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Sammanfattning 

Detta projekt har utförts i syfte att undersöka om det finns ett samband mellan 

bobyggnadsbeteendet hos en sugga kopplat till hennes modersegenskaper så som aktsamhet 

och kommunikation med sina smågrisar. Om det finns en koppling kan denna 

bedömningsmetod vara till hjälp för att veta vilka suggor man ska avla på för en högre 

smågrisöverlevnad. För poängbedömningen av suggorna har praktiska observationer utförts 

av skötarna på försöksanläggningen på SLU, Lövsta under deras dagliga sysslor. Den 

insamlade informationen har sedan sammanställts för att se hur egenskaperna korrelerar med 

varandra. Överlag ligger de flesta suggorna högt i poängbedömningen av bobyggnad, 

kommunikation och aktsamhet. Det finns enstaka undantag men då är det i de flesta fallen en 

sugga som haft problem med en led eller haft en svår och utdragen grisning. Dock kan man se 

att de flesta smågrisarna dör på grund av kläm- och trampskador vilket innebär att de 

fortfarande finns potential inom aveln för att ta fram en ännu mer modersinriktad och försiktig 

sugga.  

 

 

Summary 

This project has been conducted with the purpose to find a connection between the sows will 

build a good nest and her maternal qualities such as how caring and communicative she is 

with her piglets. If there is a connection between these two aspects, this method can be of use 

for future breeding when it comes to selecting sows for a higher piglet survival. The sows 

have been categorized based on how they perform the different aspects. The observations 

have been done by the workers in the stable during their daily chores. Most sows have been 

classified in the upper categories although there are some exceptions. Those exceptions are 

mostly sows with a bad leg or sows who had a hard time during birth giving. But the biggest 

reason the piglets die is because of crushing, which means there is still much work which can 

be done in breeding and selecting sows to improve the maternal instincts of the sow.  
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1 Inledning  
I det vilda är smågrisöverlevnaden helt beroende av att suggan bygger ett bra bo för att 

skydda sina smågrisar från väder, vind och rovdjur. Än idag i våra konventionella system är 

suggorna fortfarande genetiskt programmerade att utföra sitt bobyggnadsbeteende.  

 

I denna rapport redovisas en undersökning om suggors bobyggnadsbeteende och om det 

beteendet kan kopplas till deras modersegenskaper som kommunikation och aktsamhet om 

sina smågrisar. Detta är en del av ett större forskningsprojekt, SowNest – att förutspå framtida 

prestation genom suggans individuella bobyggnadsprofil, som främst drivs av Rebecka 

Westin på Sveriges Lantbruksuniversitet. Arbetet har utförts med förhoppningen om att finna 

ett samband mellan bobyggnadsbeteende och modersegenskaper hos suggor. Detta för att 

kunna tillämpa denna metod för att bedöma suggors beteende ute i besättningar och på så vis 

veta vilka suggor man ska satsa på i aveln för en ökad och lönsammare smågrisproduktion.  

 

Jag jobbar med smågrisproduktion och vill utöka min kompetens och kunskap. Därför har jag 

tagit del av detta projekt.  

2 Bakgrund 
Bobyggnad är en naturlig del av suggans beteende och ett av deras mest grundläggande behov 

(Simonsson et al. 1997). Baxter et al. (2011) menar på att det inte bara är kvalitén på boet 

som påverkar smågrisöverlevnaden utan även suggans motivation l att bygga ett bo. Finns det 

för lite strömedel i boxen så att suggan inte kan utföra sina naturliga behov är risken stor att 

hon exempelvis biter på inredningen istället (Törnqvist, 2013). Hur nöjd suggan är med boet 

påverkar sedan grisningsförloppet. Enligt Olsson (2011) lever cirka 80 % av alla dödfödda 

grisar strax innan grisning. De flesta smågrisar som är dödfödda antas vara det på grund av en 

utdragen och svår förlossning. Om då suggan kan tillfredsställa sin instinkt med en bra 

bobyggnad och få en lättare grisning kan det öka antalet levandefödda smågrisar och således 

öka lönsamheten i produktionen. Peltoniemi et al. (2015) hävdar även de att om suggan får 

tillräckligt med material för bobyggnad påverkar det grisningen positivt. Desto mer 

tillfredsställd suggan är med sitt bo, desto snabbare grisningsförlopp och desto fler 

levandefödda och livskraftiga smågrisar.  

3 Syfte 
Syftet med denna studie var att testa en praktisk metod för bedömning av suggors 

bobyggnadsbeteende och deras modersegenskaper och undersöka ifall det finns ett samband 

mellan dessa. Målet var också att undersöka orsakerna till att smågrisarna dör. Om ett 

samband kan kopplas mellan suggans beteende och smågrisarnas dödsorsaker kan man då 

kategorisera suggorna till olika bobyggnadsprofiler? Detta för att sedan avla fram en sugga 

med ännu bättre modersegenskaper och således få en ökad lönsamhet i produktionen. 

 

Hypotesen är att det finns ett samband mellan bobyggnad och modersegenskaper där mycket 

bobyggnad ger höga poäng vid bedömning av suggans kommunikation och aktsamhet om sina 

smågrisar. Alltså inte att en gylta exempelvis har höga poäng på bobyggnad, låga poäng på 

kommunikation och sedan höga poäng på aktsamhet. Det är önskvärt om poängen för varje 

individ korrelerar med varandra.  

 

Ett mindre delmål för detta arbete är att få ökad kunskap och förståelse för hur ett 

forskningsprojekt går till i praktiken. 
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4 Metod 

4. 1 Försök på Lövsta 

Projektet genomförs på SLU:s försöksgård Lövsta utanför Uppsala där 27 gyltor följs under 

deras första grisning. I det stora projektet kommer gyltorna följas under ytterligare två 

grisningar. Personalen bedömer dödsorsak för varje smågris som dör. All data från första 

grisningsomgången är redan insamlad vid starten av detta arbete.  

 

På Lövsta flyttas suggorna in i sin box en vecka innan beräknad grisning. Boxen har halmats 

upp med ett kg hackad halm och tre kg långhalm. Smågrishörnan har strötts med ett och ett 

halvt kg hackad halm. Boxen skrapas varje dag och fylls på med likvärdig mängd halm som 

skrapats ut. Efter grisningen halmas det mest med hackad halm för att smågrisen lätt ska 

kunna ta sig fram.  

 

Vid bedömningen av suggorna har djurskötarna använt en bedömningsblankett (se bilaga 1) 

där de fyllt i boxnr, suggans id-nr, datum för förväntad grisning och datum för faktisk 

grisning. Djurskötarna har även fått fylla i sina bedömningar från observationen av suggan. 

Dessa har delats in i tre kategorier - bobygge (NEST), kommunikation (COM) och varsamhet 

(CARE). Datum och vem som gjort observationen har alltid fyllts i. Bedömningen har skett av 

djurskötarna under två till fem minuter hos aktiv sugga. NEST, COM och CARE har bedömts 

på en tre- respektive fyr-gradig skala enligt bilaga 1.  

 

Vid varje box och sugga har det även funnits en kullblankett (se bilaga 2). Även den har 

djurskötarna fyllt i. Den ger bland annat information om grisningsdatum, antal levande- och 

dödfödda grisar, deras födelsevikter, avvänjningsvikt och dödsorsaker. Dödsorsaken bedöms 

av personalen, men stämmer väl överens med obduktionsrapporten.  

 

Sedan har en sammanställning av djurskötarnas beteendeobservationer av suggornas NEST, 

COM och CARE gjorts. Var det flera observationer gjorda på samma sugga med olika 

bedömningspoäng, har den med högst betyg använts i projektet. Sammanställningen har sedan 

analyserats för att se om det stämmer med hypotesen om att en sugga med bra 

bobyggnadsbeteende även är aktsam och kommunicerar bra med sina kultingar och orsaken 

till att smågrisarna dött.   

 

4. 2 Eget försök på Moholm 

För att få mer data och en uppfattning om det är en hållbar metod att bedöma suggor på detta 

vis har ett eget försök utförts. Detta utfördes på Moholms Säteri under en grisningsomgång. I 

grisningsomgången på Moholm ingick 23 suggor. Här varierade åldern på suggorna från 

gyltor till nionde grisare. I den egna bedömningen har även en fjärde aspekt, reaktion på 

skötare i box, tagits med. I den aspekten har tre betyg använts. Denna poängsättning är gjord 

baserad på den tid skötaren varit vid eller i boxen i samband med tandslipning och kastrering.  

 

1 – låg - ingen reaktion alls på skötaren.  

2 – medel - kollar/låter/vokaliserar (varningsläte). Biter enstaka gång i skyddsgrinden.  

3 – hög - suggan biter konstant i grinden och vokaliserar sin frustration. Fullt fokus på 

skötaren.  

 

På Moholm fick suggan rikligt med halm innan grisning. Med rikligt med halm menas att 

halmen täcker hela golvytan och skapar en jämn ströbädd. Liksom på Lövsta fylldes likvärdig 

mängd på som skrapats ut. Efter grisning minskades mängden halm succesivt i takt med att 

smågrisarna växte och blev tåligare. Efter kastrering tillkom även spån som strömedel.  
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5 Resultat 

5. 1 Resultat Lövsta  

Den mest grundläggande sammanställningen efter första grisningsomgången i projektet kan 

ses i tabell 1. Den är baserad på informationen som fanns på varje kullblankett. Genomsnittet 

levandefödda smågrisar per kull var 14,66 vilket är strax under medeltalet i 

uppföljningsprogrammet Winpigs 2020 som var 15,0 (Gård & Djurhälsan, 2021). Under 

denna omgång var drygt 92 % levandefödda smågrisar, vilket stämmer med Peltoniemis et al. 

(2015) där levandefödda grisar var 90 %. Det betyder att Olssons (2011) uppgift på 80 % 

möjligtvis är lite låg.  

 

Tabell 1. Grisande gyltor, levandefödda smågrisar samt dödfödda smågrisar från omgång 1 
Omgång 1 Antal Medeltal 

Grisande gyltor 27  

Levande födda smågrisar 396 14,66 st/kull 

Dödfödda smågrisar 33 1,2 st/kull 

 

Efter första grisningsomgången blev det tydligt att de flesta suggorna drivs av en stark vilja att 

bygga bo. Nästan hälften av suggorna har hamnat under kategorin hög bobyggnad. Exakt 

poängfördelning kan ses i figur 1. Endast fyra suggor hamnade i kategorin låg. Även poängen 

för COM och CARE ligger på en genomsnittlig hög nivå. Som kan ses i figur 2 har drygt två 

tredjedelar av suggorna klassats in i de högre poängen, medel och hög.  

 

 
Figur 1. Poängfördelning NEST hos 27 grisande gyltor. 

 

 
Figur 2. Poängfördelning mellan COM och CARE hos 27 gyltor.  
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I tabell 2 och 3 redovisas hur varje sugga poängbedömts för COM och CARE utefter vilken 

poäng hon fick för NEST. I detta lilla material är det svårt att se några tydliga samband. Två 

av fyra suggor som fick låg poäng för NEST fick även låg poäng för COM. Av de tolv suggor 

som fick högst poäng för NEST fick åtta av dem (75%) de högre poängen (3–4) för COM och 

endast en sugga fick den lägsta poängen.  

Tabell 2. Gruppering av suggorna för de olika bedömningarna av NEST i relation till COM  
 NEST 1 NEST 2 NEST 3 

COM 1 1 0 1 

COM 2 1 3 3 

COM 3 0 7 6 

COM 4 2 1 2 

 

Tabell 3. Gruppering av suggorna för de olika bedömningarna av NEST i relation till CARE 
 NEST 1 NEST 2 NEST 3 

CARE 1 0 0 2 

CARE 2 1 4 3 

CARE 3  1 6 6 

CARE 4  2 1 1 

 

För att kunna se ett samband mellan NEST, COM och CARE och det slutgiltiga 

avvänjningsresultatet kompletterades med information om antal grisande gyltor och antal 

avvanda grisar per kull (tabell 4).  

 

Tabell 4. Avvanda gyltor, antal avvanda smågrisar samt genomsnitt avvanda smågrisar/kull 

fördelat på NEST, COM och CARE  
Omgång 1 Avvanda 

gyltor 
Avvanda 
smågrisar 

Medeltal avvanda 
smågrisar/kull 

Samtliga 27 345 12,78 

    

NEST 1 4 51 12,75 

NEST 2 11 134 12,18 

NEST 3 12 160 13,33 

    

COM 1 2 26 13 

COM 2 7 89 12,71 

COM 3 13 163 12,53 

COM 4  5 67 13,4 

    

CARE 1 2 28 14 

CARE 2 8 105 13,125 

CARE 3  13 159 12,23 

CARE 4 4 53 13,25 

 

Av de totalt 95 döda smågrisarna avlivades 57 av djurskötarna. Som kan ses i figur 3 är den 

största orsaken till att smågrisarna dör att de kläms eller liggs ihjäl. Näst högsta 

utgångsorsaken är avlivning på grund av svaghet eller skada.  
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Figur 3. Utgångsorsaker smågrisar. Från födsel till avvänjning. 

 

5. 2 Resultat Moholm 

Från försöket på Moholm var det en levandefödd smågris mer per kull än i kullarna på Lövsta. 

Detta kan bero på att en gylta vanligtvis inte får lika många levandefödda grisar som en äldre 

sugga (Koketsu, 1999). Endast sex procent var dödfödda.  

 

Tabell 5. Grisande suggor, levandefödda smågrisar samt dödfödda smågrisar 
 Antal Medeltal 

Grisande suggor 23  

Levande födda smågrisar 357 15,5 st/kull 

Dödfödda smågrisar 24 1,04 st/kull 

 

Poängfördelningen av NEST från det egna försöket på Moholm är något sämre än det på 

Lövsta. På Moholm var det 30% som placerades i kategorin låg bobyggnad medan det på 

Lövsta endast var 15%. En tredjedel av suggorna visade inte alls mycket 

bobyggnadsbeteende. Detta kan ses i Figur 4.  
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Figur 4. Poängfördelning NEST hos 23 grisande suggor. 

Även om andelen suggor som inte byggde mycket bo på Moholm var speciellt hög, var 

poängen för COM och CARE på samma nivå som på Lövsta. De flesta av suggorna visade en 

normal nivå av kommunikation och aktsamhet medan endast en sugga inte uppvisade någon 

form av aktsamhet. Att suggorna på Moholm höll sig mer på samma nivå syns tydligt i tabell 

6 och tabell 7. De var inte alls lika utspridda i poängfördelningen som gyltorna på Lövsta. De 

flesta hamnar i poängskalan medel för NEST, COM och CARE.  

 

 
Figur 6. Poängfördelning mellan COM och CARE hos 23 grisande suggor.  

Tabell 6. Gruppering av suggorna för de olika bedömningarna av NEST i relation till COM 
 NEST 1 NEST 2 NEST 3 

COM 1 1 1 2 

COM 2 3 11 0 

COM 3 3 2 0 

COM 4 0 0 0 

 

Tabell 7. Gruppering av suggorna för de olika bedömningarna av NEST i relation till CARE 
 NEST 1 NEST 2 NEST 3 

CARE 1 2 1 2 

CARE 2 4 10 0 

CARE 3  1 3 0 

CARE 4  0 0 0 
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Avvänjningsresultatet på Moholm är något lägre. Eftersom det är en vanlig arbetsplats och 

inte en försöksgård som Lövsta har 13 smågrisar flyttats till en amsugga.  

 

Tabell 8. Avvanda gyltor, antal avvanda smågrisar samt medeltal avvanda smågrisar/kull 
Omgång 1 Avvanda 

suggor 
Avvanda 
smågrisar 

Medeltal avvanda 
smågrisar/kull 

Samtliga 24 292 12,16 

    

NEST 1 7 83 11,85 

NEST 2 14 172 12,28 

NEST 3 2 24 12 

    

COM 1 4 51 12,75 

COM 2  15 183 12,2 

COM 3 4 45 11,25 

COM 4  - - - 

    

CARE 1  5 61 12,2 

CARE 2 14 168 12 

CARE 3 4 50 12,5 

CARE 4 - - - 

Då den största utgångsorsaken på smågrisar på Lövsta var trampade eller klämda lades på 

Moholm en fjärde aspekt, suggans reaktion på skötare, till i bedömningen. I en studie av 

Johnsson (2019) visar det sig att den vanligaste dödsorsaken i världen på smågrisar är 

klämskador. Figur 7 visar tydligt att de flesta suggorna inte alls visat något aggressivt eller 

vaktande beteende mot skötarna. Det var lite fler suggor som visade en kraftigare reaktion vid 

tandslipning. 

 
Figur 7. Poängfördelning av suggans reaktion på skötare vid tandslip och kastrering.  

6 Diskussion 
Det är svårt att se ett tydligt samband mellan de olika poängen. Överlag har de flesta suggorna 

en hög poäng och sedan kommer ett undantag med en sugga som haft väldigt låg poäng på 

NEST men ändå fått en kommentar på kullblanketten om att hon har en väldigt fin kull och 

har varit en bra första grisare. Man kan ana en tendens att hypoteserna stämmer då de flesta 
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suggorna ligger högt i poängbedömningen och det är fina resultat för levande födda grisar och 

avvanda smågrisar. Det syns tydligt vilka suggor som har lägre poäng eller var hetsigare. 

Dessa hade fler döda smågrisar. I den långa uppföljningen handlar det om att se om beteendet 

går att avla på. Eftersom suggorna ofta får samma eller likvärdiga poäng på COM och CARE 

kan det kanske räcka med att observera en av aspekterna. I det fall kan jag tycka att mer fokus 

borde ligga på CARE för att det är lättare att se hur varsam suggan är om man ställer henne 

upp vid rengöring av boxen. Var hon sätter sina klövar och hur långsamt och försiktigt hon 

sedan lägger sig ned igen efter att man fått henne att ställa sig upp ingår i bedömningen 

CARE. Vissa suggor är verkligen försiktiga och ser sig om flera gånger innan de försiktigt 

sjunker ner på boxgolvet medan andra i princip bara viker benen och faller till marken från 

där de stod, utan omtanke på om det är några smågrisar i vägen.  

 

Att bedöma suggans beteende på detta vis är en hållbar metod att jobba med. Som skötare ser 

man mycket när man jobbar och det faller sig naturligt att bedöma suggan och hennes 

beteende. Snabbt får man en känsla för suggan och hur hon är. Något som kan påverka 

observationsmetoden är dock om suggan lägger väldigt mycket fokus på skötaren. Alltså att 

när skötaren kommer in i stallet för att strö eller göra behandlingar slutar suggan upp med det 

hon håller på med för att istället hålla ett öga på skötaren. När skötaren sedan lämnat återgår 

hon till sitt. Det kan då bli lite svårt att bedöma och placera henne i någon kategori av NEST, 

CARE och COM. Därför borde man kanske välja en av aspekterna och fokusera på den. Det 

kan dock vara lite svårt att välja vilken då det finns olika saker som spelar roll. Bland annat 

vad skötaren själv tycker är lätt att bedöma och vilka förutsättningar man har att jobba med. 

Alla gårdar kanske inte använder sig av så mycket strö innan grisning och där är NEST fel 

metod att jobba med även om man kan se att vissa suggor bygger bo i tomme.  

 

Det finns mycket som kan påverka grisningen och det slutgiltiga resultatet. Miljön och 

skötseln spelar en stor roll i hur suggan beter sig. Det är viktigt att tänka på att suggan har rätt 

förutsättningar. En bra miljö med rätt temperatur och bobyggnadsmaterial främjar hennes 

naturliga beteende och instinkter. Att skrapa ut allt strö varje dag så att suggan hela tiden får 

börja bygga om sitt bo kanske inte är gynnsamt då hon naturligt bygger tills hon blir nöjd. 

Dessutom kan skötarna påverka grisen. En oerfaren skötare eller någon som inte har så gott 

djuröga kan lätt stressa djuret eller missa små men tydliga signaler i suggans beteende. Lövsta 

är en försöksgård och har andra förutsättningar än en vanlig besättning så som möjligheten till 

provtagning, filmning och vägning. Dock är boxarna och skötseln lik den i vanliga 

besättningar.  

 

Suggans mående efter grisningen var även det något som kan ha påverka bedömningen. En 

grisning kan vara tuff och det kan kännas i kroppen. Speciellt som dagens suggor får både fler 

och större smågrisar. Är suggan medtagen och trött visar hon kanske inte upp sitt sanna 

beteende de första dagarna efter grisningen och poängbedömningen kunde därmed bli 

missvisande. Detta var något som personalen på Lövsta höll med om. Kanske hade det varit 

bättre att göra observationerna på dag två eller tre då suggan är mer aktiv. Första dagen efter 

grisning ligger hon mest still. Av de fyra gyltorna som klassats in i NEST 1 hade en haft 

problem med en led vilket gjort att hon haft svårt att stå och det kan ha påverkat hur väl hon 

kunnat och velat röra sig för att bygga bo. 

 

I försöket på Lövsta har det bara varit gyltor vilket kan ha spelat roll vid bedömningarna. En 

gylta är oerfaren och förstår inte alltid direkt vad som händer. De kan bli lite hispiga och 

samtidigt väldigt mammiga. De blir nästan för fästa vid sina smågrisar och för fokuserade på 

att ge dem di. Ett bra exempel på detta är när flera suggor med smågrisar gått i samma bädd 
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och de äldre suggorna är de som äter mat och blir feta medan gyltorna är de som ger di till 

alltför många smågrisar och själva tappar i vikt. Även vid avvänjning kan man se en viss 

motvilja hos gyltan att lämna boxen och sina smågrisar, medan den äldre suggan nästan 

springer över skötaren i sin iver att komma ut ur boxen. Så alltför bra modersegenskaper 

kanske inte alltid är positivt då man ändå vill ha en välmående och hållbar sugga. Men i 

dagsläget är det inte många suggor som går i storbox med andra suggor och smågrisar så det 

går i dagsläget att reglera utfodringen efter varje individs behov.  

 

Precis som antal levandefödda smågrisar var medelantalet avvanda smågrisar över medeltalet 

i Winpig. Avvänjningen var nästan en halv gris över medeltalet som 2019 var 12,4 

smågrisar/kull. På blanketterna fanns ingen information om hur många smågrisar som blivit 

behandlade per kull. Bara för att det är höga siffror i resultatet betyder det inte att smågrisarna 

var fina. Här gäller det att prioritera kvalitét eller kvantitet. Vad jag menar med detta är att 

trots bra resultat betyder det inte att suggan har bra modersegenskaper. Det går att hålla 

smågrisarna vid liv genom stödutfodring och medicinering, men till vilket pris? Att behandla 

grisar kostar både arbetstid och preparat. I Sverige med de lagar som finns och ständigt 

ökande krav från konsumenten borde prioriteringen alltid vara att ge suggorna och deras 

kultingar de bästa förutsättningarna för ett bra liv och undvika risken att det blir en industri 

med fokus på att producera mycket och fort utan istället lägga störst fokus på välmående 

grisar.  

 

En egen observation under denna studie var att de suggor som var hetsigare och i högre grad 

vaktade sina smågrisar även hade fler behandlade smågrisar. Både från trampskador och från 

skrapsår. Trampskadorna berodde mest på att suggan totalt tappade fokus på sina smågrisar 

när en skötare närmade sig. De brydde sig inte om var de satte ner sina klövar och trampade 

av misstag på sin smågris. När de springer runt i boxen river de även upp ströbädden i boxen. 

Detta gör att smågrisarna vid digivning ligger och skaver på spalten och får skrapsår där 

bakterier lättare tränger in och orsakar infektioner i leder och klövar. Enligt Edwards et al. 

(2015) kan det ha att göra med en sugga som inte är tillfreds utan hela tiden måste byta 

position eller att de av någon annan anledning är stressade. Detta kan bero på att suggan inte 

kunnat tillfredsställa sin bobyggnad fullt ut och därför fått en svår grisning med efterföljande 

komplikationer (Olsson, 2011).  

 

I den egna observationen såg jag även tydligt att fler suggor visar upp ett större vaktbeteende 

vid tandslip än vid kastrering. Min teori är att på grund av att skötaren vid tandslipning sitter 

på boxkanten och därmed hamnar närmre suggan. Det kan både bli ett hot att jag är så nära 

men hon ser och hör även smågrisen mycket tydligare.  

 

Den aspekt som i slutändan borde klassas som viktigast är NEST. Att ge suggan möjlighet att 

uppfylla sitt naturliga bobyggnadsbeteende till fullo. Det stimulerar bland annat de hormoner 

som börjar jobba vid en grisning. Forskning visar att en bra bobyggnad gör suggan lugn och 

underlättar grisningsförloppet. Och ett smidigt grisningsförlopp ger fler levandefödda 

smågrisar. Får inte suggan många levande smågrisar spelar det ingen roll om hon tar hand om 

dem väl då det i slutändan handlar om att producera mycket smågris för att öka lönsamheten 

på gården. Dock kan för många smågrisar som suggan inte klarar att ta hand om bli ett 

problem. Som tur är kan man i produktionen använda sig av ammsuggor för att rädda även de 

överflödiga smågrisarna. 
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7 Slutsats 
Det är svårt att avgöra efter endast en omgång med så få antal grisande suggor om det finns 

ett tydligt samband mellan suggans bobyggnadsbeteende och aktsamheten och 

kommunikationen med smågrisarna. Det finns tendenser som tyder på att de suggor med 

högre poäng i bedömningarna även har något högre poäng vad gäller avvanda smågrisar. Om 

endast en aspekt ska observeras för att underlätta för skötaren handlar det om att välja den 

metod som passar gårdens förutsättningar bäst. Det handlar även om att ge alla suggorna rätt 

förutsättningar för att kunna utföra ett så naturligt beteende som möjligt. De bör få tillräckligt 

med strömedel för att kunna tillfredsställa sina naturliga behov. I ett lugnt stall med bra miljö 

och kompetenta djurskötare får suggorna en större en bättre chans att ta sig an grisningen och 

de kommande veckorna av digivning på bästa sätt.  
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9 Bilagor 

 
Bilaga 1. Bedömningsblankett som djurskötarna fyllt i. 
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Bilaga 2. Kullblankett. Fylls i av djurskötarna för varje sugga.  

 


