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PROJEKTET SOM ÄR tvärvetenskapligt 
går under namnet ”Ekonomiska effekter 
av att förbättra djurvälfärden vid slakt 
för nöt och gris” och ska pågå i fyra år. 
Den första delen, som nyligen avslutats, 
har handlat om att bygga upp en eko-
nomisk modell som gör det möjligt för 
slakteriföretagen att förstå och koppla 
förbättringar i djurvälfärden till deras 
ekonomi. Som underlag har man bland 
annat haft fokusgrupper med kvali-
tets- och slaktchefer som även varit 
djurskyddsansvariga, från stora och 
medelstora slakterier, de har även fått 
berätta om sitt jobb med djurvälfärden. 

djur-välfärds  
ekonomi
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Kan ekonomiska incitament motivera slakteriföretag 
att förbättra djurvälfärden ännu mer än vad som  
redan görs? Den frågan håller ett doktorandprojekt 
vid SLU just nu på att undersöka. 
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– Det finns verkligen ett stort en-
gagemang hos slakterierna för dessa 
frågor och det görs redan idag väldigt 
mycket investeringar i detta. Samtidigt 
vill man ju gärna se att man i andra 
änden får något tillbaka för de investe-
ringar man gör, men det upplever man 
inte alltid, säger Josefine Jerlström, 
doktoranden bakom projektet.

FÖRBÄTTRINGAR I djurvälfärden kan 
enligt studien också påverka arbets-
miljön för personalen till det bättre. Ett 
konkret exempel är att göra investe-
ringar i drivgångar vilket, förutom för-

bättringar för djuren, också gör arbetet 
för personalen lättare. 

– Det gör att man också kan få till ett 
jämnare och effektivare produktions-
flöde vilket i sin tur kan skapa utrymme 
för nya investeringar, säger Josefine 
Jerlström, som även lyfter även fram 
vikten av att ha bra och välutbildad 
personal vid slakterierna. 

Hon hoppas att resultaten från pro-
jektet ska kunna ge mer kunskap och 
förståelse för långsiktiga ekonomiska 
aspekter när det gäller djurskydd vid 
slakt, och att de ska kunna fungera som 
beslutsunderlag för både slakteriföre-

Frågan om
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MER OM EKONOMISKA 
FORSKARPROJEKTET
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Projektet består av fyra delar som 
kopplar ihop ekonomiska modeller och 
metoder med djurvälfärdsindikatorer 
för att skapa verktyg som ger en ökad 
förståelse för de ekonomiska incitament 
som kan motivera slakteriföretagen att 
förbättra djurvälfärden.

1. Utveckla en ekonomisk modell för 
förbättring av djurvälfärd vid slakt.
2. Kartlägga variation i djurvälfärdsindi-
katorer vid slakt baserat på information 
från nationella slaktdatabaser.
3. Undersöka variation i, och samband 
mellan djurbeteende, personalens 
agerande, interaktioner mellan djur och 
personal, skador på slaktkroppar, kött-
kvalitet och djurflödet på slakteriet.
4. Utvärdera de ekonomiska incitamen-
ten för att förbättra djurvälfärd vid slakt 
genom ekonomisk simulering.

Josefine Jerlström
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tag och andra aktörer i samhället, inte 
minst politiker. 

– En ambition är också att kunna ta 
fram en ekonomisk modell som kan 
förklara helheten kring hur djurvälfärd 
och ekonomi hänger ihop för att sy ihop 
projektet till något som slakterierna 
verkligen kan ha nytta av i slutänden, 
säger Josefine Jerlström. 

JOSEFINE JERLSTRÖMS eget intresse 
för djurvälfärdsfrågor väcktes när hon 
2012 var på ett Sida-finansierat utbyte i 
Etiopien 2012 och under ett halvår stu-
derade djurhanteringen på marknader 
och slakterier, något hon också skrev en 
kandidatuppsats om. Den vistelsen gav 
henne också perspektiv på hur djur-

omsorgen fungerar i andra länder och 
att förhållandena kan vara annorlunda 
än i Sverige.

– Där bedövade man till exempel inte 
djuren före slakt, det var ibland också 
ganska turbulent inne på slakerierna 
med både mer personal och många djur 
inne samtidigt. Vi ligger väldigt långt 
framme i Sverige med vår djuromsorg 
och borde egentligen vara mer stolta 
över det, slakterierna borde också få 
mer cred för sitt arbete, säger Josefine 
Jerlström. 

Under hösten fortsätter projektarbe-
tet med nästa del, då ska forskargrup-
pen besöka några av landets slakterier 
för att närmare studera och kartlägga 
djurvälfärden för djur vid slakt. //

ambitionen är  
att ta fram en  
helhetsmodell  
som förklarar  
hur djurvälfärd 
och ekonomi  
hänger ihop som 
slakterierna  
verkligen kan  
ha nytta av.
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