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Vårt samhälle utnyttjar djur i en enorm omfattning. De ligger på vår  
tallrik nästan varje dag – men hur många har träffat en gris eller kyckling? 

Djurindustrin vill gärna framställa sin verksamhet som ”djurvänlig”, 
med glada djur på gröna ängar, lyckliga under en evigt strålande  
sommarsol. Djurens verklighet är dock inte så problemfri som industrin 
vill ge sken av. Djuren kan inte själva berätta om sin verklighet, och  
djurindustriernas bild står därför ofta oemotsagd. 

Här får du veta lite mer om situationen för de vanligaste djuren som 
föds upp för att bli mat och hur du kan göra skillnad. Verkligheten kan 
kännas nedslående, men det fina är att det här går att förändra. Vi blir 
hela tiden fler som ställer oss på djurens sida. Ju fler vi är, desto större 
blir förändringen för djuren!

Tack för att du läser detta!

Källor till alla 
uppgifter finns i 
slutet av häftet.



”Djuren kan  
inte själva  

berätta om sin 
verklighet...”
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Alla hönor i äggindustrin börjar sina liv i en kläckningsmaskin. Kyck-
lingarna får aldrig träffa sina föräldrar eller några andra vuxna fåglar. 
Eftersom tuppar inte kan lägga ägg sorteras tuppkycklingarna ut direkt 
efter kläckningen och gasas ihjäl. De har inget värde för varken ägg- eller 
köttindustrin. Till kycklingkött används andra raser som växer snabbare. 
Över 15 000 tuppkycklingar dödas på det sättet varje dag i Sverige.

Omkring var femte värphöna i Sverige – 1,5 miljoner hönor –  
tillbringar hela sitt liv i bur.1 En vanlig burtyp är lite drygt en halv  
kvadratmeter stor och rymmer åtta hönor. Ytan per höna är mindre  
än ett A4-papper.2 

”Frigående” värphönor lever i enorma grupper på tusentals individer. 
De bor trångt; nio hönor per kvadratmeter i stall som kan rymma över  
10 000 djur. Miljön är stressig och luften är full av damm och ammoniak. 
De flesta frigående hönor får aldrig komma ut.2  

Dagens hårt avlade höna lägger över 300 ägg om året.3 Naturligt hade 
hon lagt en tiondel så många. Den höga produktionen gör hönorna sjuka. 
Bland annat kan de drabbas av äggledarproblem.4 

Värphönor får leva ett och ett halvt år innan de körs till slakt eller 
gasas ihjäl på gården. På slakteriet hängs hönorna upp i benen vid fullt 
medvetande, vilket är obehagligt och kan göra mycket ont.5,6 Efter det 
doppas deras huvuden ner i ett strömförande vattenbad innan halsen 
skärs upp.7 

Visste du att…
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…”frigående” betyder stora stallar med tusentals  
hönor som aldrig får gå ut? 



”Alla  
tuppkycklingar 

sorteras ut  
och gasas  

 ihjäl ”
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Varje år dödas omkring en halv miljon kor, kalvar och tjurar i Sverige.8  
De flesta av dem kommer från mjölkindustrin – runt 60 procent av  
nötköttet kommer från ”uttjänta” mjölkkor och deras kalvar.9  

För att korna ska producera så mycket mjölk som möjligt under  
sin livstid måste de föda en kalv varje år. Kalven blir till genom  
insemination. Efter det mjölkas korna i tio månader, samtidigt som de 
är dräktiga i nio månader innan de föder nästa kalv. Kalvarna tas från 
korna kort efter födseln – även inom ekologisk produktion – för att  
mjölken ska gå till mejeriet istället. Kalvarna tillbringar sina första 
veckor i livet ensamma i en box på en dryg kvadratmeter.2 

Mjölkkor har avlats till att producera över 50 liter mjölk varje dag. 

Visste du att…
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…mjölkkornas kalvar växer upp utan mamma? 



Det sliter hårt på deras kroppar och gör dem sjuka.10-12 Det naturliga hade 
varit runt 5-10 liter per dag. Den kraftiga mjölkproduktionen bidrar 
bland annat till att var tredje ko drabbas av juverinflammation.13 För  
att öka produktionen ges korna kraftfoder som vete och soja, vilket är  
skadligt för deras kroppar och leder till flera sjukdomar.14  

Kor har rätt att komma ut på sommaren, men inte tjurar eller  
kalvar. Enligt djurskyddsbestämmelserna ska kor få vistas ute minst  
6 timmar per dygn under 2-4 månader om året.2 Det motsvarar mindre 
än en tiondel av kons livstid. Resten av tiden är korna inomhus, och  
närmare hälften av dem står då fastbundna.15  

”Kalvarna 
tas från korna 

kort efter  
födseln”



”Var tredje  
  sugga får 

liggsår av de 
hårda  

golven”
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Det finns fyra gånger så många grisar som hästar i Sverige, men hur 
ofta ser du en gris i en hage? Grisarna syns inte, för 99 procent av dem 
får aldrig komma ut och beta.16 Istället lever de inomhus i trånga boxar, 
där tio grisar, som väger närmare hundra kilo, kan trängas i en box på 
nio kvadratmeter.10 Golven är hårda och de aktiva, nyfikna grisarna har 
ingen möjlighet att böka eller rulla sig i lera. 

Sysslolöshet, trängsel och konkurrens leder till att grisarna stressas. 
Varannan gris har början till magsår när de slaktas och 12 procent har 
fullt utvecklade magsår.17 Många utvecklar också beteendestörningar, 
som att bita av varandras svansar.18 

Smågrisarna tas från sin mamma vid en månads ålder och får aldrig 
träffa henne igen. Aveln har lett till att varje sugga föder enormt stora 
kullar på ibland över 15 ungar – en naturlig kull är runt fem. Att föda så 
många ungar sliter hårt på suggorna. De blir avmagrade och uppemot 
var tredje sugga får liggsår av de hårda golven.19

Varje år slaktas närmare tre miljoner grisar i Sverige. De är då inte 
äldre än sex månader och långt från fullvuxna. På slakteriet hissas de ner 
i koldioxidgas som gör dem medvetslösa, men först efter att de kämpat 
för sitt liv i minst 10-20 sekunder i den smärtsamma och ångestfram-
kallande gasen.5 Sedan skärs halsen upp och de förblöder.

Visste du att...
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…99 procent av grisarna aldrig får komma ut och beta?



 
De kycklingar som föds upp för kött har avlats till att växa extremt 
snabbt, och när de slaktas väger de redan runt två kilo trots att de bara 
är fem veckor gamla. Många kycklingar får ont i benen för att de växer 
alldeles för fort. En svensk studie har visat att 88 procent av kyckling-
arna är halta, och 15 procent har svårt att gå på grund av sina tunga 

Visste du att…

”Varje år  
dör omkring  

150 000 kycklingar 
i fullastade  

transportbilar”
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 …nästan alla kycklingar är halta, för att de växer  
alldeles för fort?



kroppar.20 Det motsvarar 13 miljoner kycklingar varje år. 
Över 80 miljoner kycklingar dödas i Sverige varje år.8 Innan slakten 

hängs en stor del av kycklingarna upp – vid fullt medvetande – i sina 
redan ömma ben. Varje år dör omkring 150 000 kycklingar i fullastade 
transportbilar på vägen till slakteriet.21  



Så många som 19 miljarder fiskar dödas varje år i det svenska fisket.22 
Fiskarna dör på de mest plågsamma sätt som går att tänka sig – genom 
kvävning, klämning och tryckskador.23 Ytterligare flera miljoner fiskar 
föds upp i så kallade fiskodlingar i Sverige,24 där hundratusentals laxar 
och regnbågar trängs ihop i gigantiska dammar eller nätburar i havet.  
De stressas svårt av trängseln och av transporter och slakt.25, 26   

Att fiska ses som ett oskyldigt nöje, men vi skulle inte drömma om  
att gå ut och ”fågla” eller ”ekorra” med spö, krok och bete. Vad är  
egentligen skillnaden? Att fiskarna hamnar på undantag kan bero på att vi 
har svårt att identifiera oss med dem. Vi kan inte tolka deras signaler. Ett 
djur, och även en människa, som saknar ansiktsuttryck har mycket svårare 
att väcka vår medkänsla. Men det betyder förstås inte att de inte har ont. 
Det är vetenskapligt bevisat att fiskar kan uppleva smärta och stress.27, 28  
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…det är vetenskapligt bevisat att fiskar kan känna 
smärta?



”Fiskarna  
dör genom  
kvävning,  

klämning och   
  tryckskador”
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”Det är här grisarna bedövas.”
”Hur går det till?”
”De hissas ner i ett rum där man 
tillsätter koldioxid.”
”Men är inte det som att kvävas ihjäl?”
”De somnar in efter ett tag och blir 
medvetslösa.”
”Hur lång tid tar det?”
”Ja, mellan  15 till 20 sekunder ungefär.”

Jag vet inte hur lång tid det tar för grisarna 
att bli bedövade men inte förrän efter un-
gefär två minuter åker fyra griskroppar ut i 
uppsamlingskaret. En man är snabbt fram-
me och sätter krokar i klövarna, de hissas 
upp och åker iväg. En annan man som står 
i metallinhägnaden öppnar den anslutan-
de dörren och jag får en blick in i grisstal-
let. Grisarna står tätt intill varandra och de 
skriar skrämt. Mannen går in och med ett 
spadliknande föremål knuffar han grisar-
na framför sig. De är allt annat än villiga att 
gå in i den tomma metallinhägnaden.

Några av dem ramlar omkull i träng-
seln men mannen tar ingen notis om det 
utan efter ett tag har han föst in fem grisar 
i boxen. De trycker sig tätt intill varandra, 
och mannen knuffar fyra av dem barskt 
in i den kvadratiska metallboxen. Han 
stänger en lucka efter dem medan den 
sista grisen står ensam kvar. Grisen tittar 
panikslaget på oss och går stressat runt i 
inhägnaden.

Vi vänder oss om och ser hur de andra 
grisarna töms på blod och som på ett lö-
pande band passerar de fem män som var 
och en avlägsnar någon del från grisen. En 
kille ler mot oss samtidigt som han skär 
upp grisens mage så att inälvorna åker ut.

Besök på ett slakteri
”Akta så ni inte halkar”, säger vår guide 

när vi går in i nästa rum. Golvet är insmetat 
i blod och inälvor.

Framför oss hänger en hel kokropp 
som blivit flådd och fått huvudet avhugget. 
Huvudet hänger bredvid, även det flått 
och med ögonglober som tomt stirrar ut i 
luften. Tänderna har tryckts ut och kon är 
så nyligen slaktad att musklerna i huvudet 
fortfarande rycker.

Golvet under korna är lysande rött 
och helt täckt i blod. Maskiner dundrar i 
bakgrunden och mitt bland dessa döda 

kor står på andra sidan en levande ko som 
blickar ut över allt. I en metallbox står hon 
och ser skräckslagen ut medan två män 
står bredvid. Blicken vandrar oroligt runt 
över rummet.

I stallet möts vi av en metallgång där 
kor står uppradade efter varandra. När vi 
går närmare ser vi att de står på rad för att 
slutligen nå den sista boxen där de skjuts. 
Korna stampar nervöst omkring och väg-
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garna står tajt kring dem. Genom en upp-
höjd gång på sidan kan man blicka ner över 
dem där de står helt maktlösa. Vi fortsätter 
sedan in i en ännu större byggnad där ett 
hundratal metallboxar står uppradade. I 
varje box står en levande ko. De kan röra 
sig ungefär två decimeter fram och tillbaka 
och de står på ett smutsigt trägolv. Ljudni-
vån är hög och korna är oroliga.

”Här står de oftast under en dag innan 
de slaktas så de ska lugna ner sig.”

”Har de det inte lite trångt?”
”Nej, de har det väldigt bra och här 

framme har de sin vattenkopp och krubba. 
Sen på natten är det ju mycket lugnare så 

”Slaktar ni Krav-djur också?”
”Ja.”
”Hur ser ni på djuren, blir det att man 

ser de som föremål efter ett tag?”
”Alltså jag har ju själv egna djur och så 

och det har ju hänt att man behövt slakta 
något djur som varit sjuk eller så någon 
gång. Men här är det sådan skillnad för dju-
ren tar aldrig slut. Jag hade mardrömmar 
i början när jag jobbade här men till slut 
vänjer man sig och nu är det väl inte mer 
konstigt än att avverka en skog ungefär.”

Tillbaka i skolan diskuterar klass-
kompisarna döden när vi smyger in på 
lektionen. I samband med skolans årliga  

”I de uppradade metallboxarna  
  kan korna röra sig ungefär två  
  decimeter fram och tillbaka”
då sover alla så lugnt så.”

Vi fortsätter mot utgången och vi går 
förbi ko efter ko som nervöst följer våra 
rörelser. Vid utgången har en lastbil anlänt 
och man håller på att lasta av några kor. 
En ko vägrar att följa efter de andra korna 
utan försöker istället springa in i lastbilen 
igen medan en man försöker knuffa kon åt 
andra hållet. Vår guide ropar några upp-
muntrande ord och mannen skrattar lätt. 
Sedan går vi ut från slakteriet.

”Ni klarade er ju riktigt bra.”
”Vad menar du?”
”Ja, vi har haft folk som både brutit 

ihop och svimmat därinne. Det är ett antal 
gånger jag har burit ut någon.”

Efter att ha slängt våra overaller och 
tackat nej till att behålla kepsen får vi 
chansen att ställa några sista frågor inne 
på hans kontor.

religionsdag har vi några dagar haft temat 
döden, så vår lärare tyckte vårt studiebe-
sök på ett slakteri var väldigt passande. 
När de andra sedan diskuterar en film om 
en bilolycka de sett har jag och mina kom-
pisar tankarna på annat håll.

Maktlöshet, ilska, tomhet och frustra-
tion summerar kort vad som pågick innan-
för våra huvuden under slakteribesöket. 
Det finns så mycket som är fel med denna 
industri att jag inte vet vart jag ska börja. 
Men trots allt hemskt som pågick innanför 
de väggarna så ger det mig hopp att det 
finns människor som varje dag kämpar för 
att vi en dag ska stänga dessa fabriker. Jag 
önskar bara att den dagen var idag.

Text: Lise Johnsson, 
Texten är skriven efter ett studiebesök på 
ett svenskt slakteri.



Förtryck, fördomar och diskriminering finns i flera former. Ofta är de 
osynliga för oss själva. Alice Walker, författare och aktiv i medborgar-
rättsrörelsen i USA, har uttryckt sig så här:

”Djuren i vår värld existerar för sin egen skull. De finns inte till för 
oss människor mer än färgade människor finns till för vita, eller kvinnor 
finns till för män”.29 Djur är individer precis som du och jag. Deras liv är 
lika viktiga för dem som våra liv är för oss. Det finns en koppling mellan 
hur vi behandlar djur och maktmissbruket mot människor – som slaveri, 
kvinnoförtryck och andra former av förtryck.

I vårt samhälle uppfostras vi från barnsben till att acceptera att djur  
utnyttjas till mat. Sällan tänker vi på vad djuren utsätts för innan de  
hamnar på våra tallrikar. Sällan diskuterar vi på allvar om vårt utnyttjande 
av djur är acceptabelt. Fördomar på grund av art kallas speciesism, och 
det är detta som gör oss blinda för djurens lidande och död.

Idag vet vi att djur är medvetna och kännande varelser. Vi vet också 
att människor inte behöver djurprodukter för att må bra. Med den  
vetskapen följer ett ansvar. Vi kan fortsätta att bidra till lidande och död, 
eller så kan vi behandla djuren med respekt.

Varför behandlas  
djur så illa?

”Fördomar  
på grund av 

art kallas 
speciesism” Foto:  Erik Lindegren



Du kan  
göra skillnad 

för djuren!

Lätt att äta djurvänlig mat
Människor behöver inte äta kött eller andra djurprodukter. I ett modernt 
samhälle borde inga djur behöva lida och dö för att vi ska få mat på 
tallriken. Vi kan alla lägga sojafärs i tacoskalet istället för köttfärs, eller 
byta komjölken mot havremjölk.

Att välja vego handlar om att göra respektfulla val i vardagen. Små 
vardagliga saker för oss som spelar en livsavgörande roll för djuren. 
Numera är det enklare än någonsin att leva djurvänligt; utbudet av goda, 
nyttiga och miljövänliga alternativ till djurprodukter växer för varje dag.

Välj vego!
Många som väljer bort kött gör det av etiska skäl, inte för att de inte 
gillar smaken. Vi tycker om det vi är vana att äta, det är inget konstigt 
med det. Men det finns många veganska produkter som ser ut som och 
smakar som kött! Det här är inget nytt – i Asien har köttliknande  
produkter som tofu, seitan och sojakött sedan tusentals år varit en viktig 
del av kosten. Nu har dessa blivit populära även i vår del av världen.

Tänk också på att du inte behöver byta ut allt på en gång. Om alla 
svenskar åt veganskt bara en dag i veckan skulle det rädda miljoner djur 
om året. Ta ett steg i taget – du kan rädda liv varje dag!



Gratis inspirationsmagasin!
Sms:a VEGO till 72 120 så får du utan 
kostnad Djurens Rätts inspirationsmagasin 
Välj vego! direkt hem i brevlådan. Ta ett 
första steg mot ett av ditt livs viktigaste 
val. Du kan också beställa via adressen 
www.djurensratt.se/valj-vego

Pälsfritt och icke djurtestat

Vill du informera andra?
Vill du veta mer om djurens situation  
och dela med dig till andra?  
Under fliken ”Material” på vår hemsida:  
www.djurensratt.se och i vår shop 
kan du beställa fler exemplar av det här 
häftet, rapporter, tidningar och annat 
material, mycket är helt gratis.

Djurens Rätts app Djurvänligt

Fler recept och annan inspiration finns på 
www.vegokoll.se

I appen Djurvänligt 
hittar du listor över 
butiker som inte säljer 
päls, kosmetika- och 
hygienprodukter som 
inte är testade på djur, 
samt livsmedelspro-

dukter som är veganska.  Där finns också 
medlemsrabatter och ditt medlemskort.

Pälsfria listan är en del  
i det internationella  
samarbetet Fur Free  
Alliance. I detta nätverk  

ingår Djurens Rätt och cirka 30 djurrätts-  
och djurskyddsorganisationer från 
länder världen över som tillsammans 
arbetar för en pälsplaggsfri värld.
www.djurensratt.se/palsfri-handel

Vi har äntligen fått ett 
EU-förbud mot djurtestad 
kosmetika. Många företag 

använder dock tidigare testade råvaror  
i sina produkter och det är på flera 
punkter fortfarande oklart hur förbudet 
ska tolkas. För att vara säker på att  
produkterna är djurvänliga rekommen-
deras därför att handla enligt Djurens 
Rätts lista över företag som garanterat 
inte har testat på djur: 
www.djurensratt.se/icke-djurtestat

Facebook 
www.facebook.com/djurensratt

Instagram
www.instagram.com/djurensratt

Twitter 
www.twitter.com/djurensratt

Djurens Rätts nyhetsbrev
www.djurensratt.se/nyhetsbrev

Djurens Rätts blogg 
www.djurensratt.blogspot.se
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