och smågrisarna under smågrisarnas första levnadsvecka. 
Under veckan före grisning ska suggor och gyltor ha tillgång till strömedel som ger dem 
möjlighet att utföra bobyggnadsbeteenden. I ett stall ska grisar ha tillgång till utrymme som 
ger dem möjlighet att utnyttja olika delar av utrymmet för att ligga, äta och gödsla. 
Liggplatsen får inte bestå av gödseldränerande golv. Inför grisning ska suggor och gyltor 
kunna disponera utrymmet i en grisningsbox så att de kan utföra bobyggnadsbeteenden 
(SJVFS, 2010:15, kapitel 3). 
 
I Statens jordbruksverks föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare 
och för personal inom djurens hälso- och sjukvård, (2013:41) kapitel 5, 6 § framgår att 
djurhållare får kastrera gris yngre än sju dagar under lokal bedövning, samt injicera 
lokalbedövningsmedel och medel för smärtlindring i anslutning till ingreppet. Kastrering av 
smågrisar utan bedövning har diskuterats vid flera tillfällen både i Sveriges riksdag men även 
inom Jordbruksdepartementet. I motion 2013/14: MJ518 2011, medgav riksdagen att 
kastrering utan bedövning ska förbjudas när alternativa metoder införts. 2012 förändrades 
djurskyddsförordningen, vilket innebär att kirurgisk kastrering av grisar endast får ske under 
bedövning år 2016 (Motion 2013/14: MJ518 2013). 2009 godkände EU:s 
läkemedelsmyndighet immunokastrering, vilket är en typ av vaccination som varken 
innehåller läkemedel eller hormoner men som förhindrar hangrisar från att bli könsmogna 
(Motion 2013/14: MJ518).  
 
I Sverige är det förbjudet att kupera svansen på grisarna. EU:s grisdirektiv har sedan 1 
januari 2013 ett förbud mot rutinmässig svanskupering (Jordbruksverket 2013 b). 
 

2.5 Dansk djurskyddslagstiftning 
Danmark har ingen nationell djurskyddslagstiftning utan grundar sig på EU:s direktiv. Dock 
finns en lagstadgad myndighetskontroll samt en ocertifierad branschkontroll som 
grisuppfödare vill följa. På vissa områden har Danmark större krav än de angivna direktiven. 
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I Danmark är det justitieministeriet som ser till att djurskyddslagen efterlevs. Till sin hjälp 
om förändringar har ministret rådgivande organ som det djuretiska rådet och rådet för 
djurskyddsfrågor. EU- direktivet trädde i kraft den 1 januari 1994 (Landbrug och Fødevarer 
2011).  
 
EU:s djurskyddsregler är generella men har specifika regler rörande vissa sorters djur. EU 
kan införa strängare lagstiftning om de anser att detta är nödvändigt. EU:s jordbrukspolitik 
beslutar om bestämmelser inom området djurskydd (EU- upplysningen 2014). 
Dansk djurlagstiftning har sedan 1999 krav på att dräktiga suggor ska hållas lösgående i alla 
nybyggda eller ombyggda stallar fram till en vecka innan beräknad grisning från och med 
januari 2013. Stallarna ska vara utrustade med duschsystem och det är krav på att det ska 
finnas naturmaterial att böka i, exempelvis halm, spån eller trä. Det finns dessutom krav på 
fasta eller dränerade golv. Inom dansk lagstiftning är det inte tillåtet med tandklippning. För 
att undvika svansbitning är kraven på begränsning för kupering av grisars svansar att detta 
inte får ske rutinmässigt, men om det är nödvändigt ska detta göras innan smågrisarna är 
över fyra dagar gamla. Det ska alltid föras dialog med veterinär samt dokumenterad prövning 
av andra metoder för att undvika svansbitning. Enligt kraven får endast halva svansen 
kuperas (Landbrug och Fødevarer 2011). Det finns även krav på att smågrisar vid kastrering 
ska bedövas. Från den 1 januari 2010 blev det ett lagkrav att ge smärtlindring vid kastrering 
av grisar i Danmark (Jordbruksverket 2013 b). 
 
I Danmark är en genomsnittlig avvänjningsålder av smågrisar 32 dagar. Men tidigast får 
avvänjningen ske vid 21 dagars ålder. Särskilda regler finns för hantering av grisar under 
transporter samt hur stior för sjuka grisar ska inredas (Landbrug och Fødevarer 2011). 
 

2.6 Sveriges import av danskt griskött 
År 2012 framstod Danmark som det mest betydelsefulla importlandet och importen av 
griskött till Sverige ökade med 6,6 % och bidrog med 39 % av den svenska 
grisköttförsäljningen. Försäljning av svenskt griskött minskade med 8,1 % (Svensktkött 
2014). Under de fyra senaste åren har importen av griskött ökat i Sverige. Importen till 
Sverige sker i överlag från EU-länder men främst från grannländer såsom Danmark och 
Tyskland. Importen innefattar obearbetat kött (Jordbruksverket 2013 a). 
 

2.7 Vad är djurvälfärd? 
Begreppet djurvälfärd uppmärksammades strax efter andra världskriget då 
livsmedelsindustrin fått idén från industrialiserade länder att använda intensiva 
avelsmetoder. Dessa avelsmetoder skulle sänka den genomsnittliga produktionskostnaden. 
Denna intensiva avel skapade konsekvenser och efter en publikation av Ruth Harrison, 
1960 i Storbritannien som hette Animal Machines. Denna publikation belyste 
välfärdsproblem hos produktionsdjuren och fick betydelse bland politiker, forskare och 
under de senaste 10 åren även hos ekonomer (Nocella et al. 2010). 
 
Att sätta en definition på djurvälfärd är svårt, men den vanligaste definitionen är att ”ett 
djurs välfärd är dess tillstånd utifrån hur väl den lyckas hantera utmaningar och krav från 
miljön”. Välfärd är olika för alla individer och trots att de vistas i samma miljö kan de ändå 
uppfatta välfärd på olika sätt (Jensen 2012). Ett sätt att mäta djurvälfärd på är att se till 
djurens biologiska egenskaper, som till exempel innefattar avgörandet om djuret är friskt. 
Sjukdomar, skador eller negativa upplevelser kan dra ner på djurvälfärden i en besättning. 
Sjuka djur ger en sämre välfärd, men även om djuret inte är sjukt eller skadat kan det vara 
psykiskt stressat eller ha beteendestörningar, dessa faktorer kan också dra ner på 
djurvälfärden (Jensen 2012). 

 
Ytterligare ett sätt att mäta djurvälfärd kan vara att utgå från de fem friheterna som 
framtagits av Farm Animal Welfare Council i Storbritannien. De fem friheterna representerar 
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grunden för EU:s arbete angående djurvälfärd, Direktiv 98/58/EC (Farm Animal Welfare 
Council, 1993). De fem friheterna innefattar:  
 

 Frihet från törst och hunger  
 Frihet från obehag 
 Frihet från smärta, skada och sjukdom 
 Frihet att utföra naturligt beteende 
 Frihet från rädsla och ångest 

 
En sämre djurvälfärd beror ofta på inhysningsproblem där djuret inte kan hantera miljön den 
lever i (EFSA 2007). Djurs livsmiljöer såsom yta, utfodringsanläggningar, hantering och 
skötsel, rutiner på gården samt genetiska faktorer kan vara påverkande för djurens välfärd. 
Enligt forskningsresultat har det visat sig att en minskad boyta påverkar djurvälfärden 
genom att ha en förhöjd halt av ACTH, adrenokortikotropt hormon (Pearce & Paterson 
1993).  
 
Djur som mår bra har en högre djurvälfärd och kan vara avgörande för produktionsresultat 
såsom tillväxthastighet, foderförbrukning, foderomvandlingshastighet (kilo foder per kilo 
tillväxt) samt dödlighet i besättningar (Jensen 2012). 
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3 Material och Metod  
 

Metoden har dels innefattat en litteraturstudie för att få information om grisars naturliga 
beteende, stereotypier, olika produktionssystem, djurskyddslagstiftning, definition på 
djurvälfärd, dels siffror på hur mycket griskött som importeras från Danmark till Sverige.  
 
Examensarbetet har även innefattat en intervju med företaget MinFarm (Bilaga 1), vars 
affärsidé är att marknadsföra jordbrukare genom att sälja deras lokala produkter via internet. 
Ytterligare intervjuer har gjorts med åtta stycken svenska grisproducenter (Bilaga 3). 
 
För att skapa kontakt med företaget MinFarm kontaktades deras press- och kundansvariga, 
Petter Hanberger. Petter Hanberger hänvisade intervjun vidare till Stephen Lynam. 
Telefonintervjun utfördes på engelska då Stephen Lynam inte pratar svenska. De svenska 
frågorna översattes till engelska och en presentation av arbetets syfte gjordes muntligt innan 
intervjun startade (Bilaga 2). För att kunna utföra denna intervju laddades appen Total 
Recall ner till en smartphone som sedan nyttjades till att spela in intervjun på. För att hitta 
svenska grisproducenter att intervjua användes sökmotorn Google och nyckelord: 
grisproducenter. En hemsida som besöktes var Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), varav 
några olika läns ordföranden kontaktades via telefonsamtal. Eftersom hemsidan inte 
uppdaterats nyligen hade flera av de kontaktade ordförandena lagt ner sin verksamhet. Tips 
angående verksamma producenter efterfrågades av de som lagt ner sina verksamheter och en 
av de åtta intervjuerna har skett efter dessas hänvisningar till en nuvarande producent. En 
annan intervju gjordes med en producent efter ett tips av min handledare Kristina Fransson 
Rosén. Två av de övriga producenterna fanns på MinFarms hemsida. De resterande fyra 
producenterna hittade jag via LRF och google. Samtliga grisproducenter som intervjuades 
har sina produktionssystem i Sverige och kommer från län som Västerbotten, Jämtland, 
Södermanland, Gävleborg och Halland. 
 
Produktionssystemen varierar mellan integrerad, konventionell, smågrisuppfödning och 
ekologisk produktion. Storleken på producenternas besättningar är också varierande.  
 
Innan producenterna och företaget MinFarm kontaktades förbereddes intervjufrågor och ett 
informationsbrev där det framgick vad arbetet handlar om, vad syftet med studien är samt en 
bakgrund till arbetet. I informationsbrevet fanns även intervjufrågorna. Tanken runt 
intervjuerna var att först skapa en kontakt med grisproducenterna och företaget MinFarm 
genom att ringa och berätta om examensarbetet och därefter boka in intervjuer. Vid intresse 
skulle informationsbrevet skickas ut innan intervjun så att de kontaktade gavs en möjlighet 
att läsa och tänka igenom frågorna innan. Då de flesta av grisproducenterna ansåg att 
informationsbrevet inte var nödvändigt skickades detta endast ut till en av de åtta 
producenterna.   
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4 Resultat 
 

Resultatet innefattar en djupintervju med företaget MinFarm samt djupintervjuer med åtta 
olika grisproducenter. Intervjun med företaget MinFarm har gått till på följande sätt att 
Stephen Lynam berättar om sitt företag och därefter besvarar frågorna. Svaren på frågorna 
har översatts till svenska och sedan sammanställts under de olika rubrikerna. Resultatet från 
intervjuerna med de åtta grisproducenterna har sammanställts efter intervjun med MinFarm.  
 

4.1  Presentation av företaget MinFarm 
MinFarm skapar ett lokalt, säsongsanpassat och hållbart livsmedelsnätverk. I onlinebutiken 
på MinFarms hemsida presenteras de olika lantbrukarna samt deras produkter. Produkterna 
varierar med kött från olika lantbruksdjur, odling av grönsaker och rotfrukter, spannmål, 
biodling och skogsbruk. När en konsument köper sina produkter direkt från lantbrukaren vet 
denne precis varifrån produkten kommer och kan dessutom förlita sig på att denna stöttar 
lokala lantbrukare, god djurhållning, hållbar odling samt ett svenskt lantbruk.  
 

4.2 Intervju med Minfarm 

 
Vad går Minfarms verksamhet ut på? 
Affärsidén bakom MinFarm är att skapa en relation mellan lantbrukaren och 
konsumenterna. Produkterna är lokalproducerade och lantbrukarna är lokalt belägna i 
Västerbotten och Jämtland. Under det senaste året har företaget jobbat hårt med 
marknadsföring via Facebook och tidningar för att öka sin konsumentkrets. 
 
MinFarm har hittills funnits i Jämtland under ett år och har 15 lantbrukare i sin verksamhet. 
Företaget har idag utökat till att även finnas i Västerbotten. Personer som är intresserade 
signerar sig för att bli kunder, sedan sköter MinFarm kontakten mellan konsumenten och 
lantbrukaren.  
 
Företaget strävar efter att komma över de vanliga hinder som kan förekomma vid 
lokalproducerade produkter för enskilda lantbrukare. Det är främst tre olika problem som 
marknadsföring, betalning och logistik. Ett problem för en enskild lantbrukare kan vara att 
marknadsföra sina egna produkter. Internet är ett bra marknadsföringssätt som lantbrukare 
oftast inte utnyttjar. Ett annat problem är att hantera betalningen. Om en person ringer och 
meddelar att denne vill köpa kött från en hel gris och sedan ändrar sig då lantbrukaren fött 
upp djuret och slaktat det innebär detta en stor kostnad som kan vara svår att hantera för den 
enskilde lantbrukaren. Det är dessutom tidskrävande och kostar mycket pengar att köra ut 
endast en låda med till exempel en styckad gris till en enskild konsument. Företag kan oftast 
hantera sådana faktorer bättre. Det största problemet är dock logistik. En lantbrukare kanske 
får många orders men kan behöva lägga ner sin verksamhet på grund av att de inte hinner 
leverera produkterna i tid. Det underlättar för lantbrukaren att ha ett företag som sköter 
marknadsföring och beställningar. 
 
Vilka fördelar finns med att handla lokalproducerade varor? 
Som kund hos MinFarm vet du varifrån produkterna kommer. För den intresserade finns det 
möjlighet att göra gårdsbesök.  Detta skapar en relation mellan konsument och lantbrukare 
och som kund hos Minfarm vet man precis varifrån produkterna kommer. 
 
Hur stor insikt har kunden i produktens framställning? 
Konsumenten har stor insikt i vilken gård djuren kommer ifrån och har möjlighet att göra 
gårdsbesök. Det här konceptet ger en helhetsbild för konsumenterna och de kan med egna 
ögon se hur djuren har det. 
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Hur många grisproducenter ingår hittills i er verksamhet? 
I Jämtland finns det en grisproducent och i Västerbotten finns det hittills två stycken 
grisproducenter. 
 
Vad är Minfarms syn på grisproduktionen idag? 
Sverige har en strikt djurskyddslagstiftning och på grund av detta är den svenska 
produktionen dyrare. Ett problem är dock att konsumenter ställer krav på att djur ska ha det 
så bra som möjligt men är samtidigt är inte villiga att betala för det högre priset som detta 
innebär. Konsumenterna väljer ofta att köpa ett billigare alternativ och detta kan resultera i 
att de stödjer lantbrukare som inte har lika strikt djurskyddslagstiftning som Sverige. 
 
Vad är Minfarms planer för framtiden? 
Att utöka kundkretsen och att jobba på att marknadsföra sig. MinFarm vill i framtiden jobba 
på en större skala med fler konsumenter. 
 
Kan den här typen av verksamhet öka grisproduktion enligt MinFarm? 
Djur i Sverige har det i överlag ganska bra och detta är värt att uppmärksamma. Genom att 
ge konsumenter inblick i detta kan de kanske tänka sig vara villiga att betala mer för köttet 
om de är medvetna om att en hög djurvälfärd innebär högre kostnader för producenten. På 
detta sätt skulle grisproducenterna tjäna mera pengar på sina produkter och trygga sin 
verksamhets framtid. 
 
Vad har Minfarm för syn på grisproduktionen i framtiden? 
Lantbrukarna och konsumenterna förflyttar själva köttet istället för att till exempel Ica 
förflyttar köttet till butiken och säljer det där. Lantbrukarna vet dessutom att köttet redan är 
betalt. Lantbrukarna tjänar tre gånger så mycket på att sälja sina produkter på detta sätt 
istället för att skicka djur på ett vanligt slakteri då det tillkommer kostnader till slakteriet för 
skötsel av djuren, slakt och styckning. Dessa kostnader sparar lantbrukaren in på att de 
slaktar, styckar och paketerar produkterna själva. Grisproducenterna kommer att tjäna mera 
pengar på detta sätt och trygga sin verksamhet nu och i framtiden.  

 

4.3 Intervjuer med svenska grisproducenter 
Samtliga svar är sammanfattade av åtta svenska grisproducenter utspridda över fem olika län 
i Sverige. Intervjuerna innefattar både konventionella och ekologiska produktionssystem. 
 
Hur ser produktionsformen ut och hur tillgodoses grisars naturliga beteenden i 
denna? 
Produktionsformerna som förekommer bland svenska grisproducenter runt om i landet 
varierar. En av producenterna har ekologisk produktion och köper endast in slaktsvin. Dessa 
slaktsvin har tillgång till naturbete och vistas utomhus större delen av året. Två producenter 
har uppfödning av smågrisar, tre stycken har integrerad slaktsvinsproduktion. En producent 
har delvis integrerad produktion och en har extern integrerad.  
Sex stycken av producenterna har uppfödning av smågrisar och två köper endast in slaktsvin 
och håller dessa fram till slaktmognad i kommersiell besättning.  
 
För att tillgodose djurens dess naturliga beteenden försöker sju av de tillfrågade 
producenterna att strö ordentligt. En av producenterna berättar dock att detta kan vara 
väldigt individuellt för de olika grisarna som går inomhus. Vissa grisar smutsar ner 
jättemycket och vissa ingenting, så det bästa är att försöka göra det så bra som möjligt för 
djuren och att anpassa strömängden dag för dag efter individen. En annan viktig faktor som 
två av producenterna framhöll är att tillgodose grisar deras sociala umgänge genom att låta 
dessa gå i flock. Sju av producenterna har sina suggor på djupströbädd. Flera av dessa 
menade på att det aldrig går att göra det helt naturligt för grisarna i och med att de faktiskt 
bor inomhus. Hos en av de tillfrågade producenterna vistas suggorna utomhus under 
sommaren medan slaktsvinen bor inomhus. Denna producent ansåg att det hade varit roligt 
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om det gick att ha slaktsvinen utomhus också men att på grund av den hårda aveln klarar inte 
slaktsvinens leder av att gå utomhus. En annan negativ faktor med att ha grisar utomhus är 
att det innebär högre kostnader för producenten, då det kräver mer arbete och grisarna 
dessutom är i större behov av stödutfodring.  
 
När det kommer till djurhållning medgav tre tillfrågade producenter att pris och kostnader 
ofta är begränsande faktorer. Många konventionella slaktsvinsstallar kan inte dra på sig en 
massa extra kostnader för då går verksamheten inte runt ekonomiskt. Sveriges 
djurskyddslagstiftning är strikt och ställer krav på producenterna. 
En av producenterna menar på att det inte är ekonomiskt lönsamt att ha en högre standard 
för djuren än det lagen kräver. Han tillägger även att konsumenter betalar lite extra för att 
produkten är svensk, men det tillkommer ingen extra avgift för att djuren håller en hög 
standard när det kommer till skötsel. Samma producent tog upp ett exempel som jämförelse; 
” Danmark som går efter EU direktiven får extra betalt för att ha kor ute på bete, i Sverige är 
det lag på att mjölkkor ska gå ute på bete under sommaren. Detta är inget som ger extra 
betalt till de svenska producenterna”. 
 
Vad har ni för strategi för att upprätthålla slaktsvinsproduktionen? 
En av de tillfrågade svinproducenterna menade på att en strategi är att ha hela kedjan från 
uppfödning ända fram till kunden. För denna producent ligger det närmaste slakteriet i 
Luleå, vilket bli cirka 60 mil att transportera djuren till slakteriet. Då är det mer praktiskt och 
bättre för djurens välfärd att de slaktas hemma på gården. En annan strategi som en av 
producenterna hade är att det ska vara så billigt som möjligt att producera. Exempel på detta 
är att använda så lite foder som möjligt och att samtidigt föda upp grisarna på kortast 
möjligast tid. En annan producent menade på att hans strategi är att försöka få upp ett högre 
pris för köttet även om detta är svårt att åstadkomma. En av de intervjuade producenterna 
bedriver förädlingsverksamhet och har ett av Sveriges äldsta gårdscharkuteri. Denna 
producent menar på att den viktigaste strategin för att upprätthålla produktion idag är att ha 
en bra och sund produktion för att skapa så gedigna livsmedel som möjligt. För att lyckats 
med detta krävs det att djuren varken är sjuka eller stressade. Producenten anser att detta är 
grundfundamentet i hela livsmedelsproduktionen. 
 
Hur hävdar ni er mot konkurrensen mot import av utländskt kött? 
En av producenterna menade på att en nackdel med att  producenterna säljer sitt kött till 
slakterier är att det är svårt att påverka prissättningen på produkterna. Som producent har 
du väldigt liten koll berättar producenten. Två av producenterna som intervjuades berättar 
att de säljer sina köttprodukter själva, dels i gårdsbutik och genom beställning av 
konsumenter på internet. En annan av de intervjuade producenterna vill i framtiden kunna 
försöka sälja sitt kött själva istället för genom slakteriet och att därmed sköta slakt och 
styckning själv. På detta sätt ansåg sig denna producent att kunna påverka prissättningen på 
köttet och därmed få mer betalt. En av producenterna ansåg att det inte skulle vara något 
problem med importerade varor om vi införde andra handelsstrukturer. Producenten 
menade även på att orsaken till detta är den monopoliserade handeln, att det på grund av 
denna leder till att svenskt lantbruk missgynnas och att billig import av varor gynnas. Det 
kostar mer för svenska grisproducenter att producera själva än att importera in produkter. 
Sverige har en annan struktur än på övriga kontinenten som ofta har större enheter samt en 
bättre detaljhandelsstruktur och detta är också en bidragande orsak. 
 
Vilken strategi anser ni behövs för att kunna överleva som slaktsvinsproducent 
idag? 
Alla åtta producenter ansåg att de vill satsa på sin produktion. En av producenterna menade 
på att ett sätt kan vara att komma så nära kunden som möjligt och på så sätt få upp priset på 
sina produkter. Han menade vidare på att genom att slakta och stycka allting själv finns en 
möjlighet för en producent att kunna styra över priserna. En annan av producenterna ansåg 
att det är viktigt med en hög tillväxt, en låg foderförbrukning samt en hög genomströmning. 
Ytterligare strategi som en  av producenterna framhöll är  att man inte bör satsa för stort 
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utan att mångfald är det viktigaste. Hans åsikt är att producenter som satsar för stort riskerar 
att hamna i blåsväder. 
 
En producent berättar att det fattas det 1, 50 kr per kilo griskött för svenska grisproducenter 
om man jämför med importerat kött. En annan av producenterna menade på att tyska och 
danska grisar är värda mycket mer pengar än svenska grisar just för att de är danska och 
tyska. Vidare menade producenten på att det vore mer rättvist om Sverige också följde EU-
direktiven istället för att ha särskilda regler och att då hade folk fått det som de betalar för 
och att detta vore mer rättvist för svenska svinproducenter. En annan av producenterna 
ansåg att konsumenter bör ha insikt i vad de betalar för och därmed ha möjlighet att välja 
utifrån detta och på så sätt kan producenten få ut ett högre pris för köttet om konsumenterna 
med insikt valt vad de vill betala mer för. Två av producenterna ansåg att svenska politiker 
som bestämmer vilka livsmedel som ska köpas in till kommun och landsting inte ställer krav 
på att dessa ska vara svenska råvaror. De ansåg att det handlar om dubbelmoral då de ställer 
högre krav på djurskyddslagstiftningen i Sverige men inte stödjer den svenska 
köttmarknaden själva. En annan producent ansåg att handel och restauranger borde ha krav 
på sig att endast få tillåtelse att köpa in svenska köttprodukter. 
 
Hur blir grisproduktionen ekonomisk lönsam? 
För att kunna fortsätta som grisproducent krävs det att man får bra betalt för köttet, så att 
det är värt det menade en av producenterna. En annan av grisproducenterna ansåg att han är 
väldigt nöjd med sitt jobb som producent även om det kan vara svårt ekonomiskt ibland och 
att det handlar om att väga för- och nackdelar mot varandra. En annan producent berättar att 
han har flera företag inom familjen då det kan vara svårt att leva enbart på att föda upp grisar 
när man har en mindre produktion. En annan av producenterna ansåg att det är de effektiva 
grisproducenterna som finns kvar idag medan de flesta producenter som lägger ner idag är 
mindre effektiva. En producent berättar att han tror att många idag lever på gamla 
investeringar som redan är betalda.  
 
Hur tolkar ni begreppet djurvälfärd och hur arbetar ni för att uppnå välfärd hos 
djuren? 
Alla åtta tillfrågade producenter ansåg att djurvälfärd för dem är när djuren mår bra. Dessa 
ansåg att djur som mår bra är friska, behöver inte äta mediciner och är inte stressade. Det ska 
förekomma lite sjukdomar i besättningarna samt få stereotypa beteenden för en god 
djurvälfärd. En av producenterna berättade om vikten av att låta grisars sociala behov vara 
tillgodosett och att det är viktigt att de får gå i flockar. En producent håller sina grisar 
utomhus efter djurens förmåga att klara av detta. De övriga grisarna hos denna producent 
står uppstallade och producenten framhåller vikten av att anpassa mängden strö efter 
individen. Han menar på att det är viktigt att till att djuren har det så bra som möjligt. En 
annan producent ansåg att djurvälfärd för honom är att ha moderna, nybyggda stallar med 
bra ventilation, golvvärme, golvkyla och därmed en hög komfort i stallarna, då mår djuren 
bra. Samma producent berättade att han endast har plastinredning som dämpar och att det 
därmed inte blir något oljud och en trivsammare miljö för djuren. Denna producent ansåg att 
det är den typ av djurvälfärd man kan erbjuda normala produktionsdjur. 
En av grisproducenterna ansåg att djurvälfärd är när komforten i stallet är bra samt att 
djuren har halm att sysselsätta sig med. 
 
Finns stereotypa beteenden i besättningen och hur förebyggs dessa? 
Sex av de tillfrågade producenterna ansåg att svansbitning och rörtuggning kan förekomma i 
de flesta besättningar. En av producenterna framhöll att det är svårt att peka på endast en 
punkt då stereotypa beteenden kan ha många bakomliggande orsaker. Fem av producenterna 
ansåg att stereotypa beteenden är ett stressymptom. Två av producenterna ansåg att 
symptom är individmässiga då vissa djur kan påverkas av stress,  medan övriga djur i 
besättningen inte blir stressade överhuvudtaget. En av producenterna berättade att vissa av 
grisarna i hans besättning endast visar dessa beteenden vid utfodring och då på grund av 
bristande tålamod. 
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Fyra av producenterna ansåg att det alltid kan inträffa beteendestörningar i en besättning. En 
av producenterna berättade att störningar exempelvis kan uppstå om en 
utfodringsanläggning stått stilla eller att utfodringen sker senare än vanligt. Svansbitning kan 
även vara en form av rangordningssystem förklarade en av producenterna. Samtliga åtta  
producenter ansåg dock att dessa beteenden visar på att djuren inte mår särskilt bra. Sex av 
de tillfrågade producenterna ansåg att ett sätt att förhindra beteendestörningar kan vara 
insatser i form av miljöberikning, till exempel att öka mängden strö för sysselsättning. En av 
producenterna berättade att det är viktigt att se över djurens komfort, exempelvis ventilation 
i stallbyggnaden.  
 
Rörtuggning var förhållandevis ovanligt i alla åtta producenters besättningar då endast en av 
producenterna noterat beteendet. Två av de tillfrågade producenterna berättade att det inte 
förekom några stereotypier i deras besättningar. Båda dessa producenter har tillgång till 
utevistelse för sina grisar. Den ena av dessa producenter berättade att denne bedrivit sin 
produktion i 16 år och under dessa år har ingen typ av stereotypi förekommit. Denne 
producent har sina djur på naturbete under större tiden av året.  
 
Vad är er syn på slaktsvinsproduktionen i framtiden? 
Ingen av de åtta tillfrågade grisproducenterna ansåg att det är särskilt stor risk för brist på 
svenska grisproducenter i framtiden. Det finns dock en risk för problem när stallbyggnader 
blir gamla och måste byggas om berättar en av producenterna. Idag byggs inte gamla 
grisstallar om och det är få producenter som väljer att bygga nya stallar. Dessa 
grisproducenter kan bli ekonomiskt tvingade till att lägga ner sin verksamhet berättar denna 
producent. Han berättar vidare att  detta kan bero på att kostnaderna som tillkommer vid 
ombyggnationer av gamla stallar till mer moderna är höga och det finns ingen ekonomisk 
lönsamhet i detta, i alla fall inte om produktionen är småskalig.  
 
En av producenterna anser att det finns även en risk för äldre producenter som eventuellt 
saknar någon som vill och kan ta över gården när den äldre producenten inte orkar med sin 
verksamhet längre. En annan producent menade på att det alltid kommer att behövas 
slaktsvinsproducenter då vi i Sverige äter mycket griskött. Samtidigt som konsumtionen ökar 
minskar dock produktionen därför är det viktigt att upprätthålla denna i framtiden. En av 
producenterna menade på att lantbrukare ständigt försöker effektivisera sin produktion för 
att få denna så ekonomiskt lönsam som möjligt. Ett problem är dock att produktionen idag är 
redan supereffektiv och det går inte att göra mera nu utan att det ska ske på djurens 
bekostnad. Producenten anser att det som behövs för framtiden är att höja intäkter och inte 
minska på kostnader, men så långt tänker inte producenter idag.  
 
Samma producent anser att när priser ständigt pressas sker detta automatiskt på djurens 
bekostnad, exempelvis minskad area, ventilation, kortare betesperioder och högre 
avelsintensitet är faktorer som påverkar djurens välfärd. Handeln och konsumenterna är en 
bidragande orsak till detta. Om vi konsumenter skulle lägga till en krona extra på mjölk, ägg 
och kött skulle detta bidra till en djurvänligare produktion. På grund av att alla konsumenter 
inte är villiga att spendera denna krona är detta en bidragande orsak till att effektiviteten 
ständigt efterfrågas. 
 
Är försäljning av lokalproducerade produkter på internet ett vinnande koncept? 
Fem av de tillfrågade producenterna ansåg att denna typ av försäljning är väldigt nisch- 
inriktad och att detta koncept säkert passar medvetna konsumenter. De menar även på att 
detta är ett bra sätt för att få mer betalt för köttet. En av producenterna menar vidare på att 
det säkert finns en marknad för detta men att den inte omfattar alla typer av konsumenter. 
Han anser också att denna typ av verksamhet säkert kan vara ett alternativ för mer 
småskaliga producenter men lämpar sig inte på de större produktionsformerna.  
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En av producenterna ansåg att om trenden med lokalproducerade produkter vänder finns en 
risk att dennes ekonomin påverkas negativt. En annan producent ansåg att de flesta att 
konsumenter i överlag kommer att fortsätta köpa sina köttprodukter i en vanlig butik som till 
exempel Ica och Coop. Två av producenterna som intervjuades ansåg att problemet runt att 
sälja lokalproducerade produkter direkt från gården är att köttet levereras i stora lådor. 
Dessa lådor innehåller ofta större bitar kött och delar som vanligtvis inte säljs mest utav i en 
vanlig butik och innebär att konsumenten måste laga mer mat själv. Dessa två producenter 
menar på att det mesta kött som säljs idag är färdiga produkter som tillexempel filéer och 
kotletter. Använder köttprodukter och att matlagningskurser skulle kunna vara ett alternativ. 
 
En av de tillfrågade producenterna ansåg att detta koncept är ett bra sätt att marknadsföra 
sig på och intresset för internethandel är populärt och ständigt växande. Denne anser vidare 
att idén är en fin satsning som gynnar svenskt lantbruk och landsbygd. Producenten menar 
dock att försäljning av livsmedel är personligt och känslomässigt och det går inte att jämföra 
med att exempelvis köpa kläder eller elektronik via internet. Det går inte att bygga upp en hel 
verksamhet med livsmedel av anonymitet. Producentens åsikt är att livsmedel inte går att 
konkurrera prismässigt då kvalitet, smak, lukt, filosofi och sociala komponenter ligger bakom 
produkterna. Producenten anser att det är viktigt att uppmana konsumenter till att åka ut på 
landsbygden och hälsa på gårdarna. På detta sätt skapas en personlig kontakt och ett 
förtroende mellan producent och konsument byggs upp. Producenten anser också att 
konsumenterna uppskattar produkterna mer om man känner till producenterna. Det krävs 
även en viss grundinställning hos konsumenterna till en lokalproducerad marknad. 
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5 Diskussion 
 
5.1 Metodik 
Ett problem med metoden var att få tag i grisproducenter för en intervju. Många av 
producenterna var skeptiska och oroliga för att bli granskade av djurrättsaktivister. Ett annat 
problem var att många av producenterna som kontaktades lagt ner sina verksamheter. En 
nackdel med att göra telefonintervjuer är att det finns en risk att samtalen bryts och detta är 
ett störande moment i intervjun. Att använda inspelningsappen Total Recall var användbart 
och rekommenderas vid andra telefonintervjuer. En tänkbar fortsättning på detta arbete 
skulle kunna innefatta intervjuer med konsumenter om handlingsvanor och val av 
köttprodukter. 
 

5.2 Felkällor 
Tänkbara felkällor i studien som kan ha påverkat resultatet kan innefatta många olika 
faktorer. Några av dessa faktorer kan exempelvis vara storleken på producentens besättning, 
orten som produktionen är placerad på, huruvida det är långt till närmaste slakteri eller att 
det ur ett konkurrensmässig perspektiv finns många grisproducenter på samma ort. Antalet 
anställda på gården samt arbetsbörda kan skilja sig mellan producenterna. Vilken typ av 
produktionssystem kan vara avgörande, exempelvis om stallarna är nya eller gamla, om 
stallet har en hög komfort eller är i behov av renovering. Är den enskilda producentens 
verksamhet ekonomisk lönsam eller inte. Har producenten problem med sjukdomar i 
besättningen eller hög förekomst av stereotypa beteenden. Producentens inställning till 
produktionen kan också vara en förekommande felkälla vilket kan tänkas påverka resultatet. 
 
Företaget MinFarm har endast funnits i ett år i Jämtland och nystartat i Västerbotten under 
april 2014, vilket kan vara en svaghet vid en utvärdering av företaget. Företaget MinFarm 
marknadsför lokala producenter och skapar en kontakt mellan producent och konsument. En 
fundering är dock vad som kan klassificeras som lokalproducerat, vilka avstånd räknas till att 
anses som lokala. Till exempel räknas detta inom Sveriges gränser, länet, kommunen eller 
stadsdelen. En annan tänkbar svaghet med detta koncept skulle kunna vara att lyckas skapa 
en bred konsumentkrets så att affärsidén blir ekonomisk lönsam. En mycket smal och 
nischad marknad kräver engagerade och medvetna konsumenter. Ett problem kan bli att 
lyckas skapa detta engagemang hos konsumenterna. 
 

5.3 Att tillgodose grisars naturliga beteenden 
När djur ska tillgodoses sina naturliga beteenden menas främst artspecifika beteenden som 
är naturliga för just det djuret, till exempel beteendet att böka hos grisar (Bracke och Hopster 
2006). I djurskyddslagstiftningen framgår det att djur ska ges möjlighet till att leva ut sina 
naturliga beteenden. En av producenterna som medverkade i undersökningen menade dock 
på att en helt naturlig livsmiljö går inte att skapa, då  grisar är produktionsdjur och går till 
största del inne i stallbyggnader. Däremot menade sex av producenterna att det är viktigt att 
tillgodose djuren dess behov, exempelvis genom att strö rikligt i boxar och att försöka 
individanpassa detta efter de enskilda djuren. Varje djur är en enskild individ som kan 
uppfatta sin livsmiljö annorlunda än exempelvis boxgrannen. Att försöka individanpassa 
livsmiljön utifrån denna tanke kan vara ett sätt att tillgodose den enskilda grisens behov. 
  
Eftersom att det inte går att jämföra en stallmiljö med att låta grisar leva vilt i skogen är det 
viktigt med miljöberikning i form av sysselsättning samt en hög komfort i stallbyggnaderna. 
Detta ansåg sex av producenterna vara viktigt för att tillgodose grisar sina naturliga behov 
och samtidigt förebygga stereotypa beteenden. Samtliga producenter ansåg att stereotypa 
beteenden tyder på stress. Beteendet kan även uppkomma vid tillfälliga händelser, till 
exempel om ett  fodersystemen stått stilla eller att utfodringen sker senare än vanligt. 
Stressade grisar tenderar att bli aggressiva mot andra artfränder och detta kan exempelvis 
leda till svansbitning som orsakar stor smärta och lidande. Av den anledningen är det är det 
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väldigt betydelsefullt för djuren med stimulans samt en trivsam stallmiljö. I vissa länder 
försöker man lösa problemet med svansbitning genom att kupera svansarna på djuren i 
förväg, då de menar på att det skapar större lidande att grisarna biter varandra. Jensen 
menar på att detta är ett sätt att anpassa djuren efter människornas industrier istället för att 
anpassa miljön efter djuren (Jensen 2005).  Här har Jensen lyft fram ett viktigt budskap som 
förhoppningsvis andra EU- medlemmar kan komma att  få i åtanke inom en snar framtid. 
 
Stereotypa beteenden är förekommande i sex av de intervjuades besättningar men i olika 
grad och det är svårt att koppla samman dessa med enskilda faktorer. Ett sätt att minska 
stressrelaterade beteenden är att låta grisar gå utomhus i grupper (Motion 2013/14: MJ518 
2013). Ett problem som begränsar utevistelse för grisar är en ensidig avelsinriktning, detta 
resulterar i att många grisrasers leder utsätts för stor påfrestning vid för mycket rörelse (SOU 
2011:75 b). I intervjuerna med de svenska grisproducenterna framkom det att två av åtta 
besättningar inte hade beteendestörningar i sina besättningar. I  de besättningar där 
stereotypa beteenden inte uppmärksammats kan bero på att dessa djur haft tillgång till 
utevistelse under större delen av året och att de därmed haft bättre möjligheter till att utföra 
sina naturliga beteenden. Alternativt att dessa grisar har en hög komfort inne i stallarna och 
med god tillgång till strö och annan sysselsättning som ökar djurens välbefinnande. En av 
producenterna berättar att hans suggor går ute under den varma delen av året men att 
slaktgrisarna inte kan göra detta på grund av att deras leder inte klarar det. Han berättar att 
detta är ett resultat av den intensiva aveln av produktionsdjur. En av grisproducenternas djur 
har tillgång till naturbete under större delen av året. Av dessa grisar är alla slaktgrisar och 
producenten har haft denna typ av produktion i 16 år. Denna producent ansåg inte att 
djurens leder utsattes för påfrestning. Detta är en intressant reflektion, huruvida vissa 
slaktgrisar kan ges utevistelse medan andra grisar inte klarar av belastningen på lederna. 
Troligaste orsaken bakom detta är nog att vissa raser avlats fram mer intensivt än andra och 
att dessa två producenter haft olika typer av raser. Om motionen 2013/14: MJ485 skulle gå 
igenom kan detta öka förståelsen för djurens naturliga beteenden och därmed motverka 
beteendestörningar, vilket skulle vara ett stort steg för djurens välfärd och den svenska 
djurskyddslagstiftningen. 
 

5.4 Svenska grisproducenters bedömning av djurvälfärd 
Idag finns det inte något lämpligt system för att bedöma djurvälfärd i vetenskaplig litteratur 
då bristen på data och material är stor (Andersson et al. 2010). I framtiden är det dock viktigt 
för grisproducenterna att kombinera en hög djurvälfärd och samtidigt upprätthålla 
produktionseffektivitet i intensiva slaktsvinsstall (O´Connell 2009). Då djur har 
domesticerats av människan och placerats i intensiva produktionssystem kan det tyckas att 
det är människans uppgift att se till att djuren har ett värdigt liv från födsel till slakt. Ett djur 
kan anses ha ett värdigt liv om dess behov tillgodoses. Djuret bör få utlopp för sina naturliga 
beteenden, inte utveckla stressrelaterade beteenden samt ha en god hälsa utan smärta och 
lidande (Jensen 2005).  Jensens teori stämmer bra överens med samtliga åtta tillfrågade 
grisproducenter som ansåg att djurvälfärd för dem är när djuren mår bra. Alla producenterna 
ansåg att djur som mår bra är friska, behöver inte äta mediciner och är inte stressade. Det ska 
förekomma lite sjukdomar i besättningarna samt få stereotypa beteenden för att nå upp till 
en god djurvälfärd. 
 

5.5 Djurvälfärd i kombination med ekonomisk lönsamhet 
I intervjun med grundaren bakom företaget MinFarm och en av de svenska 
grisproducenterna, menar båda dessa att det är av stor vikt att poängtera att Sverige har en 
striktare djurskyddslagstiftning och att detta innebär högre produktionskostnader. Sveriges 
djurskyddslag är på flera punkter striktare än EU:s direktiv, som endast är en miniminivå 
inom området djurskydd. Utefter detta får varje land sätta sina egna djurskyddsregler men 
som lägsta nivå följa EU:s direktiv (LRF 2009).  
 



18 
 

Huruvida en hög djurvälfärd kan betraktas med en ekonomisk vinst eller inte, är beroende på 
om kostnaderna av produktionen som tillkommer med en högre djurvälfärd kan täckas eller 
ej. Producenterna i Sverige är i behov av täckning för merkostnaderna i de fall där 
lagstiftningen inte resulterar i en ökad produktion (Andersson et al. 2010). Det kan tänkas 
vara svårt att sätta samman ekonomi och specifika djurvälfärdsaspekter och att utifrån denna 
sammansättning värdera ekonomisk lönsamhet. Hur värderas till exempel producenter som 
har möjlighet att tillgodose sina grisar utevistelse eller att en producent använder rikligt med 
strö till sina djur. Under intervjuerna med de svenska grisproducenterna berättade två av 
producenterna att det aldrig förekommit sterereotypa beteenden i deras besättningar. Om 
utgångspunkten är att dessa två producenter faktiskt aldrig haft problem med detta, är frågan 
om det här kan värderas i valuta. Givetvis skapar detta mervärde för djur och producenter 
men som Engvall nämner så är djurproduktion beroende av marknad och ekonomisk 
lönsamhet och därför är det viktigt att djurvälfärd kan betraktas med ett ekonomiskt värde. 
 
Hammerberg (2005) menar att problemet runt djurskydd är att desto bättre lagstiftning för 
djuren, desto dyrare blir produktionen för producenten. Ett av de största problemen är dock 
att konsumenter inte verkar vara villiga att betala mer för svenska råvaror. Det är viktigt att 
konsumenter blir medvetna om detta, förstår innebörden och är förberedda på att betala mer 
för en god djurvälfärd. I framtiden kommer troligen fler och fler länder att få en striktare 
djurskyddslagstiftning, vilket kan tänkas resultera i dyrare import av kött till Sverige. Risken 
finns dock att Sveriges grisproduktion till stor del redan blivit utslagen innan dess 
(Hammerberg 2005). 
 
Trots kostnaderna som kommer med en striktare djurskyddslag är det betydelsefullt att 
upprätthålla djurskyddsarbetet. Förutom djurskyddskrav och förståelsen av djurs behov och 
naturliga beteenden, är det viktigt att förstå innebörden av prissättningen på livsmedel. 
Konsumenter tänker inte alltid på kostnader som tillkommer med gårdsnära slakterier, 
större ytor, lägre produktionshastighet, miljövänligare hantering och lön till personer som 
hanterar djuren (Hammerberg 2005). Under intervjun med företaget MinFarm ansåg 
grundaren av företaget att ett problem är att konsumenter ställer krav på att djur ska ha det 
så bra som möjligt, men är samtidigt inte villiga att betala för det högre priset som detta 
innebär. Konsumenterna väljer ofta att köpa ett billigare alternativ och detta kan resultera i 
att de stödjer lantbrukare som inte har lika strikt djurskyddslagstiftning som Sverige.  
 
Hammerberg (2005) menar på att om inte svensk köttproduktion stöttas av Sverige kommer 
denna så småningom att försvinna. En av grisproducenterna i undersökningen menade på att 
det alltid kommer att behövas slaktsvinsproducenter, då efterfrågan är stor och 
konsumtionen av griskött ökar. Samtidigt som konsumtionen ökar minskar dock 
produktionen därför är det viktigt att upprätthålla denna i framtiden. Därför kan det tyckas 
att Hammerberg har rätt i sitt resonemang ovanför (Hammerberg 2005). En av 
producenterna tar upp en viktig aspekt, han menade på att lantbrukare ständigt försöker 
effektivisera sin produktion för att denna ska bli så ekonomiskt lönsam som möjlig. Ett 
problem är dock att produktionen idag är redan supereffektiv och det går inte att göra mera 
nu utan att det ska ske på djurens bekostnad. Producenten anser att det som behövs för 
framtiden är att höja intäkter och inte minska på kostnader, men så långt tänker inte 
producenter idag. Samma producent menar på att när priser pressas sker detta automatiskt 
på djurens bekostnad och påverkar djurens välfärd. Denna producents resonemang låter 
trovärdiga och det är sannolikt att andra producenter i framtiden också kommer att förstå 
innebörden av detta.  
 
Ingen av de åtta tillfrågade grisproducenterna ansåg dock att det är en stor risk för brist på 
svenska grisproducenter i framtiden. Alla åtta intervjuade grisproducenter i undersökningen 
var överens om att de vill fortsätta att satsa på sin produktion. En av producenterna menar 
på att ekonomi kan vara ett hinder för många grisproducenter i Sverige idag. En tänkbar 
orsak till detta resonemang skulle kunna vara som en av producenterna nämner i 
undersökningen, att många producenter idag lever på gamla investeringar som redan är 
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betalda. Dessa producenter kanske resonerar utifrån detta och anser på så vis att det inte 
föreligger särskilt stora risker att behöva lägga ner sin verksamhet.  
 
En av producenterna berättar dock om risker för nedläggning som kan förekomma vid stora 
ombyggnationer av stallar. Om lönsamheten är mindre i en produktion kan det ibland inte 
vara värt att bekosta dessa ombyggnationer. Detta skulle kunna vara en rimlig teori till 
många producenters nedläggningar. Sverige har ett bistert klimat som bidrar till att 
stallbyggnader kräver en ventilationsmässigt hög komfort. Det innebär även höga kostnader 
att bygga stallbyggnader som klarar ett klimat med långa stränga vintrar.  
 
Ett av de största problemen med importerat kött är att det konkurrerar ut våra svenska 
svinproducenter. Konsumenter som inte är insatta i djuruppfödning eller produktion kanske 
inte är införstådda i svenska grisproducenters situation. Konsumenterna har väldigt stor 
makt och skulle kunna bidra till vilka livsmedel som säljs i butikerna. Exempelvis skulle 
danskt kött kunna säljas med en broschyr där det framgår skillnader i djurhållningen mellan 
Sverige och Danmark så att konsumenterna blir insatt i prisskillnaden (Jensen 2012). En av 
de intervjuade grisproducenterna ansåg också att handeln och konsumenterna är en 
bidragande orsak till problemet. Han resonerade så att om konsumenter skulle lägga till en 
krona extra på mjölk, ägg och kött skulle detta bidra till en djurvänligare produktion. På 
grund av att alla konsumenter inte är villiga att spendera denna krona är detta en bidragande 
orsak till att effektiviteten i produktionssystem ständigt efterfrågas. Ett annat alternativ är att 
grossisterna själva sätter upp kriterier för vilka produkter som säljs. Detta skulle kunna 
jämföras med att flera klädbutikskedjor inte säljer kläder som framställts från barnarbete. 
Grossisterna skulle kunna ställa krav på att de endast tar in produkter som fötts upp och 
slaktats i Sverige och som följer svensk djurskyddslagstiftning. Då blir det grossisterna som 
gör valet och inte konsumenterna (Jensen 2012). Ett problem är att många producenter 
anser att de inte får betalt för de mervärden som svenska produkter företräder (Andersson et 
al. 2010). I jämförelse med handeln har producenter en liten påverkan att kunna begära en 
särskild kostnad för produkter producerade med en högre djurvälfärd (Jordbruksverket 
2009). 
 

5.6 Svenska grisproducenter och dess strategier 
Flera olika strategier för att kunna hävda sig mot importerat griskött angavs av de tillfrågade 
grisproducenterna. En producent anser att det är viktigt att uppmana konsumenter till att 
åka ut på landsbygden och hälsa på grisproducenter. På detta sätt skapas en personlig 
kontakt och ett förtroende mellan producent och konsument byggs upp. Producenten anser 
också att konsumenterna uppskattar produkterna mer om dessa känner till producenterna. 
Under en av intervjuerna ansåg en producent att det vore mer rättvist om Sverige också följde 
EU-direktiven, istället för att ha särskilda regler. En annan av producenterna ansåg att 
konsumenter bör ha insikt i vad de betalar för och utifrån detta göra valet av köttprodukt. 
Konsumenter skulle exempelvis kunna bidra till att upprätta en hållbar produktion genom att 
inte köpa kött som inte stödjer svensk hållbar djurhållning. Detta kräver dock kunskap och 
frågan är om en tydligare märkning av svenska produkter i butiken resulterar i en ökad 
konsumtion av dessa. Poängen med denna teori är att producenten skulle kunna få ett högre 
pris för köttet om konsumenterna med insikt valt vad de vill betala mer för. Det är därav 
nödvändigt att skapa mervärde för svenska köttprodukter samt poängtera detta för både 
handel och konsumenter.  
 

5.7  Lokalproducerade livsmedel på internet  
I ett antal studier har man försökt att undersöka om konsumenter är villiga att betala mer på 
marknaden för en produkt som stödjer djurvälfärd (Kjorstad 2005). Detta är definitivt en 
förutsättning för att i framtiden kunna trygga svenska grisproducenters verksamheter. Att 
lyckats med detta kan dock vara ett stort problem då det kräver kunskap och engagemang 
hos konsumenterna. Att sälja och marknadsföra produkter via internet är ett bra sätt att nå 
den medvetna konsumenten. Konsumenten har en stor inblick i varifrån produkten kommer 
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och har även möjlighet att själv göra besök hos producenten. På så sätt ser konsumenten med 
egna ögon hur produktionen fungerar och får en överblick över grisarnas 
levnadsförhållanden. Affärsidén skapar en relation mellan producent och konsument. 
Konsumenten vet dessutom att de stödjer lokala producenter, svenskt jordbruk och 
djurskydd. Alla dessa faktorer kan skapa engagemang och väcka ett intresse hos 
konsumenterna. Detta innefattar såklart även fördelar för producenten. Denne kan fokusera 
på produktionen och leveransen av sina produkter medan företaget sköter marknadsföring, 
bokning av kunder, logistik samt kontakten mellan konsument och producent.  
 
Nackdelar med detta upplägg kan tänkas vara att lyckas skapa en bred konsumentkrets, då 
det gäller att nå ut och väcka ett intresse för sin marknad. Utifrån intervjuerna med de 
svenska grisproducenterna kan en negativ inställning till denna typ av verksamhet anas av 
minst sex stycken av producenterna. En orsak till detta kan vara att producenterna är 
skeptiska till nya områden och anser att produktionen ska ske som den gjort tidigare. En 
annan orsak, som påpekades av en av producenterna, är att denna typ av verksamhet inte kan 
anpassas till större produktioner. Eftersom idén innefattar ett eget slakteri medför detta en 
ökad arbetsinsats, vilket kan resultera i stigande produktionskostnader.  
 

6 Slutsatser  
 De svenska grisproducenterna menar på att det inte är möjligt att kunna skapa en helt 

naturlig livsmiljö då grisar är produktionsdjur och bor inomhus i stallbyggnader.  
 

 Begreppet djurvälfärd är inte lätt att definiera men sammanfattningsvis verkar 
svenska grisproducenter och författare vara överens om att djur som mår bra, har sitt 
sociala behov tillgodosett, är fria från sjukdomar och stereotypier har en högre 
djurvälfärd än djur som inte har dessa faktorer tillgodosedda. Dock är det inte givet 
att avgöra hur specifika faktorer påverkar djurens välfärd. 

 

 Huruvida lönsamheten påverkar produktionskostnaderna är beroende av hur 
konsumenter värdesätter djurvälfärd. Att dessutom tolka fysiska produktionsresultat 
och ekonomisk lönsamhet utifrån djurvälfärdsaspekter är mest troligt inte 
genomförbart.  

 

 I jämförelse med exempelvis Danmark har Sverige en liten marknad för 
köttproduktion. Importen av kött får därför en stor inverkan på prissättningen. För 
att den svenska köttmarknaden ska säkras krävs ersättning för mervärden.  

 

 Då möjligheterna för marknadsföring på internet idag är stora ökar detta möjligheten 
för nischinriktade och begränsande marknader som till exemepel innefattar 
lokalproducerade produkter. Detta koncept kan dock vara begränsande då den inte 
kan omfatta alla typer av  konsumenter och att det kräver dessutom att dessa är 
engagerade eftersom att nischer och trender kan vända relativt snabbt eller utvecklas 
åt olika håll. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till MinFarm  

 

 
 

Hej! 

 

Jag heter Josefin Fredriksson och är student vid Umeå Universitet. Jag läser mitt sista år på 

Miljö- och hälsoskyddsprogrammet och håller nu på med mitt examensarbete. Arbetet 

kommer att innefatta intervjuer med ett antal grisproducenter i Sverige och även företaget 

Minfarm. Jag vill tacka er för att ni tar er tiden att besvara dessa frågor till mitt 

examensarbete, då svaren av dessa frågor utgör en stor del av resultatet av arbetet.   

Tack! 

/ Josefin Fredriksson 

 

Bakgrund 

Sedan Sveriges inträde i EU 1995 har importen av livsmedel till Sverige påverkats. Idag 

importeras det en hel del griskött från Danmark till Sverige och importen av kött har lett till 

att svenska grisbönder har svårt att hävda sig mot konkurrensen. 

 

Syftet med studien 

Syftet med projektet är att ta reda på hur svenska grisproducenters strategier ser ut för att 

hävda sig emot konkurrensen av billigt griskött ifrån Danmark, men att samtidigt försöka 

tillgodose grisarnas behov av att leva ut ett naturligt beteende. 

 

Intervjufrågor med Minfarm 

 

- Berätta om Minfarms verksamhet och vad den går ut på? Strategier, upplägg, 

konsumentkrets m.m. 

 

- Vilka fördelar finns med att handla lokalproducerade varor (framför allt kött) hos 

Minfarm istället för att handla dessa i butik? 

 



 
 

 

- Hur stor insikt har kunden i produktens framställning?  Om konsumenten t.ex. 

vill få information om vilken gård djuret kommer ifrån, djurhälsa, foder? 

 

 

- Hur många grisproducenter finns ingår i er verksamhet? 

 

 

- Vad är Minfarms syn på grisproduktionen idag? 

 

 

- Vad är Minfarms planer för framtiden? Vad är nästa steg för verksamheten? 

 

 

- Anser Minfarm att den här typen av verksamhet kan vara ett sätt att öka 

grisproduktionen i Sverige? 

 

 

- Vad har Minfarm för syn på grisproduktionen i framtiden? 

 

 

- Övriga tankar/ åsikter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 2 

Översatta intervjufrågor till MinFarm 
 

 

 

1. Tell us about Minfarms business and what it is all about? Strategies, concepts, 

consuments, etc.  

 

2. What are the advantages of shopping locally produced products (especially 

meat) in Minfarm instead of buying them in a store?  

 

 

3. How much information does the customer actually get about the meat they 

buy? How easy is it for the customer to follow the product?  

 

4. How many pig producers are included so far in your business?  

 

 

5. What is Minfarms view of pig production today?  

 

6. What is Minfarms plans for the future? What is the next step for the business?  

 

7. Does Minfarm think this type of business can be a way to boost the pig 

production in Sweden?  

 

 

8. What is Minfarms view of pig production in the future?  

 

9. Other thoughts/opinions? 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 3 

Informationsblad till svenska grisproducenter 
 

 

 

Hej! 

Jag heter Josefin Fredriksson och är student vid Umeå Universitet. Jag läser mitt sista år på 

Miljö- och hälsoskyddsprogrammet och håller nu på med mitt examensarbete. Arbetet 

kommer att innefatta intervjuer med ett antal grisproducenter i Sverige och även företaget 

Minfarm. Jag vill tacka er för att ni tar er tiden att besvara dessa frågor till mitt 

examensarbete, då svaren av dessa frågor utgör en stor del av resultatet av arbetet.   

Tack! 

/ Josefin Fredriksson 

 

Bakgrund 

Sedan Sveriges inträde i EU 1995 har importen av livsmedel till Sverige påverkats. Idag 

importeras det en hel del griskött från Danmark till Sverige och importen av kött har lett till 

att svenska grisbönder har svårt att hävda sig mot konkurrensen.  

 

Syftet med studien 

Syftet med projektet är att ta reda på hur svenska grisproducenters strategier ser ut för att 

hävda sig emot konkurrensen av billigt griskött ifrån Danmark, men att samtidigt försöka 

tillgodose grisarnas behov av att leva ut ett naturligt beteende. 

 

 Hur ser produktionsformen ut? Och hur är denna utformad för att kunna tillgodose 

grisars naturliga beteenden? 

 

 Vad har ni för strategi för att upprätthålla slaktsvinsproduktionen? 

 

 Hur hävdar ni er mot konkurrensen mot utländskt billigt kött? 

 

 Vilken strategi anser ni behövs för att kunna överleva som slaktsvinsproducent idag? 

 



 
 

 Vad driver er att fortsätta tillgodose folk med griskött fastän så många grisbönder blir 

ekonomiskt tvingade att lägga ner sin verksamhet? 

 

 Hur tolkar ni begreppet djurvälfärd och hur arbetar ni för att uppnå välfärd hos 

djuren? 

 

 Finns stereotypa beteenden (beteendetörningar som till exempel svansbitning, 

rörtuggning) i ert produktionssystem och hur jobbar ni för att förebygga dessa? 

 

 Vad är er syn på slaktsvinsproduktionen i framtiden? 

 

 

 Kan idéerna runt att sälja lokalproducerande livsmedel på internet vara ett sätt att i 

framtiden kunna marknadsföra sig och bygga upp en konsumentkrets? 

 

 Övriga kommentarer 
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