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Hälsa, djurskydd, arbets-
miljö och produktivitet
i nya grisningsboxar
Inom många områden har de minimikrav som regleras i lagtext kommit att uppfattas som norm. 
Detta gäller även inom djuruppfödning där djurskyddslagens minimiytor i praktiken blivit standard. 
Djuren har dock i många fall blivit större än tidigare och vad gäller grisar så har också kullstorleken 
ökat. I beaktande av detta har författarna utvärderat en prototyp för en ny grisningsbox som är större 
än standarden och som har konstruerats med målsättningen att förbättra för sugga och smågrisar 
såväl som för skötare.
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Inledning
Objektiv dokumentation är viktig för att utvärdera förbättringar 
av djurvälfärd, liksom för att undvika misstag vid såväl förväntade 
förbättringsåtgärder som lagstiftning (8). Fokus riktas ofta mot 
vad som betraktas som provocerande detaljer, men det är viktigt 
att beakta att alla inhysningssystem innehåller många olika 
beståndsdelar (5, 19). Exempelvis speglar djurens attityd till 
skötarna kontakten dem emellan och därmed även välbefinnandet 
hos såväl djur som skötare (3, 11).

Följaktligen kan djurvälfärden skilja mellan olika gårdar som 
tror att de använder samma inhysningssystem. Därför är det 
viktigt att generaliseringar av olika system eller förändringar 
inte grundas på ett fåtal dåliga exempel eftersom dessa kan bero 
på brister i enstaka besättningar. Då inget system i praktiken 
är bättre än vad de personer som jobbar inom systemet tillåter 
(8) bör utvecklings- och förändringsarbeten därför utvärderas 
i besättningar med vältränad och motiverad personal. Om en 
förändring visar sig vara framgångsrikt i sådana besättningar kan 
den därefter kopieras på andra besättningar för att bedöma dess 
generella relevans.

Det är djurägaren som har ansvaret för arbetsmiljön och som 
enligt arbetsmiljölagen ska "vidta alla åtgärder som behövs för att 
förebygga att djurskötare utsätts för ohälsa eller olycksfall" (4). 
Grisningsavdelningen är arbetsintensiv och arbetsuppgifterna 
där tar ofta flera timmar per dag i anspråk, men de är svåra att 
undvika eftersom smågrisens välfärd är beroende av skötseln, 
suggans moderegenskaper och boxens utformning (7, 13). Trots 
det finns det i dagsläget ganska lite kunskap om hur en idealisk 
box för frigående grisning bör vara utformad. Enligt svensk 
djurskyddslag ska en grisningsbox vara minst 6 m2 och inredning 

får inte riskera att grisarna skadar sig (14). Golvet ska vara slätt, 
halkfritt och täckt av strö (15). Därmed ska utgödslingssystemet 
vara anpassat för att klara strö och för djurens välbefinnande skall 
hygienen vara god (16).

Grisningsboxen ska naturligtvis uppfylla såväl suggans som 
smågrisarnas behov, men detta är inte enkelt eftersom suggans och 
smågrisens behov markant skiljer sig avseende exempelvis temperatur 
och underlag. Suggan har därutöver utvecklats till en mångföderska 
därför att smågrisen är mycket spröd. Smågrisdödlighet är därmed 
oundviklig och åtgärder för att minska den är viktiga och de utgör 
en stor del av arbetstiden för skötarna. Exempelvis är det viktigt att 
förebygga att suggan råkar trampa på sina smågrisar (6).

För att överleva är smågrisen beroende av suggans mjölk redan 
vid födelsen och en målsättning med den boxprototyp som har 
utvärderats här har därför varit att söka styra suggans juver närmare 
smågrisarna för att optimera närhet och tillgång till suggans mjölk. 
En annan målsättning var att underlätta arbetet för skötarna, vars 
arbetsuppgifter ofta är tunga och repetitiva.

.
MATERIAL OCH METODER
Djur och besättningsrutiner
Studien genomfördes i en integrerad besättning med 230 suggor 
som är certifierad enligt Svenskt Sigill. Under dräktigheten hölls 
suggorna på djupströbädd i en oisolerad byggnad med halmströdda 
storboxar och ätbås där de även hade tillgång till utevistelse. Tre 
dagar före grisning flyttades de till en rengjord och desinficerad 
grisningsavdelning som stått tom i minst tre dagar.

Grisningsboxprototyp
En prototyp till en ny grisningsbox utvecklades genom att bygga om 
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grisningsboxarna i en stallavdelning med 25 grisningsboxar. Suggan 
fick tillgång till hela den ursprungliga boxytan om 6,85 m2. Ett nytt 
smågrisutrymme om 1,15 m2 skapades genom att boxen utvidgades 
till att omfatta även en del av inspektionsgången.

Totalytan för boxen som saknade möjligheter att fixera suggan 
blev därmed 8 m2, vilket är en 33 procent större yta än minimikravet 
för en grisningsbox enligt gällande svenska bestämmelser (6 m2) och 
120 procent större än de 3,6 m2 som i praktiken tillämpas i många 
EU-länder (se Figur 1). Suggan hade tillgång till 6,85 m2 där liggytan 
om 4,1 m2 bestod av betonggolv med möjlighet att reglera golv-
temperaturen och gödselytan om 2,75 m2 bestod av ett dränerande 
golv med gjutjärnsspalt. Vatten och fodertråg var placerade över det 
dränerande golvet med avsikt att undvika vatten- och foderspill på 
liggytan.

Smågrisutrymmet som försetts med värmelampa, tak och golv-
värme hade en yta på 1,15 m2, vilket är större än vad som är vanligt 
i dag. Det placerades utanför suggans vistelsezon med avsikten att 
skydda smågrisarna och att vara lätt att nå för skötaren. Avsikten 
med boxdesignen var att minimera avståndet mellan suggan och 
smågrisutrymmet och att försöka styra suggans liggbeteende så 
att juvret kom så nära smågrisutrymmet som möjligt när suggan 
låg på sida. Smågrisutrymmet placerades därför parallellt längs 
suggans tänkta liggplats, istället för som brukligt i ett hörn av 
grisningsboxen (Figur 2).

Temperatur och luftfuktighet
Lufttemperatur och luftfuktighet registrerades automatiskt 
(Mini-datalogger testo 174-H NEW, Testo AG, Tyskland) såväl 
utomhus som inomhus varje timme under försöket (juni, juli). 
Index för lufttemperatur och luftfuktighet, Temperatur- 
Humidity Index (THI), beräknades för varje undersökningsdag 
enligt formeln THI = Temperatur (°C) - [0,55 – (0,0055 x relativ 
luftfuktighet (%)] x [Temperatur (°C) – 14,5] (32). Ett THI–
värde på 23 eller därutöver anses utgöra en risk för grisar.

Övervakning av grisar och djurskötare
Två boxar studerades i detalj under sex olika dygn; (dygnet före 
grisning, grisningsdygnet samt dygn 3, 7, 14 och 21 efter grisning).

Att studera djuren i frånvaro av skötare var viktigt eftersom 
närvaron av människor påverkar aktiviteten i stallet (26, 27). 
Övervakning skedde därför med hjälp av webbkameror (PAAB 
Teknotrading AB, Sverige) och säkerhetskopierades därefter på 
en extern hårddisk (WD Elements, 931 GB, Western Digital, 
Malaysia).

En kamera filmade boxen och en annan kamera filmade 
smågrisutrymmet som försetts med plexiglastak som dammades 
av varje dag för att möjliggöra fotografering. Varje kamera 
fotograferade en bild per sekund dygnet runt, det vill säga  
86 400 bilder per dygn (Figur 3–13). Såväl djurens som  
skötarnas aktiviteter registrerades efter i förväg fastslagna 
normer. Varje bild lästes för sig och informationen bearbetades 
statistiskt enligt en tidigare använd modell (28–31).

Bildtolkningarna fokuserade på att bedöma:
1) Grisarnas beteende och boxens funktion;
Den tid som suggan gav di (Figur 3), åt, var i rörelse (bökning, 
bobyggning, annan aktivitet), vilade eller sov (Figur 4) registrerades. 
Likaså registrerades den tid och det antal tillfällen som sugga och 
smågrisar interagerade med varandra.

Dessutom registrerades hur suggan utnyttjade boxen då hon 
låg ner; på sidan eller i bröstläge (Figur 5); på golv eller på spalt; 
med huvudet riktat mot eller från foderbordet, med juvret riktat 
mot eller från smågrisutrymmet med värmelampa. I samband 

med dessa registreringar dokumenterades även boxhygienen och 
var suggan uträttade sina behov (Figur 6).

Vad gällde smågrisarna så registrerades den tid de befann sig 
i smågrisutrymmet (Figur 7), på boxens golv eller på boxens 
gödselyta. Även den tid majoriteten av smågrisarna (≥ 7) diade, 
åt, var i rörelse, vilade eller sov registrerades (Figur 8).

2) Skötarens arbetsmiljö och boxens funktion;
Arbetstiden, liksom antalet olika moment och arbetsställningar 
vid skötsel av boxen registrerades. De olika arbetsmomenten inne-

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

Figur 2. Digivande sugga. Smågrisytan med tak och värmelampa är 
placerad i direkt anslutning till diplatsen, bakom de diande smågrisarna.
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Figur 3. Digivning på golv, huvud från fodertråg, juver mot värmelampan.

Figur 1. Den blå rektangeln illustrerar ytan (8 m2) i den prototyp som 
utvärderas i studien. I denna rektangel visas minimimåttet för en gris-
ningsbox enligt svensk lagstiftning (6 m2) som kommit att betraktas som 
standard med en gul rektangel. I den rektangeln illustreras en vanligt 
förekommande storlek för grisningsboxar inom EU (3,6 m2) med en röd 
rektangel; Skala 1:300.
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Figur 4. Sugga sover på golv, huvud mot fodertråg, juver mot  
värmelampan och smågrisutrymme.

Figur 5. Sugga vilar på golv, huvud mot fodertråg, bröstläge.

Tabell 1a. Box 2, tid av dygnet som suggan, 5186 avsätter till digivning, utfodring, rörelse, vila respektive sömn.
Dygn Digivning Utfodring Rörelse Vilar Sover

t   :m :s t   :m :s t   :m :s t   :m :s t   :m :s

Dygnet före grisning - 00:23:52 06:05:29 06:35:29 10:12:40
Grisningsdygnet 09:23:17 00:16:34 00:53:07 03:41:43 07:34:35

Under digivning, Dygn 3 02:37:23 00:28:53 02:41:01 03:58:45 13:40:07

Under digivning, Dygn 7 02:12:21 00:41:06 02:27:58 03:14:00 15:37:27
Under digivning, Dygn 14 01:56:50 00:50:59 03:13:36 04:31:19 13:10:00
Under digivning, Dygn 21 01:24:31 00:51:39 02:16:51 03:55:41 15:17:20

fattade gödselskrapning, renhållning (Figur 9), strötilldelning 
(Figur 10), rengöring av vattenkoppar, rengöring av fodertråg 
och tillskottsutfodring till diande smågrisar.

Även arbetstiden för hantering av djur, undersökning och 
behandlingar registrerades (Figur 11 och 12).

Personalen fyllde i en enkät över upplevd arbetsmiljö där det 
även fanns möjligheter att ge egna kommentarer.

Produktionsresultat och sjukdomsregistreringar 
Produktionsdata och behandlingsjournaler dokumenterades 
under ett kalenderår, år 2019.

RESULTAT
Temperatur och luftfuktighet
Dygnsmedeltemperaturen utomhus varierade mellan 14,5 ± 3,1°C 
och 19,1 ± 4,0°C och luftfuktigheten varierade mellan 49,5 ± 
13,5 procent och 79,1 ± 13,3 procent. Dygnsmedeltemperaturen 
inomhus varierade mellan 19,9 ± 1,2°C och 22,6 ± 1,3°C och 
luftfuktigheten varierade mellan 43,2 ± 3,0 procent och 61,9 
± 4,7 procent. THI-värdet inomhus varierade mellan 18,3 och 
20,5, det vill säga THI var konstant under gränsen för riskrisk-
värdet om ≥23.

Beteendet i de två studerade kullarna 
Två boxar studerades; box 2 där sugga 5186 födde  
14 levandefödda smågrisar och box 3 där sugga 4467 födde 19 
levandefödda smågrisar varav 4 flyttades till andra kullar på 
grisningsdagen. Suggornas aktivitetsnivå visas i Tabell 1a och 
1b. Båda suggorna var mest aktiva dygnet före grisning. Deras 
ättid fördubblades från dag 3 till dag 14 och låg därefter kvar på 
den nivån. Den tid de vilade eller sov var relativt konstant från 
dag 3 (cirka 17 timmar), men ökade något med tiden (drygt 18 
timmar dag 21).

Under den första levnadsveckan skedde all digivning på 
avsedd plats (golvet) där suggorna då också tillbringade all sin 
tid (Figur 2 och 3). Därefter skedde 16–22 procent av suggornas 

olika ”aktiviteter” på spalten.
Sugga 4467 uträttade (med undantag från strax före grisning) 

sina behov på spalten. Sugga 5186 urinerade och gödslade på 
både golv och spalt.

Interaktioner (nos- mot noskontakter) mellan sugga och små-
grisar var frekvent dag 3 och dag 7 efter födelsen men andelen 
kontakter minskade därefter (Figur 13).

Den tid som majoriteten av smågrisarna diade var längst 
grisningsdagen (ca 10,5 timmar). Den sjönk därefter till cirka 
2 timmar dag 7 och cirka 1,5 timme dag 21 (Tabell 1a och 1b). 
Under dag 3, 7, 14 och 21 var antalet ditillfällen 27,6 ± 2,1 per 
dag och ditiden var 4,4 ± 1,0 minuter per digivning.

Från dag 3 var smågrisarna i rörelse drygt 3 timmar per dag 
och de vilade eller sov cirka 17,5 timmar (Tabell 2a och 2b). 
Initialt tillbringade de mest tid i smågrisutrymmet. De vistades 
sällan på spalten, men de lärde sig redan första levnadsdagen 
var gödselytan låg. Mellan sjunde och tjugoförsta levnadsdagen 
utförde smågrisarna lekbeteenden (rusher, roteringar och hopp 
på stället). En smågris som befann sig nära smågrisutrymmet 
klämdes till döds när suggan plötsligt avbröt digivningen och 
övergick till bröstläge (dygn 3, kl. 02:49).

Under grisningsdagen var arbetstiden 8 minuter och 5 sekunder 
hos sugga 5186 med 14 smågrisar, respektive 19 minuter och 
10 sekunder hos sugga 4467 med 19 smågrisar (Tabell 3a och 
3b). Det tredje levnadsdygnet var arbetstiden 2 minuter och 
32 sekunder hos sugga 4467, respektive 13 minuter och 12 
sekunder hos sugga 5186 vars avkomma då injicerades med järn 
och de fem hangrisarna bedövades och kastrerades. Därefter var 
arbetstiden lika lång för de båda boxarna, 2,5 ± 1,2 minuter per 
box och dag av vilket skötseln (gödselskrapning, renhållning, 
strötilldelning, rengöring av vattenkoppor och fodertråg) krävde 
1,9 ± 0,9 minuter i anspråk. Tiden för tillskottsutfodring uppgick 
till 8,8 ± 2,4 sekunder per dag efter dag 3.

Grisningsboxarna besöktes under de sex undersökningsdagarna 
i genomsnitt 3,4 ± 0,9 gånger per dag av skötarna. Antalet olika 
arbetsmoment var 15,5 ± 6,8 och antalet olika arbetsställningar 
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Figur 6. Sugga urinerar på spalt.
Figur 7. Smågrisar i smågrisutrymmet.
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Tabell 1b. Box 3, tid av dygnet som suggan, 4467 avsätter till digivning, utfodring, rörelse, vila respektive sömn.
Dygn Digivning Utfodring Rörelse Vilar Sover

t   :m :s t   :m :s t   :m :s t   :m :s t   :m :s

Dygnet före grisning - 00:18:37 07:53:12 06:13:14 09:07:25
Grisningsdygnet 12:13:05 00:13:12 00:36:25 03:37:13 03:31:00

Under digivning, Dygn 3 02:47:25 00:28:03 02:30:56 03:28:01 13:10:24

Under digivning, Dygn 7 01:56:03 00:45:44 03:36:26 03:08:00 14:17:36
Under digivning, Dygn 14 01:45:24 00:57:04 02:31:35 03:03:59 14:59:43
Under digivning, Dygn 21 01:30:46 00:56:50 03:32:29 03:29:10 14:08:36

var 14,4 ± 7,4 per dag, varav majoriteten stående. Av dessa 
utfördes 137 (48,2 procent) med rak rygg, 105 (37 procent) med 
ryggen böjd framåt och 40 (14,1 procent) med ryggen böjd åt 
sidan. Vriden rygg noterades vid två tillfällen (0,01 procent) och 
knästående eller sittande arbetsställningar förekom inte alls.

Kontakterna mellan suggorna och skötarna registrerades som 
lugna och utan aggressivitet hos suggorna. Enligt enkäten trivdes 
skötarna bra med att arbeta i både de gamla och de nya boxarna, 
men de tyckte bättre om att arbeta i den nyutvecklade prototypen 
(Tabell 4). Bland kommentarerna återfanns att den dagliga 
skötseln och storrengöringar mellan omgångar var enklare i 
den nya prototypen; att daglig hälsokontroll och behandling av 
suggor och smågrisar var enklare i den nya prototypen därför att 
det var enklare att se och fånga djuren än i det gamla systemet. 
Båda systemen var tysta, förutom när smågrisarna diade från två 
veckors ålder och framåt.

Produktionsresultat och sjukdomsregistreringar 
Ingen smågris behandlades för diarré.

Under 2019 födde suggorna i genomsnitt 14,0 levande 
smågrisar (nationellt medeltal 14,0). Dödligheten vid födelse-
avvänjning var 16,2 procent (nationellt medeltal 16,9 procent). 
Därmed avvandes 11,8 smågrisar vid en ålder av 31 dagar och 
en vikt av 10,75 kg, vilket motsvarade en tillväxt av 295 gram 
per dag från födsel till avvänjning. Den nationella genomsnitts-
suggan avvande 11,6 smågrisar vid 32,8 dagar som då vägde  
8,2 kg, vilket motsvarade en tillväxt av 204 gram per dag från 
födsel till avvänjning.

Diskussion
Även om den nya grisningsboxen ännu ska ses om en prototyp så 
kan det konstateras att denna prototyp som var 33 procent större 
än minimikraven för grisningsboxar enligt svensk djurskyddslag 
och 120 procent större än vad som ofta tillämpas inom EU (1) 
fungerade väl. Antalet levandefödda grisar motsvarade som 
förväntat det nationella genomsnittet. Även om dödligheten 

fram till avvänjning var något lägre än det nationella genomsnittet 
så var denna skillnad marginell. Vad som verkligen skilde var 
vikten vid avvänjning som var 2,55 kg högre i prototypen än det 
nationella genomsnittet trots att grisarna var 1,8 dagar yngre vid 
avvänjningen. Vid en jämförelse av den dagliga tillväxten från 
födsel till avvänjning var denna 45 procent högre i prototypen 
och detta resultat indikerade att målsättningen att förenkla och 
förbättra smågrisarnas tillgång till suggans mjölk hade lyckats 
väl, liksom att suggorna hade lyckats äta tillräckligt med foder 
för att tillgodose smågrisarnas behov. Suggans juver var som 
önskats riktat mot det varma smågrisutrymmet under större 
delen av den tid som suggorna låg på sidan. Under den första 
levnadsveckan skedde all digivning på avsedd plats (golvet) där 
suggorna då också tillbringade all sin tid. Därefter skedde  
16–22 procent av suggornas ”aktiviteter” på spalten.

Grisen föder ett stort antal smågrisar och skiljer sig därigenom 
från de flesta andra djurslag och för att undvika att en eller ett 
fåtal smågrisar tar en stor del av mjölken har suggorna utvecklat 
ett speciellt beteende under digivningen (21). Digivning sker 
normalt var 40–60 minut (25) och varar i medeltal 6 minuter (9). 
Ju längre in i laktationsperioden man kommer desto oftare är det 
suggan som avslutar digivningen och hon ger också di under kortare 
och kortare tid och tillåter mindre och mindre eftermassage (23). 
Även i den här studien var den tid som smågrisarna diade längst 
grisningsdagen. Den sjönk därefter till cirka 2 timmar dag 7 och 
cirka 1,5 timme dag 21. Under dag 3, 7, 14 och 21 var antalet 
ditillfällen 27,6 ± 2,1 per dag och ditiden var 4,4 ± 1,0 minuter 
per digivning.

Smågrisdödlighet kommer alltid att utgöra ett problem inom 
grisproduktionen eftersom smågrisarna vid födelsen är svaga, 
men smågrisdödlighet påverkas också av en rad olika faktorer i 
närmiljön (temperatur, hygien och boxsystem) och skötselrutiner 
för att ta hand om de nyfödda grisarna (7). Åtgärder för att 
minska smågrisdödligheten är därför viktiga och det bör 
fokuseras på dem (20). Här styrdes suggans liggbeteende så att 
juvret kom nära smågrisutrymmet vilket hjälpte smågrisarna som 
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Tabell 2a. Box 2, Sugga 5186. Aktiviteter hos smågrisarna exklusive diande (för ditider, se tabell 1a).

Dygn Äter Rörelse Vilar Sover

t   :m :s t   :m :s t   :m :s t   :m :s

Grisningsdygnet 00:00:00 02:39:07 00:38:18 08:01:12

Under digivning, Dygn 3 00:00:00 03:06:16 00:57:35 17:07:35

Under digivning, Dygn 7 00:00:00 02:38:44 02:16:25 16:52:12

Under digivning, Dygn 14 00:03:05 03:05:01 03:51:42 15:03:03

Under digivning, Dygn 21 00:17:01 03:36:10 03:57:14 14:44:52

Tabell 2b. Box 3, Sugga 4467. Aktiviteter hos smågrisarna exklusive diande (för ditider, se tabell 1b).

Dygn Äter Rörelse Vilar Sover

t   :m :s t   :m :s t   :m :s t   :m :s

Grisningsdygnet 00:00:00 01:51:51 00:31:44 05:15:21

Under digivning, Dygn 3 00:00:00 02:39:39 01:21:09 17:18:14

Under digivning, Dygn 7 00:00:00 03:09:28 01:59:24 16:53:28

Under digivning, Dygn 14 00:03:19 02:59:48 01:56:18 17:14:05

Under digivning, Dygn 21 00:22:47 03:38:40 01:10:40 17:17:00

tillbringade den mesta tiden i smågrisutrymmet med att dia och 
skyddade dem från att av misstag krossas av suggan. Smågrisarna 
tillbringade mycket lite tid på spalten, trots att de redan första 
levnadsdagen lärde sig var gödselytan låg. I de två kullar som 
följdes var det endast en smågris som klämdes till döds när en 
sugga natten under det tredje levnadsdygnet plötsligt övergick 
från digivning till bröstläge.

Tillgång till smågrisfoder redan från en veckas ålder ökar 
möjligheten att utveckla enzymer i mag-tarmkanalen som 
behövs för att kunna smälta torrfoder. Därmed minskar för-
hoppningsvis även risken för avvänjningsdiarré (2). Här hade 
smågrisarna tillgång till tillskottsfoder och järnberikad torv i 
smågrisutrymmet från dag 3. Från dag 14 tog dessa slut inom en 
timme efter tilldelningen och ingen smågris behandlades under 
året för diarré.

Svensk smågrisproduktion har under de senaste årtiondena 
genomgått betydande strukturella förändringar. Besättnings-
storleken har ökat och arbetet i stallarna har därmed blivit mer 
fysiskt krävande (17, 22). Arbetsuppgifterna har blivit allt mer 
specialiserade, monotona och utförs ofta under en längre tid utan 
paus (22). I en studie hade djurskötarna under mer än 50 procent 
av arbetstiden en böjd arbetsställning och djurskötaryrket har 
associerats med en hög förekomst av belastningsbesvär (10). De 
nyutvecklade boxarna fungerade väl och arbetsställningarna var 
ergonomiska. Rengöring och strötilldelning gick snabbt, vilket 
gav ökad tid till att studera grisarna och deras välbefinnande. 
Även de dagliga rutinerna upplevdes som enklare, eftersom det 

var enklare att se och att fånga djuren.
Ekonomin påverkas av hur många smågrisar som produceras 

per sugga och år och hur snabbt de växer, vilket i sin tur styrs av 
hur många levande smågrisar som föds per kull, hur många kullar 
varje sugga får per år och på hur många smågrisar som överlever 
(12). Sjukdomar och oönskade beteenden försämrar produk-
tionen eftersom nedsatt hälsa och beteendestörningar medför 
försämrad tillväxt. Sjukdomar medför även etiska problem, inte 
minst för djurskötarna vars arbetsmiljö påverkas negativt, och 
därmed finns såväl etiska som ekonomiska incitament för att 
minska inflytandet av dem (18). Ett stort problem inom smågris-
uppfödning är att smågrisdödligheten innan avvänjning har ökat 
under senare tid och även om anledningen till detta ännu till stor 
del är oklar (6) så kan den definitivt kopplas till att kullstorleken 
har ökat (24). Såväl suggor som kullstorlekarna har ökat över tid, 
vilket var en av anledningarna till att utöka grisningsboxens yta 
och optimera smågrisarnas närhet till suggans juver. Sjukligheten 
var låg och avvänjningsvikten var hög, vilket speglade en bra 
start i livet för smågrisarna. Naturligtvis bidrog även klimatet 
i stallarna, där THI-index utanför grisanas komfortzon aldrig 
uppmättes, till detta resultat.

Summary
Health, animal welfare and working  
environment in a new farrowing pen
Reducing piglet mortality is important, often demanding a large 
part of the working time. The present study aimed to improve 

Figur 9. Renhållning i boxen. Djurskötarens hållning; ryggen är böjd 
framåt.

Figur 8. Smågrisar i boxen.
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FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

Tabell 3a. Box 2, Sugga 5186. Arbetstiden i boxen.

Dygn Skötsel Tillskottsutfodring Undersökning/ Behandling Summa

t   :m :s t   :m :s t   :m :s t   :m :s

Dygnet före grisning 00:02:01 00:00:00 00:00:00 00:02:01

Grisningsdygnet 00:02:23 00:00:00 00:05:42 00:08:05

Under digivning, Dygn 3 00:02:26 00:00:06 00:10:40 00:13:12

Under digivning, Dygn 7 00:00:58 00:00:11 00:00:27 00:01:36

Under digivning, Dygn 14 00:01:22 00:00:11 00:00:04 00:01:37

Under digivning, Dygn 21 00:04:13 00:00:12 00:00:14 00:04:39

Tabell 3b. Box 3, Sugga 4467. Arbetstiden i boxen.

Dygn Skötsel Tillskottsutfodring Undersökning/ Behandling Summa

t   :m :s t   :m :s t   :m :s t   :m :s

Dygnet före grisning 00:02:05 00:00:00 00:00:00 00:02:05

Grisningsdygnet 00:01:39 00:00:00 00:17:31 00:19:10

Under digivning, Dygn 3 00:02:13 00:00:09 00:00:10 00:02:32

Under digivning, Dygn 7 00:01:33 00:00:06 00:01:24 00:03:03

Under digivning, Dygn 14 00:00:31 00:00:08 00:01:11 00:01:50

Under digivning, Dygn 21 00:01:59 00:00:07 00:00:02 00:02:08

Figur 11. Behandling av suggan. Djurskötarens hållning; ryggen är böjd framåt.
Figur 10. Strötilldelning. Djurskötarens hållning; ryggen är vänd åt sidan.

piglet welfare and reduce workload by designing a prototype 
for free-farrowing sows aiming to influence the behaviour of the 
sows to simplify suckling for piglets and work for staff. As both 
sows and litter sizes have increased with time, the farrowing pen 
was enlarged by placing the piglet hut outside a traditional pen, 
creating more space for both sow and piglets. The prototype was 
33% larger than current minimal regulations in Sweden (6 m2) 
and 120% larger than often applied within EU (3.6 m2).

The farrowing pen was 8 m2, of which the sow had access to 
6.85 m2. The lying area of 4.1 m2 had solid floor, and 2.75 m2 
was drained. To improve hygiene, feed and water cups were 
placed over the drained floor.

The piglet hut was 1.15 m2 and placed parallel to the presumed 
lying area of the sow. The idea was to attract sows to lean their 
udders to the heat from the hut and facilitate suckling.

Tails were un-docked, and no routine administration of 
antibiotics was given. Two pens were filmed for 24 hours on the 
day before farrowing, the farrowing day and days 3, 7, 14 and 
21 after farrowing. Behaviour of sow and piglets, as well as work 
of staff, were recorded. The staff (n=3) also replied to an inquiry.

During 2019, sows delivered 14.0 liveborn piglets, which was 
equal to the national mean. No piglet was treated for diarrhoea. 
The preweaning mortality was 16.2%, compared to the mean of 
16.9%. Thus 11.8 piglets were weaned per litter at an age of 31 

days and a weight of 10.75 kg, corresponding to a daily weight 
gain of 295 gram per day from birth to weaning. The national 
mean was 11.6 piglets weaned at 32.8 days weighing 8.2 kg, 
corresponding to a daily weight gain of 204 gram per day from 
birth to weaning.

During the first week of life, all suckling took place at the 
intended location where the sows also spent all their time and 
directed their udders to the heated piglet hut most of the time. 
Thereafter, 16-22% of the sow activities took place at the 
drained floor.

Piglets spent most of the time in the hut, but already on the 
first day of life they knew where the dunging area (drained floor) 
was. Nose to nose interactions between sow and piglets were 
frequent on day 3 and day 7 after birth, but then declined.

The suckling time was 10.5 hours the farrowing day but 
decreased to around 2 hours on Day 7 and around 1.5 hours on 
Day 21. During days 3, 7, 14 and 21, piglets suckled at 27.6±2.1 
times per day during 4.4±1.0 minutes per suckling.

Piglets rested or slept around 17.5 hours and practiced other 
activities around 3 hours per day from Day 3, and they performed 
playful behaviours (rushing, rotations and jumping) from Day 7. 
They had access to supplementary feed and iron-enriched peat 
in the piglet hut from Day 3. From Day 14, these were consumed 
within an hour.
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Tabell 4. Frågor och resultat från enkät om hur tre djurskötare upplever arbetsmiljön, skötsel, trivsel i en nyutvecklade grisningsbox 
och i den föregående grisningsboxen i en skala från 1 (mycket dåligt/krävande) till 5 (mycket bra/enkelt) i de båda system.

Miljö Nya grisningsbox Gamla grisningsbox

1. Hur tycker du att luftkvaliteten är i 3,7±1,2 3,3±0,6

2a. Hur tycker du att värmekomforten under sommarhalvåret 4,0±0,0 3,7±0,6

2b. Hur tycker du att värmekomforten under vinterhalvåret 4,7±0,6 4,3±0,6

3. Tycker du att det är för mycket ljud eller buller i grisningsavdelning eller är det en tyst 
grisningsavdelning? 4,7±0,6 4,7±0,6

4. Hur tycker du att fönster ljusinsläpp för dagsljus och belysningen är 5,0±0,0 4,3±0,6

Skötsel

1. Tycker du att daglig skötsel av grisningsavdelningar är arbetskrävande eller är det enkelt 
arbetsuppgift?

Före grisning 5,0±0,0 4,7±0,6

Grisningsdag 5,0±0,0 4,3±0,6

Under digivning                                                                                  5,0±0,0 3,0±1,0

2. Tycker du att daglig hälsokontroll och behandling av suggor och smågrisar i 
grisningsavdelningar är arbetskrävande eller är det enkelt arbetsuppgift?

Före grisning 5,0±0,0 5,0±0,0

Grisningsdag 5,0±0,0 5,0±0,0

Under digivning                                                                                   4,7±0,6 4,3±0,6

3. Tycker du att gångarna i grisningsavdelningar är bekväma att gå på? 5,0±0,0 4,7±0,6

4. Hur tycker du att storrengöringar mellan omgångar är arbetskrävande eller är det enkelt 
arbetsuppgift? 5,0±0,0 4,0±0,0

Trivsel

1. Trivs du med ditt jobb i 5,0±0,0 4,7±0,6

Figur 13. Interaktioner (nos mot noskontakter) mellan sugga och smågrisar.Figur 12. Järninjektion till smågrisar. Djurskötarens hållning; Ryggen är rak.

Interactions between sows and staff were peaceful. The pens 
were visited 3.4±0.9 times per day for care (cleaning, providing, 
straw etc.), examination of pigs and piglet feeding. The working 
time per pen was 14 minutes the farrowing day, 8 minutes on 
Day 3 and 2.5±1.2 minutes per day thereafter. Of this time, 
1.9±0.9 minutes was used for care. The time for piglet feeding 
was 8.8±2.4 seconds per day from Day 3. The staff made 
15.5±6.8 different tasks with 14.4±7.4 different working positions 
per day, of which 282 (99.3%) were made with straight backs and 
2 (0.7%) were made with twisted backs. According to the inquiry, 
care and treatment of pigs was simplified because it was easy to see 
and catch the pigs. Cleaning between batches was also easier.

Sows and piglets were given access to a larger area than in 
general and they performed well in the new designed prototype. 
Piglets were aided to suckle due to the location of the hut in 
parallel to the udder, which also protected them from being acci-
dently crushed by the dam. Piglets had a high DWG from birth 
to weaning, mirroring a good start in life. The workload was low 

with ergonomic working positions. Essential tasks were easy to 
carry out, creating time to focus on the pigs and their well-being.

Tack
Filmningarna och bedömningen av grisarna är finansierade 
med medel ur Stiftelsen SLO-fonden vid Kungliga Skogs- och 
Lantbruksakademien. •
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