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Suggor har en stark vilja att bygga bo innan grisning trots att deras förhållanden har förändrats 

mycket från att bo utomhus till att nu bo inom den konventionella produktionen. Syftet med studien 

är att undersöka om gyltans bobyggnadsbeteende påverkar hennes modersegenskaper och därmed 

antalet avvanda smågrisar och avvänjningsvikterna, samt att undersöka varför smågrisarna dör. Det 

var 15 gyltor med i försöket och deras 231 kultingar. Gyltorna filmades från 18 h innan grisning 

fram till 2 h efter grisning. Gyltorna delades in i 3 olika grupper, gyltor som ägnade mycket (HÖG) 

respektive lite (LÅG) tid åt bobygge och de gyltor som inte placerades i någon av dessa två grupper 

placerades i gruppen MEDEL. Smågrisarna vägdes vid födsel och avvänjning. Smågrisarna som dog 

obducerades för att ta reda på dödsorsak. Det var en stor individuell skillnad i hur mycket tid som 

spenderades åt bobygge hos de olika gyltorna. HÖG hade signifikant en högre bobyggnadstid vid 

jämförelse med LÅG (medianvärde 268 min resp. 62 min, p= 0,021) även mellan HÖG och MEDEL 

(medianvärde 122min för MEDEL, p=0,008) samt mellan LÅG och MEDEL (p=0,008) fanns sig-

nifikant skillnad. Inget samband kunde ses mellan dödligheten och de olika kategorierna som gyltor-

na delades in i. Numeriskt kunde en skillnad ses mellan antalet klämda smågrisar och bobyggnads-

beteendet 1–6 h innan grisning men skillnaden var ej signifikant. Gyltorna som klämde ihjäl kul-

tingarna utförde mindre bobyggnadsbeteende 1–6 h innan grisning medan de andra gyltornas bo-

byggnadsbeteende ökade fram till sista timmen innan grisningen. Tillväxten påverkades inte av bo-

bygget (p=0,117) medan antalet avvanda hade betydelse (p=0,025). Vid färre antal smågrisar i kul-

len desto högre tillväxt. Fortsatt forskning inom bobyggnadsbeteende med fler djur krävs för att 

kunna säga mer om hur det påverkar smågrisarna.   

Nyckelord: Bobyggnadsbeteende, smågrisöverlevnad, smågrisdödlighet, bobygge, grisning. 

  

Sammanfattning 



 

 

Sows has a strong motivation of building a nest before farrowing although their environment has 

changed a lot from living outside and now instead, they live inside with heated floors in the piglet 

corner. The purpose of this study is to see how the gilts nesting behavior will affect the number of 

weaned piglets and their weaned weight and to investigate why the piglets die. There were 15 gilts 

in the study and their 231 piglets. The gilts were filmed from 18 h before farrowing until 2 hours 

after. The gilts were divided into three groups, one with gilts that spent a lot of time nest-building 

(HIGH) respective less time (LOW) and those gilts that was not placed in one of the two groups 

were placed in a new group (MIDDLE). The piglets were weight at birth and at weaning. Those 

piglets that died were examined to find out what caused the death. The gilts had a wide individual 

difference in nest building time. HIGH spent significantly more time nest building compared to 

LOW (median value 268 min, respective 62 min, p=0,021) and between HIGH and MIDDLE (me-

dian value for MIDDLE 122 min, p=0,008), MIDDLE and LOW (p=0,008). Between piglet morta-

lity and the three groups of gilts there were no significant difference. But when comparing the num-

ber of crushed piglets and nest-building behavior I could see a numerical difference 1-6 h before 

farrowing. Those gilts that crushed one or more piglets spent less time nest-building close to far-

rowing than the gilts that did not crush any piglet. However, the difference was not statistically 

significant. Nest-building did not affect the growth rate (p=0,117), but the number of weaned piglets 

did (p=0,025). When there’s few piglets in a litter the growth rate will increase. Further research in 

nest-building behavior with a larger number of animals needs to be examined to see what affects the 

piglets.  

Keywords: Nest-building behavior, piglet survival, piglet mortality, nest-building, farrowing.   
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Trots att suggans miljö har förändrats väsentligt från att ha bott utomhus till att nu 

hållas inomhus i boxar har suggorna fortfarande kvar viljan att bygga bo (Wang et 

al. 2020; Westin et al. 2014). I Sverige föds kultingarna i grisproduktionen idag 

inomhus i uppvärmda stallar i individuella boxar. Problem som vanligen uppstår 

inom produktionen är dödfödda kultingar, att smågrisar kläms ihjäl av suggan, sväl-

ter ihjäl eller att de insjuknar av olika typer av infektioner (Kielland et al. 2018; 

Rosvold & Andersen 2019).  

 

År 2019 fanns 654 gårdar med smågrisproduktion i Sverige och cirka 128 000 sug-

gor (LRF, 2020). Det föddes i genomsnitt 14,8 levande kultingar per sugga och 

avvandes 12,2 kultingar per kull. Medelantalet för dödfödda kultingar var 1,3 per 

kull (Gård och Djurhälsan 2019a). Årligen görs en internationell rapport i InterPIG 

från många länder där exempelvis USA, Brasilien och flera EU länder ingår. Där 

jämförs grisproduktionen och produktionssiffror mellan länderna och Sverige har 

generellt siffror som ligger över medelvärdet när produktionsresultaten jämförs. 

Genomsnittet levandefödda i interPIG var 2018 13,8 kultingar medan Sverige hade 

14,6 levandefödda. Dödlighetsprocenten från födsel till avvänjning var i InterPIG 

12,8 % medan Sverige hade 17,6 % (Gård och Djurhälsan 2019b).  

 

Suggornas förmåga att avvänja många smågrisar är viktigt för lönsamheten för bön-

derna och suggor som har bra modersegenskaper och tar hand om kultingarna ef-

tersträvas. Forskare har sett att suggor som har ett frekvent bobyggnadsbeteende 

innan grisning reagerar snabbare när en kulting skriker och därmed får dessa suggor 

färre kultingar som kläms ihjäl (Andersen et al. 2005). Det finns dock få studier 

som undersöker sambandet mellan bobyggnad och smågrisöverlevnad.  

 

I denna studie kommer jag undersöka gyltors bobyggnadsbeteende och om det skil-

jer sig åt mellan olika individer. Jag kommer också jämföra produktionsresultaten 

mellan de gyltor som utför mycket respektive lite bobyggnadsbeteende inför gris-

ning med avseende på smågrisdödlighet och kultingarnas tillväxt fram till avvänj-

ning.    

  

1. Inledning  
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2.1. Bobyggnadsbeteende 

 

Suggor som hålls utomhus i en naturlig miljö lämnar flocken 24 timmar innan gris-

ningen påbörjas. Sedan vandrar de i 4 - 6 timmar för att leta upp en bra plats där de 

kan bygga bo och föda kultingarna långt bort från flocken. När suggan bygger bo 

gräver hon först en grop som sedan fylls med stora grenar och kvistar. Sist fylls 

boet med mjukt material, exempelvis gräs. När materialet har burits in fördelas det 

med hjälp av trynet i hela boet. När boet är färdigt kryper suggan in och förloss-

ningen startar. Under det första dygnet efter grisningen lämnar varken suggan eller 

kultingarna boet (Jensen 1986).   

 

Inom konventionell grisproduktion börjar bobyggnadsbeteendet ca. 12 timmar in-

nan grisningen och är som mest intensivt cirka 4 - 6 timmar innan grisningen (Ros-

vold et al. 2018). I en studie av Andersen et al. (2005) jämfördes suggor som klämt 

ihjäl/trampat kultingar och de som inte klämt ihjäl kultingar och hur bobyggnads-

beteendet skiljdes åt. Studien visade att suggor som inte klämde ihjäl/trampade kul-

tingar hade signifikant högre bobyggnadsbeteende 8–6 h innan grisning än de som 

klämde ihjäl kultingar. Sista timmen innan grisning förändrades detta och då hade 

de som klämde ihjäl/trampade kultingar ett högre bobyggnadsbeteende medan de 

andra suggorna hade lägre bobyggnadsbeteende. (Andersen et al. 2005). Bobygg-

nadsbeteendet påverkas av olika faktorer, en av dessa är tillgång till strömaterial 

(Wang et al. 2020). Wang et al. (2020) såg att suggor som har tillgång till strömedel 

börjar bygga bo tidigare än de som inte hade strö i boxen, de hade även mer bo-

byggnadsbeteende än suggor som inte hade tillgång till strö. Att suggor som har 

tillgång till halm har mer bobyggnadsbeteende än de som inte har tillgång till halm 

har även observerats av Rosvold et al. (2018). Skillnaden mellan strömaterial som 

spån och halm har även undersökts och suggor som har sågspån i boxen utför 

mindre bobyggnadsbeteende och påbörjar bobygget tidigare än suggor med halm i 

boxen (Chaloupková et al. 2011). Vid tillgång till lusernhö såg forskare att fixerade 

2. Litteraturstudie 
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suggor fick ett ökat bobyggnadsbeteende än suggor som inte hade tillgång till strö-

medel (Edwards et al. 2019). Inhysningen av suggor påverkar också bobyggnaden. 

Suggor som tidigare grisat i lösgående box har en högre intensitet vid bobyggnaden 

vid nästa grisning än suggor som varit fixerade (King et al. 2018). Yun et al. (2014) 

menar att suggor som har tillgång till strömaterial vid bobygge och hålls i en box 

med tillräckligt utrymme får ett bättre välmående och producerar bra råmjölk som 

suggans smågrisar kan få i sig och på så vis ger det en god metabolisk status hos 

både suggan och smågrisarna (Yun et al. 2014). 

 

Beroende på hur mycket halm som grisarna får innan grisning så kan bobyggnads-

beteendet variera mellan suggor. En studie visade att suggor som fick ca 15–20 kg 

halm 2 dagar innan grisning totalt ägnade 1,9 h i genomsnitt åt bobyggnadsbeteen-

den under de sista 18 h före grisning. Suggorna som fick 0,5–1 kg halm om dagen 

ägnade 1,6 h till bobygge (Westin et al. 2014).  

2.2. Fysiologi vid bobygge 

Innan grisning sker flera förändringar i kroppen. Prolaktin ökar kraftigt cirka två 

dagar innan grisning för att sedan sjunka igen efter grisning (Vale & Wagner 1981). 

Prolaktin är viktigt för juvervävnadens utveckling och mjölkproduktionen hos sug-

gan (Sjaastad et al. 2010). Tjugo timmar innan grisning ökar även prostaglandin 

(PGF2α) snabbt (Watts et al. 1988). Vid injektion med PGF2α-antagonist har man 

sett att suggorna ligger ner mer och är mindre aktiva i bobygget en till fem timmar 

efter injektion (Gilbert et al. 2002). Vid injektion av PGF2α innan grisning får sug-

gorna istället en högre intensitet vid bobyggnad (Widowski et al. 1990). Vid en hög 

prostaglandinnivå ökar aktiviteten och man ser att de skrapar, bökar och står upp 

längre (Burne et al. 2000). Omkring 7 timmar före grisning har suggan en hög nivå 

av prolaktin och en låg nivå av progesteron (Widowski et al. 1990). Under dräktig-

heten är suggan beroende av progesteron för att dräktigheten ska fortgå men innan 

förlossning minskar progesteronnivåerna snabbt under en kort tid. När progesteron 

minskar ökar prostaglandin som hjälper till att starta kontraktionerna i livmoderns 

myometrie (Sjaastad et al. 2010).  

 

Även relaxin ökar kraftigt innan grisning (Anderson 2000, se Dlamini et al. 1995) 

och hjälper vävnaden i cervix och ligamenten runt pelvis att bli mer slappa så kul-

tingarna lättare kommer ut (Sjaastad et al. 2010).  

 

Oxytocin ökar innan grisning vid bobygge (Wang et al. 2020) och har betydelse för 

förlossningen då hormonet hjälper livmodern att kontrahera. Detta resulterar i att 

kultingarna lättare trycks ut genom födelsekanalen. Oxytocin hjälper även till med 
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mjölknedsläpp (Sjaastad et al. 2010). Oxytocinkoncentrationerna är högre hos sug-

gor som har tillgång till bobyggnadsmaterial tre dagar innan grisning till sju dagar 

efter (Yun et al. 2013). Även prolaktinnivåerna påverkas av bobyggnadsmaterial 

och inhysning. Forskare har sett att suggor som har tillgång till bobyggnadsmaterial 

har en högre prolaktinkoncentration i blodet både innan och efter grisning än fixe-

rade suggor som inte har tillgång till bobyggnadsmaterial. Det har även observerats 

att gyltor och suggor skiljer sig åt i prolaktinnivå, där gyltor har lägre nivåer än 

suggor i tredje och fjärde laktation, den här skillnaden ses från dag två till dag sju i 

laktationen (Yun et al. 2013).  

2.3. Modersegenskaper 

 

En sugga med goda modersegenskaper tar väl hand om sina smågrisar. Författarna 

Hellbrügge et al. (2008b) rekommenderar att man därför ska avla för bra moders-

egenskaper och bedöma beteenden enligt ett standardiserat schema för att få fram 

dessa individer. De beteenden som kan bedömas är suggans kommunikation med 

smågrisarna som att nosa på dem, grymta och att puffa på dem. Man kan även be-

döma suggans försiktighet, exempelvis när hon rör sig i boxen eller ska lägga sig 

ner. Dessa beteenden kan bedömas enligt en skala från 1 - 4, och det är lätt för bon-

den själv att kolla efter dessa beteenden när avelsmaterial ska väljas ut (Ocepek et 

al. 2017). Man behöver även avla för att få bort aggressivt beteende som ses hos en 

del suggor (Hellbrügge et al. 2008b; Appel et al. 2015).  

 

I några studier undersöks sambandet mellan bobyggnadsbeteende och suggans mo-

dersegenskaper. Andersen et al. (2005) har sett ett samband mellan suggor som inte 

klämt eller trampat ihjäl smågrisar, de har ett högre bobyggnadsbeteende, reagerar 

snabbare på smågrisarnas skrik och får därmed färre smågrisar som dör till följd av 

klämskador än suggor som klämt eller trampat ihjäl smågrisar i en kull. Även andra 

forskare har sett att suggor som ägnar mycket tid åt bobyggnadsbeteende har ett 

lägre antal smågrisar som dör av svält och trauma (klämd eller trampad av suggan) 

(Ocepek & Andersen 2018).  

 

Suggans kullnummer och om grisningen sker inomhus eller utomhus verkar också 

ha betydelse för modersegenskaperna. Första- och andragrisare som grisar utomhus 

reser sig varje gång en smågris skriker medan gyltor och andragångsgrisare som 

grisar inomhus i box endast reser sig upp vid 43 % av gångerna. De som grisade 

utomhus var snabbare på att reagera vid skrik än de som grisade inomhus (Wülbers-

Mindermann et al. 2015). Som tidigare nämnts är en viktig moderegenskap att sug-

gan kommunicerar med smågrisarna i boxen. Om suggan kommunicerar med sina 
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smågrisar under tiden hon står upp och är aktiv i boxen dör färre smågrisar. Medan 

om suggan kommunicerar mycket med smågrisarna vid vila fås ett högre antal döda 

smågrisar till följd av trauma och svält (Ocepek & Andersen 2018). Samtidigt har 

man sett att om suggan kommunicerar mycket med smågrisarna håller de sig i när-

heten av suggan och då finns en större risk för skada (Melišová et al. 2011). Resul-

taten från en tidigare studie av Ocepek et al. (2017) pekar på ett positivt samband 

mellan bobyggnad och suggors kommunikation med sina smågrisar.  

 

Suggor som hålls lösgående i sin box interagerar mer med smågrisar än suggor som 

är fixerade. De spenderar även mer tid att ta hand om sina smågrisar och utforska 

boxen (Loftus et al. 2020). En sugga kan nosa på smågrisarna upp till 24 gånger på 

30 minuter. Gyltor som grisat nosar mer på sina smågrisar under smågrisarnas andra 

levnadsvecka än äldre suggor (Portele et al. 2019).  

2.4. Påverkan av miljö och inhysning hos suggan 

Det finns många yttre faktorer som påverkar suggan, exempelvis inhysningssystem 

och strötillgång. De suggor som får grisa lösgående i box har ett kortare grisnings-

förlopp (Oliviero et al. 2010; Oliviero et al. 2008). Suggorna får även färre död-

födda kultingar vid grisning i box än vid fixering (Oliviero et al. 2010). Tillgång 

till halm som bobyggnadsmaterial innan grisning gör att suggorna får ett kortare 

grisningsförlopp (Rosvold & Andersen 2019). Suggor som har halm i boxen ligger 

ner mer innan förlossning än suggor som inte har tillgång till halm. Suggor som 

delvis hålls fixerade innan och vid grisning har mer problem vid grisning än de 

suggor som hålls lösgående i en box (Olsson et al. 2019). 

 

Inhysning eller strötillgång har inte bara effekt på produktionsresultaten, även ste-

reotypa beteenden kan påverkas. Suggor som har möjlighet att bygga bo med halm 

får mindre stereotypa beteenden såsom bitning i inredning jämfört med de som inte 

har halm i boxen (Rosvold et al. 2018). Det har även observerats att fixerade suggor 

som har tillgång till lusernhö har mindre stereotypa beteenden än suggor som inte 

får lusernhö (Edwards et al. 2019). Loftus et al. (2020) kunde inte observera någon 

skillnad på hur mycket stereotypa beteenden suggor utförde vid jämförelse mellan 

fixerad box och lösgående i box. Fixerade suggor ligger däremot ner mer i boxen 

jämfört med suggor lösgående i box (Loftus et al. 2020).  
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2.5. Kultingarna 

2.5.1. Maternella antikroppar och råmjölk 

Antikroppar, immunoglobuliner (Ig) är ett protein som tillverkas av plasmaceller 

och är viktiga för kroppens försvar mot infektioner. Nyfödda smågrisar föds utan 

ett fungerande immunsystem och därför är det livsviktigt för dem att få i sig råmjölk 

som innehåller immunoglobuliner (Sjaastad et al. 2010) för att få ett bra immunför-

svar. Råmjölk är också viktigt för termoreglering hos kultingarna (Devillers et al. 

2011). Råmjölken innehåller tre olika typer av antikroppar. Högst är halten av IgG 

men det finns även IgA och IgM (Markowska-Daniel et al. 2010). En kulting som 

får i sig en råmjölk som innehåller en hög andel av IgG får en hög nivå av IgG 

antikroppar i blodet vilket kan leda till en bättre överlevnad för kultingarna 

(Kielland et al. 2015). Smågrisarnas immunstatus påverkas även av deras födelse-

vikt och mjölkintag under de första levnadsveckorna (Lessard et al. 2018). 

 

Det varierar mellan olika suggor hur mycket råmjölk de producerar, från 1,91 kg 

till 5,3 kg (Devillers et al. 2011). Minsta mängd råmjölk en smågris ska få i sig för 

ett bra skydd är ca 200 g (Quesnel et al. 2012). I stora kullar med många smågrisar 

minskar råmjölksmängden för varje individ och det finns risk att de får i sig för lite 

råmjölk (Declerck et al. 2017; Kielland et al. 2015). Vid en låg nivå av progesteron 

och en hög nivå av prolaktin hos suggorna 24 h innan grisning har forskare sett att 

suggorna producerar en större mängd råmjölk (Loisel et al. 2015). Råmjölken har 

inte bara en kort effekt utan även en längre effekt där man har sett att smågrisar som 

får i sig mer än 290 gram råmjölk har en högre vikt vid avvänjning vid 6 veckors 

ålder (Devilllers et al. 2011).  

 

IgG är alltså väldigt viktigt för smågrisarna att få i sig och IgG mängden i råmjölken 

skiljs åt mellan olika suggor (Kielland et al. 2015). Det råder dock delade meningar 

om råmjölken varierar i innehåll mellan förstagångsgrisare och suggor med högre 

kullnummer. Enligt Nuntapaitoon et al. (2019) har gyltor en lägre mängd IgG i 

råmjölken jämfört med suggor vid tredje grisningen. Medan Craig et al. (2019) har 

sett att IgG mängden inte skiljer mellan gyltor och suggor. Råmjölkens innehåll av 

IgG skiljer även mellan olika gårdar (Nuntapaitoon et al. 2019; Kielland et al. 

2015).  
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2.5.2. Födelsevikt och tillväxt 

Inom en och samma kull kan smågrisarnas vikt skiljas åt mycket vid födseln. Me-

delvikten av minsta smågrisarna i en kull kan ligga på 1,09 kg, medelvikt på mel-

lansmågrisar kan vara 1,48 kg medan på de tyngsta smågrisarna kan den vara på 

1,80 kg. Totala medelvikten blir runt 1,45 kg (Lanferdini et al. 2018). Vid en högre 

levandevikt hos en smågris vid födseln, desto högre tillväxt har smågrisen 24 tim-

mar efter födseln, särskilt om den är född i en kull med färre smågrisar (Chaloup-

ková et al. 2011). En vikt över 1,50 kg är önskvärt då dessa smågrisar får en bättre 

tillväxt fram till slakt (Lanferdini et al. 2018). Vid en stor kullstorlek blir tillväxten 

på smågrisarna mindre än hos en kull med färre antalet smågrisar (Goumon et al. 

2018). Kullar med fler levandefödda smågrisar har en lägre födelsevikt och en mer 

varierande vikt än kullar med få smågrisar (Milligan et al. 2002). 

 

Det är dock inte enbart födelsevikten som är avgörande för smågrisarnas tillväxt. 

Som tidigare nämnt påverkar intaget av råmjölk under första dygnet tillväxten (De-

villers et al. 2011) men även suggans förmåga till hög mjölkproduktion under resten 

av digivningsperioden spelar roll. Ocepek & Andersen (2018) som studerade sug-

gors kommunikation visade att suggor som kommunicerar mycket med sina små-

grisar under laktation hade fler avvanda smågrisar, en större viktökning på kullen 

och en högre vikt vid avvänjning. Detta tyder på en möjlig koppling mellan suggans 

modersegenskaper och hennes förmåga att ge di. Även suggans ålder kan ha bety-

delse då kullar efter gyltor och andragrisare har en högre medelvikt vid avvänjning 

än äldre suggor (Milligan et al. 2002).  

 

Inhysningen påverkar också mjölkproduktionen och tillväxten. De suggor som för-

ses med halm i boxen får en bättre tillväxt på smågrisarna och en högre vikt vid 

avvänjning än smågrisar från suggor som inte har halm i boxen inför grisning och 

under diperioden (Yi et al. 2019). Vid jämförelse av fixerade suggor och de som 

går i box sågs att smågrisar hos suggor i box spenderade mer tid att dia från mam-

man (Loftus et al. 2020), de smågrisarna hade också en längre ditid vid varje digiv-

ning (Lohmeier et al. 2019).  

2.5.3. Smågrisdödlighet 

Det är av stor ekonomisk vikt att smågrisarna som föds överlever hela vägen till 

avvänjning, det är även viktigt för djurvälfärden. I kullarna som föds är många små-

grisar döda redan vid födseln, vilket är den största procenten av dödsfall enligt 

Kielland et al. (2018). I en studie var det upp till 8 % dödfödda smågrisar (Quesnel 

2011). I Sverige var det 2019, 1,3 dödfödda smågrisar per kull vilket motsvarar 

cirka 8 % dödfödda smågrisar (Gård och Djurhälsan 2019a). Kielland et al. (2018) 

såg att lite färre än hälften (45,5 %) av de dödfödda smågrisarna i ett försök var 
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normalt utvecklade och dog under förlossningen. Det är alltså inte ovanligt att få 

dödfödda smågrisar. I en annan studie fick drygt hälften av suggorna dödfödda små-

grisar (55 %) (Declerck et al. 2017).  

 

Flera faktorer kan påverka antalet dödfödda kultingar i en kull. Ett exempel då ris-

ken ökar är vid en ökad kullstorlek (Rangstrup-Christensen et al. 2017; Hellbrügge 

et al. 2008a; Rosvold & Andersen 2019). Vid en lång och utdragen förlossning 

riskerar framförallt de sistfödda smågrisarna att dö av syrebrist. En kort grisningstid 

är därför önskvärt. Vid en hög totalvikt på kullen över 21,3 kg ses ett högre antal 

dödfödda än i kullar där totalvikten är under 18,1 kg (Gourley et al. 2020). Samti-

digt som kultingar med en låg födelsevikt har svårare att överleva än vad kultingar 

med en högre födelsevikt har (Milligan et al. 2002). De som väger under 800 gram 

vid födseln har 3 gånger högre risk att inte överleva fram till avvänjning än kull-

syskon med en födelsevikt över 800 gram (Spicer et al. 1986).  

 

Det är väl känt att bobyggnadsbeteendet och tillgång till bobyggnadsmaterial på-

verkar grisningsförloppet och därmed antalet dödfödda kultingar. Suggor som äg-

nar mycket tid åt bobyggnadsbeteende får kortare förlossningar och färre dödfödda 

kultingar än suggor som visar lite bobyggnadsbeteende (Ocepek & Andersen 2018). 

Berikning i form av lusern eller halm innan grisning minskar också antalet död-

födda kultingar (Edwards et al. 2019; Rosvold & Andersen 2019). 

 

I kullar med många levande födda smågrisar ses en ökad mortalitet och fler små-

grisar dör till följd av trauma (Rosvold & Andersen 2019). Det råder dock delade 

meningar om huruvida miljön eller inhysningen påverkar smågrisarnas chanser till 

att överleva beroende på hur suggan hålls vid grisning. I vissa studier dör fler små-

grisar när suggorna hålls lösa i boxen jämfört med fixerade suggor (Hales et al. 

2014). Tvärtemot har andra forskare sett att suggor som grisar i lösgående box har 

lägre dödlighet hos smågrisar än suggor som grisar i fixerad box (King et al. 2019; 

Loftus et al. 2020). 

 

Smågrisarna dör främst inom födelse- till avvänjningsperioden (Gård och Djurhäl-

san 2019a). Den vanligaste dödsorsaken hos smågrisar som går med suggan i box 

är att de på något sätt kläms ihjäl eller trampas på av suggan (trauma), efter det 

kommer svält och infektion (Kielland et al. 2018; Rosvold & Andersen 2019). Ris-

ken för att klämmas ihjäl ökar från dag ett vid minskad kroppsvikt hos smågrisen 

(Melišová et al. 2011), vid obduktion ses ofta tomma magsäckar, vilket indikerar 

svält och smågrisarna dör ofta pga. hypotermi och/eller hypoglykemi (Spicer et al. 

1986). Hela 71 % av klämskadorna på smågrisar orsakades i ett försök av att suggan 

bytte position från att ligga på magen till att ligga på sidan (Andersen et al. 2005). 
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Smågrisar som dör pga. trauma kan vara både stora, välmående eller mindre små-

grisar som inte ätit. Dessa smågrisar dör inom 0 – 21 dagar efter födsel men vanli-

gen inom 48h efter grisning (Kielland et al. 2018). Hos första- och andragångs gri-

sare är det en högre procent av smågrisarna som överlever till avvänjning än hos 

äldre suggor (Milligan et al. 2002). 

2.6. Syfte 

Syftet med studien är att studera individuella skillnader i bobyggnadsbeteende hos 

gyltor och se om det finns ett samband mellan hur mycket bobyggnadsbeteende 

som gyltan utför och smågrisarnas överlevnad och tillväxt.  

 

De specifika frågeställningarna jag vill besvara är:  

 Är en gylta som ägnar mycket tid åt bobyggnadsbeteende en bättre moder 

avseende smågrisöverlevnad?  

 Är det skillnad i smågrisdödligheten mellan suggor som har ett mer frekvent 

bobygge jämfört med de som har ett mindre frekvent bobygge?  

 Ligger en gylta med frekvent bobyggnadsbeteende ihjäl färre smågrisar än 

en gylta med kort/inget bobyggnadsbeteende?  

 Blir smågrisarnas avvänjningsvikt högre om gyltan ägnar mycket tid åt bo-

byggnadsbeteende innan grisning?  

2.6.1. Hypotes 

Min hypotes är att en gylta som ägnar en stor del av sin tid åt bobyggnadsbeteende 

inför grisning kommer att få fler avvanda smågrisar och att färre smågrisar dör till 

följd av trauma, eftersom hon är mer noggrann med var/hur hon lägger sig så små-

grisarna inte blir klämda. En gylta med bra bobyggnadsbeteende kommer också få 

en högre tillväxt på smågrisarna och avvänja smågrisar med en högre vikt än gyltor 

med dåligt/inget bobyggnadsbeteende då hon är mindre stressad vid grisning och 

mjölknedsläppet då förbättras.  
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3.1. Grisar och inhysning 

Studien genomfördes på Lövsta försöksgård i Uppsala under maj – oktober 2020 

där 1–2 gyltor grisade varannan vecka. Totalt var det 15 gyltor och deras 231 små-

grisar som var med i studien. De togs in i grisningsboxen en vecka innan förväntat 

grisningsdatum. Gyltorna hölls i boxar som var 2,20m x 3,84m. Alla gyltor i studien 

sköttes på samma sätt av djurskötare. De har haft tillgång till strömedel, både 

hackad halm och lång halm. Några dagar innan grisning försågs gyltorna med en 

stor mängd halm, genom strategisk halmning med cirka 10 kg halm varefter halm-

mängden fylldes på vid behov för 

att hålla samma mängd. Utfodring 

skedde två gånger om dagen med 

automatisk utfodring med torrt fo-

der i tråg. Fri tillgång på vatten i 

vattennippel. Skrapning av boxen 

gjordes en gång om dagen av stall-

personalen. Boxens yta är totalt 

6,31 m2. Utformningen av boxen 

visas i figur 1.   

 

 

  

3. Material och metod 

Figur 1. Grisningsboxens utformning. 
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3.2. Observationer och etogram 

I varje grisningsomgång filmades gyltorna från insättning i stallet till grisning. Ka-

merorna var placerade mitt över boxen. Observation av beteende från videofilmerna 

började 18 timmar innan grisning fram till två timmar efter födsel av första griskul-

tingen i kullen. Ett etogram gjordes för att dokumentera beteende hos gyltorna i 

filmerna, se tabell 1. Gyltorna observerades kontinuerligt och tidpunkten för starten 

av varje beteende registrerades. Registrering av beteendet gjordes i programmet 

BORIS (Behavioural Observation Research Interactive Software; Friard och 

Gamba, 2016).  

Tabell 1. Etogram för gyltorna som användes vid observation av beteende från inspelningarna. 

Beteende Förklaring 

    

Ligger på sidan 

Ligger på mage 

Går/ går omkring 

Sitter ner  

Står upp/äter halm 

Böka 

Arrangera 

Skrapa 

Bita/buffa på inredning 

Bär halm 

 

Nosa/buffa på inredning 

Nosa på inredning 

Grisningsstart och första kulting 

Andra kultingen föds 

Tredje kultingen föds 

Fjärde kultingen föds 

Femte kultingen föds 

Sjätte kultingen föds 

Sjunde kultingen föds 

Åttonde kultingen föds 

Hela gyltan ligger ner på sidan 

Hela gyltan ligger ner på magen med bröstbenet i marken 

Går runt minst ett steg i någon riktning/ rör sig runt i boxen 

Sitter med alla fyra klövarna i marken 

Står med alla fyra klövarna i marken med/utan att äta halm 

För trynet nerifrån, uppåt och framåt  

För trynet och hela huvudet från sida till sida i marknivå 

Skrapar i golvet med ena framklöven 

Biter, tuggar eller på annat sätt modifierar boxinredningen.  

Öppnar munnen och för in halm och/eller förflyttar sig i 

boxen med halm i munnen, huvudet är upplyft. 

Nosa/buffa på inredning i samband med bobygge 

Nosa på inredning 

Tiden för första kultingens födsel. 

Andra kultingen föds 

Tredje kultingen föds 

Fjärde kultingen föds 

Femte kultingen föds 

Sjätte kultingen föds 

Sjunde kultingen föds 

Åttonde kultingen föds 
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Nionde kultingen föds 

Nosa på kultingar 

Halmning 

Äter/dricker 

Övrig händelse/störning/skrapning 

i boxen 

Start 

Stop  

Nionde kultingen föds 

Nosa på kultingarna 

Personal ströar i boxen 

Äter eller dricker 

Något stör suggan  

 

Sessionen startar, 18 h innan grisningens starttid.  

Sessionen slutar, två timmar efter grisningens starttid. 

 

3.2.1. Bedömning av bobygge och modersegenskaper på 

Lövsta 

Personal på Lövsta bedömde gyltornas bobyggnadsbeteende enligt ett schema be-

skrivet av Ocepek et al. (2017). Personalen studerade varje gylta i 2–5 minuter när 

de stod utanför boxen i samband med sina dagliga sysslor. Gyltans bobyggnadsbe-

teende (NEST) studerades vid minst ett tillfälle inom 24 h före grisning. Då uppre-

pade bedömningar skett togs endast den som skett närmast grisning med i analysen. 

Efter grisning bedömdes gyltans modersegenskaper i form av hur mycket hon kom-

municerade med smågrisarna (COM) och hur aktsam hon var (CARE) när hon var 

aktiv och rörde sig i boxen. Observationen skedde under 2–5 minuter under dag 1 

eller 2 efter grisning i samband med personalens ordinarie sysslor och när suggan 

var aktiv i boxen. NEST bedömdes enligt en 3-gradig skala enligt tabell 2, medan 

COM och CARE bedömdes på skalor från 1 till 4 vilka beskrivs i tabell 3 och 4.  

Tabell 2. Bedömning av bobyggnadsbeteende (NEST) innan grisning. 

Gradering Beteende  

    

1.  

 

Inga bobyggnadsbeteenden observeras  

2.  

 

 

3.  

 

Under mindre än 50% av den observerade tiden utförs bobygg-

nadsbeteenden 

Under mer än 50% av den observerad tiden utförs bobyggnads-

beteenden 

 

    

Kommunikation och varsamhet- COM och CARE. Bedömdes enligt en skala från 

1–4 dag 1 eller 2 efter grisningen.  
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Tabell 3. Suggans kommunikation (COM) med smågrisarna 24–48 h efter födseln. 

Suggans kommunikation med smågrisarna  

  1. Suggan kommunicerar aldrig med smågrisarna då hon byter position el-

ler rör sig i boxen. 

2. Suggan kommunicerar med sina smågrisar vid mindre än 50% av till-

fällena då hon byter position eller rör sig i boxen  

3. Suggan kommunicerar med sina smågrisar vid mer än 50% av tillfällena 

då hon byter position eller rör sig i boxen 

4. Suggan kommunicerar vid varje tillfälle då hon byter position eller rör 

sig i boxen 

 

Tabell 4. Suggans varsamhet (CARE) med smågrisarna 24–48 h efter födseln. 

 Suggans varsamhet med smågrisarna  

 1. Inga tillfällen då suggan uppvisar uppmärksamhet, varsamhet eller be-

skyddande beteenden.  

2. Suggan är uppmärksam, varsam eller beskyddande vid mindre än 50% av 

tillfällena då hon byter position eller rör sig i boxen  

3. Suggan är uppmärksam, varsam eller beskyddande vid mer än 50% av 

tillfällena då hon byter position eller rör sig i boxen 

4. Suggan är uppmärksam, varsam eller beskyddande vid varje tillfälle hon 

byter position eller rör sig i boxen 

 

 

3.3. Obduktion 

Kultingar som dött under de 14 fösta dagarna efter grisning samlades in av personal 

på Lövsta försöksgård och förvarades i frys till obduktion. Datum för när kultingen 

dog och kultingens ID noterades på påsen där grisen förvarades i. Obduktionerna 

genomfördes av student, handledare och biträdande handledare. Diagnos ställdes 

genom makroskopiska fynd vid obduktion.  

 

Det var sex olika kategorier i obduktionsjournalen, klämd/trampad, svält, svält & 

klämd/trampad, diarré, undervikt/omogen och annan orsak. Klämd/trampad använ-

des vid blödning i hud, skelettskador eller ödem. Svält & klämd/trampad användes 

om kultingen hade tom magsäck (svält) och något av kriterierna för diagnosen 

klämd/trampad. Diarré användes om kultingen hade lättflytande innehåll (diarré) i 
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tunntarm eller colon och dilaterade tarmar. Undervikt användes om kultingen vägde 

under 800 gram, eller om kultingen var väldigt omogen och inte fullt utvecklad 

vilket syns genom att smågrisen får en karaktäristisk huvudform med hög panna, så 

kallat delfinhuvud. Trampade kultingar diagnosticerades om de hade ett tydligt sår 

på huden eller sår på buken så tarmarna hade ramlat ut. Trampade grisar var i regel 

avlivade och hade då orsaken trampad noterad. Trampade kultingar sattes i samma 

kategori som klämda.  

 

Även de grisar som personalen bedömt som dödfödda kontrollerades för att se om 

personalens bedömning stämde. Kontrollen skedde genom ett vattentest då en liten 

bit lunga lades i vatten. Hos dödfödda individer sjunker lungan då ingen luft finns 

i den. Hos levande födda smågrisar som tagit minst ett andetag flyter lungan. Endast 

en smågris var feldiagnosticerad som dödfödda av personalen.  

3.4. Databearbetning och statistiska analyser 

Från BORIS importerades data till Excel, Microsoft Office 2019 för att sedan im-

porteras vidare till JMP Pro 12.2.0 (SAS Institute Inc.,2015) och Minitab, 19. Uti-

från start och stopp-tider för varje observerat beteende summerades den samman-

lagda tiden som varje gylta ägnat åt olika bobyggnadsbeteenden (skrapa, bära halm, 

böka, arrangera, buffa på inredning i samband med bobygge) i minuter/timma under 

18 timmar före till 2 timmar efter grisning. Bobyggnadstiden summerades även i 

två 9h-intervall respektive tre 6h-intervall. Deskriptiv statistik summerades i form 

av grafer och tabeller i JMP och de statistiska analyserna genomfördes i Minitab.  

 

3.4.1. Indelning av suggor 

De 15 gyltor som varit med i studien delades in i tre olika grupper efter hur mycket 

tid de totalt ägnade åt bobyggnadsbeteenden under de 18 timmarna före grisning. 

Jag valde tre grupper då det syntes tydligt att fyra gyltor ägnade betydligt mer tid 

åt bobyggnadsbeteende (HÖG) än övriga och fyra andra gyltor ägnade väldigt lite 

tid åt bobyggnadsbeteende (LÅG). Resterande gyltor placerades i gruppen ME-

DEL.   

 

För jämförelse mellan de olika beteendegrupperna användes det icke parametriska 

Kruskal-Wallis testet eftersom så få gyltor ingick i studien. Medianvärdena för bo-

byggnadsbeteende (före och efter grisning), NEST, COME, CARE, antal dödfödda 

och smågrisdödlighet jämfördes. Skillnader bedömdes vara statistiskt signifikanta 

om p<0.05.  
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Tillväxten hos smågrisarna (g/dag) räknades ut enligt formeln:  

Tillväxt (g/dag) =       vikt vid avvänjning – födelsevikt 

                            ålder i dagar vid avvänjning 

För jämförelse av smågrisarnas tillväxt med avseende på gyltans bobygge användes 

en ”mixed effect model” där kullstorlek vid avvänjning samt gylta som ”random 

factor” ingick i analysen.  

 

 

 

 



24 

 

 

 

4.1. Bobyggnadsbeteende:  

Under de 18 studerade timmarna inför grisning ägnade gyltorna i genomsnitt (me-

dian) 122 minuter totalt åt bobygge. Variationen var stor, den gylta som spenderade 

minst tid åt bobygge lade 45 minuter medan den som spenderade mest tid lade 293 

min åt bobygge. Gyltorna var som mest aktiva med bobyggnadsbeteende ca 4-7h 

innan grisning (se figur 2).  

 

 

 
Figur 2. Medelvärde för alla gyltorna på bobyggnadstid i minuter 18 h innan grisning fram till 2 h 

efter grisning. 

 

Efter att den första grisen föddes, minskade bobyggnadsbeteendet snabbt och gyl-

torna blev mer inaktiva och spenderade majoriteten av tiden med att ligga ner. Me-

diantiden första timmen efter grisning för bobygge var 3,6 minuter. Medan medi-

anvärdet för tid liggande var 34 minuter första timmen efter grisning. Grisarna låg 

signifikant mer andra timmen efter grisningsstart jämfört med första timmen efter 

grisning (p=<0,001). Andra timmen efter grisningens start var mediantiden där gyl-

torna låg ner 57,5 minuter och mediantiden för bobygge 0 minuter.  

 

4. Resultat 
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I tabell 5 redovisas den totala bobyggnadstiden före grisning och hur gyltorna klas-

sificerades i LÅG, MEDEL och HÖG.  

Tabell 5. Totala bobyggnadsbeteendet per gylta i minuter under 18 h innan grisning och klassifice-

ring. 

Kategori och ID-nr        Totala bobyggnadstiden i minuter  

LÅG 29002 

LÅG 29132 

LÅG 29130 

LÅG 30281 

MEDEL 29004 

MEDEL 30276 

MEDEL 29131 

MEDEL 28315 

MEDEL 28611 

MEDEL 29007 

MEDEL 28613 

HÖG 28319 

HÖG 28616 

HÖG 28615 

HÖG 28610 
 

 

44,86 

53,73 

70,68 

81,00 

98,55 

106,76 

116,42 

122,33 

125,29 

130,88 

149,03 

189,34 

243,49 

291,66 

292,92 
 

 

    
 

 

 

 

Figur 3.Bobyggnad för varje gylta 18 h innan grisning till 2 h efter grisning för varje timma. 
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Figur 4. Bobyggnadsbeteende medianen för de olika kategorierna i studien under 18 h innan gris-

ning till 2 h efter grisning (HÖG n=4; MEDEL n=7; LÅG n=4).  

Den totala mediantiden för bobyggnad innan grisning i HÖG var 268 min jämfört 

med 62 min hos LÅG. Skillnaden var statistisk signifikant (p=0,021). Gyltorna i 

MEDEL-gruppen ägnade 122 min i medianvärde för bobygge inför grisning. Skill-

naden var signifikant mellan MEDEL och HÖG (p=0,008) även mellan LÅG och 

MEDEL sågs en signifikant skillnad (p=0,008). I figur 3 visas den individuella va-

riationen över bobyggnadsbeteende (min/timma) för alla gyltor i studien och i figur 

4 visas genomsnittlig bobyggnadstid (median) för gyltorna i de olika bobyggnads-

kategorierna.  

 

Även när man delade in bobygget i två olika faser 10–18 h innan och 1–9 h innan 

grisning sågs signifikant skillnad i båda faserna mellan HÖG och LÅG 1-9h innan 

grisning (p=0,021) även vid 10-18h (p=0,021). Vid jämförelse mellan HÖG och 

MEDEL 10–18 h innan grisning sågs en signifikant skillnad mellan grupperna 

(p=0,008), gyltorna i HÖG hade mer bobyggnadsbeteende än MEDEL. Ingen sig-

nifikant skillnad sågs däremot mellan HÖG och MEDEL 1–9 h innan grisning 

(p=0,059). Även vid jämförelse av MEDEL och LÅG sågs ingen signifikant skill-

nad 1–9 h innan grisning (p=0,089) eller 10–18 h innan grisning (p=0,131). 
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Figur 5. Medianvärde, min- och maxvärde för NEST, CARE och COM (LÅG n=4, MEDEL n=7, 

HÖG n=4). 

Bedömningen av bobyggnadsbeteendet (NEST, Figur 5) som gjorts av personal på 

Lövsta hade ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Det som sågs var att gyl-

torna som finns i HÖG generellt hade en hög bedömning (tre av fyra gyltor fick 

poäng 3) och en högre lägsta nivå på bedömningen än gyltorna i MEDEL- och 

LÅG-gruppen (poäng 2 i HÖG mot poäng 1 i MEDEL och LÅG), dock fanns ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna. Samma mönster sågs i gyltans varsamhet 

med smågrisarna (CARE, Figur 5) och i gyltans kommunikation med smågrisarna 

(COM, Figur 5) med generellt högre lägsta-poäng för HÖG-gruppen även om inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna kunde påvisas.  

4.2. Smågristillväxt 

 

Figur 6. Medelvärde på tillväxten i varje kategori fram till avvänjning (LÅG n=52; MEDEL n=76; 

HÖG n=54).  
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Medelvikten vid födsel på smågrisarna var 1,35kg. Där 11 smågrisar vägde under 

0,8 kg och 30 smågrisar vägde 1 kg eller mindre. Åttiosex av smågrisarna vägde 

1,5 kg eller mer.   

 

Smågrisarna växte i genomsnitt 262g/dag fram till avvänjning. Vid jämförelse av 

medeltillväxten (figur 6) mellan grupperna sågs en skillnad mellan LÅG och HÖG 

(p=<0,001) där smågrisar i LÅG-kullar växte 50 g mer från födsel till avvänjning. 

Även mellan HÖG och MEDEL sågs en signifikant skillnad (p=0,001) och där 

skiljde det 30 gram mellan de olika bobyggnadsgrupperna HÖG och MEDEL. Me-

dan mellan LÅG och MEDEL sågs ingen signifikant skillnad (p=0,085) och det var 

endast 15 gram i skillnad mellan dessa kategorier.  

 

 

Figur 7. Tillväxt per dag från födsel till avvänjning samt antalet avvanda smågrisar (LÅG n=52; 

MEDEL n=76; HÖG n=54). 

När hänsyn togs till flera faktorer i analysen som kunde påverka tillväxten sågs inte 

längre något signifikant samband med bobyggnadsbeteendet (p=0,117), däremot 

hade antalet avvanda smågrisar i kullen betydelse för tillväxten (p=0,025). Desto 

fler grisar som avvandes, ju lägre tillväxt fick smågrisarna fram till avvänjning (Fi-

gur 7).  
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4.3. Obduktion smågrisar: 

 

Figur 8. Dödsorsak hos kultingarna som dog i försöket under de 2 första veckorna efter grisning 

(HÖG n=13; MEDEL n=17; LÅG n=16). 

 

Antalet smågrisar hos de olika grupperna varierade och LÅG hade 68 levande kul-

tingar, MEDEL hade 86 levande födda kultingar och HÖG hade 60 levande födda 

kultingar.  

 

Totat obducerades 46 smågrisar, inklusive dödfödda. I figur 8 visas kultingarnas 

dödsorsak. Smågrisarna hos gyltorna som bedömdes vara inom MEDEL dog främst 

pga. klämd/trampad kombinerat med att de hade en tom mage eller endast klämd/ 

trampad. Smågrisar i LÅG dog främst pga. klämd/trampad eller att de var under-

viktiga/omogna (<800g). Smågrisarna från HÖG dog framför allt pga. undervikt/ 

omogen och där dog ingen kulting till följd av klämd/trampad med tom mage. Me-

delvikten på de 29 smågrisarna som levt vid födseln var 1,1 kg.  

 

Medelvikten på alla döda smågrisar inklusive dödfödda var 1,1 kg. Av de 11 små-

grisarna som vägde under 0,8 kg var det en dödfödd och sex smågrisar som dog 

pga. undervikt, omogen eller klämd/trampad. Det var 60 % av de levandefödda kul-

tingarna under 0,8 kg som dog.  
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Figur 9. Antalet dödfödda kultingar i procent för varje kategori (LÅG n=2; MEDEL n=8; HÖG 

n=7). 

Antalet dödfödda kultingar var totalt 17 stycken. I LÅG var det 2 dödfödda (3,1%), 

i MEDEL var det 8 dödfödda (7,9%) och i HÖG var det 7 smågrisar (14,3%) som 

var dödfödda, se figur 9. Det fanns ingen statistisk skillnad mellan grupperna. LÅG-

MEDEL (p=0,658), LÅG-HÖG (p=0,495), MEDEL-HÖG (p=0,511). Det var i me-

delvärde 1,1 kulting dödfödd per kull. I LÅG var det 2 av 4 kullar som hade 0 

dödfödda, i MEDEL var det 5 av 7 kullar med 0 dödfödda och i HÖG var det 1 av 

4 kullar som hade 0 dödfödda kultingar. Det var totalt 40% av gyltorna i försöket 

som fick dödfödda kultingar.  

 

 

Figur 10. Dödlighetsprocent av levande födda kultingar i medelvärde av de olika kategorierna (LÅG 

n=14; MEDEL n=9; HÖG n=6). 

Dödlighetsprocenten från födsel till avvänjning var totalt 14% i försöket. Dödlig-

heten var numeriskt högre i LÅG gruppen (20,59%) jämfört med HÖG (10,00%) 

och MEDEL (10,47%) men det fanns ingen signifikant skillnad mellan de olika 

grupperna (figur 10). Mellan LÅG och HÖG (p=0,425), LÅG och MEDEL 

(p=0,205), MEDEL och HÖG (p=0,921).   
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Figur 11. Hur bobyggnadsbeteendet ser ut hos gyltor som klämt eller trampat minst en smågris eller 

fler (n=6) jämfört med de som inte klämt/trampat någon smågris i förhållande till bobyggnadstid 

(n=9).  

Numeriskt sågs en skillnad mellan gyltorna som klämt ihjäl kultingar (KLÄMT) 

och de som inte har klämt ihjäl kultingar (EJ KLÄMT) avseende på bobyggnads-

beteendet från 6 timmar innan grisning fram till en timma innan grisning. Skillna-

den var dock inte statistiskt signifikant (p=0,317) se figur 11.  

 

En timma innan grisning var medianvärdet för bobygge för KLÄMT 3,3 min medan 

de i EJ KLÄMT hade 1 min, skillnaden var ej signifikant (p=0,814).  
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5.1. Bobyggnadsbeteende 

Bobyggnadsbeteendet innan grisning varierade mycket mellan de olika gyltorna i 

denna studie, från 45 minuter till 292 minuter. Gyltorna var i genomsnitt mest ak-

tiva från ca 4–7 h innan grisning vilket stämmer överens med Rosvold et al. (2018) 

där suggorna var som mest aktiva mellan 4–6 h innan grisning. Alla gyltor i studien 

hade tillgång till halm som de kunde använda vid bobygge och de delades in i olika 

grupper efter hur mycket bobyggnadsbeteende de utförde, därmed skiljde bobygg-

nadstiden mellan dessa kategorier. Olika omgångar hade olika mycket bobyggnads-

tid och personalen på Lövsta nämnde att det var en omgång med många smågrisar 

som klämdes ihjäl/trampades och att det då var väldigt oroligt i stallet. När det var 

väldigt orolig runt bobygget kan även det kan ha påverkat bobyggnadsbeteendet 

hos gyltorna och de har då fått ett lägre bobyggnadsbeteende. Även genetik kan 

påverka och därför bör man fortsätta avla på suggor med bra modersegenskaper 

(Hellbrügge et al. 2008b). Genetik kan också ha betydelse på den stora variationen 

i resultatet om gyltorna kommer från olika kullar eller inte. Tre av gyltorna i HÖG-

gruppen är från samma kull och därmed är de mycket lika varandra genetiskt med 

samma genetiska potential för att utföra mycket bobyggnadsbeteende.  

 

Personalen på Lövsta bedömde NEST, CARE och COM. Generellt hade HÖG-

gruppen en högre bedömning vilket gav de ett högre minsta värde än övriga kate-

gorier dock skiljdes det inte signifikant mellan de olika grupperna. Det indikerar att 

det kan finnas ett samband mellan bedömningarna och suggans verkliga beteende 

och det kan vara ett bra hjälpmedel för att välja ut rätt avelssuggor i besättningarna 

men det krävs mer studier med ett större antal suggor för att säga mer om detta. 

HÖG-gruppen bedömdes både av personalen på Lövsta och vid observation från 

videofilm att ha ett mer frekvent bobyggnadsbeteende dock kunde vi inte påvisa 

några tydliga samband med smågrisöverlevnaden eller avvänjningsvikterna.  

 

5. Diskussion 
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5.2. Smågrisarna 

5.2.1. Tillväxt 

Råmjölk har en stor betydelse för immunförsvaret. I studien har vi inte vägt små-

grisarna första dygnet efter födseln. Därför vet vi inte hur mycket råmjölk smågri-

sarna har fått i sig. Endast gyltor är med i försöket och det är omdiskuterat hur 

mycket råmjölk de producerar och hur mycket IgG den innehåller.  

 

Bobyggnadsbeteendet hos gyltorna i den här studien hade ingen betydelse för till-

växten vilket jag förväntade mig. Ocepek & Andersen (2018) såg inte heller att 

tillväxten skiljdes åt signifikant om suggan hade ett mer frekvent bobyggnadsbe-

teende, däremot sågs en högre tillväxt på smågrisarna om suggan kommunicerade 

mer med dem. Det som hade störst betydelse i studien var antalet avvanda smågrisar 

i kullen. Vid färre avvanda smågrisar i en kull, desto högre tillväxt hade smågri-

sarna. Detta kan bero på att de vid ett mindre antal i kullen får mer mjölk per kulting 

och då får en bättre tillväxt.  

5.2.2. Smågrisdödlighet 

Forskare har sett att suggor med ett frekvent bobyggnadsbeteende får färre kultingar 

som dör till följd av trauma (Ocepek & Andersen 2018). I den här studien har detta 

ej visats signifikant men det skiljdes åt numeriskt där dödligheten i HÖG-gruppen 

var lägre än i LÅG-gruppen (10,00 % mot 20,59 %) vilket tyder på att ett sådant 

eventuellt samband ändå kan vara möjligt. Det skulle behövas fler gyltor för att 

säkert kunna säga något om det. Ocepek & Andersen (2018) såg att suggor som 

kommunicerade med smågrisarna i boxen hade lägre dödlighet av smågrisar. I grup-

pen HÖG dog de levandefödda smågrisarna framför allt pga. undervikt (<800g) 

(Spicer et al. 1986; Milligan et al. 2002). Totalt var det 60 % av smågrisarna som 

dog som vägde under 800 gram i försöket och som Spicer et al. (1986) nämner har 

kultingar som väger under 800 gram 3 gånger så hög risk att inte klara sig till av-

vänjning. Därför är det önskvärt att få en kull där alla kultingarna väger över 800 

gram.  Ingen av smågrisarna i gruppen HÖG dog pga. klämning med tom magsäck. 

Suggorna i HÖG kanske reagerade snabbare när smågrisarna skrek och flyttade sig 

då vilket gjorde att de inte klämdes. Suggorna i HÖG hade även bra modersegen-

skaper enligt djurskötarnas observation som nämnts tidigare vilket kan påverka att 

färre smågrisar dör.  

 

Många smågrisar hos gyltorna med lågt bobyggnadsbeteende dog till följd av klämd 

eller trampad. Detta kan bero på att gyltorna inte byggt klart boet vid grisning och 

därför gick runt mer i boxen efter eller under grisningen. En annan orsak kan vara 
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att de inte haft tillräckligt med bobyggnadsbeteende och därför inte är helt redo att 

grisa och därav går runt mycket i boxen när smågrisarna fötts. Det kan även bero 

på att om gyltorna har ett mindre frekvent bobyggnadsbeteende kan de ha sämre 

modersegenskaper och då reagera långsammare på kultingars skrik vid exempelvis 

klämning. Det här stämmer överens med Ocepek & Andersen (2018) som såg att 

suggor med frekvent bobyggnadsbeteende hade färre antal smågrisar som dog till 

följd av klämning. Som tidigare nämnts sågs det ingen signifikant skillnad mellan 

gyltor som KLÄMT och EJ KLÄMT några smågrisar när man kollade på bobygg-

nadsbeteendet, dock var det en numerisk skillnad. KLÄMT hade mindre frekvent 

bobyggnadsbeteende från 6 h innan grisningen fram till 1 h före grisning medan EJ 

KLÄMT hade mer frekvent bobyggnadsbeteende fram till grisning. Detta tyder på 

att det eventuellt kan finnas ett samband mellan bobyggnadsbeteende och suggans 

modersegenskaper även om materialet i min studie är för litet för att kunna säker-

ställa sambandet statistiskt. De klämda smågrisarna kan eventuellt bero på att gyl-

torna med sämre modersegenskaper inte reagerar på smågrisarnas skrik vilket gör 

att gyltan inte är en lika duktig moder och då råkar klämma/trampa kultingarna. Det 

har setts av Andersen et al. (2005) att suggor som klämt ihjäl/ trampat på smågrisar 

reagerar långsammare på kultingarnas skrik.  Det kan även bero på att suggan inte 

är klar med bobyggnadsbeteendet och då fortsätter när hon fött kultingarna och där-

med råkar klämma dem för att hon går runt mycket i boxen. I studien jämfördes 

även gyltornas bobyggnadsbeteende mellan varandra sista timman innan grisning 

och då sågs ingen signifikant skillnad i studien. Medan Andersen et al. (2005) ser 

att det skiljer sig mellan KLÄMT och EJ KLÄMT sista timman innan grisning då 

de som KLÄMT får ett högre bobyggnadsbeteende än EJ KLÄMT. Det behövs fler 

studier på bobyggnadsbeteende och hur det skiljs mellan olika suggor samt hur det 

påverkar smågrisdödligheten.  

 

Totalt var det 17 dödfödda kultingar i försöket. I genomsnitt var det 1,1 dödfödda 

kultingar per kull vilket är lägre än snittet i Sverige där det är 1,3 dödfödda kultingar 

per kull (Gård och Djurhälsan 2019a). Många av kullarna hade 0 dödfödda kul-

tingar medan några enstaka hade flera kultingar som var dödfödda. Däremot såg 

Ocepek & Andersen (2018) att bobyggnadsbeteende och antalet dödfödda skiljdes 

åt signifikant, där antalet dödfödda minskade om suggan hade ett mer frekvent bo-

byggnadsbeteende innan grisningen vilket inte kan bekräftas i min studie.  

 

I försöket har jag inte studerat hur lång tid gyltornas grisning tog vilket har bety-

delse för antalet dödfödda kultingar (Gourley et al. 2020). Som nämnts tidigare i 

litteraturöversikten kan många faktorer påverka antalet dödfödda. I försöket var det 

40 % av gyltorna som fick dödfödda kultingar vilket är ett lägre antal än i Declerck 

et al. (2017) studie där det var 55 % av suggorna som fick dödfödda kultingar i det 

försöket. Att det är lägre antal som får dödfödda kultingar kan bero på att det endast 
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är gyltor i försöket och det finns inga eller få studier på hur många dödfödda kul-

tingar de brukar få. En kort grisning är dessutom önskvärt för att kultingarna inte 

ska drabbas av syrebrist under förlossningen. De underviktiga smågrisarna har 

också en större risk att dö under förlossningen eller bli svagfödda.   

5.3. Felkällor 

Kamerorna var uppsatta ovanför boxen medförde svårighet att se exakt vilket bete-

ende som gyltan utförde. Därför kan det ha blivit felregistreringar vid observation 

av gyltorna om beteendet inte syntes tydligt ovanifrån. Vid observation av bobygge 

och modersegenskaper hos suggorna av personal på Lövsta kan bedömning av det 

observerade beteendet variera mellan olika personer och hur de graderar beteendet 

som observerats. Exempelvis har en sugga fått högsta bedömning i modersegen-

skaper COM och CARE men det finns en kommentar att hon var hysterisk och 

trampade ihjäl 7 kultingar och därför bör hon inte ha fått så hög bedömning.  

 

Några av kultingarna hade inte sparats för obduktion och då fick jag förlita mig på 

personalen på Lövsta och deras egna anteckningar för dödsorsak.  

 

Materialet i studien är väldigt litet och därför blir det svårt att dra några statistiska 

slutsatser med bara 4 suggor i LÅG respektive HÖG och 7 suggor i MEDEL.  

5.4. Fortsatt forskning inom bobygge 

 

Det behövs mer forskning inom ämnet bobyggnadsbeteende och en större grupp 

suggor behöver observeras för att kunna jämföra mer mellan olika gyltor och suggor 

för att kunna dra mer slutsatser om hur bobygge påverkar kultingarnas tillväxt och 

smågrisöverlevnaden.  

 

  



36 

 

 

Det fanns stora individuella skillnader i hur mycket bobyggnadsbeteende som ut-

fördes av olika gyltor. HÖG-gruppen hade mer frekvent bobyggnadsbeteende enligt 

de två olika bedömningarna och tre av gyltorna i denna grupp var från samma kull 

och därmed är de mycket lika varandra genetiskt med samma genetiska potential 

för att utföra mycket bobyggnadsbeteende. Numeriskt sågs en skillnad i bobygg-

nadsfrekvens innan grisning avseende klämda/trampade smågrisar. De gyltor som 

klämt/trampat smågrisar hade mindre frekvent bobyggnadsbeteende 1–6 h innan 

grisning än gyltorna som inte klämt/trampat någon smågris. Tillväxten påverkades 

inte av bobyggnadsbeteende när hänsyn togs till flera faktorer, utan det som gav en 

signifikant skillnad var antalet avvanda smågrisar, vid färre antal avvanda desto 

högre tillväxt. I försöket var det 1,1 dödfödda kultingar per kull vilket är lägre än 

genomsnittet i Sverige och eventuellt kan det bero på att det endast var gyltor i 

försöket. I HÖG-gruppen dog ingen smågris av klämning med tom magsäck vilket 

kan tyda på att de har ett bättre modersegenskaper. Smågrisdödligheten skiljdes inte 

signifikant mellan kategorierna men numeriskt hade LÅG högre dödlighet av de 

levande födda smågrisarna vilket kan tyda på att gyltorna i LÅG hade sämre mo-

dersegenskaper och tar inte lika bra hand om smågrisarna som övriga bobyggnads-

kategorier. Mer forskning om bobyggnadsbeteendet krävs med ett större antal sug-

gor i studien för att kunna dra mer slutsatser. 

 

 

 

6. Slutsats 
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Ute i naturen lämnar suggan flocken 24 h innan grisning för att leta upp ett bra ställe 

där de kan bygga bo. De vandrar i 4–6 h för att hitta en bra plats att bygga bo på, 

då de vill föda kultingarna långt från flocken. Boet fylls med grenar och gräs som 

fördelas i boet med hjälp av trynet. När boet är färdigt lägger sig suggan för att 

grisa.  

 

Idag i Sverige grisar suggorna inomhus i separata boxar men trots detta finns fort-

farande viljan kvar att bygga bo. Inom den konventionella grisproduktionen börjar 

bobyggnadsbeteendet ca 12 h innan grisningen och är som mest intensivt 4–6 h 

innan grisningen. Olika faktorer påverkar bobyggnadsbeteendet som exempelvis 

strömaterialet. De suggor som har tillgång till halm har ett högre bobyggnadsbete-

ende än de som inte har tillgång till halm. De suggor som har tillgång till strömate-

rial och hålls i en box med tillräckligt utrymme får ett bättre välmående och produ-

cerar bra råmjölk till smågrisarna.  

 

Det är viktigt för smågrisöverlevnaden att suggan tar väl hand om sina smågrisar. 

Modersegenskaper kan bedömas genom att man tittar på suggans kommunikation 

med smågrisarna och hennes försiktighet i boxen när hon rör sig eller ska lägga sig 

ner. Genom att bedöma suggor kan man få fram bra avelsmaterial med bra moders-

egenskaper. Tidigare studier har visat att suggor som har ett högt bobyggnadsbe-

teende reagerar snabbare på smågrisarnas skrik och får därför färre smågrisar som 

dör pga. klämning.  

 

Smågrisarna som föds varierar mycket i vikt. En födelsevikt under 0,8 kg hos en 

smågris ger sämre chanser att överleva hela vägen till avvänjning. Även råmjölken 

är viktig för smågrisarnas immunförsvar för att stå emot sjukdomar och överleva. I 

kullarna som föds är många smågrisar redan döda vid födseln. I Sverige har vi i 

snitt 1,3 dödfödda per kull och i ett försök hade 55 % av suggorna dödfödda små-

grisar. En ökad kullstorlek ger fler dödfödda, likaså en utdragen förlossning då 

framför allt de sista smågrisarna riskerar att drabbas av syrebrist. Syftet med studien 

var att undersöka hur bobyggnadsbeteendet varierar mellan olika individer och hur 

det påverkar antalet avvanda smågrisar och tillväxten samt varför smågrisarna dör. 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
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Studien genomfördes på Lövsta försöksgård, det var totalt 15 gyltor med i studien 

och deras 231 smågrisar. Från 18 h innan grisning till 2 h efter grisningens start 

filmades gyltorna. Beteendeobservationer gjordes från filmerna där det dokumen-

terades vilka beteenden gyltorna utförde med hjälp av ett etogram. Gyltorna delades 

sedan in i 3 olika grupper beroende på hur mycket bobyggnadsbeteende de sam-

manlagt utfört under de 18 timmarna före grisning (LÅG; MEDEL; HÖG). Perso-

nal på Lövsta gjorde direkta observationer i stallet där de bedömde hur mycket bo-

byggnadsbeteende gyltorna utförde (NEST), hur varsam hon var med smågrisarna 

(CARE) och hur mycket hon kommunicerade med sina smågrisar (COM) när hon 

rörde sig i boxen. Smågrisarna vägdes vid födsel och vid avvänjning. Obduktion 

skedde av smågrisar som var upp till 2 v gamla för att konstatera dödsorsak.  

 

Det var en stor variation i hur mycket tid de olika gyltorna lade på bobygge innan 

grisning, från 45 minuter till 292 minuter. HÖG hade 268 minuter i bobyggnadstid 

i medianvärde, MEDEL hade 122 minuter och LÅG hade 62 minuter. Vid jämfö-

relse mellan LÅG och HÖG var det en signifikant skillnad (p=0,021). Skillnaden 

var signifikant mellan MEDEL och HÖG (p=0,008) även mellan LÅG och MEDEL 

sågs en signifikant skillnad (p=0,008). I bedömning av personal på Lövsta av 

NEST, CARE och COM sågs ingen signifikant skillnad mellan de olika grupperna, 

det som sågs var att HÖG-gruppen generellt hade ett högre lägsta värde än övriga 

grupper.  

 

Analys av tillväxten visade att bobyggnad inte hade någon signifikant betydelse när 

hänsyn togs till antalet avvanda smågrisar i kullen (p=0,025). Det var högre tillväxt 

i kullar med färre smågrisar.  

 

Antalet dödfödda smågrisar skiljdes inte åt signifikant. Medelvärdet var 1,1 död-

född per kull och 40 % av gyltorna i försöket fick dödfödda smågrisar. Dödligheten 

av levande födda smågrisar var numeriskt högre i LÅG (20,59 %) jämfört med ME-

DEL (10,47 %) och HÖG (10,00 %) men det kunde ej ses en signifikant skillnad. 

Numeriskt kunde en skillnad ses mellan antalet klämda smågrisar och bobyggnads-

beteende 1–6 h innan grisning där gyltorna som klämde ihjäl smågrisar hade lägre 

bobyggnadsbeteende än gyltor som inte klämde ihjäl smågrisar innan grisningen, 

skillnaden var ej signifikant. 

 

Bobyggnadsbeteendet varierade mycket mellan olika individer. HÖG-gruppen 

hade mer frekvent bobyggnadsbeteende enligt de två olika bedömningarna och tre 

av gyltorna i denna grupp var från samma kull och därmed är de mycket lika 

varandra genetiskt med samma genetiska potential för att utföra mycket bobygg-

nadsbeteende.  
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Smågrisdödligheten skiljdes inte signifikant mellan kategorierna men numeriskt 

hade LÅG en högre dödlighet av de levande födda smågrisarna vilket kan tyda på 

att gyltorna i LÅG har sämre modersegenskaper än övriga bobyggnadskategorier. 

Mer forskning om bobyggnadsbeteendet krävs med ett större antal suggor i studien 

för att kunna dra mer slutsatser.  

 

  

 

 


