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ABSTRACT 

 

 

 

 

The Swedish reindeer industries primary income source is selling reindeer meat. The purpose 

of this essay is to examine the strength of a number of factors influence on the supply side of 

reindeer meat. Ordinary least square is used as a method to do an econometric study based on 

statistics for the years 1980 to 2003. The tested factors in the study are total compensation, 

which includes producer price of reindeer meat and quantity based subvention, and the size of 

the reindeer herd.  The results in our study shows that the total compensation of reindeer meat 

is not significant on any tested levels, but whereas we found that the size of the reindeer herd 

had a positive correlation with the supply side of reindeer meat. The strength in the 

connection was 2.02 for the size of the reindeer herd and -0.01 for the total compensation. 

Results from the case study shows that the reindeer herd had the greatest influence on the 

decision of slaughter, while total compensation had a negative and little influence on 

slaughter. 



 

SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Den svenska rennäringens primära inkomstkälla är försäljning av renkött. Syftet med denna 

uppsats är att undersöka ett antal faktorers inverkan på utbudet av renkött. Metoden ordinary 

least square har använts för att göra en ekonometrisk studie baserad på statistik för åren 1980-

2003. De faktorer som testats är total ersättning, vilken inkluderar avräkningspris samt 

kvantitetsbaserad subvention, och renstammens storlek. Resultaten i vår undersökning visar 

att total ersättning inte är signifikant på någon testad nivå, däremot fann vi att renstammens 

storlek hade positiv korrelation med utbudet på renkött. Styrkan i sambandet var för 

renstammens storlek 2.02 samt för total ersättning -0.01. Resultatet av fallstudien visade att 

renstammens storlek hade störst påverkan för beslut om slakt, medan total ersättning hade en 

negativ och liten inverkan för beslut om slakt.  
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Kapitel 1  

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Den samiska traditionen sträcker sig så långt som 2000 år tillbaka i tiden. Under 1500-talet 

började staten att dela in samerna i samebyar för att bland annat öka kontrollen och införa 

beskattningsrätt. Rätten till beskattning infördes för att öka intäkterna till statskassan samt för 

att kunna hävda att landområdet tillhörde den svenska staten. Resultaten av detta blev att 

samerna var tvungna att öka sitt renantal kraftigt. Detta för att ha möjlighet att betala den skatt 

som krävdes av staten. Renskötseln hade nu fått en annan innebörd, den var nämligen tvungen 

att bedrivas mer omfattande än tidigare. (Samiskt informationscentrum, 2005) Under 1900-

talet tillkom ytterligare inskränkningar av samernas möjligheter till att bedriva rennäringen, 

eftersom renägarnas rätt till att bedriva renskötsel samt jakt och fiske begränsades av 

regleringar av vatten, skogsbrukets expandering samt samhällsutbyggnaden. (Svenska 

samernas riksförbund, 1999) Samernas historia har kommit att kantas av motgångar gällande 

renskötseln. Staten har stiftat lagar och förordningar, vilket har gjort det svårare för samerna 

att leva på sin näring. I mitten av 1960-talet, samt under 1980 gjordes statliga utredningar, där 

rennäringens inkomstförhållande kartlades. Utredningarna visade på att de statliga bidragen 

borde öka för att främja näringens lönsamhet. Sedan 1960 har rennäringen erhållit statligt 

stöd. (Johansson, S et al. 1998)  

 

Sett tillbaka på de senaste 100 åren har antalet renar varierat mellan 150 000 och 300 000 

stycken. Det ser ut att finnas ett mönster med återkommande toppar av renantalet vart 

tjugonde år, variationen beror på tillgången på lav. (Svenska samernas riksförbund, 1999)  
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1.2 Problemställning 

Den primära inkomstkällan för rennäringen torde vara försäljningen av renkött. Vilka faktorer 

påverkar uttaget av ren till slakt för svenska renägare mest? 

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som styr utbudet av renkött. De faktorer som testas 

är: renstammens storlek samt total ersättning som renägaren erhåller vid slakt, det vill säga 

avräkningspriset samt kvantitetsbaserad subvention. 

 

 

1.4 Metod  

Uppsatsen bygger i grunden på neoklassisk utbuds- och efterfrågeteori. För att kunna skatta 

utbudet på renkött kommer OLS (Ordinary least squares) ligga till grund för de 

ekonometriska körningarna, där utbudet på renkött är den beroende variabeln.  De oberoende 

variablerna är total ersättning och renstammens storlek. Uppsatsen innehåller även en 

fallstudie, där ett antal slumpmässigt utvalda renägare besvarar framställda enkätfrågor. 

Resultaten från fallstudien sammanställs och utvärderas i kapitel 5. 

 

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att avgränsas till att undersöka de svenska samernas utbud av renkött och 

vilka faktorer som har det starkaste sambandet med slaktuttaget. Andra faktorer som kan 

tänkas påverka uttaget av ren till slakt är tillgången på bete och renstammens sammansättning, 

det vill säga fördelningen av sarv, vaja och kalv. Förutom den inhemska produktionen finns 

även ett utbud av importerat renkött, dessa faktorer behandlas däremot inte i uppsatsen. Vi har 

valt faktorerna utifrån de vi antar är mest relevanta för vår undersökning. Vi har även valt att 

begränsa oss till perioden 1980 till 2003 då det var svårt att hitta data för de valda faktorerna 

för tiden före och efter denna period.  
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1.6 Disposition 

I kapitel 2 presenteras bakgrunden till renköttsmarknaden i syfte att introducera läsare i ämnet 

och ge en överblick av ämnesområdet. Kapitel 3 behandlar den teoretiska referensram som 

uppsatsen bygger på och de modeller som används. Det empiriska materialet presenteras i 

kapitel 4. I kapitel 5 presenteras tillvägagångssättet i fallstudien. Slutkapitlet omfattar 

diskussion och slutsatser. 

 

 

1.7 Tidigare forskning 

Det finns inte mycket tidigare forskning inom renköttsmarknaden. Men i boken Sustainable 

reindeer husbandry
1 skriver författarna om hur svårt det är att förklara ekonomin i 

rennäringen eftersom näringen inte tycks följa ekonomisk teori. Till exempel så slaktar 

renägare inte färre renar då priset går ner utan försöker då istället kompensera för förlusten 

genom att tjäna pengar på andra sätt. Alternativa sätt att tjäna pengar kan för en renägare vara 

att utnyttja rätten att jaga och fiska för att sedan sälja fångsten. Ett annat vanligt sätt att tjäna 

pengar inom familjen är att kvinnan i familjen har ett arbete på sidan om renskötseln. I boken 

Vad kostar en ren
2 gör författarna en ekonomisk och politisk analys av rennäringen, där 

frågan om målen med rennäringspolitiken som bedrivs ska vara näringspolitiska eller om den 

ska ses som minoritetspolitisk. Här i ligger enligt författarna en motsättning mellan 

produktionsmålet och det kulturella målet.  

 

 

 

 

                                                 
1 Jernsletten J-L och Klukov K, 2002 
2 Johansson S. och Lundgren N-G, 1998 
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Kapitel 2 

DEN SVENSKA RENNÄRINGEN 

 

 

 

 

2.1 Rennäringen 

Rennäringen är en mycket betydande del av den samiska kulturen. Den innebär inte endast ett 

sätt att tjäna pengar utan är även en stor del av den samiska identiteten och traditionen. 

Renskötarens viktigaste tillgång är renen, därför är hänsyn till renen och naturen central inom 

renskötseln. Renen (Rangifer tarandus) är ett hjortdjur som lever i flock, arten som finns i 

norra delarna av Sverige och Skandinavien kallas för tundraren (Kuhmunen, 2000). 

Renhjordens storlek varierar beroende på betestillgången och på hur mycket som slaktas varje 

slaktsäsong. 2004 fanns ungefär 230 000 stycken renar i Sverige (Jordbruksverket, 2005). 

Figur 2.1 nedan visar hur antalet renar varierat mellan åren 1980-2003.  

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

Årtal

R
en

ar
, 

tu
se

n
ta

l

 

Figur 2.1 Renstammens storlek 1980-2003 Källa: Jordbruksverket,2005  

 

För att skapa goda, långsiktiga förutsättningar för sin näring måste renskötaren skydda renen 

och skapa möjligheter för renens välbefinnande. Renägaren använder sig av olika typer av 

betesområden inom samebyns markområde för att säkra tillgången till bete året om. Renarna 
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strövar fritt eller flyttas av renägaren mellan de olika betesområdena. Yttre förhållanden som 

väder och vind samt betesförhållanden är i många fall avgörande för näringens framgång. 

(Kuhmunen, 2000) 

 

 

2.2 Rennäringen i dag 

I Sverige finns idag 20 000 samer, varav 4 500 är renägare. För att få bedriva renskötsel i 

Sverige krävs tillhörighet i en sameby samt samiskt påbrå. (Samiskt informationscentrum, 

2005) Den samiska rätten till renskötsel har fått skydd i svensk grundlag och är en 

förutsättning för rennäringen men även för den samiska kulturens fortlevnad. Samerna har ett 

folkrättsligt skydd som urbefolkning. (Svenska samernas riksförbund, 1999)  

 

I Sverige finns 51 samebyar varav 32 finns i Norrbotten, 7 i Västerbotten och 12 i Jämtland. 

Samebyn är förutom ett geografiskt område också en organisation för renskötseln. Det finns 

drygt 900 renskötselföretag, 715 av dessa finns i Norrbotten, 118 i Västerbotten och 99 i 

Jämtland. (Samiskt informationscentrum, 2005) Renskötseln kan kategoriseras i tre olika 

former: fjällrenskötsel, skogsrenskötsel samt koncessionsrenskötsel. Se figur 2.2 
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Figur 2.2 Fördelning av renstammen. Källa: Svensk rennäring, 1999. 

 

De betesmarker som nyttjas är antingen fjällen eller skogen beroende på årstid. 

Koncessionsskötsel finns bara i Norrbottens län och skiljer sig från övrig renskötsel genom att 
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ett 15-tal så kallade koncessionshavare sköter ett tusental renägares renar. Skötseln bedrivs 

inom renägarnas fastighetsområde. Koncessionsområdet är till ytan ett något större område än 

Tornedalen, nedanför lappmarksgränsen Kalix och Torneälvdal. (Svenska samernas 

riksförbund, 1999) De totala betesmarkerna som nyttjas av rennäringen omfattar 1/3 av 

Sveriges totala yta. (Johansson S. et al. 1998) Skogssamebyarna är en grupp som inte flyttar 

sina renar till fjällen under sommaren utan de stannar i skogsområdena året runt, vilket 

medför att de nyttjar ett mindre område än fjällsamebyarna. Fjällsamebyarna byter 

betesområde och miljö och tar sig från skogen till fjällen under sommaren. Den största 

andelen renar ägs av fjällsamebyarna med 80 procent av det totala antalet renarna. (Svenska 

samernas riksförbund, 1999) 

 

Dagens samebyar består inte av lika många renskötare som de gjorde tidigare. Detta beror till 

viss del på industrialiseringen som tog fart vid 1800-talets slut. Efterfrågan på arbetskraft 

ökade och det krävdes mer folk till industrierna från de areella näringarna, bland annat 

jordbruket och rennäringen. (Ibid.) 

 

 

2.2.1 Inkomstförhållanden inom rennäringen 

Under 1960-talets mitt genomfördes en första statlig utredning av inkomstförhållandena inom 

rennäringen, där framkom det att lönsamheten var oacceptabelt låg. Resultatet av utredningen 

blev att rennäringen ansågs ha behov av en ökning av olika bidragsformer från allmänna 

medel. Efter att inkomstförhållandena inom rennäringen utretts så uppgick bidragen till 

näringen med 3 kronor för varje redovisad krona i inkomst. En ny undersökning 1993 visar på 

att näringen behövde ytterligare stöd och bidragen höjdes därför till 6,50 kr per redovisad 

inkomstkrona. Detta innebar en ökning av bidragen till rennäringen med 82 miljoner av 

statliga och ickestatliga medel. (Johansson S. et al 1998) Rennäringen har ingen tradition i att 

tjäna mer pengar genom att sälja mer renar än vad som krävs, till exempel då priset går upp 

leder inte detta automatiskt till att fler renar slaktas. Då priset på renkött går ner så innebär 

detta inte heller att renägaren slaktar fler renar för att kompensera för den ekonomiska 

förlusten. Snarare så kompenseras de lägre intäkterna med andra inkomster, andra 

inkomstkällor kan vara jakt, fiske och sameslöjd. Det är främst renstammens storlek som styr 

beslut om slakt, detta kan vara en orsak till att rennäringens ekonomi är svår att förklara med 

ekonomisk teori. (Jernsletten, L, 2002) 
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2.2.2 Kedja från producent till konsument 

Producentledet ser i stora drag ut enligt följande, se figur 2.3, det börjar med att renägaren 

bestämmer hur många renar som ska slaktas. Vid avskiljningsplatsen säljs köttet till slakteriet 

enligt tidigare uppgjorda kontrakt eller så säljs renen på auktion bland intressenterna. 

Slakterierna slaktar och styckar sedan renen. Slakterierna importerar även kött från utlandet, 

företrädesvis från Finland och Ryssland. Från slakteriet kan köttet antingen skickas vidare 

direkt till grossist eller till ytterligare en aktör som förädlar köttet innan det når grossistledet, 

det förekommer också att slakterier skickar renkött för export. Även i förädlingsledet sker 

export respektive import av kött. Grossisten kan förutom att sälja köttet till den inhemska 

marknaden skicka köttet för export till utlandet, det förekommer också import av grossister. 

Den största delen av köttet skickar grossisten vidare till storhushåll, restauranger och 

detaljhandeln. Endast 20 till 30 procent av köttet säljs i dagligvaruhandeln, av detta 

uppskattas 80 procent vara renskav. Det förekommer även försäljning av renkött direkt från 

renägaren till konsumenten. (Little A.D, 2005) 

 

 

Figur 2.3 Principskiss över renköttsmarknaden  

 

 

2.2.3 Slakten av renar i Sverige 

Inom rennäringen är tiden då slakten genomförs begränsad, det är nämligen inte möjligt att 

slakta sina renar under årets alla tolv månader. Slakten sker från och med augusti fram till och 

med mars. Sarven (rentjur) slaktas under augusti och i början av september innan brunsten, då 
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den har vuxit till sig rejält under sommaren, detta för att få ut så mycket kött som möjligt.   

När brunstperioden sätter igång i oktober månad sker ingen slakt. Slakten av kalv och vaja 

(ko) sker senare under hösten från november till mars. Det är vanligt att slakten sker i mobila 

slakterier som transporteras till slaktplatserna med hjälp av biltransport. (Svenska 

lantbruksuniversitetet, 2000) Mobila slakterier blir allt vanligare och underlättar slakten 

väsentligt. Renen slipper bli stressad vilket kan leda till sämre köttkvalitet genom att det 

uppstår en bismak i renköttet, men detta är inte särskilt vanligt. Då exempelvis en kontroll 

utförts bland 500 slaktade renar, visade sig endast två renar ha ”stressmak”.(Ibid.) Slakten har 

utvecklats från att till största del bestå utav fullvuxna renar till att istället bestå av en större 

andel kalvar. Detta troligen för att staten differentierat prisstödet för vuxen ren respektive 

kalv, där kalvslakt premierats. Slakten är fördelad med 60 procent kalv och 40 procent vuxen 

ren. (Jordbruksverket, 2005) I och med att kalvslakten har ökat, kan en minskning i den totala 

medelslaktvikten också synas. Medelvikten för tjurarna ligger runt 40 kilo, vajorna drygt 30 

kilo och kalvarna runt 20 kilo. (Svensk rennäring, 1999)  

 

För slakterierna har de senaste åren varit besvärliga, slakterierna har fått importera kött från 

utlandet för att tillgodose efterfrågan. Särskilt är det från Finland och Ryssland som renköttet 

importerats. (Jordbruksverket, 2005) Bristen på renkött har också lett till att allt fler slakterier 

nu istället importerar närliggande substitut, främst hjortkött för att uppnå de volymer av kött 

som krävs för att gå runt ekonomiskt. Hjortkött är dessutom 30 till 60 procent billigare än 

renkött. (Polarica AB, 2005) 

 

 

2.2.4 Konsumtionen av renkött i Sverige   

Renkött har i och med de senaste årens fokusering på mat med lågt fettinnehåll och ekologisk 

odlad mat blivit klassad som en exklusiv produkt. Förädlare av renkött har dock fått brottas 

med problem som uppstår på grund av näringens småskalighet och olika faktorer som leder 

till att utbudet av renkött är osäkert. Efterfrågan på renkött har hållits nere på grund av relativt 

höga priser gentemot närliggande substitut, alltför liten marknadsbearbetning, bristande 

produktutveckling samt låg kundanpassning. Detta har lett till att dagligvaruhandeln i syd och 

mellan Sverige inte har känt behov av att ta in renkött i sitt sortiment. Det renkött som 

konsumeras i syd och mellan Sverige har nästan uteslutande sålts i specialbutiker och 

saluhallar. Av det renkött som produceras i Sverige konsumeras den största delen i norra 
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delarna av landet. Den totala konsumtionen av renkött, både förädlat och icke förädlat, står för 

endast cirka en halv procent av den totala konsumtionen av kött i landet. (Little, A, D. 2005) 

 

I dagsläget är produktionen av renkött i Sverige ungefär 150 gram per person och år. Den 

största delen av renköttet som slaktas hamnar hos restauranger och storkök. Mängden kött 

som säljs i dagligvaruhandeln uppgår 2005 till endast cirka 50 ton. Den totala mängden 

renkött som kom ut på marknaden säsongen 2003/04 var 1 300 ton, 50 000 renar såldes till 

slakt. (Ibid.) 

 

 

2.2.5 Import och export av renkött 

I och med det sviktande antalet ren i Sverige under senare hälften av 1990-talet ökade 

importen av renkött. 2003 införde Norge importstopp för att främja den inhemska marknaden, 

tidigare exporterade Sverige relativt mycket renkött och av den totala exporten 2002 gick 46 

procent till Norge (Statistiska centralbyrån, 2005). Situationen på den svenska marknaden 

förvärrades ytterligare i och med att Finland, som är starkt knuten till den svenska 

renköttsmarknaden, också drabbades av det norska importstoppet. Exportbortfallet innebar ett 

plötsligt överskott på renkött, en konsekvens av detta blev att priset föll kraftigt. ( Little, D. A, 

2005) Renägare som inte hade upprättat kontrakt med leverantörerna i Sverige, hade svårt att 

hitta köpare som var villiga att betala det pris som renägarna ansåg vara tillräckligt högt. 

Beståndet av renar har sedan dess ökat. Renägaren har på senare år drabbats negativt genom 

att närliggande substitut som exempelvis hjortkött tagit andelar av marknaden genom att ligga 

på en lägre prisnivå. (Ibid.) 

 

 

2.2.6 Substitut till renkött 

Försäljningen av renkött har tidigare varit en gynnsam affär då köttet klassats som en exklusiv 

vara och priset har haft en positiv utveckling. På senare år har dock konkurrensen från andra 

substitut blivit allt mer påtaglig. Priset på hjortkött ligger 30 till 60 procent lägre än för 

renkött. Skillnad i pris har varit svår att motivera och endast den allra högsta gastronomiska 

publiken har varit intresserade av att konsumera renkött. (Polarica AB, 2005) För att göra 
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renköttet mer eftertraktad för den bredare publiken krävs att näringen bland annat genomför 

marknadsföringsinsatser. ( Little, D. A, 2005) 

 

 

2.3 Pristillägget på renkött 

För att rationalisera rennäringen tillkom 1973 pristillägget på renkött, syftet med tillägget 

kom senare att finnas till för att förbättra lönsamheten inom näringen. Avsikten med 

pristillägget är också att stimulera köttproduktionen. Till och med slaktsäsongen 1992/93 

betalades stödet ut per djur som kontrollslaktats för att sedan utgå ifrån vikten och betalas ut 

per kilo kontrollslaktat renkött. Tabell 2.1 nedan visar hur pristillägget har utgått genom åren. 

Den nya utformningen av stödet medförde att tyngre djur premierades vid slakten, eftersom 

pristillägget kom att baseras på antalet slaktkilon. Pristilläggets andel av renägarnas 

köttintäkter har ökat från att ha varit cirka 20 procent under 1980-talet till att under 1990-

talets mitt uppgå till drygt 30 procent. Under slutet av 1990-talet har andelen sjunkit tillbaka 

till 1980-talets nivå. (Svenska samernas riksförbund, 1999) 

 

Budgetåret 1992/93 beslutades att en del av prisstödet skulle användas för att marknadsföra 

renköttet. Under 1998 gick 50 öre per kilo till marknadsföring, för vilket ett avdrag gjordes 

från prisstödet. Vilket innebar att renägaren gick miste om delar av det direkta prisstödet. 

Regeringen avsätter medel som på olika sätt ska komma rennäringen till gagn. Anslaget som 

kallas ”Främjande av rennäringen” innefattar bland annat medel för att bygga och underhålla 

stängsel, renvaktarstugor samt att hålla igång en viss bevakning av landsgränsen mot Norge i 

syfte att se till att renbeteskonventionen3 som fanns mellan Sverige och Norge efterlevdes. 

Staten ska även se till att underhåll av renskötaranläggningar som broar, vägar och stugor 

genomförs. I anslaget för rennäringen finns även posten ”Övrigt” vars syfte är att ge renägare 

hjälp vid förluster då renbetesförhållandena varit ytterst svåra. Prisstödet för renkött, som 

ingår i anslaget, betalas ut för djur som kontrollslaktats. (Svenska samernas riksförbund, 

1999) 

 

 

 

                                                 
3 Reglerar samisk renskötsel på Nordkalotten. Ny konvention diskuteras i skrivande stund. Konventionen från 

1972 upphörde att gälla 1 maj, 2005 Källa: Samiskt informationscentrum, 2005 
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Tabell 2.1 Statligt pristillägg för renkött exkl. moms i 2003-års penningvärde. 

 Källa: Svensk rennäring, 1999.  

ÅR KR/KG REN- 
KÖTT 

ÅR KR/KG REN- 
KÖTT 

1980/81 4.07 1992/93 10.66 
1981/82 5.27 1993/94 14.43 
1982/83 5.61 1994/95 15.70 
1983/84 5.63 1995/96 17.19 
1984/85 6.45 1996/97 13.37 
1985/86 6.25 1997/98 13.43 
1986/87 5.33 1998/99 11.62 
1987/88 5.81 1999/00 11.05 
1988/89 5.89 2000/01 10.92 
1989/90 6.19 2001/02 12.72 
1990/91 9.10 2002/03 10.25 
1991/92 10.69 2003/04 11.75 
 

2.3.1 Katastrofstöd (Tjernobyl) 

I slutet av april 1986 drabbades delar av renskötselområdet på Nordkalotten och i delar 

nordvästra Ryssland av radioaktivt nedfall då två explosioner förstörde kärnkraftsreaktorn 

Tjernobyl 4 i Ukraina (Statens kärnkraftinspektion, 1995). De områden som drabbades allra 

mest var södra Västerbotten samt norra Jämtlands län (Svenska samers riksförbund, 1999). 

Vad som märktes allra tydligast var att renens beteslav kom att innehålla höga halter av 

cesium-1374. Efter Tjernobyl 1986 och fram till 1987 hade 73 300 eller 78 procent av de 

slaktade renarna kasserats, dessa hade en cesiumhalt som översteg det gällande gränsvärdet 

1 500 becquerel per kilo. Efter detta har kasseringen av renar på grund av för höga 

cesiumvärden i köttet avtagit år efter år. Tio år efter olyckan är kasseringen i det närmaste 

obetydlig, bidragande orsaker till detta har varit att slakten tidigarelagts samt att utfodring 

skett. Cesiumhalten hos renarna har på så sätt minskat. Renägarna har efter olyckan 

kompenserats för merkostnader och inkomstförluster. Till en början var kunskapen om de 

effekter som de höga cesiumhalterna medförde små. Därför gick mycket av den ekonomiska 

ersättningen till bland annat kontroll och analysverksamhet. Under det första året erhöll 

renägarna ersättning för kasserade renar men även i en rad förebyggande syften så som 

                                                 
4 Cesium-137, becquerel, enhet för aktiviteten hos ett radioaktivt material. Källa: Nationalencyklopedin, 

2005 
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förflyttning av renar från betesmark som blivit hårt drabbat. Ersättningen bestod även av 

investeringar i utfodringsanläggningar. Dock har ersättningen ändrats på senare år i takt med 

att cesiumhalten i renkött avtagit successivt, ersättningen till renägarna har övergått till att 

motsvara avräkningspris och uteblivet pristillägg för kasserade renar. Slakterier har betalats 

ersättning för slaktkostnader som uppstått vid kassering av renar med höga cesiumhalter. 

(Svenska samers riksförbund, 1999) 

 

 

2.3.2 Priset på renkött 

Avräkningspriset är det pris slakterierna betalar renägaren. Prisutvecklingen över den 

undersökta perioden, se figur 2.4. Priset sätts genom att köpare och säljare kommer överens 

och kontrakt mellan parterna upprättas. Eller så ropas renarna ut på auktion bland 

intressenterna vid skiljningsplatsen. Renägaren får förutom avräkningspriset ett statligt 

pristillägg. Dagens låga avräkningspris på ren uppgår till 28.40 per kilo exklusive moms år 

2004 (Little, A, D. 2005). Sett till hela landet är efterfrågan på renkött låg, konsumtionen av 

renkött sker till allra största del i Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län och endast en 

mindre del i Stockholm. Den låga efterfrågan sett till hela landet beror på närliggande 

substitut som ofta är prismässigt konkurrenskraftigare gentemot renköttet. (Ibid.)  

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

Årtal

K
ro

n
o

r 
(S

ek
)

 

Figur 2.4 Avräkningspriser  exkl. moms Källa: Jordbruksverket, 2005. 
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2.3.3 Renstammen 

Renägaren anpassar storleken på renhjorden först och främst efter betesmarkens storlek och 

beteskapaciteten. Hänsyn tas även till arbetskraftens storlek och hur långt renhjorden måste 

flyttas mellan betesområdena. Oftast äger ett renägarföretag5 minst 500 djur. En alltför stor 

hjord kan bli svår att hantera särskilt i vidsträckta vinterbetesland, där stora områden ska betas 

av och hjorden måste förflyttas ofta. Splittrade betesområden gör det besvärligare att hantera 

en större renhjord, medan ett sammanhängande område gör det enklare att hålla ihop en större 

renhjord. Vid förflyttning av renhjorden krävs minst tre renskötare men det kan krävas många 

fler när renhjorden ska flyttas genom svårpasserade områden, till exempel över vägar. För att 

kunna hålla samman hjorden krävs god tillgång på bete. Om betestillgången är sämre är det 

besvärligare att hålla samman renhjorden eftersom renarna börjar söka bättre betesområden på 

egen hand. När betesförhållandena försämras är det viktigt att renägaren snabbt stödutfordrar 

renarna för att hjorden inte ska splittras. (Kuhmunen, N, 2000) Figuren 2.5 visar hur 

renstammens storlek och antalet slaktade renar har sett ut för den undersökta perioden, det ser 

ut att finnas ett relativt starkt samband.  
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Figur 2.5 Samband mellan slaktade renar och renstammens storlek, 1980-2003 Källa: 

Jordbruksverket, 2005. 

 

 

                                                 
5 Grupp av samebyns medlemmar som slutit sig samman spontant för att hjälpas åt med renskötseln. Oftast har 

dessa så kallade sitagrupper samhörighet genom att medlemmarna är släkt med varandra. (Johansson, S & 

Lundgren, N-G, 1998) 
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Kapitel 3 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

 

 

 

3.1 Utbud och efterfrågeteori 

Efterfrågekurvan visar vilka kvantiteter konsumenter väljer att köpa vid olika priser och 

utbudskurvan i sin tur visar vilka kvantiteter producenter är villiga att sälja vid olika priser. 

Jämviktspriset sätts där utbuds- och efterfrågekurvan skär varandra, se figur 3.1. Vid jämvikt 

så säljer producenter så mycket av varan som de vill och konsumenter köper så mycket av 

varan som de vill, det finns inget utbuds- eller efterfrågeöverskott. (Perloff, 2004) 

 

 

Figur 3.1 Figur över en marknad i jämvikt  

 

 

3.1.1 Marknadens efterfrågan 

Marknadens efterfrågan för renkött består i stora drag av följande förädlingskedja: slakterier, 

grossister, storkök, restauranger och den slutlige konsumenten. När råvaran gått genom hela 

förädlingskedjan hamnar den hos konsumenten för konsumtion. En rad faktorer påverkar 

efterfrågan på renkött till exempel priset, priset på substitut samt preferenser hos 

konsumenten. Preferenser speglar individens tycke och smak. Exogena händelser kan påverka 

Q - kvantitet 

Q* 

D (efterfråga) 

S (utbud) 
P – pris 

P* 
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en individens preferenser, till exempel Tjernobylolyckan 1986, eftersom konsumenter då blev 

oroliga för att konsumera renkött på grund av de höga nivåer av bequerel som uppmättes i 

renkött. (Statens kärnkraftsinspektion, 1995) 

 

 

3.1.2 Marknadens utbud  

Utbudet på renköttsmarknaden är den mängd renkött som finns att tillgå för konsumtion. Ett 

flertal faktorer styr troligtvis utbudet. Tänkbara faktorer är renstammens storlek, priset på 

renköttet, och kvantitetsbaserade subventioner. I modellen slås variablerna pris och 

subvention samman till en faktor, det vill säga total ersättning som renägaren erhåller per kilo 

kött, eftersom det är den totala ersättningen som erhålls som sannolikt avgör oavsett var den 

kommer ifrån. Faktorerna renstammens storlek och total ersättning kommer att behandlas vid 

den ekonometriska körningen. Förutom den inhemska produktionen finns även ett utbud av 

importerat kött, denna faktor behandlas inte i uppsatsen eftersom data har varit mycket svårt 

att hitta.  

 

Modellen nedan beskriver en funktion av marknadens utbud: 

 

),( renstamsubvenslaktS CapPfQ +=                              (1) 

                         (+)          (+) 

Förklaring av variablerna: 

=SQ  antal slaktade renar 

subvenslaktP +  = total ersättning renägaren 

renstamCap  = renstammens storlek 

 

Utbudet av renkött, det vill säga antalet slaktade renar vid en viss tidpunkt är en funktion av 

total ersättning och renstammens storlek. Variablernas förväntade värden är positiva för båda 

i modellen, det vill säga om exempelvis renstammens storlek ökar så förväntas antalet 

slaktade renar att öka. Förväntningarna bygger på att renägaren antas vara nyttomaximerande 

det vill säga om priset går upp så förväntas renägaren slakta fler renar. Om priset däremot går 

ner förväntas renägaren vänta med att slakta till att priset uppnår en nivå som renägaren anser 
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är skälig. Istället försöker renägaren tjäna pengar genom andra näringskällor, till exempel 

genom sameslöjd.   

 

         

3.2 Marknadsform 

När marknadsform ska bestämmas är det sällan samtliga villkor som uppfylls. Istället är den 

vars flest villkor uppfylls som får kategorisera den specifika marknaden. Renköttsmarknaden 

består av ett fåtal uppköpare av kött och ett relativt stort antal säljare, definitionsmässigt 

ligger oligopson marknaden närmast tillhands för att beskriva denna. Oligopson marknaden 

kännetecknas av att antalet köpare på marknaden är litet och antalet säljare relativt många. 

(Nationalencyklopedin, 2005) 

 

 

3.3 Elasticiteter 

Elasticiteter är ett mått som mäter den relativa förändringen i en faktor i förhållande till den 

relativa förändringen i en annan faktor (Case, R & Fair, K, 2001). Denna ändring visar hur 

pass känslig utbudet är om en variabel förändras. Generellt sett kan elasticiteten definieras 

som i uttryck (2) 

 

B

A

A

B

Biglförändrinprocentuel

Aiglförändrinprocentuel
AB ×

∂

∂
==

,,
,,

,ε    (2) 

 

Där variabeln A beror på variabeln B. Uttrycket visar hur B förändras då A förändras med en 

procent, ceteris paribus.6 Utbudet är elastiskt om värdet på elasticiteten är större än ett och 

oelastiskt om det är mindre än ett. (Nicholsson, W, 2002) Om värdet är ett är utbudet 

enhetselastiskt, det vill säga en förändring i oberoende variabeln motsvaras av en lika stor 

förändring av den beroende variabeln.  

 

 

                                                 
6 Allt annat lika, i övrigt oförändrade förhållanden (Nationalencyklopedin) 
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3.3.1 Utbudspriselasticitet 

Bestämmer hur utbjuden kvantitet påverkas av en prisförändring. Utbudspriselasticitet är en 

beskrivning av lutningen på utbudskurvan. (Case, R & Fair, K, 2001) 

 

P

P

Q

Q
S

∂∂
= /ε      (3) 

 

Uttryck (3) kan tolkas hur en procentuell förändring i priset påverkar den utbjudna kvantiteten 

procentuellt. Utbudspriselasiticiteten kan tolkas som positiv då priset och kvantiteten går i 

samma riktning. Utbjuden kvantitet ökar med andra ord då priset ökar. (Case, R & Fair, K, 

2001) 
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Kapitel 4 

MODELLEN 

 

 

 

4.1 Ekonometri  

Nedan följer en presentation av OLS (Ordinary least squares) samt en presentation av det 

datamaterial som använts vid ekonometrikörningen. Programmet som används till 

körningarna är Limdep 3.1. 

 

4.1.1 Ordinary least squares (OLS) 

Med en regressionsanalys estimeras relationen mellan den beroende och en eller flera 

oberoende variabler. OLS är en vanlig metod för att skatta parametrar som ingår i 

utbudsfunktionen. I funktionen är parametrarna (α ) samt ( β ) okända och behöver därmed 

estimeras. Syftet med metoden är att skatta numeriska värden för koefficienter från en 

teoretisk regressionsekvation. I regressionsanalysen kommer den beroende variabeln antal 

slaktade djur ( SQ ) skattas gentemot de oberoende variablerna i modellen 

( renstamsubvenslakt CapP ,+ ) OLS är en regressions skattningsteknik som används för att minimera 

summan av de kvadrerade residualerna7. (Studenmund, 2000) 

 

Funktionen nedan antas vara en så kallad Cobb Douglas-funktion och ser ut enligt följande:  

 

µα ββ 21 )()( renstamsubvenslaktS CapPQ +=       (4) 

 

Följande ekvationsform uppstår då ekvation (4) har logaritmerats för att erhålla den linjär: 

 

µββα logloglogloglog 21 +++= + renstamsubvenslakts CapPQ   (5)                     

                                                 
7 Används inom statistiken, skillnaden mellan ett uppmätt värde och ett värde som uppskattats med 

hjälp av en matematisk modell. (Nationalencyklopedin, 2005) 
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4.1.2 Datamaterial 

I Tabell 4.1 redovisas det datamaterial, källor och variabler som använts vid ekonometri 

körningen samt i ekvationsuttrycken. 

 
 

Tabell 4.1 Modellens variabler 

Variabel    Källa 

Antal slaktade renar )( sQ    Jordbruksverket (2005) 

Renstammensstorlek )( renstamCap   Jordbruksverket (2005) 

Total ersättning )( subvenslaktP +   Jordbruksverket (2005) 

    

Modellens beroende variabel är antalet slaktade renar )( sQ  Nedan följer en förklaring av de 

oberoende variablerna. Total ersättning på renkött )( subvenslaktP + beskriver hur mycket renägaren 

erhåller per slaktat kilo kött, inklusive kvantitetsbaserad subvention. Priset på renkött och 

kvantitetsbaserad subvention för åren 1980 till 2003 har omräknats till 2003 års penningvärde. 

Renstammens storlek )( renstamCap är ett uttryck för det totala antalet renar inom rennäringen. 

Kvantitetsbaserad subvention är det stöd renägaren erhåller från staten för slaktat renkött. Den 

kvantitetsbaserade subventionen baserades för åren 1980 till 1992 per slaktad ren, från och 

med 1993 grundar sig subventionen på antalet slaktat kilo kött.  För att få materialet enhetligt 

så har det omarbetats så att det för hela perioden, 1980 till 2003, utgörs av subvention per kilo 

kött. (Datamaterial se bilaga B)  
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Kapitel 5 

RESULTAT 

 

 

 

 

5.1 Resultat av regressionsanalysen 

Nedan följer presentation av resultatet från regressionen. Antalet slaktade renar är den 

endogena variabeln i modellen, övriga två klassas som exogena. Regressionen omfattar 24 

stycken observationer. Ekvation (5) har använts vid regressionsanalysen, i tabell 5.1 

presenteras resultatet. 

 

 

Tabell 5.1 Resultaten av regressionsanalys (OLS), för åren 1980-2003 

Variabel  Estimerad koefficient T-värde 

Konstant  -14.07  -5.02 

subvenslaktP +    -0.01  -0.12 

renstamCap    2.02*   9.32 

   

R2 0.82   

D-W 1.64  

F-stat 47.23 

*Statistiskt signifikant på 1-procentig signifikansnivå. 

 

Durbin-Watson (D-W) är ett test som visar om autokorrelation förekommer eller inte. Om 

värdet är över två visar det på negativ autokorrelation och ett värde under två indikerar på 

positiv autokorrelation. Ett D-W värde så nära två som möjligt är att föredra, då inga problem 

med autokorrelation förekommer. (Dougherty, C. 2002) Vid beräkning av 1.19 respektive 

1.55 gav estimeringen ett D-W värde på 1.64 vilket ligger över det kritiska intervallet och 

tyder på att nollhypotesen inte kan förkastas. Nollhypotesen visar om de oberoende 

variablerna tillsammans har något inflytande på den beroende variabeln. Om detta stämmer 

kan nollhypotesen inte förkastas, det vill säga de oberoende variablerna renstammens storlek 
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respektive total ersättning kan ha inflytande på beroende variabeln antalet slaktade djur. 

Nedan följer en formel för nollhypotesen:  

 

0210 === ββH       

 

 

Det estimerade F-värdet från regressionen i körningen uppgår till 47.23 vilket visar på att 

nollhypotesen kan förkastas då F-crit8 (4.37) < F-stat (47.23) på 1-procents signifikansnivå. 

Vilket också klargör att de oberoende variablerna i modellen har en förklaringsgrad för den 

beroende variabeln (Dougherty, C. 2002). I tabellen 5.1 framgår att förklaringsgraden (R2) är 

cirka 82 procent, det vill säga att de exogena variablerna i modellen förklarar variationen i 

den endogena variabeln med 82 procent.  För att kunna dra en slutsats om alla koefficienter är 

skilda från noll, krävs det ett T-test (Ibid.). Det kritiska t-värdet uppgår i regressionen till 

2.831 på ett 99-procentigt konfidensintervall. Detta medför att endast renstammens storlek 

( renstamCap ) är signifikant inom intervallet. 

 

 

5.2 Tolkning av elasticiteter 

Båda variablerna i modellen förväntades ha ett positivt tecken. I resultaten från regressionen 

fick variabeln renstammens storlek det förväntade värdet, 2.02. Däremot fick variabeln total 

ersättning )( subvenslaktP + inte det förväntade tecknet, då värdet -0.01 erhölls. Ovanstående ska 

tolkas som att en ökning av renstammens storlek med en procent leder till att antalet slaktade 

djur kommer att öka med 2.02 procent. Däremot gav regression inget belägg för att variabeln 

total ersättning har någon inverkan på den beroende variabeln, antalet slaktade djur, då den 

inte är statistiskt signifikant. 

 

Våra resultat ger inget stöd för att renägaren är vinstmaximerande, eftersom den skattade 

koefficienten inte är statistiskt signifikant skiljd från noll verkar alltså inte priset ha någon 

effekt på den kvantitet renkött som bjuds ut på marknaden.  Det är möjligt att renägaren 

istället försörjer sig genom andra inkomstkällor för att kompensera för de uteblivna 

inkomsterna från köttförsäljning när priset på renkött, inklusive subventioner, är lågt. 

                                                 
8 Test av variablernas förklaringsgrad 
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Nedan följer en principiell figur (5.1) över hur oberoende variabeln, renstammens storlek 

påverkar beroende variabeln, antalet slaktade djur. 

 

 

Figur 5.1 Principiell utbudskurva för slaktad kvantitet med avseende på oberoende 

variabeln, renstammens storlek.  

 

I figur 5.1 visas hur en ökning av renstammens storlek leder till att slaktad kvantitet renkött 

kommer att öka, enligt resultaten från regressionsanalysen.  

 

 

5.3 Validitet och reliabilitet 

Viktiga begrepp vid undersökningar och utredningar är validitet och reliabilitet. Med validitet 

menas förmågan hos mätinstrumentet, att mäta det som är avsikten att mätas. I uppsatsen 

behandlas endast två variabler som kan tänkas påverka utbudet av renkött. Andra tänkbara 

variabler kan tänkas påverka utbudet i minst lika hög grad, men på grund av problem med att 

tillgå data för dessa variabler har endast de valda tagits med. Exempelvis betestillgången antas 

ha en betydande påverkan på renstammen som i sin tur har visat sig styra slakten av ren. Även 

produktionskostnader i form av inköp av fordon och drivmedel antas kunna ha en betydande 

inverkan på slakten av ren. Avsikten med enkätundersökningen som ställdes till renägarna var 

att få en inblick i respondenternas beslut angående renslakten. Reliabilitet är ett mått på 

mätinstrumentets tillförlitlighet, vilken ska ge stabila resultat. Enkätundersökningen 

genomfördes som en telefonintervju, eventuellt kan detta leda till att respondenten styrs att 

svara på ett visst sätt. Vi var dock noga med att påpeka att de var anonyma i undersökningen. 

I alla undersökningar förekommer slumpstörningar, för att erhålla hög reliabilitet i 

Renstammens storlek (R) 

 Slakt, kvantitet (Q) 

 

Q0  

 

 

R1  
R0 

 

Utbud (S) 

 

Q1 



 23 

undersökningen ska slumpen minimeras i så hög grad som möjligt. (Eriksson, L, T, 1997) Då 

uppsatsen behandlar tidsperioden 1980 till 2003 innebär det att data för kvantitetsbaserad 

subvention har omarbetats till att gälla subvention per kilo kött för hela perioden, eftersom att 

datamaterialet för perioden innan 1993 gällde per slaktat djur. Detta kan ha lett till att 

datamaterialet har vissa brister då materialet har omräknats utifrån genomsnittsvikter för 

respektive år och inte varit enhetligt från början. Modellspecifikationen bygger på val av 

faktorer utifrån de som är mest relevanta i vår mening, däremot skulle betestillgången vara en 

relevant faktor i modellen. Men denna har utelämnats då data inte finns att tillgå för perioden. 
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Kapitel 6 

FALLSTUDIE 

 

 

 

 

6.1 Fallstudie – enkätundersökning 

För att få en uppfattning av hur renägare fattar sina beslut om hur många renar som ska 

slaktas varje slaktsäsong så har en telefonenkätundersökning genomförts. Fallstudiens syfte är 

att reda ut vilka av följande faktorer som mest styr deras beslut om slaktuttag. Faktorerna är 

avräkningspris inklusive pristillägg, renstammens storlek, renstammens sammansättning eller 

renbetet. I bilaga A presenteras enkäten som användes för undersökningen. Studien har 

omfattat ett slumpmässigt urval ur Västerbottens läns renägarregister9. På grund av att 

kalvningsperioden pågår så har det varit svårt att komma i kontakt med det antalet renägare 

som vi initialt tänkt nämligen 25-30 personer. Av 25 telefonsamtal har åtta av dessa svarat på 

enkätfrågorna. Deltagarna i undersökningen informerades om att deras svar är anonyma, efter 

bearbetning av materialet har renägarregistret förstörts på grund av det är sekretesskyddat 

material. Personerna som ingick i undersökningen har varit mycket tillmötesgående och 

utöver de enkätfrågor som ställdes berättat om hur de upplever sin situation i rennäringen.  

 

 

6.2 Resultat av fallstudien 

Enkäten i tabell 6.1 nedan visar hur svaren utföll i enkätundersökningen genomförd i maj 

2005. Frågorna var åtta till antalet, och samtliga svarande har besvarat alla frågorna. Av de 

totalt åtta deltagande personerna var sex män respektive två kvinnor. Av dessa hade fem 

personer inkomst utanför renskötseln. Däremot tillbringade alla sin huvudsakliga arbetstid 

med renskötseln. Fem personer angav att de fick hela hushållets totala inkomst från 

renskötseln, en person uppgav att den var 70 procent och två stycken angav att den var 50 

procent. Två personer angav att de hade annat företagande på sidan om renskötseln. De två 

                                                 
9 Länsstyrelsen i Västerbottens län var de som kunde vara oss behjälpliga med att lämna ut ett utdrag ur 

renägarregistret, därav är det endast Västerbotten som ingår i enkätundersökningen. 
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sista frågorna i enkäten är de som är mest betydelsefulla för undersökningen då dessa 

beskriver hur renägaren fattar sina beslut angående slakt av ren. 

 

Tabell 6.1 Redovisning av svar från enkätundersökningen 

 

Kön:   2 kvinnor  6 män 

Familjeförhållande:  2 ensamstående 6 sambo 

Inkomst utanför renskötseln: 5 Ja  3 Nej  

Renskötsel som huvudsakligt arbete: 8 Ja  -  

Andel av hushållets inkomst: 100 % 5 stycken, 70 % 1 stycken, 50 % 2 stycken 

Annat företagande:  2 Ja  6 Nej 

Vad styr mest beslutet om slakt: 

-avräkningspris inklusive pristillägg 4 st  

-renstammens storlek  3 st 

-renstammens sammansättning - 

-renbetet   1 st 

Hur förändras ditt slaktuttag om priset fördubblas:  

-minskar   -    

-förändras inte  4 st 

-ökar   4 st 

Hur förändras ditt slaktuttag om priset halveras: 

-minskar   3 st 

-förändras inte  3 st 

-ökar   2 st 

 

 

För fyra av de tillfrågade är det avräkningspriset inklusive pristillägget som de erhåller som 

styr beslut om slakt. Tre anser att det är renstammens storlek som är avgörande medan en 

person angav att det är betestillgången som fäller avgörande om hur många renar som ska 

slaktas. Den sista frågan i enkäten löd hur skulle en ändring i nuvarande kilopris påverka 

beslutet om slakt? Frågan uppdelades i två delfrågor där den första delfrågan som ställdes 

gällde hur en fördubbling av kilopriset skulle påverka beslutet om slakt. Fyra personer skulle 

inte ändra sitt slaktmönster, medan fyra ansåg att de skulle öka sitt slaktuttag. Skulle däremot 

en halvering av kilopriset ske ser mönstret annorlunda ut. Tre personer skulle välja att minska 
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sitt uttag, tre personer väljer att hålla det oförändrat medan de återstående två väljer att öka 

sina slaktuttag. 
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Kapitel 7 

SLUTSATSER 

 

 

 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur ett antal faktorer påverkar renägares beslut om 

slakt, för den undersökta perioden 1980-2003. De faktorer vi testat är renstammens storlek 

och total ersättning som inkluderar både avräkningspris och kvantitetsbaserad subvention.  I 

studien finner vi att renstammens storlek är den faktor som är signifikant på 1-procents nivå. 

Medan vi inte fann att total ersättning påvisade någon signifikans med beroende variabeln i 

modellen, antal slaktade renar, på de testade nivåerna. Vad gäller renstammens storlek visar 

ekonometrikörningen att följden av en ökning blir att även slakten kommer att öka. 

Utbudskurvan skiftar därmed utåt. 

 

Fallstudien bygger på en telefonintervju där vi ställde åtta frågor till åtta renägare i 

Västerbottens län. Alla åtta av de tillfrågade hade renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla. 

Av de svar vi erhöll i enkätundersökningen visar dessa på att avräkningspriset har den största 

betydelsen för beslut om slakt. Vidare ställdes en fråga om en fördubbling av dagens 

avräkningspris skulle påverka renägarens beslut om slakt. Resultatet utföll så att fyra svarade 

att det inte påverkades av fördubblingen medan fyra svarade att de skulle ha ökat sitt 

slaktuttag. Skulle däremot priset halveras, var de rådfrågade till största del inte beredda på att 

öka sin slakt för att hålla inkomsten konstant. Utan menade på att renstammen storlek måste 

balanseras. Vid en prisminskning vidhöll ett flertal av de svarade att det inte kan ”skänka” 

bort sina renar till vilket pris som helst, utan priset fick gå upp och under tiden tjäna pengar på 

andra sätt, exempelvis genom fiske, jakt och sameslöjd. Andra slutsatser vi kan dra ur 

enkätundersökningen är att fem av de åtta svarade hade en annan inkomst än den från 

rennäringen inom familjen. Rennäringen idag är förknippade med höga omkostnader och 

relativt osäkra intäkter, vilket har gjort att många valt att ha någon inom familjen sysselsatt 

med annat. Skulle renägaren vara helt vinstmaximerande skulle denne valt att slakta och sälja 

fler renar då priset fördubblades, fyra av åtta i undersökningen svarar att de inte är ökar sin 

slakt. Av detta drar vi slutsatsen att dessa inte är vinstmaximerande. Vid en prishalvering 

väljer tre av åtta att minska sin slakt medan fem antingen ökar eller inte påverkas av 



 28 

prissänkningen. Detta anser vi visar att det är andra faktorer än avräkningspriset som primärt 

påverkar beslut om slakten.  
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BILAGA A  

ENKÄT- RENÄGARE, TELEFONINTERVJU 

 

 

1. Kön:  Man  Kvinna 

2. Familjeförhållande: 

          Ensamstående  Samboende            

3. Har du själv eller din sambo inkomst utanför renskötseln? 

  JA  NEJ 

4. Tillbringar du din huvudsakliga arbetstid med renskötsel? 

  JA  NEJ 

5. Hur stor andel av hushållets inkomst står renskötseln för i procent? 

_____________             10   20   30   40   50   60   70   80   90   100 % 

 

6. Annat företagande? Exempelvis  

  JA  NEJ 

7. Vilken av följande alternativ styr mest ditt beslut om slakt? 

– Det pris du får ut inklusive pristillägg 

– Renstammens storlek 

– Renstammens sammansättning (kalv, vaja, sarv) 

– Renbetet 

8. Hur skulle du förändra ditt slaktuttag om det nuvarande kilopriset förändrades enligt 

följande: 

- Om priset fördubblades? 

Minskar 

Förändras inte 

Ökar (slaktuttaget) 

- Om priset halverades?  

Minskar 

Förändras inte 

Ökar (slaktuttaget) 
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BILAGA B 

DATAMATERIAL FÖR EKONOMETRI 

 

 

År KPI 
Antal slaktade 

renar 

Renstammens 
storlek, antal 

renar 

Total ersättning 
per kilo kött i 

2003 års 
penningvärde 

1980 100,00 38842 216018 19.57 
1981 112,10 51200 226532 25.28 
1982 121,70 52645 233349 24.99 
1983 132,60 60438 251786 25.08 
1984 143,20 68990 260356 27.43 
1985 153,80 77139 272601 27.55 
1986 160,30 93554 286222 28.27 
1987 167,00 95648 284190 28.75 
1988 176,70 89495 289621 28.93 
1989 188,10 84915 296057 24.47 
1990 207,80 112297 299229 32.64 
1991 227,20 86663 309581 29.95 
1992 232,40 84099 296750 27.22 
1993 243,20 98290 355685 38.06 
1994 248,50 80094 283841 42.99 
1995 254,80 65445 253300 54.57 
1996 256,00 61600 240951 53.38 
1997 257,00 47362 238567 60.61 
1998 257,30 49092 227150 52.65 
1999 258,10 46910 220107 48.49 
2000 260,70 46988 219517 45.95 
2001 267,10 58698 229538 57.79 
2002 272,80 60168 237481 42.52 
2003 278,10 48275 257000 40.15 

 
 




