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Förord 
Livet som företagare är en balansgång på slak lina. Hårdnande konkurrens och 
ändrade beteenden hos kunderna ställer stora krav på effektiv produktion och en 
verksamhet som utvecklas kontinuerligt. Ny teknik är en strategi som ofta visat 
sig effektiv i konkurrensen, men inte alltid. Tekniken måste bidra till effektivare 
produktion så att kostnaden för den betalar sig men även generera ett mervärde 
som kunden är villig att betala för. 

Detta projekt har genomförts i samarbete med en suggring i Värmland. Som ett 
led i att förstärka sin position som livsmedelsproducenter ville de undersöka dels 
konsumenternas vilja att betala mer för lokalproducerade produkter, dels olika  
sätt att föda upp och hantera slaktsvin. Användningen av ett mobilt slakteri har 
varit en av möjliga förändringar av teknik. JTI – Institutet för Jordbruks- och 
Miljöteknik har i två rapporter (JTI-rapport Lantbruk & Industri nr 300 och 316) 
behandlat teknik och utformning av mobila slakterier för svenska förhållanden. 
Mot bakgrund av dessa två projekt har nu arbetet gått vidare. 

Marknadsundersökningen har varit ett spännande arbete. Från de tidigare tekniska 
utredningarna har nu även konsumenternas attityder studerats, vilket är viktigt 
med tanke på att konsumentens val påverkar utvecklingen av sättet att producera 
griskött.   

Biträdande forskare Christoffer Anderson har för JTI:s räkning utfört arbetet till-
sammans med t.f. forskningsledare Kristina Lindgren och forskare Nils Hannerz. 
AgrD Carl-Johan Lagerkvist och FD Peter Frykblom vid SLU har tillsammans med  
Dr Fredrik Carlsson, Göteborgs Universitet, bidragit till marknadsundersökningens 
utformning och analys av inkomna svar. 

Projektet är finansierat med EU-medel genom Länsstyrelsen i Värmland.  

Uppsala i mars 2005 

Lennart Nelson 
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 
Syftet med projektet var att undersöka möjligheterna för ett antal producenter  
av griskött att skaffa ett starkt varumärke och få bättre betalt för sina produkter 
genom att ändra sin produktion och därmed produkternas egenskaper. I samarbete 
med producentgruppen och efter en noggrann urvalsprocess valdes ett antal 
produktmervärden. Dessa omfattade köttets geografiska ursprung, grisarnas foder 
och uppväxtmiljö, köttets spårbarhet och transporten av grisar till slakt.  

För att undersöka konsumenternas värderingar användes enkäter utformade för 
”Värdering med valexperiment”. Metoden med valexperiment kan delvis hantera 
problemen med att konsumenter ofta väljer på ett annat sätt när de faktiskt handlar 
i butiken än när de svarar på frågor i en marknadsundersökning. Valexperiment 
har också använts tidigare för att mäta svenska konsumenters attityder till livs-
medel och det fanns en väl upparbetad kompetens på metoden. Totalt 600 enkäter 
skickades till konsumenter inom ett avgränsat område om tre kommuner i 
Värmland. Efter ett tredje utskick hade 309 enkäter besvarats (52%).  

Resultatet av undersökningen visade att konsumenterna framförallt var villiga  
att betala mer för köttet om grisarna slaktas i ett lokalt eller mobilt slakteri så att 
långa transporter undviks. Även omsorg om grisarna under uppfödningen i form 
av tjockare halmbädd, liksom svensk odling av proteinrika foderingredienser och 
om köttet kan spåras till uppfödaren ökade betalningsviljan. Däremot gav värm-
ländskt ursprung och spårbarhet till landsdel en (statistiskt säker) lägre värdering. 
Konsumenternas värdering redovisas i kronor, men eftersom nivån på merbetal-
ningen är beroende av förutsättningarna redovisas allt tillsammans under avsnittet 
”Resultat”.  

Resultaten från denna studie liknar de från andra konsumentundersökningar. Livs-
medelssäkerhet i form av svenska djur uppfödda på svenskt (GMO-fritt) foder och  
god djuromsorg ligger i topp på konsumenternas lista över krav på produktions-
kvalitet. Spårbarhet till producenten och personlig kontakt vid inköp inger förtroende.  

Summary 
The aim of this study was to evaluate the possibility to build a label of pork meat 
that can compete successfully and contribute to a better economic outcome to a 
group of pork producers. In collaboration with the producers, different ways of 
changing the production in order to meet the consumers interests were discussed. 
After a careful selection, five production attributes were chosen and they included: 
geographical origin of the pig production, traceability of the pork, pig feed, animal 
housing and distance from farm to slaughter. 

The consumers preferences and willingness to pay (WTP) for the different 
attributes were studied by choice experiment (con–joint analysis). A mail survey 
was distributed to 600 inhabitants in the region (Värmland). After two reminders 
52% of the questionnaires were returned and analysed. The results revealed a  
substantial increase in WTP for pork chop if the pigs were slaughtered at the farm, 
in a mobile slaughterhouse or at a local slaughterhouse within 50 km. There was 
also an increase in WTP for Swedish feed, housing with deep-bedding and 
labelling the farm of origin. 
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Bakgrund 
Konkurrensen för producenter av griskött är hård. Den suggring som detta projekt 
har samarbetat med har därför kontinuerligt sökt innovativa åtgärder för att stärka 
sin ekonomi. De har tidigt varit med och levererat kött som lokalt marknadsförts 
som lokalproducerat. Men de har inte nöjt sig med detta utan har letat efter fler 
sätt att utveckla sina företag.  

De senaste åren har debatten om djurhantering på slakterier, i Sverige men även 
andra delar av världen, blossat upp. Massmedia har rapporterat om brister hos 
olika slakteriers djuromsorg, vilket påverkat opinionen. Samtidigt har många av 
de stora slakterierna i Sverige tvingats att lägga ner för att lönsamheten har blivit 
för låg. Djuromsorg och brist på slakterier i närområdet är två orsaker till att det 
startats mindre, lokala slakterier och gårdsslakterier.  

Konsumenten har blivit mer uppmärksam på djuromsorgen och att djuren hanteras 
efter de lagar som gäller. Suggringen har försökt att se möjligheterna i debatten 
och nyfiket utrett om mobil slakt vid gården kan vara ett alternativ. Ofta gäller att 
mobil slakt kostar mer. Uppvägs dessa kostnader av en större betalningsvilja hos 
konsumenten? Efter ett par utredningar av tekniken om mobil slakt har nu frågan 
kommit till konsumenten – vad är denne villig att betala extra för? Det är vad 
denna undersökning studerat.  

Marknadsundersökning 

Att introducera en vara på en marknad är förenat med stora kostnader i form av 
investeringar i teknik, produktion, försäljningsinsatser, marknadsföring etc. En 
marknadsundersökning är ett sätt att undersöka marknaden i förväg. Därmed kan 
olönsamma investeringar i viss mån undvikas.  

När man skall göra en marknadsundersökning är det mycket viktigt att kunna 
definiera vad som ska studeras och studiens syfte. Därefter väljs en lämplig metod 
för undersökningen. Eftersom det blir för dyrt att fråga hela marknaden (särskilt  
i fall med konsumentprodukter) sker ett urval, som är potentiella kunder. Dessa 
tillfrågas om sina val, preferenser och attityder till produkten för att få veta hur 
kunderna tänker och handlar. Förfrågan kan ske med många olika metoder, till 
exempel genom intervjuer eller enkäter.  

Insamlade data analyseras och tolkas för att hitta slutsatser, som kan gälla för hela 
marknaden. Enkelt uttryckt handlar det om att göra kvalificerade gissningar om 
vad som hade varit resultatet om alla hade tillfrågats. Den generella arbetsgången 
för en marknadsundersökning (Christensen et al., 2001) ser ut på föjande sätt: 

1) Problem och undersökningens syfte 

2) Val av metod 

3) Urval av konsumenter 

4) Insamling av data  

5) Analys och tolkning av resultat 
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 Merbetalning av vara 

Syftet med marknadsundersökningen är att försöka hitta sätt att kunna ta mer 
betalt för det producerade grisköttet. Som bakgrund kan det därför vara intressant 
att diskutera kundens köpprocess och vad som kan få kunden att välja en vara  
som kostar mer än konkurrerande varor.  

Köpprocessen är den handlingskedja som kunden går igenom för att slutligen 
köpa en viss vara. Kunden köper en vara därför att han/hon har någon typ av 
behov. En typisk handlingskedja för kunden är (Kotler et al., 2001): 

1) Identifiering av behov. Kunden inser att ett behov behöver tillfredsställas.  
Ex Jag behöver köpa middag 

2) Insamling av information. Kunden listar upp alternativ. Ex Jag kan äta ute, 
jag kan äta löksoppa, jag kan äta fläskkotlett etc. 

3) Utvärdering av alternativ. Kunden går igenom alternativen. Ex Jag är sugen 
på en köttbit. Jag köper fläskkotlett. 

4) Köpbeslut. Kunden fattar beslut om att köpa en viss vara. Ex Jag köper 
fläskkotletter. 

Generaliserat ser köpprocessen ut på det här sättet, men avvikelser förekommer 
givetvis eftersom vi har med människor att göra. Ju mindre viktiga inköpsbeslut  
det handlar om desto mer intuitivt handlar kunden. Inköp av ett hus renderar 
mycket mer strukturerat arbete hos kunden än inköp av basvaror. Exakt hur proces-
sen ser ut vid inköp av griskött spelar här mindre roll. Syftet med beskrivningen 
ovan är att sätta in den här marknadsundersökningen i sitt sammanhang. Kunderna 
har en inköpsprocess och ska de betala mer för en vara måste denna process 
påverkas så att köpbeslutet blir den dyrare varan.  

Men varför skulle en kund köpa en dyrare vara? Grunden för denna studie är att 
kunden är en rationell varelse. Kunden försöker därför göra så rationellt riktiga 
köpbeslut som möjligt. Ett sätt att beskriva detta är att säga att kunden försöker 
maximera värdet av ett köp. I det totala värdet ingår alla delar som uppfattas som 
värdefulla i köpet och i den totala kostnaden ingår alla delar av köpet som upp-
fattas som kostnader (Kotler et al., 2001), figur 1. 

  Totalt värde för kund § Produkt 

§ Service 

§ Personliga värden 

§ Imagevärden 

- 

 

 

Total kostnad för kund § Pengar  

§ Tid 

§ Energi 

§ Ansträngning 

= Värde för kunden  

Figur 1. Värde för kunden vid köp. 
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Ska vi få kunden att betala mer pengar för varan måste antingen värdet av köpet 
ökas eller så får andra kostnader sänkas. Det kan ske genom att exempelvis höja 
imagen eller göra produkten mer tillänglig. Denna undersökning har haft som 
syfte att studera vad kunden anser vara det som höjer produktens värde.  

Det finns en rad olika sätt att marknadsföra en vara. Argumentet kan vara lågt pris, 
bra kvalitet, god service, bra servicenät. Maten kan t.ex. vara ekologisk, vegetarisk, 
närproducerad, näringsrik, snabblagad. Diskussioner som förs om produktkvalitet 
kan bli lite förvirrande ibland för att olika personer har olika syn på vad en produkt 
är. Vad är då en produkt? Vissa tycker att t.ex. imagevärden inte har att göra med 
produkten och ser på en produkt som en vetenskapsman – ett stycke materia som 
inte påverkas av känslor. Andra håller inte med. I den här undersökningen utgår  
vi ifrån att kunden köper ett paket av tjänster. Detta paket är en kombination av 
kärnprodukten, som är själva grisköttet, och andra utökade tjänster, som levereras 
tillsammans med kärnprodukten.  Exempel på denna typ av utökade tjänster runt 
produkten kan vara särskilda sätt att bedriva produktionen. Hur mycket halm 
grisarna får och var de slaktas kanske inte påverkar köttkvaliteten men påverkar 
ändå det paket som erbjuds kunden. I undersökningen kallas dessa egenskaper som 
ligger runt själva kärnprodukten för produktens mervärde. Sammanfattningsvis 
går undersökningen ut på att hitta de mervärden som kunden verkligen tycker höjer 
värdet av köpet och som kan leda till bättre lönsamhet för suggringen.   

Konsumentens attityd och köpbeteende 

En svårighet med marknadsundersökningar är att veta konsumentens beteende i  
en köpsituation (pers. medd. Nilsson, 2003). På frågor vilka varor och produkter 
en konsument skulle köpa svarar man ofta så som man vill agera men inte som 
man agerar vid köptillfället. Denna problematik har att gör med något som 
marknadsundersökare kallar ”Teorimänniska & Praktikmänniska”.  

Undersöker man konsumentens betalningsvilja för en viss produkt kan man få 
svaret att producenten kan få ut ett högt pris för varan eller att konsumenten är 
villig att köpa produkten ofta. När sedan produkten är lanserad går inte försälj-
ningen som marknadsundersökningen visade. Hade här tagits hänsyn till ”Teori-
människan & Praktikmänniskan” hade produktens mervärde kanske valts annor-
lunda eller så hade marknadsföringen förändrats.  

Tabell 1 beskriver skillnaderna mellan ”Teorimänniska & Praktikmänniska”.  
”Teorimänniskan” är villig att betala mer för ekologisk, näringsriktig, svensk mat 
m.m. medan ”Praktikmänniskan” har andra mervärden som dominerar, vilket 
leder till att de produkter som har mervärde efter ”Teorimänniskan” inte säljer alls 
eller väldigt dåligt.  

Tabell 1. Skillnaden mellan ”Teorimänniska” och ”Praktikmänniska”. 

Teorimänniskan Praktikmänniskan 
• Ekologisk mat • Snabbt 
• Näringsriktig • Enkelt 
• Etiskt riktig • Billigt 
• Närproducerat • Lättåtkomligt 
• svenskt  
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Sammanfattningsvis innebär detta stora svårigheter för den som vill göra en 
marknadsundersökning som vänder sig mot konsumentmarknaden. För att försöka 
motverka dessa problem kan olika mätmetoder användas. 

Värdering med valexperiment 

För att hantera problemet att kunden inte agerade enligt tidigare typer av mark-
nadsundersökningar utvecklades en ny metod. Den kallas valexperiment och 
används ofta inom miljöekonomi, marknadsföring samt transportekonomi för att 
förutse konsumenters val.  

I ett valexperiment ställs konsumenten inför en serie av upprepade val av angivna 
produkter där produktens egenskaper (såsom ursprung, foder, uppväxtmiljö, 
spårbarhet, transport samt pris) varieras. Det kan liknas vid att konsumenten vid 
upprepade tillfällen får två produkter framför sig och måste välja den ena. Metoden 
har ett flertal fördelar jämfört med andra värderingsmetoder. En av de viktigaste 
fördelarna är att ett valexperiment liknar ett faktiskt köpbeslut: konsumenten  
väljer en vara utifrån flera alternativ, där varan har mer än en angiven egenskap  
och är prissatt. Motsvarande möjligheter att jämföra och rangordna betalningsviljan 
för en produkt med mer än en alternativ egenskap saknas i andra metoder för att 
uppskatta betalningsvilja. 

Det finns studier som visar att valexperiment på ett tillförlitligt sätt kan användas 
för att förutse möjligheten att introducera nya produkter (Jayne et al., 1996). Det 
finns också studier som bekräftar att de resultat som erhålls i ett valexperiment är 
jämförbara med observerat beteende (revealed preferences) (Adamowicz et al., 
1994; Adamowicz et al., 1997; Carlsson & Martinsson, 2001). 

Metoden med valexperiment är dock inte utan kritik. Den viktigaste kritiken 
handlar om att kunderna tenderar till att överskatta betalningsviljan på grund av 
att värderingen avser produktegenskaper som ännu inte finns. List & Gallet (2001) 
fann att en genomsnittlig kund överskattade betalningsviljan i ett valexperiment 
med en faktor tre jämfört med ett faktiskt köpbeslut. Andra studier visar att graden 
av överskattning beror på vilken typ av produktegenskaper som värderas. Över-
skattningen är mindre för egenskaper som är direkt hänförliga till varan och där 
varan tydligt kan förses med den värderade egenskapen (Carson et al.,1999). 

Resultat från Lusk & Schroeder (2003) visar att total (summering av värdet av 
samtliga undersökta produktmervärden) hypotetisk betalningsvilja är högre än 
total faktisk betalningsvilja, men att motsvarande inte gäller för värderingen av 
enskilda (marginella) produktmervärden. Senare studier (Carlsson et al., 2004b) 
visar att användningen av en prisvarning i ett valexperiment med livsmedel 
minskar betalningsviljan och därför kan användas för att påverka problemet med 
överskattning. (Exempel på en prisvarning finns på sid. 32.) 

Valexperiment har också kritiserats på grund av svårighetsgraden i valsituationen 
(Johnson & Desvousges, 1997; DeShazo & Fermo, 2002; Swait & Adamowicz, 
2001). Det har ifrågasatts om rangordningen mellan produkter i valexperiment 
påverkas av om varorna är prissatta eller inte vid valsituationen. Befintliga studier 
har dock förkastat denna hypotes (Carlsson et al., 2004c).  
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Slaktbranschen och tekniken med mobila slakterier 

Antalet slakterier i Sverige har minskat de senaste åren, vilket leder till att djur 
som ska slaktas ibland måste transporteras långa sträckor till något av de få stor-
skaliga slakterierna. Därefter transporteras köttet tillbaka för lokal försäljning. Ett 
alternativ till detta skulle vara att låta slakteriet komma till djuren istället – ett så 
kallat mobilt slakteri. Detta alternativ skulle kunna vara tilltalande för djuren som 
ska slaktas. De skulle inte behöva utsättas för de påfrestningar som transport, 
blandning med andra djur och uppstallning på slakteri medför.  

Djurskyddsbestämmelser 

För att en lantbrukare ska få bedriva djurproduktion krävs att denne följer de lagar 
och regler som gäller för djurhållning. Dessa regler gäller från det att djuren föds 
tills de slaktas. Den svenska djurskyddslagen kan anses radikal i sin syn på djur, 
eftersom den ger djuren ett egenvärde utöver deras värde för oss människor. 
Lagen erbjuder djuren skydd som individer. Djuren ska skyddas från onödigt 
lidande och sjukdom. Detta gäller för alla djur som människan håller. Att kunna 
bete sig naturligt är grundläggande för alla djurs välbefinnande. Sverige anses ha 
en av de strängaste djurskyddslagarna i världen, men även om de svenska bestäm-
melserna är mycket bra ska man alltid arbeta med förbättringar. Det finns alltid 
sådant som kan och måste förbättras (Sarfati, 2001). 

Slakt är det största ingrepp som vi kan utföra mot djur. Det är mycket viktigt  
att slakten sker på ett så skonsamt sätt som möjligt och att djuren behandlas väl  
och inte utsätts för onödigt lidande när de förs till slakt. Om djuren kan slaktas 
nära uppfödningsplatsen slipper de långa transporter för att komma till slakteriet. 
Kanske behövs förändrade regelverk och avgifter för att underlätta för både 
småskaliga och mobila slakterier (Sarfati, 2001). Begreppet småskalig slakt har 
försvunnit och regelverket skiljer sig inte för små- och storskalig slakt, utan 
reglerna ska medge en viss flexibilitet. Svenska myndigheter har drivit frågan  
om differentiering av avgifterna, men har inte fått något gehör inom EU. 

Transport av levande djur 

Enligt Jordbruksverket är det tillåtet att transportera djur i högst 8 timmar och med 
möjlighet till dispens i högst ytterligare 3 timmar. Detta gäller transport med bil 
inom landet. Vid transport inom olika EU-länder gäller andra regler, liksom vid 
transport med fartyg och flygplan. När ett djur hämtas på gården för transport till 
slakt påverkas det av en rad olika moment, t.ex. lastning, transport och lossning. 
Dessa moment gör att djuret blir stressat, vilket gör att vissa hormoner utsöndras, 
andra ämnen frigörs i kroppen och djurets hälsa blir sämre. Hög stress hos grisen 
kan leda till att vikten sjunker samt att grisen kan drabbas av uttorkning (Wajda  
et al., 2003; Atkinson, 2000). Undersökningar visar att även vibrationer på last-
bilen under transporten har stressande effekter, det kan t.ex. uttrycka sig genom  
att grisarna kräks. Låter man grisarna vila två till sex timmar efter transporten  
innan de går till slakt reduceras de negativa effekterna på köttkvaliteten, under 
förutsättning att djuret hamnar i en miljö där det känner sig tryggt (Grandin, 2003; 
Nilsson, 2003; Atkinson, 2000). 
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Två problem man kan få med köttkvaliteten hos stressade djur är PSE-kött (Pale, 
Soft, Exudative) och DFD-kött (Dark, Firm, Dry). PSE-kött är vanligast för grisar. 
Andelen PSE påverkas av hanteringen av djuren främst i drivningsgången till 
bedövningen och hanteringen i slaktstallet. Andra orsaker till PSE kan vara att 
djuret utfodrats i nära anslutning till transport och att djuren inte fått vila innan 
slakten (Hedberg et al., 1999; Atkinson, 2000). Felaktig hantering av djuren precis 
innan slakt kan leda till ekonomiska förluster beroende på både minskad levande-
vikt hos djuret och på minskad fett- och köttvikt hos slaktkroppen (Wajda et al., 
2003). Varje år skadas ett stort antal djur under transporten till slakteriet (Benfalk 
et al., 2002). Det medför ekonomiska förluster och lidande för djuren. Varje år dör 
mellan 0,05-0,07 % av grisarna under transport (Atkinson, 2000).  

Mobila slakterier 

Mobila slakterier har funnits i Sverige och Norge sedan 1960 men då endast för 
slakt av ren. Tidigare bestämmelser tolkades så att mobil slakt inom EU var 
tillåtet endast för ren. Anledningen till detta var de speciella förhållanden som 
råder runt rennäringen med långa transportavstånd och djur som är svåra att 
transportera (Benfalk et al., 2002). I USA förekommer även slakt av nöt, buffel, 
svin och fjäderfä i mobila slakterier (Nilwert, 2003).  

Enligt nya EU-bestämmelser som tillämpas fr.o.m. 1 januari 2006 är mobil slakt 
tillåten för alla djurslag. De mobila slakterierna ska uppfylla alla krav som gäller 
för andra slakterier och eventuella nationella regler kommer inte att försvåra mobil 
slakt (pers. medd., Scherling, 2005). Vid avfallshanteringen bör man observera  
att hanteringen ska ske i ett slutet system från slakteri till avfallscontainer och att 
mellanlagring sker så att inte avfallet kan komma på avvägar. Även djurskydds-
reglerna är lika för mobil och stationär slakt och det gäller även den del i före-
skrifterna i L22, där det ställs krav på kompetens hos den som driver verksamheten 
och de som utför slakten.  

En fördel med mobila slakterier är att det medför färre stressande moment som  
kan påverka köttkvaliteten. Risken för stress under lastning, transport och lossning  
försvinner eftersom djuren inte transporteras. Grisarna behöver inte heller utsättas 
för smärtan i samband med märkning eftersom de kan märkas efter slakt. Tekniken 
för gasbedövning är inte utvecklad för ett mobilt slakteri (Benfalk et al., 2002)  
utan bedövning görs lämpligen med eltång eller bultpistol (nötkreatur). En anpass-
ning av de mobila slakterierna behövs för att man ska hinna avbloda i tid efter 
bedövning.  

Livsmedelsverket har tydliga regler för vatten som används till humankonsumtion 
samt inom livsmedelsindustrin. Om det mobila slakteriet köper godkänt vatten för 
transport till slakteriplatsen ska man enligt dagens regler ta vattenprov från tapp-
kranarna minst en gång per månad. Om man istället vill använda vattnet som finns  
på gården, måste vattenprov tas i förväg för att säkerställa vattenkvaliteten. Det  
är också viktigt att tänka på att det finns tillräckligt vattenflöde för att försörja 
mobilen (Benfalk et al., 2003). För att få en god livsmedelshygien är även ned-
kylning av slaktkroppen en avgörande faktor. Teoretiskt bör nedkylningen i ett 
mobilt slakteri inte vara ett problem, men eftersom slaktkropparna hänger tätare än 
på ett stationärt slakteri kan det försvåra kylningsförloppet (Benfalk et al., 2002).  
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Ett mobilt slakteri består av olika delar som transporteras med lastbil. Själva 
slaktenheten består av tre delar. En vagn där slakt och nedkylning utförs, en vagn 
eller lastbil för vidaretransport av kött (kan även användas för nedkylning av kött) 
och den sista delen består av en container för slaktavfall (Benfalk et al., 2002). 
Eftersom slakteriet flyttas mellan gårdar gäller det att antalet djur vid varje slakt-
tillfälle är tillräckligt eftersom för många flyttningar skulle innebära långa och 
dyra ställtider. Man räknar med att kunna slakta ungefär fem timmar per dag vid 
slakt på samma plats hela dagen. Resterande tid går åt till transport, uppställning, 
rengöring m.m. (Benfalk et al., 2002).  

Mobil slakt i en suggring 

En suggring består av flera gårdar som samarbetar om sin slaktsvinproduktion, 
figur 2. Principen går ut på att en gård (navet) sköter suggorna, de övriga gårdarna 
(satelliter) sköter slaktsvinproduktionen.  

 

Figur 2. Schematisk bild över en suggring. 

Suggorna insemineras i navet och ett par veckor innan grisning skickas de till en 
gård inom suggringen och stannar hos kultingarna en tid. Därefter går suggorna 
tillbaka till navet och semineras på nytt. Slaktsvinen stannar på gården tills de är 
slaktmogna och därefter går de till slakt.  

Gård A

Gård D
Gård E

Gård B Gård C
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Fördelarna är att varje del i suggringen kan koncentrera sig på sin uppgift. Man 
minskar risken för att sprida smitta och sjukdomar eftersom man endast transpor-
terar grisar inom navet och inte köper in smågrisar från andra gårdar. En suggring 
ger dessutom lantbrukare utan anställd personal en chans till ett större socialt 
utbyte, vilket kan vara ett problem i lantbruk där bonden arbetar ensam. Nackdelar 
med en suggring är att som medlem i en suggring har man mindre möjlighet att 
påverka hela produktionen jämfört med om man har t.ex. integrerad produktion. 
Man kan bara påverka den del man själv arbetar med (Svantesson, 1995). 

En teoretisk anpassning av slaktstrukturen inom suggringen, som totalt födder upp 
cirka 30 000 slaktsvin per år, visade att ett mobilt slakteri till största delen skulle 
vara placerat minst en dag på samma gård, se figur 3. 
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Figur 3. Antal slaktdagar som sker hos samma producent utan att mobilen behöver 
flyttas. 

Under cirka 80 % (171 av 217 dagar) av tiden kommer det mobila slakteriet att 
vara placerat på en och samma gård under minst en arbetsdag. Det gör att det inte 
blir så mycket ställtider som ökar kostnaderna och minskar beläggningen för det 
mobila slakteriet (Benfalk et al., 2003).  

Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka möjligheten för en suggring att stärka 
sin position som livsmedelsproducenter. Detta gjordes genom att undersöka hur 
konsumenterna värderar åtgärder som suggringen kan genomföra för att profilera 
produktionen. 
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Genomförande 
För att undersöka konsumenternas värderingar (betalningsvilja) valdes den metod 
som beskrivs i teoriavsnittet, Värdering med valexperiment. Valet föll på denna 
metod, trots viss kritik, för att den ändå delvis kan hantera problemen med att 
konsumenter ofta väljer på ett annat sätt när de faktiskt handlar i butiken än när  
de svarar på frågor i en marknadsundersökning. En fördel med valexperiment är 
också att man kan utnyttja varje konsument i flera val, vilket gör det möjligt att 
hålla ned det totala antalet konsumenter som ska svara och därigenom kostna-
derna för en undersökning.  

Vidare är valexperiment en metod som forskare vid SLU behärskar väl och som 
har använts vid andra mätningar av svenska konsumenters attityder till livsmedel. 
Därmed bidrog forskarnas upparbetade kompetens till att förbättra urvalsproces-
sen och formuleringen av lämpliga produktmervärden.  

Som kontaktmetod valdes utskick av enkäter eftersom det är kostnadseffektivt  
och de tillfrågade konsumenterna riskerar inte att påverkas av en intervjuperson.  

Val av produktmervärde 

För att kunna formulera lämpliga produktmervärden var första steget att identi-
fiera ett antal åtgärder som producentgruppen kunde vara beredda att genomföra 
för att på olika sätt förstärka sitt varumärke. Vilka mervärden skulle suggringen 
kunna arbeta med? Suggringen har tidigare undersökt möjligheterna att använda 
sig av mobil slakt i stället för stationär slakt. Mobil slakt innebär större kostnader, 
är konsumenterna beredda att betala ett högre pris för mobilt eller lokalt slaktat? 
Valet av slaktform var ett naturligt val av mervärde.  

Andra mervärden ingick också för att se på vad konsumenterna värdesätter och  
de bidrog till att visa hur starkt konsumenternas intresse var för mobil slakt.  

Efter en längre diskussion inom arbetsgruppen och med suggringen landade valet 
främst på produktionstekniska mervärden. Mervärdena valdes dels så att det var 
åtgärder som suggringen kunde påverka själva, dels därför att projektgruppen 
bedömde att de skulle kunna öka betalningsviljan. I denna undersökning valdes 
fem olika produktmervärden: 

• Ursprung 
 

• Foder 
 

• Uppväxtmiljö 
 

• Spårbarhet 
 

• Transport 
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Ursprung 

Var djuret är uppfött kan vara viktigt för konsumenten i flera avseenden. 
Orsakerna till detta kan vara att konsumenten vill främja inhemsk- och/eller lokal 
produktion, rädslan för genetiskt modifierade livsmedel, bekämpnings- och/eller 
läkemedelsrester i produkten, minskad belastning på miljön m.m.  

Foder 

En gris äter cirka 240 kg foder under de sista 100 dagar den lever. Hur detta foder 
är komponerat är olika beroende på gårdens förutsättningar. Enkelt består det av 
två huvudkomponenter, basen, cirka 80 %, är spannmål och resten är ett komple-
ment av proteinrika ingredienser och ett koncentrat. Dessutom ger man grisarna 
tillskott på vitaminer och mineraler. Spannmålen innehåller inte tillräckligt med 
protein för att tillgodose slaktsvinens behov. Därför ges ett tillägg av mer protein-
rika fodermedel. Det finns många olika grödor som används till proteintillskott till 
slaktsvin, t.ex. sojabönor, ärtor, åkerbönor och raps (Alarik et al., 1997; Weidow, 
1998). 

Optimalt för de svenska lantbrukarna vore om slaktsvinen kunde födas upp på 
enbart inhemskt producerat foder. Under svenska förhållanden är det dock ofta 
svårt att producera grödor med tillräckligt hög proteinkvalitet, men en del av 
proteinfodret kan vara svenskodlat. Detta kan gynna det svenska lantbruket och 
även minska transporterna och därmed belastningen på miljön.  

Uppväxtmiljö 

Enligt svenska djurskyddsregler (Jordbruksverket , 2003) ska boxar för grisar vara 
försedda med strö av halm eller annat jämförbart material. Ströbäddar och ströade 
liggplatser ska hållas torra. Strömedel ska vara av lämplig typ och ha god hygienisk 
kvalitet. För småboxar med tillgång till gödselgång är kravet att halm ska tillföras, 
men det räcker med små mängder. Ströbädd, dvs. ett tjockt lager halm, förekommer 
i s.k. storboxar. 

Strö har flera olika funktioner i ett stall. Det skall hjälpa grisarna att få en god 
termisk komfort, ge grisarna sysselsättning, ha en god vätskeuppsugande förmåga, 
samtidigt som djuren skall kunna äta upp en del av det (gäller framförallt halm) 
(Greppa Näringen, 2003).  

Spårbarhet 

Möjligheten att kunna följa en köttdetalj från butik tillbaka till stycknings-
anläggning, slakteri och till en bestämd grupp av djur innebär en trygghet för den 
enskilde konsumenten och samhället i stort. Att ha hög spårbarhet på livsmedel 
skapar ett förtroende mellan konsument och producent. Varan går vid eventuella 
fel att spåra genom hela kedjan tillbaka till producenten och på så vis kan man 
analysera var felet uppstod.  

Transport 

Transport av levande djur till slakterier har på senare år debatterats mycket i 
media och de europeiska konsumenterna är generellt mycket kritiska till långa 
djurtransporter (Moynagh, 2000). Skadade och döda djur i samband med trans-
porter innebär både lidande för djuren och ekonomiska förluster. 
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Enkäten 

Enkäten utformades i två steg. En första version av enkäten testades på en fokus-
gupp (en liten testgrupp av konsumenter) för att kunna justera vokabulär, källor 
till missförstånd etc. Enkäten justerades därefter till sin slutgiltiga form, som  
bestod av två delar. Dels ett faktablad, bilaga 1, som beskrev de olika mervärden 
som efterfrågades i enkäten och dels frågeformuläret, bilaga 2.  

Faktabladet syftade till att presentera de kombinationer av mervärden, som konsu-
menten skulle värdera samt att ge en saklig och tydlig beskrivning av respektive 
mervärde. Saklighet och tydlighet är viktigt för att undvika problem med hög 
svårighetsgrad, speciellt då alternativen innehåller flera mervärden. Flera av de 
val som konsumenterna hade att göra i denna studie skedde inom sakområden där 
den allmänna kunskapsnivån bland befolkningen kan antas vara låg. Konsument-
erna vet inte så mycket om grisuppfödning. Faktabladet gav kortfattad informa-
tion om mervärdena som bedömdes vara nödvändig för att få pålitliga svar på 
enkäten. 

Eftersom det inte fanns möjlighet att rätta till eventuella fel efter utskicket av 
frågeformuläret var det av stor vikt att det inte fanns några tveksamheter i fakta-
bladet. Informationen i ett faktablad ska vara kortfattad, alla ska förstå den och  
det ska inte finns utrymme för feltolkning.  

När faktabladet var formulerat skapades en fokusgrupp med uppgift att vid ett 
tillfälle samlas, läsa igenom faktabladet samt ge återkoppling på vad som var 
tydligt och vad som borde förändras. Informationen från fokusgruppen var mycket 
värdefull och bedöms ha minskat risken för felbedömningar under undersökningen.  

De mervärden som formulerades i faktabladet låg till grund för utformningen av 
enkäten. Varje valsituation var mellan två tänkta fläskkotletter där kotletterna  
kännetecknades av att de hade ett eller flera mervärden. Varje konsument ställdes 
inför sex valsituationer. 

Varje kombination av mervärden skapades genom en s.k. cyklisk design enligt 
Bunch et al. (1996), vilken också inkluderade en särskild prishöjning. Varje mer-
värde som avvek från basalternativet (den första punkten, nivån, för respektive 
mervärde i faktabladet, bilaga 1) innebar en prishöjning inom intervallet 0-24 
kr/kg. Enkäten var utformad så att någon av de två kotletterna måste väljas i varje 
valsituation. Det fanns också en kotlett som innehöll basalternativet för samtliga 
mervärden som ett möjligt val.  

Det är viktigt att notera att intervallet med den möjliga prishöjningen (0-24 kr/kg) 
inte direkt avser att värdesätta hur mycket dyrare en kotlett skulle vara i butik  
om den hade alla de mervärden som undersöks. Prisintervallet konstruerades för 
att skapa en rimlig avvägning mellan valet av mervärden och betalningsvilja. 

Undersökningen utformades utifrån totalt 18 valsituationer och en uppdelning 
gjordes i tre versioner (enkäter), vilket alltså motsvarade 6 valsituationer per 
konsument. Varje val i respektive valsituation tjänade som en observation. 
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Utskick och urval av konsumenter 

Marknadsundersökningen genomfördes genom att 600 enkäter skickades ut till ett 
urval av konsumenter i Värmland. För att få ett tillräckligt underlag för att kunna 
dra slutsatser vid analysen sattes minsta svarsfrekvens till 50 %. Efter första ut-
skicket uppnåddes inte svarsfrekvensen 50 %, vilket gjorde att en påminnelseenkät 
gick ut två veckor efter den första. Efter andra utskicket gjordes ytterligare ett 
utskick av samma slag, som innehöll ett påminnelsebrev samt enkäten att fylla i.  

Urvalet av konsumenter gjordes från SPAR (Statens person- och adressregister) 
av företaget AdressKompaniet. En slumpmässig dragning gjordes proportionellt 
mot populationen i kommunerna Karlstad, Säffle och Arvika utifrån personer 
boende i dessa kommuner födda mellan 1934-12-31 och 1984-01-01.  

Resultat 
Efter tredje utskicket av enkäten nåddes en svarsfrekvens på 52 %, 309 av 600 
stycken. Med 600 enkätutskick och svar från 309 konsumenter blev resultatet 
1854 observationer (309 * 6 = 1 854), vilket ligger till grund för de resultat som 
redovisas. 

Tekniskt har resultaten erhållits med en s.k. random parameter logit-modell med 
hjälp av programmet Nlogit 3.0. Modellen har estimerats med s.k. simulated 
maximum likelihood utifrån Halton-dragningar med 250 replikationer (Train, 
2003). Det är viktigt att notera att metoden fungerar så att jämförelsen av 
betalningsviljan i första hand är avsedd att skapa en rangordning mellan de 
undersökta mervärdena.   

Betalningsvilja 

För varje mervärde redovisas betalningsviljan i förhållande till basalternativet. 
Basalternativet finns beskrivet i den första punkten (nivån) för varje mervärde  
i faktabladet (bilaga 1). Tabell 2 visar betalningsviljan för mervärdena inom ett  
95-procentigt konfidensintervall. Det betyder att skillnaden mellan t.ex. ’Ursprung 
Sverige’ och ’Ursprung Värmland’ visar att det är 95 % sannolikhet att betal-
ningsviljan är -1,90 kr/kg till 3,70 kr/kg högre för ’Ursprung Värmland’.  

I medeltal värderade konsumenterna ett värmländskt ursprung för kotletten till  
en krona per kilo gentemot att kotletten kommer från en gris uppfödd i Sverige. 
Viljan att betala mer för ursprung Värmland och spårbarhet till landsdel var låg 
jämfört med övriga mervärden. Däremot gav spårbarhet till uppfödare en mer 
tydligt ökad betalningsvilja. Det var statistiskt säkerställt att värmländskt ursprung 
och spårbarhet till landsdel hade en lägre värdering än mervärdena tjockt halm-
lager, svenskt foder och spårbarhet till uppfödare.  

Det fanns en mycket tydlig positiv värdering (betalningsvilja) för mervärdena  
lokalt slakteri och mobilt slakteri gentemot basalternativet transport till större 
slakteri. Enligt resultaten fanns det inte någon skillnad i värdering mellan 
mervärdena lokalt slakteri och mobilt slakteri eftersom konfidensintervallet  
för mobil slakt i stort sett täcktes in av konfidensintervallet för lokalt slakteri. 
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Tabell 2. Betalningsviljan (medelvärde) för olika produktionsmervärden utöver värdet av 
respektive basalternativ, 95-procentiga konfidensintervall för resp. betalningsvilja samt 
standardavvikelse (mått på spridningen i betalningsvilja) och p-värde. 

Mervärde och nivåer Betalningsvilja 
för mervärden 
utöver bas-
alternativet, 
kr/kg 

Intervall för 
betalningsvilja, 
kr/kg  
(95 % sannolikhet)  

 
Standard-
avvikelse 

 
p-värde för 
standard-
avvikelse 

Ursprung Sverige basalternativ    
Ursprung Värmland 1 (-1,9 – 3,7) 0,001 0,999 
Proteingrödorna 
odlas utomlands 

 
basalternativ 

   

Svenskproducerat 
proteinfoder 

 
9 

 
(5,7 – 12,1) 

 
0,5338 

 
0,014 

Tunt lager halm basalternativ    
Tjockt halmlager 7 (4,4 – 9,9) 0,2098 0,632 
Spårbarhet till 
ursprungsland 

 
basalternativ 

   

Spårbarhet till 
landsdel 

0,5 (-3,1 – 4,2) 0,6638 0,023 

Spårbarhet till 
uppfödare 

4 (4,7 – 7,8) 0,2224 0,703 

Transport ( ≤ 8tim.): 
Större slakteri 

 
basalternativ 

   

Transport ( ≤ 0.5-
1tim.): Lokala 
slakterier 

 
20 

 
(15,2 – 25,6) 

 
0,034 

 
0,98 

Ingen transport: 
Mobilt slakteri 

 
19,5 

 
(14,8- 24,4) 

 
0,8719 

 
0,000 

Variation i betalningsvilja 

Hur mycket värderingen (viljan att betala extra) för ett mervärde varierade bland 
konsumenterna undersöktes också. Standardavvikelse är ett mått på hur stor 
spridning det finns i konsumenternas betalningsvilja. Höga standardavvikelser  
tyder på en stor sannolikhet för att många konsumenter kan ha en annan värde- 
ring (betalningsvilja) än medelkonsumenten. Genom att testa standardavvikelsen 
kan man få ett annat mått på detta, det s.k. p-värdet (tabell 2). Ett lågt p-värde 
skall tolkas som att många tycker olika. Störst spridning i värdering (betalnings-
vilja) var det för mervärdena mobil slakt, svenskproducerat proteinfoder samt 
spårbarhet till landsdel. För övriga mervärden gick det inte, inom rimliga gränser, 
att påstå att värderingen (betalningsviljan) var olika för dem som besvarat 
enkäten.  

Olika kundkategorier 

Produkter med unika egenskaper kan marknadsföras som s.k. nischprodukter mot 
en avgränsad grupp av konsumenter, om en sådan grupp kan identifieras. Mot 
bakgrund av sådana möjligheter utnyttjades socioekonomiska och demografiska 
faktorer, som insamlades genom enkäten, för upprepade test där olika kund-
kategorier kombinerades med valexperimentet. Syftet var att identifiera skillnader 
i värdering (betalningsvilja) av produktmervärden mellan olika urskiljbara kate-
gorier av konsumenter.  
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De olika kundkategorierna som undersöktes var följande: 

• Ansvarig för matinköp – Ej ansvarig för matinköp 

• Kvinna – Man 

• Hushåll med barn – Hushåll utan barn 

• Äldre än 50 år – Yngre än 50 år 

Resultatet av den analysen är följande:  

• Personer som uppgav att de själva är ansvariga för matinköpen har en signi-
fikant högre värdering av att grisköttet kommer från djur uppfödda i Värmland. 
Skillnaden i värdering uppgår till 5,35 kr/kg jämfört med värderingen hos  
den grupp som angivit att de inte gör de flesta matinköpen. 

• Kvinnor har en högre drivkraft att betala mer för griskött där levande trans-
porten minimeras, dvs. mobila eller lokala slakterier. Kvinnornas värdering av 
lokal slakt uppgår i medeltal till 24,95 kr/kg medan männens värdering endast 
uppgår till 14,96 kr/kg. För mobil slakt uppgår kvinnors värdering till 24,67 
kr/kg och männens värdering till 13,62 kr/kg. 

• Hushåll med barn, under 20 år, har en något högre drivkraft att betala mer för 
griskött där levande transporten av djur minimeras, men detta resultat är inte 
särskilt starkt statistiskt (p-värde 0,172). 

• Konsumenter yngre än 50 år värderar lokala slakterier högre än äldre konsu-
menter (26 kr/kg jämfört med 15,9 kr/kg). Det finns också en tendens till att 
yngre konsumenter värderar mobil slakt högre jämfört med äldre konsumenter 
(23,6 kr/kg jämfört med 16,6 kr/kg) men p-värdet för skillnaden mellan 
grupperna avseende värdering av mobil slakt är bara 0,129. 

Utifrån insamlade data kan man inte påstå att viljan att betala mer för övriga mer-
värden skulle skilja sig åt mellan de definierade konsumentkategorierna. 

Resultat från andra undersökningar 
Hur stämmer då resultaten från denna studie med andra undersökningar av 
svenska konsumenters köpvanor och attityder? Nedan följer korta beskrivningar 
av undersökningar som genomförts under de senaste åren.  

En studie från vintern 2003/2004 visade att konsumenterna värderar mat produce-
rad i Sverige, men huruvida den är lokalt eller regionalt producerad är inte bland 
de främsta kriterierna när man handlar. Inställningen till den lokala maten är 
emellertid positiv. Den uppfattas som mer miljö- och djurvänlig samt bidrar till  
en levande landsbygd och främjar sysselsättning. Främsta problemet var att den 
uppfattas som dyr och svår att få tag i. För att den lokala maten ska uppfattas som 
ett trovärdigt alternativ är det viktigt att avsändaren är tydlig (Lundkvist, 2004).  

Även i en internationell studie (Ngapo et al., 2003) framkom att en nära kontakt 
till avsändaren betydde speciellt mycket för förtroendet för produkten. I länder  
där ”slakteriaffärer” är vanliga angavs att då man handlade direkt av ”slaktaren”  
i slakteriaffären hade man stort förtroende för både produkt- och produktions-
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kvalitet. Trots att enigheten var stor om att man helst köpte kött från det egna 
landet så var förtroendet för den vanliga ursprungsmärkningen lågt. Studien som 
handlade om konsumenternas attityder till griskött genomfördes på ett identiskt 
sätt i fyra länder. Antalet deltagare i respektive land anges inom parentes: 
Frankrike (24), England (34), Sverige (21), Danmark (19). Fyra grupper bestående 
av män och kvinnor från både stad och landsbygd samtalade kring kvalitet på 
griskött och produktionsmetoder. Generellt hade man en positiv syn på griskött 
som prisvärt och av god och jämn kvalitet. Emellertid var man också enig om att 
majoriteten av grisuppfödningen idag sker i intensiva system. Detta såg deltagarna 
som negativt och som en följd av ekonomiska krav, vilka gör det omöjligt för 
lantbrukaren att reagera på konsumenternas oro för uppfödningsförhållandena.  

En undersökning i maj 2002 av svenska konsumenters vilja att betala mer för gris-
kött med attribut för ökad djurvälfärd genomfördes av Liljestolpe (2003). Av en-
käter till 3000 personer kunde 1250 svar analyseras. Högst betalningsvilja upp-
mättes för inhysningssystem med tillgång till utevistelse och bete på sommaren. 
Även mobilt slaktat kött låg i Liljestolpes undersökning bland de produktmervärden  
som konsumenter är villiga att betala mest för, tillsammans med bedövning vid 
kastration och foder från gården eller Sverige. Intresset för inhemskt foder har  
visats i flera studier, bl. a. av Carlsson et al. (2004a) som fann att svenska konsumen-
ter vill ha svenskt GMO-fritt foder och vill ha förbud mot GMO i djurfoder.  

Svenska konsumenters vilja att betala mer för kött från djur som slaktats mobilt  
har även undersökts hösten 2003 av Carlson et al. (2004d). Syftet var att under-söka 
betalningsvilja och bedöma en möjlig marknadsandel för mobilt slaktat kött. 
Dessutom ville man veta om betalningsviljan för mobil slakt och omsorgen om 
djurens välfärd var lika för nötkreatur, gris och kyckling. Samma metodik användes 
som i denna värmländska studie. Man skickade enkäter till 1600 slumpmässigt 
utvalda svenska konsumenter och 710 svar gick att använda för analys. Följande 
mervärden testades: Ursprungsmärkning till gård, foder med eller utan GMO, ute-
vistelse för djuren, med eller utan transport före slakt, hög eller låg tillväxthastighet 
(kyckling). Resultaten visade att övriga testade mervärden rankades som viktigare 
än mobil slakt för gris och kyckling. Trots det var medelkonsumenten villig att 
betala mer för köttet från mobilt slaktat än för transporterade djur när det gällde nöt 
och gris, däremot inte för kyckling (filé). I förutsättningen var baspriset för nötfärs 
och griskotlett 40 kr och för kycklingfilé 80 kr. Mervärdet som medelkonsumenten 
var beredd att betala var högre än den beräknade merkostnaden för mobil slakt. 
Variationen i betalningsvilja för mobil slakt var dock stor när det gällde nötfärs  
och kycklingfilé, däremot inte när det gällde griskotlett. Ingen tydlig skillnad i 
betalningsvilja kunde påvisas mellan olika kundkategorier. Marknadsandelen för 
mobilt slaktat griskött i södra, mellersta respektive norra Sverige beräknades till 
0 %, 30 % respektive 74,8 %. Studien av Carlson et al. (2004d) visade att konsu-
menterna var villiga att betala mer för mobil slakt men att andra mervärden kunde 
upplevas som ändå viktigare. Kanske för att andra faktorer än långa transporter 
upplevs som mer betydelsefulla för djurvälfärden när det gäller svenska djur. En 
slutsats var att det existerar en tydlig nischmarknad med en förhållandevis hög vilja 
till att betala mer för mobilt slaktad nöt och kyckling. Motsvarande nischmarknad 
påvisades inte för gris, istället var en majoritet av konsumenterna villiga att betala 
2-3 kr mer för en griskotlett från mobil slakt vid ett baspris på 40 kr.  
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I en studie av Hallström (2004) undersöktes attityderna till matkvalitet uttryckt dels 
som produktkvalitet (smak, utseende, ingredienser etc.), dels som produktions-
kvalitet (uppfödningen av djuren, vad som sker på gården). Vid telefonintervjuer  
av 1013 personer i åldern 16-75 år boende i Sverige sade fyra av fem att produkt-
kvalitet är viktigt och hälften att produktionskvalitet är viktigt. Överlag finner 
konsumenterna det svårare att uppfatta produktionskvalitet än produktkvalitet. 
Merparten menade att de medvetet försöker välja kvalitet. Över hälften av de till-
frågade tänker på produktionskvalitet när de handlar och nära 50 % saknar informa-
tion om produktionssättet. Ett hinder när det gäller att bedöma kvalitet är ofta brist 
på information. Listan över hinder toppas av otydligheter kring hur odling och djur-
uppfödning har gått till, och detta gäller både produktkvalitet och produktions-
kvalitet.  

Enligt data från Supermarket (2004) så fattar konsumenten sina köpbeslut först  
i butiken. Ett varumärke är en hjälp att se vem som har tillverkat en produkt och  
att särskilja den från andra produkter. Varumärkets mervärde är kopplat till dess 
identitet och image. Konsumenten föredrar ett känt varumärke framför ett okänt  
i en köpsituation.  

Vikten av att bygga ett varumärke för att lyfta fram sin produkt framgår även av 
en artikel i tidningen ”Köttbranschen”. Varumärken från lantbruksföretag som 
satsat på mer inflytande över försäljningen av sina egna produkter innehåller ofta 
något mer än ursprungsmärkningen, t.ex. eget foder, uppfödning enligt KRAV, 
betning av hagmarker eller något annat miljöarbete. Etiska argument är också 
vanliga såsom ”stressfri slakt”, korta transporter, avvänjningen får ta längre tid 
etc. Dessutom inkluderas nästan alltid ätkvalitéten med t.ex. krav på klassning, 
vikt och mörningstider (Meyer von Bremen, 2005). Beträffande kvalitet så är det 
viktiga inte endast att ha hög kvalitet utan att ha rätt upplevd kvalitet (Ekelund, 
2004). Förväntningarna på en lågprisprodukt är exempelvis inte lika höga som på 
marknadsledarens.  

Konsumenternas attityd till utvecklingen av det svenska lantbruket har undersökts 
av bl.a. LRF och Svensk Mjölk och de viktigaste kraven var: livsmedelssäkerhet, 
salmonellafrihet och god djuromsorg inklusive bra foder (Ungerth, 2003). 

Under ”Diskussion och Slutsatser” kommenteras resultaten från denna studie i 
relation till de ovan beskrivna undersökningarna. 

Diskussion 
Huvudsyftet med marknadsundersökningen var att undersöka möjligheterna för ett 
antal producenter att skaffa ett starkt varumärke, som kan ge bättre betalt för gris-
köttet. När man funderar på att förändra sin produktion och på hur man ska kunna 
få mer betalt så står man inför en process som innebär flera steg. För att bestämma 
inriktning på produktionen och vilka åtgärder som konsumenten värderar mest, 
krävs den typ av undersökning som nu genomförts. Då framgår vilka mervärden 
som är mest värda för konsumenten. För att sedan få reda på prisnivån på en viss 
vara måste en butiksstudie göras, där den aktuella varan med de utvalda mer-
värdena säljs till olika pris för att bestämma volymen vid ett visst pris.  
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Denna studie utgick från en förändring som producentgruppen diskuterat under 
senare år, nämligen att tillämpa mobil slakt. Resultaten visade att konsumenterna 
är villiga att betala mer för mobilt slaktat griskött än för griskött där grisarna 
transporterats till ett avlägset, större slakteri (upp till 8 timmars transport). Hur 
mycket mer går dock inte att generellt ange i kronor, eftersom resultatet av under-
sökningen är beroende av de förutsättningar som sätts upp vid utformandet av 
enkäten. Undersökningen visar även att konsumenten är villig att betala mer för 
griskött slaktat i ett lokalt slakteri (inom 5 mil), jämfört med ett som ligger långt 
bort (upp till 50 mil) från uppfödningsgården för grisarna. Konsumenterna i denna 
studie är villiga att betala lika mycket för lokalt slaktat griskött som för mobilt 
slaktat. Det var dock mer spridning i betalningsviljan för mobilt slaktat. Möjligen 
kan detta bero på att mobil slakt inte finns idag som ett existerande alternativ för 
grisslakt, vilket gör det svårare att veta om det verkligen fungerar så bra som man 
vill att det ska göra. Kvinnor och yngre personer visade större betalningsvilja för 
mobil och lokal slakt jämfört med män och personer över 50 år.  

Mobil slakt har även undersökts i andra studier (Liljestolpe, 2003; Carlson et al., 
2004d) och har givit en ökad betalningsvilja. Däremot har inte betalningsviljan för 
lokal slakt undersökts tidigare. Resultatet i denna studie rörande mobil slakt kan 
alltså bekräftas från andra studier, men däremot inte resultatet för lokal slakt. Viljan 
att ekonomiskt bidra till bättre djurvälfärd i form av korta transporter till  slakteriet, 
är troligen en följd av den medvetenhet som den allmänna debatten lett till. Långa 
transporter genom Europa har ofta ifrågasatts och möjligen har andra stressfaktorer, 
som lastning etc., kommit i skymundan. Enligt Liljestolpe (2003) har emellertid en 
del konsumenter visat oro för lastning, lossning och blandning av grisar i samband 
med transport. Dessa problem kan endast lösas till en rimlig kostnad genom slakt  
på gården i ett gårdsslakteri eller ett mobilt slakteri. Om ett ökande antal konsumen-
ter upplever problem även med korta transporter av grisar, så skulle det kunna för-
ändra värderingen av lokal slakt, eftersom den höga betalningsviljan grundades på 
att lokal slakt skulle ge bättre djuromsorg (kortare transport). 

I denna studie värderades svenskt foder relativt högt. Det kom på andra plats  
efter korta slakttransporter. Var proteinfodret producerats visade sig viktigt även  
i Liljestolpes (2003) studie, där foder från gården kom på andra plats (2), efter 
utevistelse (1). Även foder från Sverige värderades högt. Det kom på en fjärde 
plats (4) efter kastration med bedövning (3) och strax före mobil slakt (5). Samt-
liga fem fick en hög värdering bland 11 testade mervärden. Intresset för fodrets 
ursprung kan ha påverkats av debatten om GMO, genmodifierade produkter. 
Svenska konsumenter vill ha förbud mot GMO i djurfoder och är beredda att 
betala för det (Carlsson et al., 2004a).  

På tredje plats, något lägre än svenskt foder, värderades i denna studie halmrika 
system. Även Liljestolpe (2003) visade att konsumenten värderar mera halm till 
djuren positivt men att slakttransporterna och andra djurvälfärdsmervärden som 
t.ex. utevistelse och bedövning vid kastration upplevs som viktigare. 

I denna studie var lokalt producerad mat minst viktigt av de testade mervärdena. 
Däremot visade sig spårbarhet till producenten vara mer intressant. Detta stämmer 
väl överens med en studie av Lundkvist (2004), som visade att om maten är lokalt 
eller regionalt producerad är inte bland de främsta kriterierna när man handlar. 
Trots det är inställningen till den lokala maten positiv, men det är viktigt att den  
är lätt att få tag i och att avsändaren är tydlig (Lundkvist, 2004).  
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Enligt en färsk artikel i tidningen ”Köttbranschen” är det viktigt att bygga ett 
varumärke, om det griskött man producerar ska skilja ut sig från den anonyma 
floden av kött (Meyer von Bremen, 2005). Tips på hur producenterna i suggringen 
kan gå vidare, med bl.a. förslag på hur man skapar marknadsargument, finns i 
bilaga 4 ”Marknader och argument”. 

Vid tolkning av resultat från ”värdering med valexperiment” kan man inte addera 
merbetalningsviljan för de olika mervärdena och man bör vara medveten om att 
antalet konsumenter som vill köpa en mervärdesprodukt minskar allteftersom  
priset ökar (Carlson et al., 2004d). Det finns alltså utrymme för att ta mer betalt 
men inte hur mycket som helst. I denna studie, där mobil och lokal slakt låg i topp 
bland mervärdena, var betalningsviljan 19-20 kr utöver baspriset (40 kr). I en  
studie med samma baspris (Carlson et al., 2004d), där några av de övriga testade 
mervärdena värderades högre, var betalningsviljan för mobil slakt fortfarande 2-
3 kr utöver baspriset (40 kr). Man kan alltså räkna med att få mer betalt för mobilt 
slaktat även om man har konkurrens av andra mervärden.  

I studien av Carlson et al. (2004d) var det utevistelse för grisarna och förbud  
mot GMO-foder som medförde högst betalningsvilja. Det var alltså mycket likt 
Liljestolpes (2003) resultat med utevistelse och foder från gården i topp. Emeller-
tid låg merbetalningsviljan för kastration med bedövning i Liljestolpes studie i det 
närmaste på samma nivå som foder från gården. Resultaten talar för att om produ-
centerna i suggringen kunde använda svenskt foder (garanterat svenskt och GMO- 
fritt), kastration med bedövning, ursprungsmärkning till gården och mobil slakt 
(eller möjligen lokal slakt) så skulle man kunna åstadkomma ett mycket intressant 
varumärke. Den främsta konkurrensen om mervärdeskunderna skulle då vara gris-
produktion med utevistelse och halmrika system. För försäljning via vanliga buti-
ker ger priset på kött från ekogrisar, som idag är den vanligaste typen av grisar 
med utevistelse, en indikation på prisnivån på det mervärde som enligt studierna 
värderats högst. Prisnivån via andra kanaler, som exempelvis specialbutiker, kan 
emellertid ligga ännu högre.  

Slutsatser 
Mobil slakt, foder från gården eller Sverige och djurvälfärdsfaktorer som t.ex. 
bedövning vid kastration eller halmrika system kan enligt aktuella undersökningar 
förväntas höja konsumentens betalningsvilja. En tydlig ursprungsmärkning till 
den producent som fött upp grisarna kan också förväntas öka köpintresset och 
förtroendet för produkten. Jämfört med andra undersökningar av konsumenters 
köpbeteende och attityder är resultaten från denna studie likartade. Det bör dock 
observeras att värdering av lokal slakt inte återfunnits i andra aktuella studier.  

Vid marknadsföring och försäljning av en produkt är information viktigt och att 
förstå vad konsumenten värderar. I denna studie har lokal slakt givit en hög mer-
betalningsvilja beroende på kortare transporter av djuren. Det är alltså inte att 
slakten är en lokal företeelse utan bättre djuromsorg, genom att djuren slipper  
en längre transport, som konsumenterna värderar och som ska lyftas fram vid 
marknadsföringen. Det är också viktigt att informationen är utformad så att den 
inger stort förtroende. Konsumenterna är redan luttrade och misstror t.ex. den 
vanliga ursprungsmärkningen med ursprungsland. Däremot ursprungsmärkning 
till gård och personlig kontakt inger förtroende.  
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Sannolikt påverkas konsumenternas betalningsvilja av den allmänna debatten  
som förs t.ex. i media. Hur pass ihållande är då konsumenternas intresse för de  
nu aktuella mervärdena? Kommer de att vara bestående så att merkostnader eller 
investeringar kan betalas? Ett sätt att försöka bedöma detta är att se på den inter-
nationella utvecklingen. Den allmänna debatten om förhållandena för lantbrukets 
djur har hittills varit mer intensiv i Europa och Australien, men debatten ökar nu 
även i USA (Carlsson et al., 2003). Detta talar för att djurvälfärdsfrågor kommer  
att vara aktuella även i ett längre perspektiv. Det är följaktligen mycket viktigt att 
utveckling av mobil och lokal slakt prioriterar god djuromsorg. Avvikelser från god 
djuromsorg skulle kunna innebära förlorat förtroende hos den konsumentgrupp som 
utgör det viktigaste stödet för de producenter som investerar i mervärdesproduktion. 
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Bilaga 1 

Faktablad griskött 
För att underlätta dina val följer här lite information om griskött: 

1. Ursprung 
Grisuppfödning sker idag på flera platser 
i Sverige.  

Möjliga alternativ är: 
• Djuren är uppfödda i Sverige. 
• Djuren är uppfödda i Värmland. 

2. Foder 
Ungefär 80 % av fodret till grisarna 
består av spannmål och resterande del 
är ett koncentrat. Merparten av 
spannmålen odlas på den egna marken, 
resten köps in från närområdet. 
Koncentratet består huvudsakligen av 
proteinrika grödor som exempelvis 
ärtor. Under svenska förhållanden är 
det ofta svårt att producera grödor med 
så hög proteinkvalitet som krävs, 
dessutom gör variationen i vädret att det 
vissa år är svårt att få fram de 
kvantiteter som krävs. Därför köps dessa 
grödor ofta in från utlandet, t.ex. 
sojabönor. Erfarenheten visar att man 
genom användandet av 
svenskproducerade grödor minskar 
risken för t.ex. rester av bekämpnings-
medel och smitta i fodret. Samtidigt 
minskar transporterna och därmed 
belastningen på miljön. 

Möjliga alternativ är: 
• Proteingrödorna odlas 

utomlands. 
• Proteingrödorna odlas i Sverige. 

3. Uppväxtmiljö 
Grisen lever största delen av sitt liv till-
sammans med ca10 andra grisar i en box 
om 3,5 x 2,6 meter. Enligt svenska 
bestämmelser ska grisarna kunna ligga på 
ett helt golv (utan galler) som förses med 
strö, t.ex. halm. Grisarna får en liten 
mängd halm att leka med och att äta. 
Halmhanteringen innebär en högre 
kostnad för producenten. Vill man att 
grisarna ska ha mycket halm får man byta 
till en annan box med större yta per gris. 
Detta innebär ytterligare en merkostnad i 
produktionen.  

Möjliga alternativ är: 
• Boxen har ett tunt lager halm 

där betonggolvet kan skymtas. 
• Boxen har ett tjockt lager halm. 

4. Spårbarhet 
Spårbarhet innebär möjlighet att spåra 
en produkt tillbaka i 
produktionskedjan.  
För att kunna spåra en gris tillbaka till 
uppfödaren märks grisen med ett 
nummer när den går till slakt. Det är 
även möjligt att märka köttet vidare i 
förädlingskedjan, ända till kyldisken i 
butik. Detta kräver dock mer arbete och 
innebär ökade kostnader. Spårbarhet 
kan göra det möjligt att ta reda på var 
och av vem en viss produkt är 
producerad. 

Möjliga alternativ är: 
• Köttet kan spåras till 

ursprungsland. 
• Köttet kan spåras till landsdel 

(t.ex. Värmland). 
• Köttet kan spåras till 

uppfödaren. 

5. Transport till slakteri 
Ett s.k. mobilt slakteri innebär att slakt-
bilen kommer till gården och ansluts till 
grisstallet. Vid mobil slakt sker 
avlivning, slakt och kylning på gården. 
På så sätt kan transporter av levande 
djur och därmed även djurens stress vid 
lastning, transport och lossning 
undvikas. Vid mobil slakt ställs samma 
hygieniska krav som vid stora slakterier. 
Största nackdelen med mobil slakt är 
tidsåtgången och arbetet vid förflyttning 
av slakteriet mellan gårdar. 

Möjliga alternativ är: 
• Transport av levande djur till ett 

större slakteri, upp till 8 timmar 
(upp till 50 mils transport). 

• Transport av levande djur till ett 
näraliggande lokalt slakteri, 0,5 
– 1 timme (1 – 5 mils transport). 

• Grisar slaktas på gården i ett 
mobilt slakteri. Ingen transport 
av levande djur. 
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 Bilaga 2 

Enkät 

Den här enkäten ingår i ett forskningsarbete vid JTI – Institutet för Jordbruks- och 
Miljöteknik tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Syftet är att 
undersöka vilka faktorer som påverkar människors val av livsmedel. Genom att 
ägna ca 15 minuter till att fylla i den här enkäten ger Du en fingervisning om hur 
Du vill att framtidens livsmedel ska vara producerade. 

Vi har genom Statistiska Centralbyrån gjort ett slumpmässigt urval bland boende  
i Sverige. Det är naturligtvis helt frivilligt att besvara frågorna, men samtidigt  
kan Du inte ersättas av någon annan. Dina svar är anonyma och kommer att 
avidentifieras före bearbetning. Vad vi behöver är Dina kunskaper, åsikter och 
erfarenheter om mat, inte Ditt namn eller personnummer. 

Frågeformuläret består av tre delar. Den första delen (A) innehåller frågor om  
vad Du tycker om fläskkotlett samt Dina köpvanor av det. Den andra delen (B) 
består av olika valsituationer. Givet vissa förutsättningar, ber vi Dig tänka över 
hur Du skulle välja mellan olika typer av fläskkotlett. Den sista delen (C) inne-
håller frågor om Dig.      

Vi hoppas att Du har möjlighet att svara på enkäten så snart som möjligt, helst 
redan idag eller i morgon. Skicka tillbaka formuläret i det medföljande 
svarsbrevet (portot är betalt).  

Om Du är tveksam eller undrar över något är du välkommen att ta kontakt med  
Christoffer Anderson, JTI, på telefon (arbete) 018-30 33 08 eller e-post  

christoffer.anderson@jti.slu.se. Be gärna om att bli uppringd! 

 

Enkätnr: ……………….. 

Studien är skyddad från insyn. 
Enkätnumret är endast till för att pricka 
av inkommet svar.  
På så sätt har vi möjlighet att skicka en 
påminnelse till de som inte svarat. Denna 
sida rivs av efter avprickning. 

 

Tack på förhand för Din medverkan i undersökningen! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Christoffer Anderson Dr. Carl-Johan Lagerkvist 
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DEL A: 
Vad tycker du om fläskkotlett som livsmedel? 

 

1. Vem i Ditt hushåll gör de flesta matinköpen? 
 Jag själv 
 Någon annan 
 Vi turas om att handla eller handlar alltid tillsammans 

 
2. Hur ofta äter Du fläskkotlett? 

 varje dag  
 1 gång i veckan 
 2-3 gånger i veckan   
 någon gång per månad  
 någon gång i kvartalet 
 någon gång per år  
 aldrig  
 vet ej  

 
3. Hur ofta äter någon fläskkotlett i ditt hushåll? Om det bara är Du i hushållet 
kan Du hoppa över denna fråga. 

 varje dag  
 1 gång i veckan 
 2-3 gånger i veckan   
 någon gång per månad  
 någon gång i kvartalet 
 någon gång per år  
 aldrig  
 vet ej  

 
4. Har Du någon lantbruksanknytning? - Det vill säga jobbar/har jobbat som 
lantbrukare själv, är uppvuxen på lantbruk, bor nära, har bekanta eller släkt som 
är lantbrukare? 

 Ja  Nej 

 

5. Är Du vegeterian/vegan?  

 Nej  Ja, jag äter eller dricker inte →  Kött 

     Mjölk 

     Ägg  

 

Om Du inte äter fläskkotlett så är frågorna i Del B irrelevanta för Dig. Skicka 
gärna tillbaka enkäten ändå med de svar som berör Dig. 
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DEL B: 
Valsituationer 

 

Vi är intresserade av att få veta hur konsumenter ser på olika egenskaper i 
fläskkotlett. Vi vill därför att Du i sex olika situationer anger vilken typ av 
fläskkotlett Du skulle ha valt. 

Om du aldrig kan tänka dig att äta fläskkotlett så ber vi Dig att gå direkt vidare till 
del C. 

Sex val mellan olika typer av fläskkotlett 

Vi vill nu att Du ska välja mellan olika typer av fläskkotlett. Varje typ av kotlett 
är beskriven med hjälp av ett antal egenskaper och ett pris. Vi har bifogat ett 
informationsblad där egenskaperna förklaras mer i detalj.  

 

Vänligen läs igenom det bifogade informationsbladet  
”Faktablad griskött” innan Du fortsätter. 

Priset på fläskkotlett varierar beroende på var i landet man bor och var man 
handlar. Generellt kostar den billigaste kotletten i handeln ca 40 kr/kg. Ditt lokala 
pris är möjligen ett par kronor högre eller lägre.  

I de alternativ som vi presenterar på nästa sida har vi ändrat egenskaperna hos den 
billigaste fläskkotletten och ofta höjt priset. Om Du står i butiken och ska 
bestämma dig för en av de olika fläskkotletterna, vilken väljer Du? Givet de olika 
priserna vill vi att Du i vart och ett av de följande sex valen kryssar för den typ av 
kotlett som Du skulle välja.  

De angivna prishöjningarna är inte alltid realistiska men de hjälper oss att förstå 
vad konsumenter värderar och vill ha. 

I exemplet på nästa sida kostar det första alternativet 40 kr/kg, i alternativ två har 
vi lagt till egenskaper och låtit priset öka med 4 kr/kg. Det vill säga priset på den 
senare är 44 kr/kg. Vilken fläskkotlett väljer Du?   
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Exempel på valsituation: 

 
Egenskaper 
fläskkotlett 

 
Fläskkotlett 1 
 

 
Fläskkotlett 2 
 

 
Ursprung 
 
Foder 
 
Uppväxtmiljö 
 
Spårbarhet 
 
Transport till slakteri 
 
 
Prishöjning i kr/kg 
 
(total kostnad) 

 
Uppfödda i Värmland 
 
Odlas utomlands 
 
Tunt lager halm 
 
Kan spåras till landsdel 
 
Upp till 5 mil 
 
 
+ 0 kr 
 
(40 kr) 

 
Uppfödda i Sverige 
 
Odlas i Sverige 
 
Tjockt lager halm 
 
Kan spåras till uppfödaren 
 
Mobilt slakteri 
 
 
+ 4 kr 
 
(44 kr) 

 
Ditt val 
(kryssa ett alternativ) 
 

  
X 

 

 

 

 

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! 

I tidigare attitydstudier har det visat sig att folk ofta svarar på ett sätt och handlar 
enligt ett annat. Framför allt uppger man sig vara beredd att betala mer än vad 
man faktiskt är beredd att betala för varan i butiken.  

Vi tror det beror på att man inte tänker igenom ordentligt hur hårt ett högre pris 
faktiskt slår mot familjens budget. Det kan vara lätt att slå på stort när man 
faktiskt inte behöver göra valen i verkligheten i butiken. Ett högre pris innebär ju 
att man behöver spara in på något annat. 

Om Du har en idé eller kommentar om vad detta beteende beror på, skriv ner den 
på den sista sidan av enkäten. Detta hjälper oss i vår forskning. 

 

 

I det här fallet har jag valt fläskkotletten som är 
producerad enligt alternativ två trots att den 
kostar 4 kr mer än basalternativet. 
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 VAL 1 
FLÄSKKOTLETT 

 
 
Egenskaper 
fläskkotlett 
 

 
Fläskkotlett 1 
 

 
Fläskkotlett 2 
 

 
Ursprung 
 
Foder 
 
Uppväxtmiljö 
 
Spårbarhet 
 
Transport till slakteri 
 
_________________ 
Prishöjning i kr/kg 
 
(total kostnad) 

 
Uppfödda i Sverige 
 
Odlas utomlands 
 
Tunt lager halm 
 
Kan spåras till ursprungsland 
 
Mobilt slakteri 
 
________________________ 
+ 4 kr 
 
(44 kr) 

 
Uppfödda i Värmland 
 
Odlas i Sverige 
  
Tjockt lager halm 
 
Kan spåras till landsdel 
 
Upp till 50 mil 
 
__________________________ 
+ 8 kr 
 
(48 kr) 
 

 
Ditt val 
(kryssa ett alternativ) 
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 VAL 2 
FLÄSKKOTLETT 

 
 
Egenskaper 
fläskkotlett 
 

 
Fläskkotlett 1 
 

 
Fläskkotlett 2 
 

 
Ursprung 
 
Foder 
 
Uppväxtmiljö 
 
Spårbarhet 
 
Transport till slakteri 
 
_________________ 
Prishöjning i kr/kg 
 
(total kostnad) 

 
Uppfödda i Värmland 
 
Odlas i Sverige 
 
Tjockt lager halm 
 
Kan spåras till landsdel 
 
Upp till 5 mil 
 
________________________ 
+ 24 kr 
 
(64 kr) 

 
Uppfödda i Sverige 
 
Odlas utomlands 
  
Tunt lager halm 
 
Kan spåras till uppfödaren 
 
Mobilt slakteri 
 
__________________________ 
+ 0 kr 
 
(40 kr) 
 

 
Ditt val 
(kryssa ett alternativ) 
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 VAL 3 
FLÄSKKOTLETT 

 
 
Egenskaper 
fläskkotlett 
 

 
Fläskkotlett 1 
 

 
Fläskkotlett 2 
 

 
Ursprung 
 
Foder 
 
Uppväxtmiljö 
 
Spårbarhet 
 
Transport till slakteri 
 
_________________ 
Prishöjning i kr/kg 
 
(total kostnad) 

 
Uppfödda i Sverige 
 
Odlas i Sverige 
 
Tjockt lager halm 
 
Kan spåras till ursprungsland 
 
Mobilt slakteri 
 
________________________ 
+ 0 kr 
 
(40 kr) 

 
Uppfödda i Värmland 
 
Odlas utomlands 
  
Tunt lager halm 
 
Kan spåras till uppfödaren 
 
Upp till 50 mil 
 
__________________________ 
+ 4 kr 
 
(44 kr) 
 

 
Ditt val 
(kryssa ett alternativ) 
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 VAL 4 
FLÄSKKOTLETT 

 
 
Egenskaper 
fläskkotlett 
 

 
Fläskkotlett 1 
 

 
Fläskkotlett 2 
 

 
Ursprung 
 
Foder 
 
Uppväxtmiljö 
 
Spårbarhet 
 
Transport till slakteri 
 
_________________ 
Prishöjning i kr/kg 
 
(total kostnad) 

 
Uppfödda i Värmland 
 
Odlas i Sverige 
 
Tunt lager halm 
 
Kan spåras till uppfödaren 
 
Upp till 50 mil 
 
________________________ 
+ 0 kr 
 
(40 kr) 

 
Uppfödda i Sverige 
 
Odlas utomlands 
  
Tjockt lager halm 
 
Kan spåras till landsdel 
 
Upp till 5 mil 
 
__________________________ 
+ 4 kr 
 
(44 kr) 
 

 
Ditt val 
(kryssa ett alternativ) 
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 VAL 5 
FLÄSKKOTLETT 

 
 
Egenskaper 
fläskkotlett 
 

 
Fläskkotlett 1 
 

 
Fläskkotlett 2 
 

 
Ursprung 
 
Foder 
 
Uppväxtmiljö 
 
Spårbarhet 
 
Transport till slakteri 
 
_________________ 
Prishöjning i kr/kg 
 
(total kostnad) 

 
Uppfödda i Sverige 
 
Odlas i Sverige 
 
Tunt lager halm 
 
Kan spåras till ursprungland 
 
Upp till 5 mil 
 
________________________ 
+ 8 kr 
 
(48 kr) 

 
Uppfödda i Värmland 
 
Odlas utomlands 
  
Tjockt lager halm 
 
Kan spåras till landsdel 
 
Mobilt slakteri 
 
__________________________ 
+ 12 kr 
 
(52 kr) 
 

 
Ditt val 
(kryssa ett alternativ) 
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 VAL 6 
FLÄSKKOTLETT 

 
 
Egenskaper 
fläskkotlett 
 

 
Fläskkotlett 1 
 

 
Fläskkotlett 2 
 

 
Ursprung 
 
Foder 
 
Uppväxtmiljö 
 
Spårbarhet 
 
Transport till slakteri 
 
_________________ 
Prishöjning i kr/kg 
 
(total kostnad) 

 
Uppfödda i Värmland 
 
Odlas i utomlands 
 
Tjockt lager halm 
 
Kan spåras till uppfödaren 
 
Moilt slakteri 
 
________________________ 
+ 12 kr 
 
(52 kr) 

 
Uppfödda i Sverige 
 
Odlas i Sverige 
  
Tunt lager halm 
 
Kan spåras till ursprungsland 
 
Upp till 50 mil 
 
__________________________ 
+ 24 kr 
 
(64 kr) 
 

 
Ditt val 
(kryssa ett alternativ) 
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 DEL C: 
Några avslutande frågor om Dig och Ditt hushåll 

 
1. Är Du...? 

 Man   Kvinna 

 

2. Vilket år är Du född? 
19.......... 

 

3. Hur många personer är ni i ert hushåll? 
………. personer 

 

4. Hur många personer i ert hushåll är under 20 år? 
………. personer 

 

5. Vilken är Ditt hushålls sammanlagda inkomst efter skatt per månad (inklusive 
eventuella bidrag)? 

 0-2500   15001-17500  30001-32500 
 2501-5000  17501-20000  32501-35000 
 5001-7500  20001-22500  35001-37500 
 7501-10000  22501-25000  37501-40000 
 10001-12500  25001-27500  42500-45000 
 12501-15000  27501-30000  45001- högre 

  
 

6. Ange Din högsta skolutbildning. 
 Grundskola, folkskola eller liknande 
 Gymnasieskola, folkhögskola eller liknande 
 Högskola/universitet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42

 

Nu har Du svarat på en mängd frågor som hjälper oss i vår forskning. Det är 
svårt att göra en undersökning så omfattande att den kan fånga in alla 
människors åsikter och tankar. Därför avslutas detta frågeformulär med 
några rader där Du själv - om Du vill - kan kommentera undersökningen, 
skriva personliga synpunkter eller ge oss tips för vår fortsatta forskning.   

.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
 

 

 

 

TACK för Din medverkan i undersökningen! 

Posta frågeformuläret i det bifogade portofria svarskuvertet! 

OBSERVERA! Du behöver INTE frankera svarskuvertet! 



 

 

43

 

Bilaga 3 
Analyssvar 

Table X. RPL model 

  Coefficient P-value 
Fixed coefficient    

Cost  -0.0719 0.000 
Random parameters    

Origin: Värmland  -0.0952 0.632 
Fodder: Sweden  0.7000 0.000 
Thick  0.3314 0.109 
Trace part of country  0.0427 0.873 
Trace breeder  0.4002 0.155 
5 mil  1.4075 0.000 
Mobile  1.2579 0.000 
Heterogeneity in means    

Origin: Värmland Experience 0.3847 0.033 
 Female 0.0483 0.796 
 Kids -0.0755 0.680 
 Age -0.0271 0.890 
Fodder: Sweden Experience 0.1008 0.646 
 Female 0.1087 0.609 
 Kids -0.0981 0.663 
 Age -0.2275 0.300 
Thick Experience -0.0353 0.857 
 Female 0.1112 0.580 
 Kids -0.0979 0.632 
 Age 0.3064 0.144 
Trace part of country Experience -0.1274 0.641 
 Female -0.1087 0.707 
 Kids 0.0867 0.763 
 Age 0.1414 0.609 
Trace breeder Experience -0.0300 0.912 
 Female 0.1041 0.722 
 Kids -0.2256 0.477 
 Age -0.1038 0.741 
5 mil Experience -0.0592 0.806 
 Female 0.7177 0.002 
 Kids 0.3228 0.182 
 Age -0.7457 0.002 
Mobile Experience -0.2461 0.405 
 Female 0.7939 0.005 
 Kids 0.3251 0.346 
 Age -0.5026 0.131 

Standard deviations    
Origin: Värmland  0.0010 0.999 
Fodder: Sweden  0.5338 0.014 
Thick  0.2098 0.632 
Trace part of country  0.6638 0.023 
Trace breeder  0.2224 0.703 
5 mil  0.0340 0.980 
Mobile  0.8719 0.000 
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Table Y. Mean WTP, 95% confidence intervals in parentheses. 
 

 Mean WTP 
Origin: Värmland 0.913473 

(-1.9 – 3.7) 
Fodder: Sweden 8.87781 

(5.7 – 12.1) 
Thick 7.14819 

(4.4 – 9.9) 
Trace part of country 0.538659 

(-3.1 – 4.2) 
Trace breeder 4.13574 

(4.7 – 7.8) 
5 mil 20.3558 

(15.2 – 25.6) 
Mobile 19.5891 

(14.8- 24.4) 
 
Table Z. WTP experienced vs inexperienced 
 WTP experience WTP inexperience P-value difference 
Origin: Värmland 3.77614 -1.57723 0.036 
Fodder: Sweden 9.62768 8.22538 0.643 
Thick 6.88574 7.37653 0.857 
Trace part of country -0.409693 1.36379 0.640 
Trace breeder 3.91222 4.33021 0.912 
5 mil 19.9152 20.7392 0.806 
Mobile 17.7576 21.1826 0.411 
 
Table Z. WTP female vs male 
 WTP female WTP male P-value difference 
Origin: Värmland 1.22225 0.550713 0.797 
Fodder: Sweden 9.57367 8.06031 0.614 
Thick 7.85998 6.31196 0.583 
Trace part of country -0.157119 1.35607 0.709 
Trace breeder 4.80203 3.35297 0.721 
5 mil 24.9487 14.96 0.004 
Mobile 24.6695 13.6206 0.007 
 
Table Z. WTP have kids vs have no kids 
 WTP have kids WTP do not have kids P-value difference 
Origin: Värmland 0.262513 1.31263 0.679 
Fodder: Sweden 8.0316 9.3967 0.663 
Thick 6.30386 7.66592 0.633 
Trace part of country 1.28641 0.0801507 0.763 
Trace breeder 2.18953 5.32913 0.474 
5 mil 23.1406 18.6482 0.172 
Mobile 22.3941 17.8691 0.337 
 
Table Z. WTP older than 50 vs younger than 51 
 WTP older WTP younger P-value difference 
Origin: Värmland 0.752921 1.12942 0.889 
Fodder: Sweden 7.52794 10.6935 0.307 
Thick 8.96632 4.7027 0.152 
Trace part of country 1.37761 -0.58977 0.611 
Trace breeder 3.51992 4.96404 0.740 
5 mil 15.9303 26.3083 0.004 
Mobile 16.6062 23.6012 0.129 



 

 

45

 

 Bilaga 4 
Marknader och argument 

En lämplig arbetsgång för att hitta en mer lönsam grisuppfödning bygger på att 
hitta betalningsvilliga konsumenter och ge dessa något unikt. I undersökningen 
har marknaden avgränsats till konsumenter i Värmland, helt i linje med projekt-
beskrivningen. Det är deras betalningsvilja som har studerats. Det finns även fler 
åtgärder som suggringen kan undersöka om de vill finna sätt att stärka sina 
företag. I undersökningen har främst produktionsmetoder studerats. Givetvis finns 
fler sätt att försöka få mer betalt. Exempel på områden som skulle kunna 
undersökas är: 

• Produkten kan profileras mer i sig själv, finns det sätt att lyfta fram 
köttkvaliteter som skiljer sig från övrigt griskött? 

• Charkföretag, storkök och restauranger är en marknad som inte har 
undersökts. Kan det bland dessa marknader finnas nischer som är 
betalningsvilliga?  

• Undersökningen har studerat segmenteringar av marknaden såsom kvinnor 
och unga. Finns andra sätt att gruppera marknaden för att hitta nischer där 
högre betalningsvilja finns? Kan gruppen som särskilt värderar mobilt 
slaktat kött (kvinnor och yngre konsumenter) nås med effektiva 
marknadskanaler? 

• Finns det andra sätt att erbjuda annan typ av service eller underlätta för 
konsumenten som leder till en annan produkt och högre betalningsvilja? 
En studie tyder på att lokala produkter kan upplevas som svåra att få tag i; 
lätt tillgängliga produkter är viktigt! 

Detta är frågeställningar som ligger utanför denna studies omfattning men som är 
i hög grad aktuella för den grisuppfödare som söker innovativa sätt att stärka sin 
lönsamhet.  

Varumärke 

Att bygga ett varumärke är viktigt. Nedan återfinns en lista med formulerade 
argument. Tanken är att producenterna i suggringen kan läsa igenom denna lista 
och använda den som idéuppslag för marknadsföring av ett griskött med något 
eller några av de mervärden som undersökts och som konsumenterna visat sig 
villiga att betala mer för. Underlaget kan också användas för att diskutera om det 
finns ytterligare sätt att hitta värden i deras fläskkött som de inte tänkt på tidigare 
och som inte omfattats av denna undersökning. 

Den centrala frågeställningen är: 

 
Vilka värden kan kött från Suggringen i Säffle erbjuda 

 jämfört med en anonym köttbit? 
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B. Gård

A. Gris

C. Lokal

D. Region

E. Nation

B. Gård

A. Gris

C. Lokal

D. Region

E. Nation

 

Figur 1, Vidgade perspektiv för sökning av värdehöjande argument 

Listan nedan har börjat med formulering av värden som börjar hos produktionen 
och grisen. Därefter flyttas perspektivet allt längre bort från grisen, se figur 1. 

A. Grisproduktionen  

Hypotes – kunderna vill ha... Argument – Vårt fläskkött/Våra 
grisar... 

kött som är slaktat på gården (tex mobilt 
slaktat) 

- är gårdsslaktatde 
- är hemslaktade 
- har inte transporterats 
- har inte transporterats, djuren skadas ofta 
vid transport till slakteriet 
- behöver aldrig åka slaktbil 
- får dö hemma 
- får dö med sina vänner 
- Vi anser att det är en rättighet att få dö 
hemma. Den rätten ger vi våra grisar. Det 
kostar lite mer men det är det värt. 
- Att få dö hemma. Grisars såväl som 
människors rättighet. 
 

Kött från grisar som kastrerats under 
bedövning  
 

- bedövas vid kastrering 

Primärsyfte med 
undersökningen 
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BIS – kvalitetsprogram för grisproduktion - följer branschens/Scans kvalitetsregler för 
djurhållning. 

kött från grisar som ätit GMO-fritt foder eller 
bara vissa foderingredienser, som 
Serranoskinka. Exempelvis kan det vara att 
ge grisarna vitlök, havsalger eller bara foder 
som är egenproducerat. 

- äter bara svenskt GMO-fritt foder 
- äter bara egenproducerat foder från 
Värmlandsnäs 
- äter till 95% egenproducerat foder 
- äter vitlök / havsalger / annat 

viktsintervallet kan förändras, vilket kan ge 
andra köttegenskaper. Tex. kan något 
tyngre grisar slaktas, vilket ger bättre 
slaktstruktur i produktionen. Lättare grisar 
kan säljas som grillgrisar. 

Du som konsument kan välja på 
- tyngre gris 
- mellangris 
- grillgris 

Svenskt sigill – kött - är märkt med svenskt sigill 

kött som kontrolleras av en tredje part - är oberoende kontrollerat 

fetare grisar kan produceras för att ge 
saftigare kött 

- är ett saftigare kött 

Urskiljning av RN- grisar för att ge bättre 
smak. Kan eventuellt ske med ny teknik 

- är godare kött  
Svårt argumentationsläge – enligt vem?  

Avhudning i stället för skållkar. minskar 
uppvärmningen av kroppen, miljöfördelar 
mindre energi och vatten förbrukas 

- miljövänligt 

B. Gårds- och brukarspecifika uppgifter 

Hypotes – kunderna kanske vill ha... Argument – Vårt fläskkött/Våra 
grisar... 

produktion från gårdar med lång tradition - våra gårdar har funnits i många 
generationer. 

produktion från erfarna lantbrukare - kunskap och kvalitét  

produktion från människor som älskar sitt 
jobb 

- grisarna får god omsorg för vi trivs med att 
vara grisbönder.  

- ursprungsmärkning - är märkt med var det kommer ifrån 
- är märkt med grisuppfödaren med namn 
och bild från gården 

- att produktionen utvecklas tillsammans 
med någon kock mot att bli gott och 
rekommenderat av kocken. Kontakt finns 
med TV-kocken Anders Liven 

- utvecklas tillsammans med kocken X för 
att bli gott 

C. Lokalt – Värmlandsnäs 

Hypotes – kunderna kanske vill ha 
kött från Värmlandsnäs för att... 

Argument – Vårt fläskkött/Våra 
grisar... 

Värmlandsnäs är vackert  - bidrar till en levande landsbygd 

D. Region – Värmland 

Hypotes – kunderna kanske vill ha... Argument – Vårt fläskkött/Våra 
grisar... 

kött från Värmland kommer från Värmland.  
Detta argument är dock delvis inmutat av 
varumärket Värmlandsgris som Konsum 
Värmland driver. 
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Story – köttets historia  

Att sälja med mervärde kan handla om att sälja en bra historia. En bra historia kan 
vara något som tar fasta på ett förhållande i produktionen som är unikt och 
kopplar det till positiva känslor. Typiskt duktiga på denna metod är vinindustrin 
som ofta har en historia om vinproducenten/vindistriktet etc. på sin etikett. 

Nedan följer ett försök till en historia. Den utgår ifrån (1) det unika faktum att 
grisarna är producerade på Värmlandsnäs och (2) att mobilt slaktat kött 
eliminerar behovet av djurtransport samt (3) med en tänkt ung målgrupp. 

Fundera gärna på hur ni skulle kunna formulera en riktigt unik historia utifrån 
resultatet av undersökningen. 

Vi är tokiga i grisar. 

Värmlandsnäs är den värmländska udden i Vänern. Här finns allt det 
underbara med Värmland, fast med ett varmare klimat. Lite soligare 
och lummigare.  

Vi som bor här är 3000 människor och 20 000 grisar. Nu satsar vi på 
att våra grisar ska slaktas hemma på gården. Då behöver de inte 
transporteras i några djurtransporter. Det tror vi våra grisar blir 
gladare av. Gladare och därför roligare att äta. 

Nöff, hej och smaklig måltid! 

Suggringen i Säffle   

 

 

 

 

 



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik... 
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