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Studie I – Utveckla en 

ekonomisk modell för 

förbättrad djurvälfärd vid 

slakt



Studie I - syften

Övergripande syftet: 

kartlägga ekonomiska effekter av att förbättra djurvälfärden för nöt 

och gris vid slakt

i. belysa möjliga ekonomiska effekter av att förbättra 

djurvälfärden;

ii. utveckla en ekonomisk modell för att beskriva djurvälfärdens 

inverkan på slakteriets lönsamhet;

iii. validera den ekonomiska modellen genom 

fokusgruppsintervjuer med slakteripersonal.



Studie I – forskningsansats

Slaktchefer Kvalitetsansvariga



Studie I – resultat: ekonomiska modellen

Produktionsfunktionen visar hur produktionsfaktorer som kapital (K), 

arbete (L), material (M) och energi (E) producerar q:

𝒒 = 𝒇(𝑲, 𝑳,𝑴, 𝑬

Inkluderar man kostnader och intäkter, blir vinstfunktionen slutligen:

𝝅 𝒒𝟏 = [𝒑𝟏∗ 𝒒𝟏 + 𝒑𝟐 ∗ 𝒒𝟐] − [𝑭𝑪 + 𝑽𝑪 𝒒𝟏 ]

där:

𝒒𝟏 = 𝒇(𝑲, 𝑳,𝑴,𝑬, 𝑨𝑾)
𝒒𝟐 = 𝒇 𝒒𝟏

och 𝑭𝑪 = 𝑷𝒌 ∗ ഥ𝑲 och K är fast på kort sikt

π (q) är vinsten för slakteriet

R(q) är intäktsfunktionen

C(q) är kostnadsfunktionen

q är antalet enheter som produceras

och säljs

q1 - slaktkroppar

q2 – biprodukter, i.e. hudar, organ

p1 – priset av q1

p2 – priset av q2

På en generell nivå kan

vinstfunktionen för

slakterier beskrivas som:

𝒒 = 𝒇(𝑲, 𝑳,𝑴, 𝑬, 𝑨𝑾)
AW - animal welfare 



Djurvälfärdsinvesteringar Förväntad effekt på

ekonomiska resultatet

Förväntad effekt på

djurvälfärden

- Större CO2 Dip-Lift (BUTINA 

Aps, Copenhagen, Denmark) 

för bedövning av grisar

- Automatiskt drivningssystem

till Dip-Liften, där grisarna går

in på långsidan istället för

kortsidan

- Hög initial investeringskostnad

(FC)

- Ökad produktion till följd av ett

förbättrat slaktflöde (pga bättre

arbetsflöde).  

- Minskade personalkostnader (L) 

till följd av förbättrad arbetsmiljö

- Lägre stressnivåer hos

grisarna, till följd av minskad

stress för personalen som ska

hantera dem.

- Ny design av

avlastningsområdet och

förbättrad design av

drivgången till 

bedövningsboxen (rakare, 

inga skarpa hörn)

- Ökad produktion till följd av ett

förbättrat slaktflöde

- Minskade personalkostnader (L) 

till följd av förbättrad arbetsmiljö

och färre antal personer som

behövs för att driva djuren

- Ökade intäkter från

slaktkropparna (q1).

- Lägre stressnivåer för

nötkreaturen vid hantering, 

och minskad stress hos

personalen som ska hantera

dem.

- Förbättrad köttkvalitet till 

följd av ett lägre pH på

slaktkropparna, vilket leder till 

längre hållbarhet på köttet

(q1).

Studie I – resultat: validering av modellen

Slaktchefer Kvalitetsansvariga



Generella
synpunkter på

lagsiftning, 
regelverk och

olika standarder

Lantbrukarens
roll

Transport-
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Slaktflödets
påverkan på
produtiviteten

Rätt personal

Vikten av en bra 
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transportör och
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Studie I – resultat: teman från fokusgruppsintervjuerna



Studie I - slutsatser

Jämnt djurflöde spelar stor roll för ekonomin, arbetsmiljön och djurvälfärden

Biprodukterna bidrar till slakteriets vinst

Investeringar för att förbättra djurvälfärden genomförs regelbundet

Djurvänlig hantering i slakteriet är avgörande

 Första studien som utvecklar en ekonomisk modell för slakterier som förklarar

djurvälfärdens inverkan på resultatet

 Utgångspunkt för diskussioner om hur investeringar för att förbättra djurvälfärden  

kan internaliseras i slakteriernas strategisk beslutsfattande





 SLU och RISE 

 Uppdatera Slakthandboken från 2007 

 En projektgrupp med agronomstudenter

 Utveckla ekonomiska kakyler för nöt-, gris

och lammslakterier

 Färdigt i slutet av oktober

Pågående: ekonomiska kalkyler för slakterier



Sök på ”ekonomiska effekter av förbättrad djurvälfärd + SLU”
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