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1. Inledning 

[Samuel Johnson:] There is much talk of the misery which we cause to the 

brute creation; they are recompensed by existence. If they were not useful to 

man, and therefore protected by him, they would not be nearly so numerous. 

[James Boswell:] But the question is, whether the animals who endure such 

sufferings of various kinds, for the service and entertainment of man, would 

accept of existence upon the terms of which they have it.1 

Citatet ovan väcker frågor hos författaren av denna studie. Johnson uttrycker att djur som är 

användbara för människan också är skyddade av människan. Frågan blir då huruvida detta är 

sant och hur det förhåller sig till dagens köttproduktion. Djur som används inom 

köttproduktion är onekligen användbara för människan då de används som föda. Men innebär 

detta att vi skyddar dem? Vad finns det för skydd för djuren inom köttindustrin och vilka 

grundläggande moraliska tankar har uppfödare och intresseorganisationer om djurens levnad i 

en industri som delvis har djurens död som mål. 

Den andra frågan som väcks är baserad i Boswells svar till Johnson. Boswell ställer sig frågan 

om djuren skulle acceptera det liv de föds till om de haft möjligheten att välja. Denna fråga är 

naturligtvis hypotetisk men den föder tankar kring formerna för vad ett drägligt liv för djur 

innebär. Finns det metoder för att föda upp djur inom köttindustrin som djuren själva skulle 

acceptera? Hur resonerar de aktörer som finns idag inom köttindustrin kring djurens 

levnadsförhållanden och hur bedriver de sin verksamhet i förhållande till detta? 

Dessa frågor ligger till grund för denna studie där tre olika produktionsformer av kött 

analyseras. Studien analyserar produktionsmetoder och moraliska resonemang hos olika 

aktörer inom köttproduktion i syfte att kritiskt granska dessa.   

                                                           
1 Boswell, James. The Life of Samuel Johnson vol. II. Charles Dilly, London: 1791. s. 71 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Denna studies syfte är tudelat. Jag ämnar beskriva och analysera olika etiska uppfattningar av 

matproduktion baserad på djur och dagens köttindustri.  Tre olika produktionsformer 

undersöks. Dessa är fabriksuppfödning, human konventionell köttproduktion och ekologisk 

köttproduktion. Utöver att beskriva och definiera dessa undersöks olika sätt att etiskt 

rättfärdiga dessa produktionsformer. I studien analyseras och jämförs de etiska resonemangen 

för att tydliggöra likheter och skillnader. Jag avser att kritiskt granska de olika moraliska 

positionerna och de resonemang som ligger till grund för dessa i syfte att diskutera huruvida 

de är moraliskt hållbara. Detta syfte ligger till grund för följande frågeställningar: 

 Vad utmärker dessa tre olika produktionsformer? 

 Vilka moraliska uppfattningar innehas av de som förespråkar respektive 

produktionsform? 

 Hur berättigas dessa uppfattningar? 

 Överensstämmer de moraliska resonemangen med företrädarnas beskrivningar av sin 

produktionsform? 

 Är dessa moraliska positioner och de etiska resonemang som rättfärdigar dem 

moraliskt hållbara?  
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1.2 Urval 
 

Vid valet av representanter för varje produktionsform låg hur företagen och organisationerna 

identifierar sig själva till grund. Detta innebär att valet av till exempel en ekologisk uppfödare 

och organisation föll på förespråkare som uttrycker att de bedriver eller företräder denna typ 

av verksamhet. Representanterna diskuteras nedan varför de valdes mer ingående var för sig. 

Den organisation som har valts ut att företräda fabriksuppfödning är North American Meat 

Institute , förkortas till NAMI hädanefter, som är en intresse- och handelsorganisation som 

bildades år 2015 då National Meat Association och North American Meat Purveyors gick 

ihop.2 Valet föll på denna organisation då Tyson Foods är ett av medlemsföretagen i NAMI 

och det sitter en representant för Tyson Foods Inc i NAMIs Board of Directors.3 Med denna 

tydliga koppling mellan Tyson Foods och NAMI förefaller valet av organisation som 

representerar fabriksuppfödning i denna studie naturligt. 

Tyson Foods Inc valdes som det företag som får representera fabriksuppfödning. Detta valet 

gjordes dels för att Tyson Foods är en av största köttproducenterna i världen. Företaget 

producerar även alla tre typer av kött som denna studie undersöker. De bedriver även sin 

verksamhet i de former som kännetecknar fabriksuppfödning. En annan central faktor i valet 

av Tyson Foods som representant är att företagets CEO Donnie Smith i en intervju med The 

Guardian uttryckte att termen Factory Farming används av kritiker till köttindustrin på ett 

problematiskt vis då de enligt honom har en orealistisk bild av hur storskalig köttproduktion 

fungerar. Smith försvarar i intervjun de produktionsformer som företaget använder sig av 

även om dessa identifieras som Factory Farming4 Detta innebär att trots att Donnie Smith 

anser att termen används på ett problematiskt vis så försvarar och identifierar han det företag 

han representerar med de produktionsformer som tillskrivs som karaktäristiska för 

fabriksuppfödning.  

Valet av organisation för att representera human konventionell uppfödning föll på Certified 

Humane. Certified Humane är en ideell organisation som drivs av organisationen Humane 

                                                           
2 North American Meat Institute, History. Tillgänglig: 
https://www.meatinstitute.org/index.php?ht=d/sp/i/232/pid/232 
3 North American Meat Institute, Board of Directors. Tillgänglig: 
https://www.meatinstitute.org/index.php?ht=d/sp/i/234/pid/234 
4 Levitt, Tom. I dont see a problem, Tyson Foods CEO on factory farming and antibiotics resistance. Tillgängl: 
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/apr/05/tyson-foods-factory-farming-antibiotic-
resistance-donnie-smith 
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Farm Animal Care. De är en av fyra organisationer i USA idag som samarbetar med 

köttproducenter och som har sin egen märkning av kött som är humant framställt. De är dock 

inte enbart verksamma inom USA utan är en internationell organisation. De arbetar för att 

förbättra levnadsförhållande för djur som föds upp inom köttindustrin. Det finns två centrala 

anledningar till att Certified Humane valdes som representant. Dels valdes de för att det är en 

internationell organisation verksam i ett flertal länder. Den andra centrala faktorn är det stöd 

organisationen har från akademiskt håll. De riktlinjer och standards som organisationen 

förespråkar och dess köttproducenter efterföljer är framtagna i samarbete med en vetenskaplig 

kommitté där 41 akademiker från institutioner runt om i världen är med, däribland Temple 

Grandin.5 Som representanter för producenter valdes tre företag som alla är listade som 

Certified Humane-producenter. Valet föll på flera olika producenter då det inte fanns någon 

som likt Tyson Foods födde upp såväl nötdjur som gris och kyckling. De som valts ut är 

Ayrshire Farm som föder upp nötdjur och grisar, Knee Deep Cattle Company som föder upp 

nötdjur och Murray´s chicken som föder kycklingar i enlighet med de riktlinjer som Certified 

Humane har tagit fram.6   

Vad det gäller ekologiskt kött har denna studie använt sig av WWF:s riktlinjer för ekologisk 

köttproduktion. Detta då WWFs riktlinjer är en internationell organisation och en förespråkare 

av ekologiskt kött. En central faktor att det är WWFs riktlinjer som varit basen i denna studie 

har varit att de är globala och därav mindre problematisk att jämföra med de USA baserade 

organisationerna som är exempel på de andra två produktionsformerna.7 Som representanter 

för ekologiska uppfödare har de svenska gårdarna Bosarps gård och Källunda gård valts ut. 

Detta då de är uttalade ekologiska producenter som säger sig förhålla sig inte bara till 

internationell utan även svensk standard för ekologisk köttproduktion. På Bosarps gård föder 

man upp både kyckling och nötkreatur medan Källunda föder upp nötdjur och gris. Dessa 

gårdar valdes även då de via sina hemsidor förmedlar tydliga beskrivningar av de former 

uppfödning och slakt genomförs på och tydliga beskrivningar av de tankar och resonemang 

som ligger bakom dessa.8   

                                                           
5 Certified Humane, How we work. Tillgänglig: http://certifiedhumane.org/how-we-work/overview/ 
6 Certified Humane, Farm profiles. Tillgänglig: http://certifiedhumane.org/farm-profiles/ 
7 WWF, Köttguide. Tillgänglig: http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/kottguiden/1595300-
wwfs-kottguide 
8 Bosarps Gård, Om oss. Tillgänglig: http://bosarpsgard.se/om-oss/ & Källunda Gård, Gården. Tillgänglig:   
http://www.kallunda.se/garden/ 2015-05-19 22:19 

http://certifiedhumane.org/how-we-work/overview/
http://certifiedhumane.org/farm-profiles/
http://bosarpsgard.se/om-oss/
http://www.kallunda.se/garden/
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1.3 Metod och teori 
 

Denna studie är en litteraturstudie av kvalitativ karaktär. Studien genomförs i enlighet med de 

6 steg för kvalitativa studier som Bryman har formulerat. Dessa sex steg är:  

1. Frågeställningar 

2. Val av relevant undersökningsmaterial 

3. Insamling av data 

4. Tolkning av data 

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 

6. Slutsatser och resultat9 

Som i modellen inleddes denna studie med att frågeställningar stipulerades. Utifrån denna 

valdes undersökningsmaterialet i den urvalsprocess som beskrevs i föregående avsnitt. 

Analysmetoden som används i denna studie är tematisk. Detta innebar i denna studie att den 

data som finns i källmaterialet systematiseras i olika teman baserade på syftesskrivningen. 

Denna tematisering är uppdelad mellan uppfödning av nötdjur, grisar och kycklingar. Den är 

även uppdelad baserat på fyra olika parametrar som alla framträder ur källmaterialet för att 

tydliggöra likheter och skillnader mellan de olika produktionsformer och de olika djurarter 

som studeras. Dessa fyra parametrar är: 

 Den yta där djuren föds upp. Här påvisas saker som ytans storlek, djurens möjlighet 

till att röra sig och huruvida de har möjlighet att visats utomhus eller enbart inomhus. 

 Slakt, särskilda bestämmelser för slakt och vid vilken ålder djuren tas till slakt. 

 Hur tillväxthormon och antibiotika används under djurens levnad. Här diskuteras även 

den mat djuren föds upp på.  

 Hälsa och fysiska ingrepp. Finns det hälsoproblem i uppfödningen? Här diskuteras 

även vilka fysiska ingrepp som genomförs och under vilka former. 

Denna tematisering utmynnar sedan i en tabell som fungerar som ett analysverktyg för att 

identifiera utmärkande egenskaper hos de olika produktionsformerna men även för att lägga 

grunden för en kritisk diskussion. Denna kritiska diskussion genomförs genom att det ur 

samma källmaterial analyseras etiska resonemang och moraliska ställningstagande. Dessa 

analyseras och diskuteras sedan komparativt mellan de olika produktionsformerna och i 

                                                           
9 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011. s. 345-347 
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förhållande till de fem friheter för djurs välbefinnande som fastställdes 1979 av UK Farm 

Animal Welfare Council.10 Dessa fem friheter lyder: 

1. Freedom from hunger and thirst 

2. Freedom from discomfort 

3. Freedom from pain, injury, or disease 

4. Freedom to express normal behavior 

5. Freedom from fear and distress 

Denna utgångspunkt för analysen väljes av två skäl. Det första skälet är att dessa fem friheter 

refereras till av två av de företrädare som analyseras i denna uppsats. Det andra skälet är att 

detta fungerar som en konkretisering av begreppet djurvälfärd. 

Därefter följer en kritisk diskussion där samstämmigheten mellan de etiska resonemangen och 

det analysverktyg som skapats i tabellen diskuteras kompletterat med olika kritikers synsätt 

och resonemang. Detta i syfte att undersöka huruvida de olika positionerna och 

rättfärdiganden är moraliskt hållbara inför en kritisk granskning. 

En relevant diskussion att föra i förhållande till denna studie är kopplad till den uppdelning i 

tre olika produktionsformer som görs. Dessa tre är fabriksuppfödning, human konventionell 

uppfödning och ekologisk uppfödning. Denna är uppdelning används i denna studie för att 

tydliggöra likheter och skillnader mellan de olika produktionsformerna och hur deras 

företrädare moraliskt resonerar kring sin verksamhet. Denna uppdelning fungerar även som en 

struktur för analysen. I verkligheten är inte denna uppdelning så tydlig och olika aktörer inom 

köttindustrin befinner sig i gråzoner mellan de olika produktionsformerna eller har inslag av 

olika produktionsformer. Ett exempel på detta är Tyson Foods Inc som i denna studie är ett 

exempel på fabriksuppfödning och på det stora hela följer de metoder för uppfödning som 

förknippas med fabriksuppfödning. Däremot finns det inslag av mer human uppfödning då 

Tyson Foods i sin slaktprocess följer de skrivelser som finns i The humane slaughter act.11 Så 

läsaren bör ha i åtanke att denna kategorisering är en konstruktion och att företrädarna som 

                                                           
10 Farm Animal Welfare Council, Five Freedoms. 1979. Tillgänglig: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121007104210/http:/www.fawc.org.uk/freedoms.htm 
11 Tyson Foods Inc, Humane Handling and Physical alterations. Tillgänglig: 
http://www.tysonfoods.com/responsible-food/animal-well-being/humane-handling-and-physical-alterations 
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valts ut representerar den produktionsform de har mest likheter med, men det finns vissa 

gråzoner.  
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2. Köttproduktion: De olika formerna 

2.1 Analys av produktionsformer 
 

Här nedan följer resultatet av den analys av vad som utmärker de tre olika 

produktionsformerna baserad på det tematiska analysverktyg som skapats. Detta 

analysverktyg finns tillgängligt i bilaga 1.  

2.1.1 Fabriksuppfödning 

 

Fabriksuppfödning karaktäriseras av att djuren föds upp på begränsad yta med hög 

koncentration av djur. Grisar och kycklingar hålls i stor utsträckning inomhus medan nötdjur 

ofta hålls i så kallade feed lots. Djuren går till slakt vid så lång som ålder som möjligt för den 

typ av kött som produceras. Målet att produkten skall nå marknaden så fort som möjligt. 

Intressant nog följer Tyson Foods, som är det exempel på fabriksuppfödning som används i 

denna studie, de föreskrifter som finns för slakt av nötdjur och grisar i The Humane Slaughter 

Act.12Andra karaktäristiska drag i fabriksuppfödningen är ett utbrett användande av 

tillväxthormoner. Även antibiotikaanvändningen är hög och det används även i förbyggande 

syfte. Fodret som djuren får är anpassat för så snabbt tillväxt som möjligt. Fysiska ingrepp 

såsom kastrationer och svansklippning är vanligt både på nötdjur och på grisar. Flera av dem 

genomförs utan bedövning. I fabriksuppfödning av alla de tre arter som studeras i denna 

studie finns utbredda hälsoproblem relaterade till avel, viktökning och de utrymme djuren 

hålls i.13 

 

 

  

                                                           
12 Bilaga 1 
13 Bilaga 1 
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2.1.2 Human konventionell köttproduktion 

 

Den humana konventionella köttproduktionen karaktäriseras av att de utrymme djuren hålls 

anpassas för varje art på ett vist som främjar naturligt beteende. Exempelvis innebär detta att 

såväl nötdjur som grisar skall ha tillgång till att vistas utomhus och grisar skall ha tillgång till 

vatten, lera och andra organiska material för att kunna rulla sig, svalka sig och böka i jorden. 

Vad det gäller kycklingar får de hållas inne men i utrymme där antalet djur och 

ammoniaknivån i luften är reglerad. Det är tillåtet att hålla nötdjur i feed lots under sista tiden 

före slakt och även grisningsboxar används. Något som blir en kontrast mot den tanke om att 

utrymme där hålls de skall främja naturligt beteende.14 

En avsikt att minimera stress och lidande hos djur under såväl slakt som vid fysiska ingrepp 

präglar den humana konventionella köttproduktionen. Fysiska ingrepp genomförs på nötdjur 

och gris medan de är helt förbjudna på kycklingar förutom vid skada. Däremot är vissa 

ingrepp såsom svanskupering på grisar förbjudna. Trots avsikten att minimera stress och 

lidande är det tillåtet att utföra vissa ingrepp utan bedövning, till exempel kastration. Däremot 

påtalas det inom denna produktionsform att uppfödaren har ett aktivt ansvar att förebygga 

sjukdomar och parasiter. Det skall göras utan antibiotika då detta inte är tillåtet i förbyggande 

syfte utan enbart vid sjukdomsbehandling. Inom denna produktionsform uttrycks att djurens 

foder skall vara av god kvalitet, inte innehålla varken animaliska biprodukter eller 

tillväxthormon. Tillväxthormoner är inte tillåtet generellt. Även i denna produktionsform 

finns liknande avelsrelaterade problem som i fabriksuppfödningen. Däremot är problemen 

med ammoniak-relaterade skador hos kycklingar och grisar mindre, tack vare utomhusvistelse 

och en hårdare reglering av hur hög ammoniakhalt som är tillåten i luften.15 

 

 

 

  

                                                           
14 Bilaga 1 
15 Bilaga 1 
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2.1.3 Ekologisk köttproduktion 
 

Den ekologiska köttproduktionen präglas av det är obligatoriskt med utomhusvistelse oavsett 

vilken av de tre djurarterna som föds upp. Detta skall göras i ett område väl anpassat efter det 

djur som föds upp och som möjliggör naturligt beteende. Djuren skall till största del födas upp 

på ekologiskt odlat foder utan kemiska bekämpningsmedel och mineralgödselkväve. 

Tillväxthormoner är inte tillåtet. Antibiotika får enbart användas efter ordination av veterinär 

och all antibiotikaanvändning skall dokumenteras noggrant. Det finns inga specifika regler 

kring fysiska ingrepp på ekologiska djur utan det är nationell och överstatlig 

djurskyddslagstiftning som reglerar detta. Detta innebär att det beroende på den plats djuren 

föds upp genomförs det olika stor mängd och olika former av fysiska ingrepp. Hos de 

ekologiska djuren finner man samma avelsrelaterade problematik som hos de två andra 

produktionsformerna men likt den humana konventionella finns det färre ammoniak-

relaterade problem tack vare den obligatoriska utomhusvistelsen. Däremot finns det en ökad 

risk för förslitningsskador tack vare avelsrelaterad problematik med till exempel vikt och 

snabbt viktökning blir extra kännbar kombinerat med utomhusvistelse. Det finns 

internationellt inga specifika slaktregler för ekologiska djur. I Sverige slaktas ekologiska djur 

separat från konventionellt uppfödda djur och enbart samtidigt med sin egen hjord. En 

intressant skillnad i vid vilken ålder djuren slaktas är att ekologiska kycklingar slaktas 

betydligt senare än sina motparter i de andra två produktionsformerna, efter 10–12 veckor 

istället för efter 5–7 veckor.16  

  

                                                           
16 Bilaga 1 
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2.2 Moraliska resonemang 

2.2.1 Fabriksuppfödning 
 

NAMI säger sig vara en förespråkare för djurs välfärd och human hantering av djur då en 

produktion som genomsyras av detta resulterar i en säker produkt av hög kvalitet. Man 

hänvisar till hemsidan Animalhandling.org som grund för sina etiska ställningstaganden.17 

Animalhandling uppger att respekt för djur som används till mat är ett värde som härstammar 

ur judiska, kristna och muslimska religiösa texter. De menar på att det är denna religiösa 

grundövertygelse som ligger till grund för den federala lagstiftning och de välfärdsprogram 

som utvecklats för djurs välfärd. De uttrycker att upprätthålla och bidra till djurs välfärd 

innebär att erbjuda ett optimalt omhändertagande genom uppfödningen och att arbeta för att 

minimera lidande. En central del menar de på är att det finns en skillnad i värde på en 

människas liv och ett djurs liv där människans liv har ett högre värde. Detta menar de innebär 

att det är moraliskt försvarbart att konsumera kött så länge detta djur föddes upp och 

hanterades i förhållande till de standards för omsorg som vetenskapligt tagits fram och i 

förhållande till de lagar och regler som finns.18 

Man hänvisar även till Larry Katz diskussion om vad djurs välfärd innebär. Larry Katz ställer 

sig frågan om djur inte har rättigheter innebär det att människan kan behandla dem hur vi vill? 

Kan grymhet till exempel rättfärdigas genom att hänvisa till att djur inte har rättigheter? Katz 

svar på detta är även om djur inte har rättigheter på samma sätt som människor innebär inte 

det att de kan behandlas hur som helst. Men skälet till detta ligger i en värdering av vad som 

är moraliskt lämpligt mänskligt beteende snarare än att djur i detta fallet skulle ha rättigheter. 

Katz menar att då vi människor har förståelse för att vissa djur är kapabla till att ha intressen 

och känna lidande bör människan respektera dessa intressen. Katz problematiserar även hur 

djurs välfärd mäts men argumenterar för en metod där noggrann granskning av ett flertal olika 

mätningsmetoder av såväl fysiologiska som beteendemässiga aspekter bör skapa ett 

användningsbart underlag för att bedöma djurens välfärd.19  

NAMI hänvisar till National Association of Biomedical Research (NABR) beskrivning av vad 

som utgör djurs välfärd. NABR menar på att välfärd för djur innebär ett etiskt ansvar att 

                                                           
17 North American Meat Institute, Animal Health/Welfare. Tillgänglig: 
https://www.meatinstitute.org/index.php?ht=d/sp/i/243/pid/243 
18 AnimalHandling.ord, Animal Welfare 101. Tillgänglig: 
http://www.animalhandling.org/ht/d/sp/i/26754/pid/26754 
19 Katz, Larry S. Animal Rights versus Animal Welfare. Rutgers NJAES Cooperative Extension, New Jersey. 2010. 
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upprätthålla och garantera djurs välbefinnande. Djurs välbefinnande definieras som ett 

tillstånd där djur upplever god hälsa, kan effektivt hantera sin levnadsmiljö och har möjligt att 

uttrycka flera olika art-specifika beteenden.20 

Tyson Foods påstår att de för att kunna leverera en nyttig och säker produkt till kunden måste 

garantera djurens hälsa och välbefinnande genom att behandla djur ansvarsfullt och med 

respekt.21 I deras egen beskrivning av företagets Core Values finns följande mening: ” We 

serve as stewards of the animals, land, and environment entrusted to us.”22 

Utöver detta har man publicerat ett Mission Statement on Animal Well-being. Detta lyder: 

Tyson Foods is committed to the well-being, proper handling and humane 

slaughter of all the animals we use to produce meat and poultry. This is a 

long-standing commitment, and we pledge our diligence in leading the 

industry pursuit of new and improved technology and methods to improve 

animal well-being. It’s not only the right thing to do; we believe it’s our 

responsibility. It’s an important moral and ethical obligation we owe our 

suppliers, customers, ourselves and, most of all, the animals we depend on 

for our livelihood. All Tyson Foods Team Members, as well as the 

independent poultry, cattle and hog farmers who supply us, are expected to 

respect and serve as stewards of the animals we work with every day, 

treating them in a proper manner at all times. The Tyson Foods 

FarmCheck® Program, which involves on-farm animal welfare audits, as 

well as our Farm Animal WellBeing Research Program and Animal Well-

Being Advisory Committee, each provide added assurance of our 

commitment.23 

I detta citat uttrycks ett moraliskt ansvar inför producenter, kunder och djuren som föds upp 

att behandla djuren med respekt. Här uttrycks att människan har en roll som förvaltare av 

naturen. Detta har en tydlig judisk-kristen bakgrund då människans roll som förvaltare av 

naturen uttrycks i skapelseberättelsen i Gamla Testamentet. Man uttrycker även att man åtar 

                                                           
20 National Association for Biomedical Research. Animal Welfare – What is Animal Welfare. Tillgänglig: 
http://www.nabr.org/animal-welfare/ 
21 Tyson Foods Inc, Why is animal well-being important. Tillgänglig:http://www.tysonfoods.com/responsible-
food/animal-well-being 
22 Tyson Foods Inc, Core Values. Tillgänglig: http://www.tysonfoods.com/our-story/core-values 
23 Tyson Foods Inc, Mission Statement on Animal Well-being. Tillgänglig: 
http://www.tysonfoods.com/responsible-food/animal-well-being 

http://www.nabr.org/animal-welfare/
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sig ansvaret för djurens välbefinnande, anständig hantering av djur och att slakten genomförs 

under humana former. 

Tyson Foods hänvisar även till de fem friheter för djurs välbefinnande som fastställdes 1979 

av UK Farm Animal Welfare Council.24 Dessa fem friheter lyder:  

1. Freedom from hunger and thirst 

2. Freedom from discomfort 

3. Freedom from pain, injury, or disease 

4. Freedom to express normal behavior 

5. Freedom from fear and distress 

Man uppmanar sina producenter att sträva emot dessa. Utöver de fem friheterna uttrycker 

företaget via sin hemsida att deras bönder arbetar hårt varje dag med att sköta djurens välfärd 

i enlighet med den bästa samtida professionella standarden.25 

2.2.2 Human konventionell uppfödning 
 

Även Certified Humane tar sin utgångspunkt i tanken om djurens välfärd. De menar på att 

djurens välfärd är relevant att främja men att det finns en skillnad på ett mänskligt och ett 

djurs liv. Certified Humane beskriver målet med sin verksamhet som att främja välfärden hos 

de djur som föds upp inom köttindustrin, förbättra dessa djurs livsförhållanden och främja 

mer ansvarsfulla produktions och uppfödningsformer.26  

Det som skiljer Certified Humanes resonemang ifrån de resonemang som förs av 

fabriksuppfödningens förespråkare är tanken om en human uppfödning. Denna definieras av 

Certified Humane på följande vis:”We are not trying to liberate farm animals; we are simply 

trying to make sure that if we are raising animals in agriculture that they get to live natural, 

more humane lives, free from abnormal distress. That is what the word humane means.”27 

Här framgår hur Certified Humanes definition av human uppfödning är en uppfödningsform 

där djuren skall leva naturliga, mer humana liv utan onaturliga stressmoment. Här finns en 

                                                           
24 Farm Animal Welfare Council, Five Freedoms. 1979. 
25 Tyson Foods, Our Commitment to Animal Well-being. Tillgänglig: http://www.tysonfoods.com/responsible-
food/animal-well-being 
26 Certified Humane, How we work. 
27 Certified Humane, How we work. 



16 
 

likhet med de fem friheter för djursvälbefinnande som presenterades ovan. Certified Humane 

uttrycker likt de fem friheterna att ett liv fritt från onormal stress, lidande och med möjlighet 

till ett normalt beteende är centrala delar av djurens välfärd.  Detta menar de skall genomsyra 

djurens liv från födsel till slakt. Vidare beskriver Certified Humane att en human uppfödning 

som främjar djurens välfärd är en uppfödning där djuren är fria att göra det som kommer 

naturligt till dem. Exempelvis att böka för grisar. Djuren skall även födas upp i utrymme som 

erbjuder rikligt med utrymme och skydd. Hela uppfödningen och hur djuren hanteras under 

transport och vid slakt menar Certified Humane skall genomsyras av att den stress och det 

lidande djuret utsätts för skall minimeras. En annan aspekt som skiljer Certified Humane från 

företrädarna av fabriksuppfödning är att de i sitt resonemang kring djurs välfärd även 

inkluderar krav på den föda djuren får. Certified Humane betraktar tillgång till färskt vatten 

och hälsosam diet med foder fritt från animaliska biprodukter, antibiotika och tillväxthormon 

som en central del av att främja djurens välfärd.28 

2.2.3 Ekologisk uppfödning 
 

Även de ekologiska uppfödarna tar sin utgångspunkt i tanken om att djurens välfärd är 

central. De definierar välfärd som hur djuren mår och hur djuren har det. Men till skillnad från 

de andra begränsar man sig inte enbart till djurens välbefinnande utan man resonerar även 

kring planetens välbefinnande. De uttrycker att djurens välfärd är lika viktig att främja som 

klimatet och biologisk mångfald. En central skillnad på den ekologiska uppfödningens 

resonemang kring välbefinnande jämfört med de andra produktionsformerna är kravet på 

djurens möjlighet att vara utomhus. De uttrycker att utevistelse där djuren får söka sin egen 

föda är en central del av djurens naturliga beteende och bidrar med såväl stimulans som ökade 

sociala kontakter.29 

De inkluderar även andra aspekter i tanken om djurens välfärd. Djuren skall ha riklig tillgång 

till föda och vatten. Tillväxthormoner är inte tillåtet då anses skada djur och natur och 

antibiotika anses enbart vara lämpligt att använda vid sjukdom. De inkluderar passande vård 

vid sjukdom som en av del av djurens välfärd. Man inkluderar även de omständigheter som 

                                                           
28 Certified Humane, How we work. 
29 WWF, Kött och välfärd. Tillgänglig: http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/kottguiden/kott-
och-djurvalfard/1595754-wwfs-kottguide-kott-och-djurvalfard 
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djuren dör under som en central del av djurens välbefinnande. Djuren skall vara bedövade och 

hanteras på ett vis som minimerar lidande och stress.30  

2.3 Farm Animal Welfare Councils fem friheter för djurs välfärd som analysverktyg 

 

I denna del av uppsatsen analyseras de olika produktionsformerna och deras företrädare 

såsom de uttrycks i Bilaga 1 i förhållande till de fem friheter för djurs välfärd som Farm 

Animal Welfare Council tagit fram. Det som undersöks är huruvida företrädarna för de olika 

produktionsformernas beskrivningar av sin verksamhet på ett tillfredställande vis uppfyller de 

fem friheter för djur välfärd som Farm Animal Welfare Council tagit fram. 

2.3.1 Frihet från hunger och törst 

 

Här nedan diskuteras de olika produktionsformerna i förhållande till den första av de fem 

friheterna. Denna är frihet från hunger och törst. I denna studie preciseras denna frihet som fri 

tillgång till färskt vatten och en diet som bidrar till god hälsa. Även att djuren inte skall 

utsättas för längre tidsperioder utan tillgång till mat eller vatten räknas in.31 

Fabriksuppfödningens företrädare i denna studie uppfyller inte denna frihet. Djuren så länge 

de är på den plats de föds upp beskrivs ha tillgång till foder och vatten kontinuerligt. Däremot 

under transporter så uppfylls inte denna frihet. Tyson Foods beskriver hur djuren först vid 

transporter som överstiger 24h lastas av och ges foder och vatten. Även på slakterierna bryts 

denna frihet. Djuren har på plats på slakteriet tillgång till vatten hela tiden däremot får de först 

föda om de hålls i över 24h. Man kan med skälighet argumentera för att det inte är någon 

frihet från hunger och törst när djuren kan hållas utan mat i upp till 24h och utan vatten vid 

transporter på upp till 24h. Tyson Foods uppger att transporter så långa som 24h är 

undantagsfall och 4-6h långa transporter är regel.32 Problematiken kvarstår dock då 6h utan 

vatten och foder innebär att djuren inte är fria från hunger och törst då det kan tänkas att 

djuren såväl är törstiga som hungriga efter 6h utan mat och vatten. Ytterligare ett exempel 

som delvis inkräktar på denna frihet är att vid uppfödning av kalvar som skall bli kalvkött 

begränsas intaget av järn och fibrer för att garantera att köttet får den önskade ljusa färgen. 

Detta leder att många kalvar inte får i sen den mängd järn de behöver och därav blir 

                                                           
30 WWF. Kött och välfärd.  
31 Farm Animal Welfare Council, Five Freedoms. 1979. 
32 Tyson Foods, Responsible Transportation. Tillgänglig: http://www.tysonfoods.com/responsible-food/animal-
well-being/supply-partners-and-responsible-transportation 
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anemiska.33 Ett annat brott mot denna frihet är den stora användning av antibiotika och 

tillväxthormoner i den diet djuren inom fabriksuppfödning får. Den snabba tillväxten som 

skapas delvis på grund av denna diet bidrar inte till en god hälsa utan är en bidragande orsak 

till olika typer av förslitningsskador och andra viktrelaterade hälsoproblem.  

Företrädarna för den humana konventionella uppfödningen uppfyller inte heller denna frihet. 

Certified Humane uttrycker de krav man ställer på sina uppfödare vad det gäller tillgång till 

mat och vatten på följande vis:  ”Livestock must have access to fresh water and a diet 

formulated or assessed to maintain full health and promote a positive state of well-being. 

Feed and water must be distributed in such a way that livestock can eat and drink without 

undue competition.”34 Denna standard ser likadan ut för grisar och kycklingar. Här kan vi se 

hur standarden kräver av uppfödaren att djuren skall ha tillgång till färskt vatten och ges en 

diet som främjar hälsa och välbefinnande. Maten och vattnet skall även distribueras på ett vis 

så djuren kan äta och dricka utan att behöva tävla om maten. Denna typ av system bör 

innebära frihet från hunger och törst. Däremot likt fabriksuppfödningens representanter 

uppstår problem vid transporter. I Certified Humanes standard ingår för kycklingar inga krav 

på tillgång till vatten eller föda direkt före eller under transporten. För nötdjur och grisar 

däremot har krav på att djuren inför transporten skall ha tillgång till vatten ända fram tills de 

lastas på transporten och de skall ha tillgång till mat upp till 4 respektive 5 timmar före 

transport. Därefter skall maten tas bort för att förhindra kräkningar och obehag under 

transporten. Däremot under transporten har djuren varken tillgång till föda eller vatten. Vilket 

då bryter mot denna frihet på samma sätt som fabriksuppfödningens representanter.35 Man 

ställer även krav på fodret då det förväntas vara av hög kvalitet och inte innehålla varken 

tillväxthormoner eller animaliska biprodukter.  

Till skillnad från de andra två produktionsformerna uppfyller den ekologiska 

köttproduktionen denna frihet. Då djuren har tillgång till att vara ute i stor utsträckning har de 

inte enbart möjligheten att söka föda på ett naturligare vis utan de skall även vara garanterade 

fri tillgång till färskt vatten och grovfoder som komplement till övrigt bete. Detta garanterar 

att djuren har fullständig tillgång till vatten och föda. Den ekologiska köttproduktionen 

undviker även de problem som de andra två produktionsformerna möter under transporten då 

                                                           
33 DeGrazia, David. The ethics of confining animals i The Oxford handbook of animal ethics, Beauchamp, Tom L. 
& Frey, R. G. (red.), Oxford University Press, New York, 2011. s, 755-757 
34 Certified Humane. Humane Farm Animal Care Animal Care Standards January 2014 BEEF CATTLE. s.2 
Tillgänglig: http://certifiedhumane.org/how-we-work/our-standards/ 
35 Certified Humane. Humane Farm Animal Care Animal Care Standards January 2014 BEEF CATTLE. s.29  

http://certifiedhumane.org/how-we-work/our-standards/
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man ställer krav på att djuren skall slaktas så lokalt som möjligt, gärna på samma gård där de 

föds upp. Detta innebär att transporterna antingen är obefintliga eller väldigt korta. Som 

exempel på detta kan gården Bosarp i Skåne som fungerar som representant för ekologisk 

uppfödning i denna studie. De uttrycker hur allt det kött som de producerar även slaktas i 

Skåne och den längsta transporten är under 1h i längd.36 Vilket är en markant skillnad mot de 

upp 24h långa transporter som förekommer hos representanterna för fabriksuppfödning. Man 

ställer även höga krav på det foder som djuren ges. Det skall vara ekologiskt odlat i så stor 

utsträckning som möjligt, inte innehålla antibiotika eller tillväxthormoner och det skall vara 

fiberrikt och anpassat efter just den art och ras som föds upp.  

2.3.2 Frihet från obehag 
 

Här nedan analyseras hur de olika produktionsformernas företrädare uppfyller friheten från 

obehag. Denna frihet specificeras som att djuren förses med en lämplig omgivning med skydd 

och med möjlighet att vila på ett komfortabelt vis.  

Fabriksuppfödningens företrädare uppfyller inte denna frihet. Nötdjuren hålls i så kallade 

feed-lots medan grisar hålls inomhus i stålfållor på betonggolv med suggorna i så kallade 

grisningsboxar. Kycklingar hålls inomhus i stora lador men däremot inte i burar. Ingen av 

dessa former som uppfyller båda de krav som ställs ovan. Feed-lotsen ger varken skydd eller 

möjlighet till komfortabel vila medan till exempel kycklingarna må va skyddade från rovdjur 

och väder då de är inomhus men den stora koncentrationen djur på liten yta förhindrar att 

kycklingarna kan vila på ett komfortabelt sätt. Alla dessa tre former präglas av en stor mängd 

djur på liten yta möjligheten till att komfortabelt vila är begränsad på grund av utrymmesbrist 

och brist på material att bygga en viloplats av. Dessa uppfödningsformer är så kallade 

CAFOs, eller concentrated animal feeding operations och dessa är inte förenliga med tanken 

om frihet från obehag.  

Företrädarna för den humana konventionella köttproduktionen uppfyller delvis friheten från 

obehag. Under uppfödningen av nötdjur i denna produktionsform har de tillgång till 

utomhusvistelse där de har tillgång både vindskydd och skugga. I dessa betesmarker har 

djuren även möjligheten att vila i skydd och då uppfyller båda parametrarna av friheten från 

obehag. Däremot så håller man djuren sista tiden innan slakt i feed-lots. Vilka då i förhållande 

till den här studiens analys inte är fria från obehag. Samma dynamik finns i uppfödningen av 

                                                           
36 Bosarps Gård, Om oss. 
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grisar där grisarna skall ha tillgång till att vara utomhus och under utomhusvistelsen skall det 

finnas tillgång till skydd. Men använder sig även av grisningsboxar där suggorna hålls under 

uppfödningen av nya kultingar. Så även här uppnår man frihet från obehag i delar av sin 

produktion medan andra delar inte uppfyller dessa krav. Däremot uppfyller 

kycklinguppfödningen inom denna produktionsform de parametrar för frihet från obehag som 

ställs här. Man kräver inte utomhusvistelse men oavsett om djuren är ute eller inne ställs krav 

på att det skall finnas en viss yta per kyckling, djuren skall vara skyddade från väder och 

rovdjur. De skall även hållas i utrymme där det är mörkt 6h per natt för att möjliggöra en 

naturlig sömn och vila för kycklingarna. 

Företrädarna för den ekologiska köttproduktionen uppfyller de två kraven för frihet från 

obehag för alla tre djurarter som föds upp. Den obligatoriska utomhusvistelsen kombinerat 

med krav på bland annat storlek och vilken typ av material som finns i inhägnaden försäkrar 

man sig om att djuren har nog med yta och material för att skapa egna lämpliga platser att vila 

på och i dessa inhägnader skall djuren ha tillgång till skydd från väder, värme och rovdjur. I 

Sverige kombineras detta med krav på anpassningar till de olika krav som olika årstider ställer 

på uppfödningen. Till exempel håller man nötdjur i så kallad lösdrift under vinterhalvåret för 

att skydda djuren från vädret. 

2.3.3 Frihet från smärta, skada och sjukdom 
 

Med frihet från smärta, skada och sjukdom menas i denna studie att dessa skall minimeras, 

förebyggas och om skador eller sjukdomar uppstår skall de snabbt diagnostiseras och 

behandlas.  

Fabriksuppfödningen uppfyller inte heller denna frihet. Man använder sig av antibiotika i 

förebyggande syfte vilket i sig är problematiskt men ändå ett förebyggande arbete mot 

sjukdomar. Däremot finns det ett flertal andra punkter där företrädarna för fabriksuppfödning 

bryter mot denna frihet. Man genomför flertalet ingrepp på såväl nötdjur som grisar utan 

bedövning. Den utbredda användningen av tillväxthormoner är även det problematiskt då den 

snabba viktökningen orsakar till exempel ledskador och hjärt- och kärlsjukdomar på de 

kycklingar som föds upp. Just den snabba viktökningen och onormala vikt som kycklingarna i 

den här produktionsformen uppnår är ett problem relaterat till såväl avel som kost. I denna 

produktionsform finns även problem med olika typer av sjukdomar och skador som uppstår på 

grund av den miljö djuren hålls i. Hos grisar finner man luftvägsproblem relaterade till höga 

halter av ammoniak i luften i de utrymme de hålls i. Liknande problem finns i uppfödningen 
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av kycklingar där luftvägsproblem och ögonsjukdomar är vanliga vilka även de är relaterade 

till höga ammoniakhalter i luften. Här framgår hur såväl det förebyggande arbetet mot skador 

och sjukdomar, de ingrepp som görs utan bedövning och de stora skade- och 

sjukdomsproblem relaterade till avel, kost och de utrymme djuren hålls inte uppfyller de 

parametrar som utgör frihet från smärta, skada och sjukdom. 

Företrädarna för human konventionell uppfödning i denna studie uttrycker att de arbetar aktivt 

för att minimera lidande. Detta görs till exempel vid slakt genom att man kräver att djuren är 

bedövade, hanteras minimalt och av kompetent, utbildad personal.  

Antibiotika är förbjudet och använts inte förutom vid sjukdomsbehandling av ett enskilt djur. 

Man tillåter däremot vissa ingrepp på nötdjur och grisar såsom kastration och hornborttagning 

medan till exempel kupering av svansar och öronmärkning är förbjudet. Trots att man säger 

sig arbeta för att minimera djurens lidande genomförs hornborttagning och kastrationer utan 

bedövning. Man genomför inga ingrepp på kycklingar förutom om det finns 

veterinärmedicinska skäl för detta.  

Man uttrycker även att varje enskild uppfödare har ansvar att förebygga parasiter och 

sjukdomar. Då tillväxthormoner inte är tillåtet uppstår inte lika stora viktrelaterade problem 

som inom fabriksuppfödningen men då man i stor utsträckning föder upp samma raser 

kvarstår de avelsrelaterade problemen. Man motarbetar även de ammoniakrelaterade problem 

som finns i uppfödningen av grisar och kycklingar genom att reglera ammoniaknivån i luften 

och ha krav på effektiva system för att ta bort spillningen från de utrymme djuren lever i.  

Den humana konventionella uppfödningen är något bättre än fabriksuppfödningen då man 

hanterar och förebygger vissa av de hälsoproblem som finns inom fabriksuppfödningen. 

Däremot når man inte helt upp till frihet från smärta, skada och sjukdom. Detta då till 

exempel avelsrelaterade problem och genomförandet av ingrepp utan bedövning kvarstår.  

I den ekologiska uppfödningen som den representeras i denna studie är varken 

tillväxthormoner eller antibiotika tillåtna. Antibiotika är tillåtet på enskilda djur efter 

ordination av veterinär men inte i förebyggande eller tillväxtfrämjande syfte. Däremot tillåter 

man vaccinationer som ett förebyggande medel mot olika typer av sjukdomar.  

Det finns inga specifika regleringar för fysiska ingrepp eller slakt hos de representanter som 

deltar i denna studie. Man följer den nationella lagstiftningen vilket i Sverige innebär att 

många ingrepp är förbjudna och tillåtna ingrepp som till exempel kastrering skall genomföras 
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med bedövning. Även för slakt gäller det att den skall genomföras med bedövning och i 

former som minimerar lidande.  

Representanterna för denna produktionsform uttrycker sitt ansvar att förebygga sjukdomar 

och parasiter. Detta genom att bland annat välja raser och uppfödningsmetoder för att främja 

naturlig motståndskraft mot parasiter och sjukdomar. Hos djuren som föds upp ekologiskt 

finns det färre problem med luftvägar och ögonskador hos kycklingar och grisar tack vare att 

kraven på utomhusvistelse medför att djuren inte utsätts för de höga ammoniaknivåer i luften 

som orsakar dessa skador. Däremot finns det ett stort problem med avels- och viktrelaterade 

förslitningsskador. Detta då man i stor utsträckning föder upp raser framavlade för 

köttproduktion som inte är anpassade för ett liv med mycket rörelse på ojämna ytor. 

Likt den humana konventionella köttproduktionen är den ekologiska ett steg i rätt riktning i 

förhållande till fabriksuppfödningen men uppnår inte en frihet från smärta, skada och 

sjukdom. Man förebygger och hanterar ett flertal av de problem som uppstår inom 

fabriksuppfödningen men det kvarstår fortfarande problem. Avels- och viktrelaterade 

förslitningsskador kvarstår som ett problem som förvärras av djurens utomhusvistelse då till 

exempel djurens leder utsätts för högre påfrestningar.  

2.3.4 Frihet att utrycka naturligt beteende 
 

Denna frihet specificeras i denna studie som att djuren förses med nog med utrymme, 

lämpliga faciliteter och sällskap av sin egna art för att uttrycka sitt artspecifika naturliga 

beteende. 

Fabriksuppfödningens representanter uppfyller inte heller denna frihet. Den olika 

djurhållnings former som används ger inte utrymme för djuren att uttrycka naturligt beteende. 

Tydliga exempel på detta är grisarna som hålls inomhus i stålfållor utan möjlighet att rulla sig 

i lera eller böka i jorden. Likaså har suggor som i grisningsboxar ingen möjlighet till ett 

naturligt beteende.  

Hos kycklingarna framstår dels liknande problematik där en stor mängd djur hålls på liten yta 

inomhus. Det organiska material som används för att täcka golvet tillåter inte till exempel 

sandduschar som är ett naturligt beteende hos kycklingar. Hos kycklingarna finns det även 

fysiska aspekter som förhindrar det naturliga beteendet. Allvarliga ledskador relaterade till 

avel och viktökning gör att kycklingarna kan få det svårt att röra sig överhuvudtaget och 



23 
 

likaså de ögonskador som uppstår på grund av den höga ammoniaknivån i luften leder till att 

många av kycklingarna har väldigt dålig syn vilket försvårar det naturliga beteendet. 

Företrädarna för human konventionell köttproduktion lägger stor vikt vid att naturligt 

beteende skall främjas. De uttrycker att de utrymmen där djuren hålls skall anpassas för att 

djuren skall ha möjlighet att uttrycka artspecifika såväl fysiska som beteenderelaterade behov. 

De kräver inte att kycklingar skall hållas utomhus medan de andra två djurarterna skall hållas 

utomhus. Djuren som är ute skall ha kontinuerlig tillgång till hagar och bete. Grisar skall ha 

möjlighet att rulla sig i vatten och lera samt att böka i jorden. Kycklingarna som får hållas 

såväl inne som ute skall däremot ha en miljö där naturliga beteenden som att picka i marken 

och ta en sanddusch skall möjliggöras. Där kycklingarna hålls skall det även vara mörkt 6h i 

sträck varje natt för att möjliggöra en naturlig sömn.  En central skillnad mot 

fabriksuppfödningen är att de problem med ammoniakrelaterade skador inte är en stor faktor i 

denna uppfödningsform då de aktiv motarbetas genom reglering av ammoniaknivån i luften, 

uppstädning av spillning och tillgång utomhusvistelse hos grisar. 

Det finns dock viss problematik kvar som gör att inte denna uppfödningsform heller uppnår 

en frihet att utrycka naturligt beteende. Det faktum att Feed-lots och grisningsboxar är tillåtna 

om än i begränsade tidsspann är dessa djurhållningsformer en stor begränsning av djurens 

möjlighet att uttrycka ett naturligt beteende. Den avelsrelaterade problematiken kvarstår även 

där förslitningsskador och ledskador kan göra det svårt för djuren att uttrycka naturliga 

beteenden. 

Även hos företrädarna för ekologisk produktion inom denna studie framhålls att främja 

djurens naturliga beteende som en central del av djurens välfärd. Detta görs genom garanterad 

utomhusvistelse och möjligheter till att uttrycka naturligabeteenden som att bada i lera och 

böka jorden hos grisar. Till skillnad från de andra produktionsformerna inkluderar de även att 

djuren får söka sin egen föda som ett naturligt beteende. Detta menar förespråkarna för 

ekologisk djurhållning bidrar såväl stimulans som ökade sociala kontakter med andra djur 

inom samma art. De skiljer sig även genom att de förespråkar att det är så centralt att främja 

naturligt beteende att även av vilken ras som uppföds och vilka uppfödningsmetoder som 

använts bör anpassas efter huruvida de djur man föder upp kan ges möjlighet att uttrycka sitt 

naturliga beteende.  

Det finns dock ett problem som kvarstår och förvärras i förhållande till de andra 

produktionsformerna. Det är att de avelrelaterade problem som finns förvärras av djurens 
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utomhusvistelse. Ledskador och liknande förvärras genom att de köttraser som föds inte är 

anpassade för ett liv i en naturlig miljö. Detta leder till skador som kan vara så allvarliga att 

djurens möjlighet att röra sig och liknande påverkas vilket då inkräktar på deras möjlighet att 

uttrycka sitt naturliga beteende.  Utöver detta framstår företrädarna för ekologisk uppfödning 

som de av företrädarna för de olika produktionsformerna som kommit längst i arbetet för att 

främja ett naturligt beteende.  

2.3.4 Frihet från rädsla och stress 
 

Frihet från rädsla och stress preciseras i denna studie som att djuren skall födas upp på ett vis 

och i utrymme som inte skapar stress eller mentalt lidande.  

Fabriksuppfödningens representanter uppfyller inte heller denna frihet. Detta på grund av en 

mängd olika faktorer. De utrymmen djuren föds upp i skapar stress och mentalt lidande. 

Trängsel kombinerat brist på stimulans och möjlighet att uttrycka naturligt beteende är några 

av orsakerna till detta. Andra faktorer såsom att fysiska ingrepp genomförs utan bedövning 

och att djuren tas tidigt efter födseln ifrån sina mödrar bidrar till ökad stress och mentalt 

lidande. Likaså bidrar de utbredda hälsoproblemen till en ökad stress. Mängder av olika 

neurotiska problem uppstår i dessa miljöer såsom djur som tuggar på varandra eller på sina 

hägnader. Djur som är apatiska eller visar på tvångsbeteenden såsom att rulla tungan finns 

även de. Även slakten och transporten dit är en stressfaktor som bidrar till ett mentalt lidande 

hos djuren. 

Företrädarna för human konventionell uppfödning uttrycker genomgående att djuren skall 

behandlas på ett vis som minimerar stress och lidande. Till exempel vid slakt skall djuren 

hanteras minimalt och enbart av utbildad kompetent personal för att minimera den stress och 

det lidande som djuren utsätts för. Det skall dock sägas att trots att man arbetar för att 

minimera dessa är en total frihet från dessa inte uppnådd utan slakt och transport proceduren 

skapar ändå ett visst lidande och en viss stress. Likaså gör de ingrepp utan bedövning som 

genomförs även om de genomförs i former som skall minimera stress och lidande är det 

troligt att obedövad kastration av grisar eller hornbortagning på nötdjur orsakar stress. 

I denna produktionsform verkar det uppstå färre neurotiska problem än i fabriksuppfödningen 

vilket troligtvis kan tillskrivas de förbättrade levnadsförhållanden och större möjligheter till 

att uttrycka naturligt beteende. Däremot bör användandet av grisningsboxar ses som 
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problematiskt då dessa även vid användning under begränsad tid bör vara ett upphov till 

onaturlig stress. Likaså gäller detta de hälsoproblem som diskuterats tidigare. 

Även hos företrädarna för ekologisk uppfödning uttrycks ett tydligt fokus på att minimera 

smärta och stress hos de djur som föds upp. De uppfödare som är representanter i denna studie 

menar på att vid slakten minskas stressen och lidandet genom att djuren dels inte transporteras 

några längre sträckor men även att djuren slaktas separat från andra grupper med djur så att 

det är i komforten av djur de känner igen. Likt den humana konventionella djuruppfödningen 

lär också det fokus på att främja naturligt beteende ha en positiv på effekt på djurens 

stressnivåer. Även det faktum att det hos representanterna för ekologisk uppfödning inte 

genomförs några obedövade ingrepp bör minska stressen. Däremot likt hos de 

produktionsformerna finns det hälsoproblem som bör bidra till en viss onaturlig stress. Likaså 

bidrar med stor sannolikhet slakt proceduren till en ökad stressnivå hos djuren trots det fokus 

som finns på att minska den stress djuren utsätts för. En mycket central skillnad på de tre 

produktionsformerna är att enbart i fabriksuppfödningen framträder utbredd neurotiska 

problematik medan varken representanterna för human konventionell köttproduktion eller 

representanterna för ekologisk köttproduktion överhuvudtaget uppvisar någon form av 

utbredd neurotisk problematik. 
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3. Slutsatser 
 

Som vi kan se ovan uppfyller ingen av de analyserade formerna av köttproduktion kraven för 

de fem friheterna för djurs välfärd på ett tillfredställande sätt. Detta betraktar jag som 

problematiskt då alla tre olika produktionsformers företrädare baserar sina moraliska 

ståndpunkter och resonemang på en grundläggande tanke om att djurens välfärd bör främjas 

och försvaras.  

Fabriksuppfödningens företrädare, trots att de själva presenterar de fem friheterna som något 

de strävar efter att uppfylla, möter alltså inte kraven för en ända frihet i denna studie. Detta 

uppfattar jag som djupt problematiskt då detta innebär att djurens välfärd inte främjas i denna 

produktionsform trots att förespråkarna uttrycker att man åtar sig att garantera för djurens 

välfärd och välbefinnande. Problematiken med lidande, stress och begränsad eller ingen 

möjlighet för djuren att uttrycka naturligt beteende är alla anledningar till att denna 

produktionsform bör undvikas. Detta då man i denna småskaliga studie finner dels denna 

problematik men även en stor klyfta mellan de moraliska ståndpunkter som företrädarna utger 

genomsyrar verksamheten och de faktiska former för uppfödning, transport och slakt som 

tillämpas.  

Företrädarna för human konventionell produktion baserar sin moraliska ståndpunkt dels i 

tanken om djurens välfärd men även i tanken om att djuren skall kunna leva ett mer humant 

liv. Ett mer humant liv definierar de som ett naturligt liv fritt från onaturlig stress. Den 

humana konventionella köttproduktionen framstår i analysen i förhållande till de fem 

friheterna som ett bättre alternativ än fabriksuppfödning men dock kvarstår det en mängd 

olika problem. Temporära djurhållningsformer som grisningsboxar och feed-lots kombinerat 

med transportrutiner och olika typer av hälsoproblem gör att man inte uppfyller de fem 

friheterna för djurs välfärd. Det som i mina ögon gör att produktionsformen framstår som ett 

bättre alternativ än fabriksuppfödningen är att djuren har en större möjlighet att uttrycka 

naturligt beteende och att företrädarna för denna produktionsform aktivt arbetar för att 

minimera lidande och stress. Även om man inte uppnår frihet från dessa. Det framgår hur det 

som förespråkarna definierar som ett humant liv tydligt premieras i uppfödningen. Man 

arbetar aktivt för att djuren skall ha möjlighet att uttrycka naturligt beteende och man arbetar 

för att minimera stress. Däremot ifrågasätter jag hur ett naturligt liv särhålls från en naturlig 

död av förespråkarna. Är ett liv verkligen naturligt när det avslutas i förtid och på onaturlig 

väg. Likaså kritiserar Tom Regan hur ordet human omdefinieras för att passa 
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köttproduktionen. Han menar på att när köttproducenter uttrycker att de behandlar sina djur 

humant bör detta innebära rutiner som genomsyras av medlidande, sympati, hänsyn, vänlighet 

och barmhärtighet. Detta menar Regan på är ordet humans betydelse och hänvisar till 

Webster-Merriams ordlista. Han menar på att omdefinitioner av begreppet human leder till att 

uppfödningsrutiner som inte är humana enligt den ursprungliga definitionen av ordet benämns 

som humana.37 Vi kan se hur det är fallet här där förespråkarna för human konventionell 

köttproduktion beskriver rutiner som dels inte uppfyller de fem friheterna men även enligt 

mig inte kan sägas vara präglade av medlidande, sympati eller barmhärtighet. Jag anser att 

rutiner som obedövade fysiska ingrepp och kastrationer och användandet av grisningsboxar är 

inte förenliga med tanken om en produktion genomsyrad av sympati, hänsyn och 

barmhärtighet. 

I förhållande till de fem friheterna för djurs välfärd framstår den ekologiska uppfödningen 

som den produktionsform som uppfyller de olika friheterna på det bästa viset. Frihet från 

hunger, törst och obehag uppfylls så som de definieras i denna studie medan övriga tre 

friheter inte uppfylls fullt ut. Frihet från smärta och frihet från stress uppnås inte fullt ut men 

företrädarna för produktionsformen visar på hur de har kommit långt i sitt arbete att förbygga 

och minimera onaturlig smärta och lidande. Hur djuren hålls, transporteras och rutinerna för 

fysiska ingrepp är alla i förhållande till de andra produktionsformerna att föredra då dessa är 

ett ännu ett steg längre i arbetet för att minimera lidande och stress även om man inte fullt ut 

uppnår frihet från stress och smärta. Av dessa tre skulle jag förespråka den ekologiska 

uppfödningen. Även om denna inte är oproblematisk framstår ekologisk köttproduktion i 

denna som den produktionsform som på bästa vis motarbetar stress och lidande samtidigt som 

dess företrädare främjar ett naturligt beteende. 

  

                                                           
37Regan, Tom, Tomma burar: en bok om djurrätt, Back to Being i samarbete med Djurens rätt, 

Hallsberg, 2009. s.112-113 
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Bilaga 1 
Nötdjur Factory Farming Human konventionell 

köttproduktion 

Ekologisk köttproduktion 

Utrymme Veal-Crates 

 

Feed-lots 

 

Kontinuerlig tillgång 

till hagar och 

betesmarker.  

 

Vindskydd och skugga. 

 

Sista tiden före slakt är 

feed-lots tillåtna. 

 

 

Bete är obligatoriskt.  

 

Skillnader mellan olika 

länder. 

 

EU tillåter att låta tjurar 

ha sin utevistelse i 

rastgårdar. 

 

Lösdrift under 

vinterhalvåret.  

 

Slakt Tiden för slakt avgörs 

av djurens vikt 

 

Kalvar för kalvkött 

slaktas vid 3 månader 

till 1 års ålder. 

 

Slakten skall 

genomföras i enlighet 

med Humane 

Slaughter Act 

Minimera stress och 

lidande.  

 

Slakterier skall möta 

North American Meat 

Institute´s riktlinjer. 

Köttraser slaktas 

vanligtvis före andra 

betesperioden efter att ha 

fått gå med sina mödrar 

första betesperioden. 

 

Det finns inga speciella 

slaktregler för ekologiskt 

kött.  

 

I Sverige skall 

ekologiska djur slaktas 

separat. 

 

Foder,  

Antibiotika & 

Tillväxthormoner 

Kalvkött: begränsas 

järn- och fiberintaget 

för köttet ska få 

önskad färg. 

 

Spannmål och 

tillväxthormon 

 

Antibiotika används i 

förebyggande syfte.  

Fodret skall vara av hög 

kvalitet och inte 

innehålla animaliska 

biprodukter. 

 

Tillväxthormoner är 

inte tillåtet. 

 

Antibiotika får enbart 

används vid behandling 

av sjukdom hos enskilt 

djur.  

Fiberrikt, ekologiskt 

odlat foder 

 

Tillväxthormoner är inte 

tillåtet. 

 

Antibiotika får enbart 

används efter ordination 

av veterinär och inte i 

tillväxtfrämjande eller 

förebyggande syfte.  
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Antibiotikaanvändning 

måste dokumenteras 

 

Vaccinationer är tillåtna. 

Fysiska ingrepp 

och hälsa 

Kastrationer, 

brännmärkning och 

hornborttagning. 

 

Skall genomföras av 

tränad personal med 

specialverktyg.  

 

Förslitningsskador och 

Neurotiska problem. 

 

Hornborttagning och 

borttagning av 

hornproducerande 

celler tillåtet före viss 

ålder. 

 

Minimera stress och 

lidande 

 

Gummirings-kastrering 

och annan typ av 

bandkastrering tillåten 

 

Ansvar att förebygga 

sjukdomar och parasiter 

Inga specifika 

regleringar utöver 

djurskyddslagstiftning  

 

Ansvar att förebygga 

parasiter och sjukdomar.  

 

Val av raser och 

uppfödningsmetod görs 

för att främja naturligt 

beteende och 

motståndskraft mot 

parasiter och sjukdomar. 

 

 

 

Grisar Factory Farming Human konventionell 

köttproduktion 

Ekologisk 

köttproduktion 

Utrymme Inomhus i stålfållor 

med betonggolv. 

 

Kultingar tas tidigt från 

sina mödrar. 

 

Grisningsboxar  

 

Enbart 32% av Tyson 

Foods suggor hålls i 

öppna burar. 

Utomhus 

 

Grisningsboxar är 

tillåtna men skall mäta 

minst 37.6 square feet  

 

Möjlighet att rulla sig i 

vatten och lera.  

 

Ammoniaknivå i luften 

reglerad. 

 

Utomhus antingen 

på betongplatta eller 

betesmarker 

 

Möjliggöra naturligt 

beteende 

 

Tillgång till rikligt 

med strö material 

även inne för att 

främja naturligt 

beteende. 
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Naturligt beteende skall 

främjas. 

Reglerad 

ammoniaknivå i 

luften. 

Slakt Slaktålder varierar 

beroende på vilket kött 

som avses att 

produceras. 

 

4 månader- 1 år 

 

Humane Slaughter Act.  

Minimera hantering. 

 

Utbildad och kompetent 

personal. 

 

Minimera stress och 

lidande. 

 

Följa North American 

Meat Institute´s 

riktlinjer. 

 

 

Inga specifikt 

ekologiska riktlinjer 

för slakt.  

 

I Sverige skall 

ekologiska djur 

slaktas separat. 

 

Minimera lidande 

och stress 

Foder, 

Antibiotika & 

Tillväxthormoner 

Tillväxthormoner 

används i 

viktökningssyfte.  

 

Antibiotika används 

både vid sjukdomar och 

i förebyggande syfte. 

Fodret skall vara av hög 

kvalitet och skall inte 

innehålla animaliska 

biprodukter. 

 

Tillväxthormoner: inte 

tillåtet  

Antibiotika: enbart vid 

sjukdomsbehandling på 

enskilda djur. 

Ekologiskt odlat 

foder utan kemiska 

bekämpningsmedel 

och 

mineralgödselkväve.  

 

Antibiotika: inte i 

tillväxtfrämjande 

syfte utan ordineras 

enbart av veterinär 

och skall 

dokumenteras. 

 

Fri tillgång till 

grovfoder. 

Fysiska ingrepp 

och hälsa 

Kastration och 

svansborttagning. 

 

Skall göras av tränad 

personal, med 

specialverktyg. 

 

Många ingrepp utan 

bedövning. 

 

Vanligt med sjukdomar 

i luftvägarna på grund 

Kupering av svansar 

och öronmärkning 

förbjudet 

 

Kastrering utförs utan 

bedövning på grisar 

under 7 dagars ålder.  

 

Ansvar att motverka 

parasiter och sjukdomar 

 

Förslitningsskador 

vanliga. 

 

Mindre skador i 

luftvägar pga 

utomhusvistelse 

 

 Inga specifika 

regler för ingrepp på 

ekologiska djur utan 

allmän lagstiftning 

som gäller 
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av dammfylld luft och 

ammoniakångor.  

 

Neurotiska problem 

 

Avelsrelaterade 

problem 

Avelsrelaterade 

problem 

 

Avelsrelaterade 

sjukdomar 
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Kyckling Factory Farming Human konventionell 

köttproduktion 

Ekologisk 

köttproduktion 

Utrymme I lador, dock ej burar 

 

Skydd från dåligt 

väder, extrema 

temperaturer, 

rovdjur och 

sjukdomar.   

 

Antalet djur per 

kvadratmeter i 

enlighet med 

National Chicken 

Council 

rekommendation på 

0.8 square foot per 

fågel vilket 

motsvarar ungefär 7 

kvadratdecimeter. 

 

Fri tillgång på föda 

och vatten 

 

Golvet i ladorna 

täckt med organiskt 

material 

möta fysiska och 

beteenderelaterade 

behov.  

 

Inte krav på 

utomhusvistelse. 

 

Vid möjlighet att gå 

ut skall det ges från 

4 veckors ålder. De 

skall ha tillgång till 

att vara ute minst 8h 

om dagen.  

 

Skydd från rovdjur 

och skugga. 

 

Inomhus: 

Spillningen skall 

städas upp och 

luftkvaliteten skal 

vara hög för att 

undvika 

ammoniakrelaterade 

skador. 

 

Det får max finnas 

6lbs kyckling per 

square foot.  

 

6h mörker varje natt, 

för att möjliggöra 

naturlig sömn.  

Tillgång till 

utevistelse antingen 

på bevuxen mark 

eller på hård yta.  

Slakt Slaktas vid 5-7 

veckors ålder 

Slaktas vid 5-7 

veckors ålder 

 

Skall infångas 

individuellt och 

bäras i båda benen.  

Slaktas efter 10-12 

veckor. 

 

Inga specifikt 

ekologiska riktlinjer 

för slakt. 

 



38 
 

I Sverige skall 

ekologiska djur 

slaktas separat. 

  

 

Foder, Antibiotika & 

Tillväxthormoner 

Antibiotika tillåtet i 

förebyggande syfte 

 

Undivker antibiotika 

som även används av 

människor 

 

Födan anpassad för 

snabbt tillväxt och 

viktökning 

Fodret skall vara av 

hög kvalitet och den 

skall inte innehålla 

animaliska 

biprodukter. 

 

Tillväxthormoner: 

inte tillåtet 

 

Antibiotika: enbart 

vid 

sjukdomsbehandling 

på enskilda djur. 

Enbart ekologiskt 

foder 

 

Antibiotika 

förbjuden förutom 

efter ordination av 

veterinär. Skall 

dokumenteras 

Fysiska Ingrepp och 

Hälsa 

Avelsrelaterade 

problem såsom 

Ledskador, 

skelettskador och 

hjärt- och 

kärlsjukdomar. 

 

Problem med ögon 

och luftvägar pga 

ammoniakångor och 

dålig luftkvalitet 

 

Inga ingrepp på 

broilers 

Inga ingrepp 

förutom av 

medicinska skäl. 

 

Näbbtrimning, tå-

klippning och 

kastration är 

förbjudet. 

 

Avelsrelaterade 

problem. 

Avelsrelaterade 

problem. 

 

Inga specifika regler 

för ingrepp på 

ekologiska djur utan 

allmän lagstiftning 

som gäller 

 

 

 

Referenslista fabriksuppfödning: 
 

National Chicken Council, Animal Welfare for Broiler Chickens. Tillgänglig: 

http://www.nationalchickencouncil.org/industry-issues/animal-welfare-for-broiler-chickens/ 

 

Tyson Foods Inc, Animal Housing. Tillgänglig: http://www.tysonfoods.com/responsible-food/animal-

well-being/animal-housing 

 

http://www.nationalchickencouncil.org/industry-issues/animal-welfare-for-broiler-chickens/
http://www.tysonfoods.com/responsible-food/animal-well-being/animal-housing
http://www.tysonfoods.com/responsible-food/animal-well-being/animal-housing
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Tyson Foods Inc, Animal Well-being. Tillgänglig: http://www.tysonsustainability.com/animal-well-

being#  

 

Tyson Foods Inc. Fiscal Facts Book. 2013. Tillgänglig: 

https://s1.q4cdn.com/900108309/files/doc_downloads/Tyson%202013%20Fact%20Book.pdf 

 

Tyson Foods Inc, Humane Handling and Physical alterations.  

Tillgänglig: http://www.tysonfoods.com/responsible-food/animal-well-being/humane-handling-and-

physical-alterations   

 

Tyson Foods Inc, Sow Housing. Tillgänglig: http://www.tysonfoods.com/media/position-

statements/sow-housing  

 

Referenslista human konventionell köttproduktion:  
 

AMI, Guidelines for Developing Best Practices for Beef Slaughter. Tillgänglig på: 

https://www.meatinstitute.org/index.php?ht=d/sp/i/107917/pid/107917  

 

Humane Farm Animal Care, Comprehensive Animal Welfare Standards Comparison by Program – 

Chickens, Beef-cattle and pigs. Tillgänglig: http://certifiedhumane.org/wp-

content/uploads/2014/01/Comp.Standards.Comparison.Chart_.wappendix.11.26.13.pdf  

 

Referenslista ekologisk köttproduktion:  
 

Jordbruksverket, Ekologiska nötkreatur. Tillgänglig: 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/djurhallning/notkr

eatur.4.1cb85c4511eca55276c8000793.html  

 

Jordbruksverket, Slakt och annan avlivning av grisar. Tillgänglig: 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/grisar/slaktochannanavlivning.4.

6a459c18120617aa58a8000206.html 

 

Krav, Så här produceras ekologiskt nötkött. Tillgänglig: http://www.krav.se/sa-har-produceras-

ekologiskt-notkott 

 

http://www.tysonsustainability.com/animal-well-being
http://www.tysonsustainability.com/animal-well-being
https://s1.q4cdn.com/900108309/files/doc_downloads/Tyson%202013%20Fact%20Book.pdf
http://www.tysonfoods.com/media/position-statements/sow-housing
http://www.tysonfoods.com/media/position-statements/sow-housing
https://www.meatinstitute.org/index.php?ht=d/sp/i/107917/pid/107917
http://certifiedhumane.org/wp-content/uploads/2014/01/Comp.Standards.Comparison.Chart_.wappendix.11.26.13.pdf
http://certifiedhumane.org/wp-content/uploads/2014/01/Comp.Standards.Comparison.Chart_.wappendix.11.26.13.pdf
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/djurhallning/notkreatur.4.1cb85c4511eca55276c8000793.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/djurhallning/notkreatur.4.1cb85c4511eca55276c8000793.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/grisar/slaktochannanavlivning.4.6a459c18120617aa58a8000206.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/grisar/slaktochannanavlivning.4.6a459c18120617aa58a8000206.html
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WWF, Köttguide – Ekologiskt griskött. Tillgänglig: http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-

fotavtryck/kottguiden/1595401-wwfs-kottguide-ekologiskt-griskott 

WWF, Köttguide – Ekologisk kyckling. Tillgänglig: http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-

fotavtryck/kottguiden/1645016-wwfs-kottguide-ekologisk-kyckling 

WWF, Köttguide – Ekologiskt nötkött. Tillgänglig: http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-

fotavtryck/kottguiden/1595363-wwfs-kottguide-ekologiskt-notkott 
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