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Abstract 

Shoulder lesion is a big problem among pig farmers and is rarely 

noticed by the consumers. It is most common among lactating sows as 

they spend a lot of time laying down and is relatively hard to get rid 

of. There is a lot of factors that can affect the occurance of shoulder 

lesions for instance flesh, bedding and breeding. In this study we 

examine the occurance of shoulder lesion among Swedish farms in 

the county of Halland where diffrent farmers were asked to answer a 

couple of questions regarding their ways to hold pigs. 19 out of the 35 

farmers asked said they had shoulder lesions in their herd. This is 

about 54% of the asked. When compared to what amount of bedding 

the farmer had it was shown that no shoulder lesions could been seen 

on pigs in deep litter with an amount of 10cm or more. For treatment 

against shoulder lesions most commmon among the swedish farmers 

was bluespray and wood tar, wich is an interesting observation since 

wood tar is known to cause allergic reactions to your skin. What the 

cause for shoulder lesion at the farms included in this study is not 

held, but that shoulder lesions is a problem is a fact. 
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Sammanfattning 

Bogsår är tryckskador som kan liknas vid liggsår som drabbar muskulaturen och underhuden 

som sedan utvecklas till ett öppet sår. Bogsår drabbar mestadels digivande suggor då de 

spenderar mycket tid liggandes på sidan vilket lämnar bogen till ett utsatt läge. Det finns 

olika stadier av bogsår. Eftersom Sverige inte har någon officiell skala att arbeta med 

används i denna rapport Lunds et al. (2003) skala som bland annat är grunden till bedömning 

på danska slakterier. Bogsår kan utvecklas från många olika faktorer, några exempel är hull, 

avel och underlag, det vill säga strömedel samt golvtyp. Det finns inga tydliga instruktioner 

på hur man behandlar bogsår, utan mycket arbete ligger bakom förebyggande åtgärder för att 

undvika det. I rapporten blev olika veterinärer rådfrågade och gav svar om vad de gav för tips 

och åtgärder när bogsår utvecklats. Danmark och Norge är även med som jämförelse då de 

har en annan djurskyddslag än vad vi i Sverige har. I Danmark har man satsat mycket pengar 

och resurser på att utreda hur bogsår kan förhindras, förebyggas och behandlas, vilket gör att 

de har utvecklat mer fakta än vad Sverige har. Sverige har däremot till skillnad mot Danmark 

en mer utvecklad djurskyddslag, trots att båda länderna följer EU-lagstiftningarna. Detta på 

grund av den tyngre reglerade nationella lagstiftningen Sverige faller under. Denna 

undersökning har utarbetats genom studiebesök hos en konventionell och en ekologisk 

grisproduktion samt att enkäter har skickats ut till grisproducenter i Hallands län. I enkäten 

ställdes frågor bland annat om hur mycket strömedel djurhållaren har i sin box och hur många 

procent bogsår som utvecklats hos grisarna. 19 av 35 hade bogsår i sin besättning där 

bogsårsfrekvensen varierade mellan 1 %-7,5 %. En jämförelse mellan % bogsår och mängd 

strömedel gjordes där ett svagt samband kunde ses att mer strö är lika med färre bogsår, med 

undantag från en strömängd på 7,5 cm vilket troligen berodde på att enbart en djurhållare låg 

inom den radien. Problem med utgödslingsystemet togs också med i resultatet där 26 

djurhållare hade spalt varav 9 hade problem. 8 djurhållare hade djupströ varav 1 djurhållare 

upplevde problem med utgödslingen. Bogsår är något som är ett förekommande problem hos 

många besättningar men som fått lite uppmärksamhet och få studier har gjorts om bogsår i 

Sverige. Avel är en stor bidragande orsak till bogsår och mer fokus borde ligga åt forskning 

angående detta men att problemet i första hand uppmärksammats är ett steg åt rätt riktning. 

 

Nyckelord: bogsår, gris, sugga, Halland, utgödslingssystem, strö 

 

 

 



 
 

 

Förord 

Vi har båda ett stort djurintresse som startade tankarna och grunden på att göra ett arbete om 

grisar. Tidigare kurser har gjort att frågorna har blivit fler och därför vill vi se vad mer som är 

bakgrunden till detta problem och om det finns någon bra lösning. Att djuren har det bra 

innan de blir livsmedel är en självklarhet, och att samtidigt hjälpa de svenska bönderna till ett 

hållbart lantbruk är något vi vill sträva mot. 

 

Vi vill tacka alla djurhållare som tog sig tid och svarade på våran enkät, utan er hade vi inte 

kunnat genomföra vårt examensarbete. Vi vill även tacka veterinärerna från Jämtlands och 

Karlskronas distriktveterinärer, samt veterinärerna från Lundens Djurhälsa AB som svarade 

på alla våra frågor. Även ett oerhört stort tack till Gun Ragnarsson, Fredrik Johansson och 

hans besättningsveterinär Carl-Johan Ehlorsson som alla tog av sin värdefulla tid och tog 

emot oss på sina gårdar, berättade om sina djur och svarade på alla frågor. 

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Helena Kummel som hjälpt oss med alla frågor och gett 

oss kloka råd och tips.  

 

Jessika Lönn och Angelica Pantzar  

15 maj 2017 
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1. Inledning 

 

I Sverige fanns år 2015 1 356 027 svin registrerade varav 830 257 slaktsvin och 140 249 

suggor för produktion (Jordbruksverket, 2016) vilket är drygt en halvering mot vad som var 

registrerat år 1980, detta kan bland annat bero på den ökade importen av fläsk från länder 

såsom Tyskland och Danmark. Statistiken visar dock att från år 2015 har importen börjat sina 

(Ann-Marie Karlsson, 2014). Konsumenterna blir idag mer medvetna om vad för kött som 

finns på marknaden och har börjat ställa fler krav, bland annat att mer svenska livsmedel ska 

finnas i butikerna. I en undersökning gjord av Demoskop (2014) visade det sig att 83% av de 

tillfrågade kommer byta ut mer av det utländska köttet och satsa mer på svenskt kött efter 

debatten om uppfödning av utländska grisar som togs upp i samband med EU-valet 2014. 

Anledningarna till detta är många men ett hett diskuterat ämne är djurens välfärd, tack vare 

att Sverige har djurhållningsregler som många andra länder inte har väljer konsumenter att 

hålla sig till det svenska köttet. Lagarna är dock inte perfekta utan det finns fortfarande 

mycket som kan bidra till en minskad välfärd för grisar, ett av detta är det vanligt 

förekommande problemet bogsår. 

 

Detta arbete grundades i författarnas intresse för djurens välfärd och framtida yrkesroll som 

djurskyddsinspektörer. När man väljer kött idag i butiker är det många som tycker det är 

viktigt att köttet ska vara svenskt av olika anledningar, exempelvis för miljön men några 

också för att Sveriges djurskyddslagstiftning är mer reglerad än många andra länders. Vad 

många däremot inte är så insatta i är de olika levnadsförhållanden grisarna lever i. Även om 

Sverige har bättre lagstiftning än många andra länder så kan den fortfarande utvecklas. 

Bogsår är ett stort problem på konventionella gårdar och bidrar till minskad välfärd för 

grisarna. De ekologiska besättningarna är näst intill helt bogsårsfria men genom detta arbetet 

vill vi inte bara framhäva de ekologiska besättningarna utan undersöka vad som kan göras för 

att minska bogsår i de konventionella gårdarna. Många gårdar har inte möjligheten att helt 

ställa om till ekologisk produktion men genom att göra aktiva val kan man undvika 

problemen med bogsår i stor utsträckning. I detta arbetet ska vi ta reda på hur och vilka 

faktorer som påverkar bogsår samt undersöka hur bogsårsproblematiken utspelar sig på 

svenska gårdar.  
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1.1 Bakgrund 

1.1.2 Grisens levnadsår 

Den svenska konventionella gyltan är redo för sin första kull när hon inleder sin första brunst 

vid 6 månader. Vanligtvis väntar man till andra brunsten vid 8 månader att inseminer för att 

få bästa resultat. Efter 114 dagar så kallas hon sugga, då hon föder sin första kull i en egen 

box där hon sedan lever tillsammans med sina kultingar i cirka 5 veckor. I grisningsboxen 

finns det en liten yta som är avgränsad där bara kultingarna kan komma in, där de har mer 

strömedel och en värmelampa. När kultingarna är ca 5 veckor så flyttas suggan till en egen 

avdelning där hon kallas sinsugga och får tillsammans med de andra suggorna vila upp sig 

inför nästa griskull. I den avdelningen är det oftast djupströbädd med rikligt med halm. Under 

den tiden blir hon inseminerad igen och när det är någon vecka kvar på dräktigheten flyttas 

hon tillbaka till enskilda boxar igen. Suggan grisar i alllmänhet ca 2,2 ggr per år. (fig. 1) När 

kultingarna blir avvänjda så flyttas de vanligtvis till en annan avdelning där de lever med 

jämngamla kultingar tills de antingen säljs till ett slaktstall vid 3 månaders ålder för att sedan 

åka till slakt vid 6 månader eller direkt till slakteriet vid 6 månader, då kallas de tillväxtgrisar. 

(fig. 2)  

 

En sugga brukar få kultingar två gånger om året, dock måste man efter ett tag byta ut 

suggorna och rekrytera nya suggor. Man kan antingen köpa in gyltor från avelsgårdar eller så 

tar man från sin egen besättning. Vid rekrytering av nya suggor väljer man de gyltorna med 

bäst kropp och som har bäst anlag och gener för att utveckla friska och stora kultingar. 

 

Figur 1. Gyltans/suggans levnadsår.  
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Figur 2. Slaktsvinens levnadsår. 

 

1.1.3 Vad är bogsår? 

Bogsår uppkommer till följd av tryckskador som kan leda till vävnadsdöd och kan liknas vid 

liggsår hos människor. Muskulaturen över benkammen på bogbladet är det som drabbas först 

för att sedan sprida sig till underhuden där resultatet blir ett öppet sår. (Ewing, 2011). Öppna 

sår kan sedan leda till att bakterier tränger sig in i vävnaderna och skapar infektioner. 

Anledningarna för att bogsår uppstår är varierande men vanligast är att digivande suggor får 

det då de ligger mycket på en sida och därav får liggsår (Zurbrigg, 2006). Faktorer som ökar 

risken till bogsår kan bland annat handla om hull, typ av underlag och andra sjukdomar som 

exempelvis grisningsfeber (Gård & Djurhälsan, 2016). 

 

Bogsår bidrar till minskad välfärd och lidande för grisarna (Bonde et alt., 2013) och enligt en 

studie där man frågade veterinärer och bönder om klassificering av smärta hamnade bogsår 

på 5.6 på en skala av 10 där bland annat brutna ben hamnade på 8.8 och andningsbesvär på 

5.1 (Ison och Rutherford, 2014). Suggor kan även utveckla stereotypa beteenden, eller 

smärtrelaterande beteende när bogsår uppstår, bland annat gnuggning av bogen och mindre 

di-tid åt kultingarna då de vill spendera mer tid stående (Larsen et alt., 2014). 

 

I Sverige finns inget krav på att registrera bogsår och det är därför svårt att avgöra hur stort 

problemet är. Däremot finns det studier som visar på en förekomst av bogsår hos lakterande 

suggor i Sverige på mellan 34%-42,6% (Ivarsson et al., 2009; Alvegard, 2014). Jämför man 

med andra nordiska länder är resultaten relativt jämlika. I en studie gjord av Barington 

(2016), där de jämförde olika sår och skador på danska grisar mellan 2000 och 2014, var 

bogsår vanligast. 159 av totalt 417 grisar led av bogsår vilket motsvarar cirka 38%. Andra sår 

som undersöktes var bland annat sår på svans och lemmar. Bogsår är alltså en av de 
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vanligaste skadorna på grisar även i Danmark, där såren visat en diameter på mellan 1-11 cm 

och ett medianvärdet på 5 cm. I en studie på norska slakterier fann man en förekomst av 

bogsår hos 21,9% av alla de undersökta svinen (Fredriksen, 2014). Undersökningen gällde 

dock enbart svin som skickats till slakt och inte lakterande suggor. 

 

1.1.4 Gradering av bogsår 

När det gäller gradering av bogsår finns det inget nationellt system i Sverige för att bedöma 

bogsår, däremot finns det vissa riktlinjer och vägledningar som är riktat till 

Livsmedelsverkets officiella veterinärer och djurskyddsinspektörer på Länsstyrelsen. Dessa 

riktlinjer talar om att kontrollerna bör omfatta: 

- Att grisarnas rörelseförmåga och allmäntillstånd är opåverkade   

- Att grisarna saknar tecken på bogsår eller har små bogsår (under 2 cm i diameter)   

- Att tidigare bogsår är helt avläkta eller är ytliga.   

- Att grisar med bogsår med en diameter på 2-5 cm haft särskild transport (exempelvis 

eget fack med extra strö), se avsnitt 2.   

- Att inga grisar med större bogsår än 5 cm i diameter förekommer (Jordbruksverket, 

2016) 

 

Internationellt finns det flera olika graderingsskalor som används vid kontroll och besiktning. 

På danska slakterier används en skala som är framtagen av Lund et al. (2003) även det norska 

företaget Animalia, ett företag som jobbar för utveckling och förbättringar i djurens välfärd 

inom kött-och ägg industrin i Norge, jobbar med Lunds skala som grund (Fredriksen och 

Stenklev, 2011). Skalan ser ut såhär:   

0 = inget bogsår.  

1 = skador begränsat till överhuden,  

2 = skador som omfattar hela tjockleken på huden,  

3 = skador som går ned i underhudsvävnaden,  

4 = skador som går ända ned till benvävnaden.   

 

Projektet European Welfare Quality (2009) har tagit fram ett system där gårdar kan bedömas 

utifrån djurens välfärd, när det gäller bogsår finns det en 3-gradig skala att bedöma utifrån 

där:  

0 = inga bogsår,  
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1 = ärr från gamla sår, ny skada som är på väg att läka eller rodnad på området utan att 

vävnadsskada har uppstått och sist  

2 = öppet sår.  

 

Det har gjort flera studier där det har tagits fram diverse olika graderingsskalor men inget 

som direkt används för exempelvis veterinärer eller djurskyddsinspektörer i deras arbete i 

Sverige mer än det som Livsmedelsverket har tagit fram för rekommendation. 

 

1.1.5 Det naturliga beteendet 

Tamgrisar härstammar närmast från vildsvinen och det är därför oftast vildsvin man utgår 

från när man studerar grisarnas naturliga beteende. Grisarna har varit domesticerade i över 

9000 år men har enligt forskning behövts domesticerades fler än en gång. Det finns så kallade 

ferala svin i vissa delar av världen, detta är domesticerade svin som har förvildas och lever 

ungefär som vildsvinen gör med god överlevnadsförmåga och lätt att föröka sig, vilket visar 

på att behovet av det naturliga beteendet för en domesticerad gris inte skiljer sig mycket från 

de vilda (Jensen, 2006). Vildsvinen lever i så kallade maternella flockar vilket menas att en 

flock består av en grupp med hondjur i olika åldrar och deras smågrisar. Unggaltar lever 

tillsammans med andra unggaltar, som lämnar suggorna då de blivit könsmogna för att sedan 

ansluta sig igen när brunsten infaller (Ewing, 2011). De äldre galtarna lever själva när det nått 

en ålder på cirka tre-fyra år och strövar omkring på ett område som oftast är mycket större än 

suggornas (Jensen, 2006). 

 

Grisarnas och vildsvinens naturliga beteende skiljer sig från andra klövdjurs då de bygger bo 

som andra klövdjur inte gör (Ewing, 2011; Jensen, 2008). Två typer av bon byggs, ett för när 

suggan ska grisa och ett för vila som används som liggplats. Grisar är även utformade för att 

böka, deras kraftiga kranium och tryne fungerar för att kunna hitta föda genom att böka runt i 

jorden för att hitta bland annat rötter, insekter och döda djur, detta sökandet kan uppgå till 6-8 

timmar och är därför en stor del i grisens naturliga beteende (Ewing, 2011).  

 

Rangordningen i det vilda brukar sällan ha stor betydelse men det är ändå de äldre, tyngre 

svinen som dominerar. I instängda förhållanden i stallar är däremot plats och föda begränsat 

och rangordningen är mycket mer viktig än i det fria (Jensen, 2006) . Djurskyddslagarna som 

finns idag, och som ännu utvecklas, är utformade för att uppfylla de naturliga beteenden som 

grisar har för att ge djuren ett så värdigt liv som möjligt och för att öka välfärden för djuren. 
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1.1.6 Lagar och bestämmelser 

För att öka djurens välfärd styrs Sveriges djurhållare av en del lagar, många är riktade till hur 

djurens stallar ska vara utformade. I de flesta grisstallar som har produktion som fokus, det 

vill säga i de som hyser mestadels suggor, kultingar och smågrisar, lever grisarna i grupper 

efter ålder i olika delar av byggnaden för att undvika smittorisk mellan nyfödda kultingar och 

de äldre smågrisarna. Stallarna bör vara utformade på så sätt att de olika avdelningar inte 

behöver passera varandra under flyttning av grisarna för att undvika smittor. Grisar under 

20kg bör heller inte sammanföras med grisar från andra besättningar enligt Allmänna råd til l 

2 § djurskyddslagen 2010:15, kap 3. För att grisarna naturliga beteende ska tillgodoses ska 

grisarna gå i olika stora grupper beroende på om besättningen väljer att ha lösdrift eller boxar, 

ett undantag är dock veckan innan suggor/gyltor ska grisa, under själva grisningen och under 

laktationen innan avvänjningen börjas, då de kan separeras utan kontakt med andra grisar 

(2010:15 kap 3 §1). De flesta ekologiska besättningar har dock bara suggorna skilda under 

själva grisningen, efter det kan suggan släppas ut medans smågrisarna får stanna kvar i 10 

dagar för att få ett band till suggan som sedan hålls ute bland de andra i gruppen, det vill säga 

att smågrisarna håller sig till sin mamma när de diar. (Personlig kontakt, Ragnarsson, 2017) 

 

När det gäller hur stora boxarna måste vara finns det bestämmelser enligt kapitel 3 §19 

(SJVFS 2010:15) att minsta måttet för ströad liggbox till digivande suggor måste ha en 

totalarea på 6 m2 varav 4 m2 av detta ska vara liggarea. Av §10 så ska minst tre fjärdedelar 

av föreskriven liggarea i en ströad liggbox för digivande sugga ska bestå av ett golv som inte 

är dränerande golv. I boxarna ska “strömedel till grisar ska ha sådana egenskaper samt ges i 

sådan mängd att grisarnas sysselsättningsbehov och komfortbehov tillgodoses.” (SJVFS 

2010:15 kap 3 §7). De flesta lagarna lämnas till fri tolkning och det kan vara relativt svårt att 

fällas för en sådan lag, exempelvis att komfortbehov ska tillgodoses och “Djur skall 

behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.” (DL 1988:534 §2) eftersom 

bogsår anses både som ett lidande och kan vara ett tecken på bristande strömedel hos suggor 

med dåligt hull (Jordbruksverket, 2016).  

 

EU-lagar och bestämmelser 

Alla EU-länder följer Council Directive 98/58/EC som grund för god djurhållnig där det 

bland annat står vad för egna bestämmelser varje medlemsstat måste skriva, det står även 
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korta bestämmelser om bland annat inspektion, dokumentation, byggnader och avel. Det 

finns också EU-förordningar som måste följas bland annat gällande ekologisk produktion, 

foderhygien och slakt. För lagar gällande svinhållning är det Concil Directive 2008/120/EG 

som ska följas. Direktivets innehåll är inte enbart för svinen utan behandlar även aspekter 

som gäller hälsa, ekonomi, sociala aspekter och miljöpåverkan och att dessa också ska ligga 

som grund för en god svinhållning. Ytterligare direktiv om hur byggnaderna och inredningen 

ska se ut finns även här tillsammans med  bland annat hur svinen ska hållas på rätt sätt. 

 

De nordiska lagarna 

Norge som inte är ett EU-land och därmed inte behöver följa EU-lagstiftningen har andra 

lagar och förhållningsregler än vad Sverige och Danmark har. I Norge står det i föreskrifterna 

om hållning av gris (2013) att “Grisarna ska ha separat liggplats och gödselplats… 

...Utformning av boxen ska vara så att strö kan användas. Det ska vara tätt golv, djupströ 

eller strö på liggplatsen, och storleken ska vara så stor att alla djur kan ligga samtidigt. Den 

övriga delen av boxen kan ha dränerat golv.” I norska lagen står det även under en egen 

rubrik kallas förebyggande hälsoarbete “Det ska vidtas nödvändiga åtgärder för att förhindra 

bogsår, sår på knorren och sår på framknäna hos yngre grisar”. När det gäller mängd strö 

har Norge precis som Sverige ingen bestämd lagstiftning gällande mängd utan följande 

gäller: “Strö ska användas i nödvändig utsträckning för att hålla djuren torra och rena, och i 

sådan utsträckning att det alltid är strö på liggplatsen.” 

 

1.1.7 Orsaker till bogsår 

Det finns olika orsaker till att grisar får bogsår. Vanligast är att det uppstår vid digivning då 

suggan ligger ner stora mängder av sin tid. Många faktorer spelar roll och det har gjorts en 

del studier angående detta där man undersökt de olika anledningarna till varför bogsår 

uppstår. 

 

Hull 

En viktig bidragande faktor till varför bogsår uppstår är hullet på grisen. Spenderar en gris 

mycket tid liggandes ner och den inte har ett skyddande fettlager med mjukvävnad så kan 

trycket bli för stort och sårbildningar uppstår (Davies et al., 1997; Ivarsson et al., 2009). 

Enligt en studie gjort av Alvegard (2014) löpte suggor med lågt hull 32 procentenheter större 

risk att utveckla något form av bogsår under och efter grisning, totalt räknat hade 42,6% av 

alla suggor, även de med högt hull, bogsår vilket enligt Alvegard är en hög procenthalt 
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jämfört med vad som tidigare har studerats i Sverige. Detta kan ha många orsaker men tyder 

på att det finns flera olika anledningar till varför bogsår uppstår. Suggor är mer utsatta under 

laktationen då den höga mjölkproduktionen bidrar till att suggan smalnar av (Davies et al., 

1997) och det är därför viktigt att suggan får tillräckligt med tid att kunna återhämta sig, 

d.v.s. får tillräckligt lång sintid för att gå tillbaka till normalt hull.  

 

Samtidigt som det är viktigt att suggan inte har för lågt hull är det lika viktigt att suggan inte 

har för högt hull vid grisning då det har visats att suggor som har för högt hull under grisning 

har visats tappa mer hull under laktationen än vad de suggor med normalt hull gjorde 

(Mattson, 2014). För att bedöma om suggan ligger på bra hull, under eller över brukar man 

kolla på tjockleken på ryggspäcket som ligger precis bakom sista revbenet (Ewing, 2011; 

Mattson, 2014). Genom att mäta, känna och inspektera grisen kan man bedöma hullet enligt 4 

klasser: 

Klass 1: För mager. Höftben och ryggrad syns tydligt, bakifrån ser ryggraden spetsig ut. 

Späckmåttet ligger på under 10 mm. 

Klass 2: Mager. Höftben och ryggrad är synliga och kan kännas. Späckmått på ca 14 mm. 

Klass 3: Normalhull. Höftben och ryggrad kan kännas vid tryck, ryggraden ser rundad ut. 

Suggan borde ligga här vid grisning. Späckmått på ca 17 mm. 

Klass 4: För fet. höft och ryggben är täckt av ett fettlager och kan inte synas. Späckmått på ca 

20 mm. (Ewing, 2011; Ivarsson et.al 2009). 

 

Enligt Zurbrigg, 2014, hade suggor med en BCS (body condition score) på under 3 en 3,7 

gånger mer risk att utveckla bogsår än de som hade 3 eller högre. Även suggor med ett flank-

till-flank mått på mellan 97-104 cm hade 2.8 gånger högre risk att utveckla bogsår än de med 

mått på 104.5-113.5 cm (Zurbrigg, 2014). Ett flertal andra studier stödjer teorin om att lågt 

hull påverkar bogsårsbildning hos suggor (Straw et al., 2005; Havn et al., 2004) 

 

Underlag 

Eftersom suggor spenderar mycket tid liggande på samma platser faller det naturligt att 

underlaget skulle ha någon betydelse för utveckling av bogsår. Det kan både gälla vilket typ 

av golv man använder sig av men också vilken form av strömedel som används. 

Gummimattor är något som kommit på tal i ett flertal studier där det hävdas att gummimattor 

underlättar trycket när suggan ligger ned (Schubbert et al., 2014) och även att det underlättar 

för läkningstiden av bogsår (Zurbrigg, 2014). Däremot visar flera studier att förekomsten av 
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bogsår inte har någon betydelse av vilket underlag som används (Calderón Díaz et al., 2014; 

Elmore et al., 2009). Så även om gummimattor inte har någon betydelse för förekomsten av 

bogsår kan det användas som en effektiv behandlingsmetod i kombination med annat (Kaiser 

et al., 2013). 

 

Dränerat golv är också något som påverkar grisens hälsa. I Sverige är det förbud mot 

heldränerat golv och i enhet med SJVFS 2010:15 kap. 3 §10 måste minst tre fjärdedelar av 

liggytan för digivande suggor bestå av golv som inte är dränerat, men i de flesta länder 

används heldränerat golv p.g.a. bekvämligheter. Dränerade golv ökar förekomsten av bogsår 

med anledning av att det finns mindre golv att utjämna trycket från suggan och påfrestar då 

vävnaderna extra mycket (Ivarsson et al., 2009) och suggan lägger sig gärna på 

spaltområdena bland annat på sommaren när temperaturen stiger, om hon lider av 

grisningsfeber eller under digivningen då energiintaget är högt då spalten är ett svalt område 

där hon kan kylas av (Holmgren, 2010) i kombination med att liggperioden ökar och suggan 

blir mer inaktiv (Ivarsson et al., 2009). I en studie gjord av Cagienard et al. (2005) gjordes en 

intressant observation i koppling mellan ålder och underlaget. Bogsår var mer vanligt hos 

yngre grisar i de “djurvänliga” gårdarna med strö och inte enbart spalt medan i de gårdar där 

enbart spalt användes var bogsår mer vanligt hos de äldre grisarna. Enligt författaren kan 

detta bero på att dominansbeteende och rangordning pågår längre på de traditionella gårdarna 

och att sår uppstår på grund av detta. 

 

Avel och Raser 

Inom köttproduktion är det vanligt att man använder sig av så kallade treraskorsningar, den 

allra vanligaste kallas piggham och är en korsning mellan yorkshire/lantras (YL) som moder 

och hampshire som fader. Även Duroc galtar är vanligt att använda. Fokus på de olika 

avelsgenerna har genom åren ändrat. I Norge har det mellan 1959 och 1990 fokuserats mest 

på bland annat kullstorlek. Från år 1990 till år 2008 började man fokusera mer på bland annat 

hälsa och köttkvaliteten och 2012 introducerades ytterligare 25 egenskaper, där man började 

lägga fokus på bland annat tillväxt, utfodringseffektivisering och kullstorlek. (Norsvin, 2012).  

 

Ocepek et al. (2016) gjorde en studie där de jämförde tre olika raser/korsningar: lantras, 

duroc och YL. De studerade bland annat hur mycket de olika raserna åt, hur många levande 

kultingar suggorna födde och mängden bogsår de utvecklade. YL åt fodret de blev tilldelade 

bäst, duroc åt minst. Lantrasen var även den ras som fick flest bogsår, och framförallt var det 
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stor skillnad på bogsårsmängden mellan gyltorna och suggorna av lantras. Ingen av de andra 

raserna hade sådan stor skillnad på bogsår för gyltor eller sugga. Lantrasen födde ofta många 

levande stora kultingar där författarna såg ett samband med att de även hade mer bogsår, 

bland duroc och YL fanns inte något samband respektive ett litet samband. De kom även 

fram till att gyltor har en högre risk att få bogsår än suggor, då de vid digivning äter mindre 

mat och minskar mer i hull än vad en sugga som varit med om flera grisningar gör. Att 

lantras utvecklar mer bogsår är något som kan bekräftas av en studie av Zurbiggs (2006) där 

var lantras och duroc 3 respektive 4,6 gånger mer troliga att få bogsår jämfört med andra 

raser.  

 

Mycket av rasproblemet beror på ärftligheten hos de olika raserna. Ärftligheten har beräknats 

vara 0.25 (på en skala till 1) hos lantras (Lundgren et al., 2012). Det har även räknats en 

ärftlighet hos korsningsraser på suggor där en poäng på 0.18 uppnåddes (Hedebro Velander et 

al., 2011). Enligt Carl-Johan Ehlorsson, (personlig kontakt, 2017) besättningsveterinär hos 

Fredrik Johansson, är bogsår klassat som 0,4 på skalan, det vill säg att oavsett hur mycket 

man försöker påverka de yttre faktorerna så kommer det alltid finnas några grisar som får 

bogsår på grund av deras genetik. När man avlar på sådant som benställning, köttkvalitet och 

kullstorlek så kommer problem som bogsår prioriteras lägre. Mycket hänger på hur 

tornutskotten i grisens bogblad är utformade, är de höga och vassa så har andra faktorer, som 

exempelvis hull och underlag, mindre betydelse då utformningen på bogbladet kommer bidra 

till skav mot vävnader.  

 

1.1.8 Behandling och förebyggande åtgärder 

Det finns en del behandlingar mot bogsår men problemet kan också undvikas i viss mån med 

hjälp av förebyggande lösningar. Exempelvis kan man se till så att grisarna har tillräckligt 

med strö (Kjelvik et al., 2012), rätt underlag och bra hull (Brown et al., 2016). Märker man 

en tendens till bogsår finns det också åtgärder som man kan vidta. I Danmark är det vanligt 

att man använder gummimattor vid första tecken på bogsår, saknar man dock övrigt 

strömedel finns det en risk att grisen biter sönder mattan i brist på annat att göra 

(Mælumsæter, 2012). Ett flertal studier rekommenderar gummimattor som en typ av 

behandling om bogsår redan har uppstått och inte är allt för svåra (Kaiser et al., 2013; Brown 

et al., 2016). 

 



11 
 

I en personlig kontakt med lantbruksveterinärer från olika delar i Sverige där frågan om hur 

djurhållare ska motverka bogsår blev svaren: “Plocka inga gyltämnen efter sugga med 

bogsår. I besättningar med frekventa bogsår, järnspaltboxar som ej tål stora strömänger 

skall samtliga suggor vid insättning tejpas med 5 cm leukoplast som ett kryss över den plats 

på bogen där såren uppstår. Börjar sedan denna leukoplast lossna skall den kompletteras 

med ytterligare ett eller två nya tejpremsor. Dessa plåster sitter kvar i 2-4 veckor och 

fungerar som ett skoskavplåster så uppkomsten av bogsår senareläggs eller blir betydligt 

lindrigare än de blivit annars.” (Personlig kontakt, Larsson, 2017). “Regelbunden kontroll av 

utfodring och rikligt med halm.” (Personlig kontakt, Emilia, 2017). “Bra hull vid grisning, 

mjukt underlag i grisningsboxen (tex torv, tjockare mattor), ev tensoplast på begynnande sår 

för att förhindra att de blir sämre.” (Personlig kontakt, Smedstad, 2017) vilket stämmer 

överens med tidigare studier. 

 

När sår uppstår är det viktigt att hålla det rent och behandla med bakteriedödande medel 

(Brown et al., 2016) men det finns också vissa medel och ämnen som går att använda som 

exempelvis zink (Kaiser et al., 2013). Veterinärerna som blev kontaktade i denna studien 

behandlade bland annat med honungssalva, läkemedel (Ethacilin/Penovet) och bogväst som 

träs på grisen för att läka och skydda bogsåret. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studien är att undersöka hur vanligt förekommande bogsår är på de svenska 

grisbesättningarna och vad bönderna gör för att motverka detta samt om detta stämmer 

överens med vad veterinärerna säger.  

 

Vi vill även undersöka om vi finner gemensamma orsaker till uppkomst av bogsår av de 

djurhållare som svarat på enkäten. 

 

De frågeställningar vi har ställt oss är: 

Hur ser bogsårsfrekvensen ut på svenska gårdar, finns det något samband med andra 

faktorer? 

Finns det metoder för att minska bogsårsfrekvensen som är ekonomiskt hållbart och rent 

fysiskt möjligt? 

Vilka faktorer bidrar till ökad bogsårsfrekvens? 
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1.3 Avgränsningar 

Eftersom utbildningen är lokaliserad och båda författarna bor i södra Sverige så är studien 

gjord på djurhållare inom Halland, för att enkelt kunna komma i kontakt med några av 

djurhållarna om de erbjuder det. För att studien också ska bli relevant för produktionsdjur är 

svaren enbart inräknade om djurhållaren innehar fler än tio grisar och därför är alla 

sällskapsdjur borträknade. 

 

2. Material och metod 

2.1 Insamlad information 

Informationen i arbetet har insamlats från litteratur som används i djurskydds kurser på 

Högkolan i Halmstad och från de elektroniska källorna Web of Science och Google Schoolar. 

Vi har även haft personlig kontakt med bönder som vi intervjuat. Mejl med frågor (bilaga 2) 

till 7 distriktsveterinärer runt om i Sverige har skickats ut angående behandling av bogsår, 

varav 3 svar har mottagits. Veterinärernas svar är inget som redovisas i resultatet utan 

används som referenser och jämförelse mot vad djurthållarna svarar i enkäten.  

 

2.2 Gårdar och kontaktuppgifter 

De gårdar som varit med i den här studien är registrerade svinproducenter i Halland och deras 

kontaktuppgifter hämtades i mars 2017 från Jordbruksverket register, totalt hämtades 

uppgifter till 361 grishållare. Registret innehöll även kontaktuppgifter till de som avvecklat 

produktion och de som enbart höll grisar som sällskap. I resultatet inräknas bara produktion 

och uppfödningar. 

 

Besök på gårdar gjordes i april 2017, där 2 gårdar besöktes för information och för 

observation. Både ekologiska och konventionella gårdar besöktes men då inte tillräckligt 

många besök gjordes är dessa ej med i resultatet utan används som jämförelse och referens. 

Vissa gårdar valde att vara anonyma medan några finns med i arbetet. 

 

2.3 Enkäten 

Resultatet bygger på svar från enkäter som skickades ut via mejl till 139 personer och via 

brev till 222 personer. Enkäten (bilaga 1) bestod av 16 frågor som kan ses i bilaga 1, alla 

svaren registrerades helt anonymt. Enkäten via mejl gjordes i google formulär där 28 svar 
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registrerades varav 16 bedrev någon form av produktion eller avel. Från enkätena som 

skickades ut via brev bedrev 19 produktion.  

 

2.4 Diagram och tabeller 

Svaren framställs via diagram där en procentsats av böndernas svar räknats utifrån hur många 

suggor de har skrivit att de har. Har de skrivit två olika procenttal så har ett snitt räknats ut.  

Vi har också jämfört hur mycket strömedel som använts med hur högt antal bogsår som fanns 

där ett medelvärde av bogsårsprocenten har räknats ut på den strömängd det gäller. Även en 

jämförelse med utgödslingsystemet och problem med detta har analyserats. 

 

3. Resultat 

På frågan om hur mycket bogsår som fanns i produktionen varierade svaren mellan 0-7.5% 

men i en majoritet av besättningarna (68%) kunde man finna bogsår. Av de 35 djurhållare 

som svarade på enkäten var det 7 djurhållare som inte svarade på denna frågan. Nio 

djurhållare svarade att de inte hade några bogsår i sin besättning och 19 djurhållare svarade 

att de hade bogsår i sin besättning, majoriteten av de som hade bogsår (47%) hade en 

bogsårsfrekvens på upp till 1%. 4 djurhållare (21% av de med bogsår) hade ett snitt på 2% 

bogsår i sin besättning. 2 djurhållare (11%) hade ett snitt på 3% bogsår i sin besättning. 3 

djurhållare (16%) hade ett snitt på 5% bogsår i sin besättning och enbart 1 djurhållare (5%) 

hade ett snitt på 7,5% bogsår i sin besättning   (Fig.3). Några av djurhållarna har svarat i antal 

grisar som har bogsår istället för antal procent. Den siffran har då räknats om till procent 

genom att divideras av den totala siffran antal djur de hade i sin besättning.   

 

Figur 3. Antal procenthalt bogsår hos besättningarna. 
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I frågan om hur många djurhållare som ansåg att de fick problem med sitt utgödslingssystem 

var det 26 djurhållare som hade spalt varav 9 stycken som upplevde att det blev problem med 

utgödslingen. 8 djurhållare hade lösdrift varav enbart 1 djurhållare upplevde något form av 

problem med utgödslingen, d.v.s. 12,5% av de med lösdrift upplevde problem medan ca 35% 

av de med spalt upplevde problem. (Fig. 4). 

 

 

Figur 4. I en fråga om hur många som hade problem med sina utgödslingssystem var det 10 

stycken som upplevde problem varav 9 av dessa hade spaltgolv. 

 

I figur 5 visas en jämförelse mellan procenthalt bogsår och mängd strö. 22 djurhållares svar 

är inräknat där enbart de som svarat i cm har beräknats i resultatet. Det finns en viss skillnad 

mellan djupströbäddar kontra konventionella boxar. Linjediagrammet visar en nedgång ju 

mer mängd strömedel som används, med undantag från 6-7.5cm, där enbart en djurhållare 

hade svarat, som visade en bogsårsfrekvens på 7.5%. I djurpströbäddarna, dvs där de hade 10 

cm eller tjockare lager med strö, fanns noll procent bogsår hos de fyra djurhållare som hade 

svarat. De som hade en strömängd på 0-1.5 cm hade näst högst antal bogsår på ett genomsnitt 

av 3.5% hos de två djurhållare som svarade. 11 djurhållare hade 2-3,5 cm strö och hamnade 

på ett genomsnitt på 2,2% bogsår i sin besättning. 5 djurhållare hade 4-5,5 cm strömedel och 

ett genomsnitt på 0,6% bogsår i sin besättning. 
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Figur 5. En jämförelse mellan antal procent bogsår och mängd strömedel 

 

I frågan ”När bogsår uppstår, hur hanteras det?” var det totalt 25 djurhållare som svarade (fig. 

6). De som ej hade problem med bogsår och de som inte har svarat på frågan har räknats bort 

från resultatet. Av de som svarade var jod och kalkpasta minst förekommande där enbart en 

djurhållare svarat på vardera. Av de två djurhållarna som står på övrigt använde den ena  

melovem som smärtlindring och den andra stalosan som desinfektionsmedel. Fyra djurhållare 

vardera hade svarat att de använde mer strö eller bogskydd (bogväst eller sårskydd såsom 

plåster). Trätjära var ett av de mest använda behandlingarna där sex djurhållare svarade. Allra 

vanligaste behandlingen var sårspray där både blåspray och silverspray är inräknat, vissa 

hade bara svarat spray.  

 

Figur 6. Svaren på hur de olika djurhållarna behandlar bogsår om det uppstår.  
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4. Diskussion 

Att bogsår är ett problem hos de flesta besättningar kan vi snabbt konstatera då majoriteten av 

besättningarna i denna undersökningen stötte på detta problemet. Det svåra med en sådan här 

undersökning är att trovärdigheten inte är så hög på grund av att vi själva inte sett resultatet 

med egna ögon utan förlitar oss på att alla svarar så sanhetseligt som möjligt, och vi hade 

antagligen gjort på ett annorlunda sätt om vi skulle fått göra om det. Detta påverkar även vårt 

syfte då det är svårt att få en realistisk översikt av bogsårsförekomsten i Sverige när vi själva 

inte kan kontrollera resultatet. Djurhållning är ett känsligt ämne och att ha bogsår i sin 

besättning är sällan något man skyltar med vilket kan ha påverkat vårt resultat. Det är också 

svårt att få en tydlig koppling när så pass få personer har svarat. Exempelvis på jämförelsen 

mellan mängd strö och bogsår där enbart en person svarat att denne hade 6-7.5 cm strö och ett 

snitt på 7.5% bogsår. Hade flera djurhållare varit inom samma kategori kan det hända att 

diagrammet hade sett annorlunda ut och att man sett ett fallande antal bogsår med en ökande 

mängd strö men den ojämna fördelningen skapade istället ett resultat som man inte riktigt kan 

se någon koppling. Även frågorna i formuläret som skickades ut till grisbönderna skulle vart 

utfomat på ett annorlunda sätt för att lättare kunna hantera svaren. Kryssfrågor hade vart 

lättare att hantera och diagrammen hade sett lite annorlundare ut. 

 

Det är svårt att hitta svenska studier om bogsårsförekomsten i Sverige och därför är många 

referenser från andra länder, som exempelvis Danmark. Det kan lätt bli lite missvisande då 

lagar och djurhållning ser annorlunda ut, även om grunden ligger i EU lagarna. Det 

förkommer även studier utanför EU, Zurbrigg (2006) är ett exempel på detta som studerat 

grisar på en kanadsisk farm där lagar och regleringar verkligen skiljer sig från våra. Det är 

dock en bra källa rent informationsmässigt och den vi har försökt använda som enbart fakta 

för att besvara våra frågeställningar medan referenser från Danmark och Norge har används i 

jämförelsesyfte. 

 

En väntad observation i denna studien var att inga grisar som levde i djupströbädd hade några 

bogsår. Det finns positiva sidor både för djupströbädd och vanliga boxar. Enligt Fredrik 

Johansson (personlig kontakt, 2017) som håller sina grisar i boxar med täckande spalt där han 

sedan går in och mockar själv, upplever han att grisarna har mindre problem med senor och 

klövar än i djupströbäddar eftersom de slipas ned automatiskt på grund av att de går på 

varierande underlag. Gun Ragnarsson (personlig kontakt, 2017) som bedriver en full 
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ekologisk produktion, upplever inga problem med ben och har en minskat problem med 

beninflammation hos kultingarna tack vare det mjuka underlaget. Gun Ragnarsson säger även 

att om man har mycket halm i boxarna skadas inte kultingarna så farligt om suggan råkar 

lägga sig på dem, utan hinner ställa sig upp igen innan en större skada har skett, detta 

eftersom halmen dämpar och sviktar nedåt i en djupströbädd. Hon anser även att om suggan 

får gå fritt i ett större område blir hon mindre stressad och härdas mer när kultingarna blir 

större. Kultingarna blir starkare och bestämmer själva när de vill ha mat medan i en vanlig 

box där de är instängda på en mindre yta så kan suggan inte flytta på sig när hon väl lagt sig 

ner eftersom kultingarna redan är på henne då. Gun Ragnarsson ser även en långsiktig vinst 

med att ha djupströbädd, då hon anser att hon har en renare miljö för suggan och minskar 

därmed risken för livmoderinflammation och problemen med befruktning. På hennes gård har 

hon 95% lyckad befruktning vilket gör att hon får fler kultingar och mer ekonomisk vinst 

vilket är något som också är viktigt att väva in när det gäller hållbar djurhållning. 

Djupströbäddar används även i konventionell djurgårdar vid sinläggning och dräktighet men 

inte i samma utsträckning som i ekologiska. Att djupströbädd är generellt bättre är något vi i 

vår studie också kan konstatera när det gäller bogsår. Faktorer som kan bli ett förhinder att 

ställa om för djurhållarna är den ekonomiska faktorn och ytan. De flesta stallar är inte 

utformade för djupströbäddar och det hade då krävts ett helt nytt stall eller en helrenovering 

vilket inte är ekonomiskt hållbart. 

 

Anledningen till varför problem i utgödslingen togs med i resultatet är för att många 

djurhållare vi har stött på har uttryckt sig ha problem med utgödslingen vilket kan vara en 

bidragande orsak till att många väljer att istället lägga in mindre mängd strö. Det är vanligt att 

inställningarna hos vissa djurhållare är väldigt traditionsenliga och att tänket är att “det varit 

så i alla år” vilket leder till att det ibland blir mer praktiska lösningar än att ändra ett system 

som fungerat i flera årtionden, och i dessa fall är det oftast grisen som får lida för det. Många 

stallar som är utformade innan de första djurskyddslagarna kom kan lätt hamna i sådana här 

situationer och det är svårt att skapa en hållbar djurhållning där både ekonomiska, ekologiska 

och sociala aspekter vävs in. Det finns några bidrag och stöd man kan söka när man måste 

ställa om för att underlätta en hållbar djurhållning. Ett exempel är ersättning för ekologisk 

produktion som går ut i syfte med att öka den ekologiska produktionen inom EU fram till 

2020. Det finns även några miljöstöd som handlar om att skydda hotade arter, där 

linderödssvinen är en av de listade raserna. Även ersättning för extra djuromsorg för suggor 

som arbetar för att främja god djurhälsa inom smågrisproduktion och ersättning för kastrering 
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av grisar eftersom det numera är svensk lag på bedövning vid kastration. Nationellt stöd finns 

också att söka för de som har smågrisproduktion eller slaktsvin som finansieras helt av den 

svenska budgeten. Det finns alltså en del ekonomisk hjälp att få i vägen mot en hållbar 

grisproduktion men frågan är om det är socialt hållbart för en djurhållare att göra en 

omställning av så stor skala. Människor är vanedjur och många har svårt för stora 

förändringar och även om det finns ekonomisk hjälp att få från EU och staten så är det inte 

alla som kan försörja sig och få en god ekonomisk avkastning då det idag ställs väldigt höga 

krav på svenska bönder där även konkurrensen är hög, vilket såklart i lång sikt blir 

påfrestande. Den ekonomiska hållbarheten går på så sätt hand i hand med bondens sociala 

hållbarhet och är något som också borde ligga i åtanke. 

 

Vid behandling av bogsår så var det många som behandlade via antingen blåspray eller 

trätjära. Trätjära kan enligt olika säkerhetsdatablad (Ottosson färgmakeri AB, 2014) orsaka 

allergiska hudreaktioner och man ska ha skyddshandskar vid användning av trätjära. Om man 

behandlar det på grisens redan öppna sår kan de inte bara irritera mer utan även vara till 

skada för kultingarna som gärna går och nafsar och snuttar på suggan i jakt på mat. Blåspray 

är ett medel som används flitigt även inom andra djurslag och det är något som man ska 

använda på mindre sår med större bogsår borde behandlas av veterinär redan innan de hinner 

bli för stora och djupa. Endast en av de 25 djurhållarna som svarade på den frågan 

behandlade med någon form av smärtlindring. Behandlingarna skiljer sig också mycket 

gentemot veterinärernas svar, det som svaren har gemensamt är bogskydd och mer strö. De 

tre veterinärerna hade relativt olika svar också och ingen hade svarat samma på vad de ger för 

tips på behandling för bogsår vilket får oss att fundera på hurvida det gjorts några studier eller 

observationer på vilka behandlingar som är effektivast. Självklart är det olika beroende på hur 

besättningarna ser ut men över lag fann vi enbart en studie som gjort en undersöknig över 

alternativa behandlingssätt där zink var en effektiv metod (Kaiser et al., 2013). Flera studier 

har också visat att gummimatta ska vara en bra behandlingsmetod och förebyggande återgärd 

men trots detta var det ingen av djurhållarna eller veterinärerna som använde sig av detta. 

 

Man brukar säga att ungefär 20% av en besättning som har bogsår är normalt men på grund 

av det känsliga ämnet så väljer många djurhållare att nonchalera problemet och förfina sina 

svar. Är bogsår ständigt återkommande hos en gris är det då etiskt rätt att behålla den då? Att 

skicka grisar med bogsår till slakt är en lösning men om en besättning har stora problem med 

bogsår som överstiger dessa 20% så kan det bli problematiskt för djurhållaren att få en 
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fungerande produktion om suggorna ständigt behöver skickas till slakt, då hade de flesta 

konventionella gårdarna utfasas eftersom det oftast är där problemet uppstår. Frågan är då om 

vi vill behålla gårdar med såpass stora problem eller om man ska foklusera på en behandling 

som fungerar. Om man kollar på lagarna står det mycket om att djur inte ska utsättas för 

onödigt lidande men vart går då egentligen gränsen? Är det acceptabelt att ha en besättning 

där 20% lider av bogsår men som vi anser är ”normalt”? Svaret hos de flesta hade antagligen 

blivit nej men på grund av de få gårdar utan bogsår hade marknaden för svenskt kött minskat 

och där blir det ytterligare ett problem. Ansveret ligger dock i djurhållaren händer och det är 

upp till de att se till att en god djurvälfärd upprätthålls även om det gäller att ändringar 

behöver ske. 

 

Bogsår är ett problem som inte har fått så mycket uppmärksamhet mer än hos djurhållarna 

själva. Eftersom bogsår bidrar till en minskad djurvälfärd och även skadar köttet som ska till 

slakt är det viktigt att detta problemet tas upp även hos konsumenterna för att de ska bli mer 

medvetna om var köttet kommer ifrån. I Danmark är det tre gånger vanligare att de kasserar 

kött på grund av bogsår som sedan har utvecklats till bölder (Ivarsson et.al., 2009). Det som 

står högst på agendan för konsumenter just nu är att köttet är svenskt. Efter en debatt om 

djurvälfärd och antibiotikaanvändning i samarbete med EU-valet visade det sig att Sverige 

har andra levnadsförhållanden för grisar än vad övriga Europa har (Lantbrukarnas 

Riksförbund, 2014) och därför har konsumenterna valt att fokusera på svenskt kött. En 

undersökning i samband med valet visar också att efter debatten lyftes upp har fler valt att 

tänka på att köttet ska vara svenskt (Demoskop, 2014). Vad många inte tänker på är var i 

Sverige köttet kommer ifrån. Även om Sverige har en bra djurhållning till skillnad från 

många andra länder betyder inte det att alla besättningar i övriga europeiska länder har en 

dålig djurhållning. Lagar och bestämmelser finns till för att ha en lägsta standard men det 

betyder inte att alla lägger sig på den lägsta nivån utan många vill sträva mot en så god 

djurhållning som möjligt. Att köpa svenskt kött är dock en garanti på att minimikravet 

uppfylls och det kan vara en trygghet för många. Svenskt kött bidrar inte bara till en god 

djurhållning utan är även ur ett miljöperspektiv bättre när det gäller bland annat transporter 

och även bättre ur ett hälsoperspektiv då antibiotikaanvändning och tillväxthormoner används 

i en liten skara i Sverige. Genom att uppmärksamma problemet med bogsår finns det en 

möjlighet till att öppna upp ögonen på nytt för konsumenterna att de hela vägen ska tänka var 

köttet kommer ifrån och inte enbart sluta analysera när Sverigegränsen är nådd. 
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Slutligen vill vi sammarfatta med att vi inte enbart vill lyfta ekologiska bönder, även om det 

är en bra grund, utan det finns konventionella gårdar som också jobbar mot en god 

djurvälfärd. En god djurvälfärd måste vägas upp av en god samhällsvälfärd och en välfärd 

gentemot bönderna där flera aspekter måste vägas in så som de sociala och ekonomiska 

aspekterna. Att stötta svenska bönder som jobbar mot god djurvälfärd på det bästa sättet, som 

just de tillåts, det är att bibehålla ett hållbart lantbruk. 

 

5. Slutsats/Fortsatta studier 

Lite studier har gjorts om bogsår i svenska besättningar och medan det pågår mycket 

forskning om ämnet i Danmark så kan det sällan jämföras med Sverige då lagarna skiljer sig 

åt. Fortsatta studier och kartläggning på hur bogsårsproblematiken i Sverige ser ut, hade både 

gjort att gamla tankesätt och gamla gårdar hade utvecklats mer. Även mer prövning och 

studier om behahandlingar av bogsår skulle fallit på plats. Gun Ragnarssons djurhållning har 

både blivit frågesatt och starkt kritiserad då det inte faller inom den normala konventionella 

djurhållningen. Myndigheter och andra djurhållare har efter ett tag öppnat upp mer för hennes 

sätt att hålla sina djur och kanske med mer forskningen är det framtidens djurhållning som 

hon bedriver nu. Bogsår är ett problem på de flesta besättningarna i Sverige, i hur stor skala 

varierar och orsakerna är många men det är absolut ett problem som behöver mer 

uppmärksamhet. Ju mer uppmärksamhet det får, ju mer märker konsumenterna av det och 

kan påverka den svenska marknaden mer. Slutligen är det bästa tipsen vi kan ge djurhållare är 

att mycket strö och mjuka underlag är det bästa för att undvika bogsår. Behandlingar såsom 

gummitmatta är att rekomendera då det blivit beprövat i flera studier och trätjära är ej att 

rekomendera då det kan utveckla diverse hudproblem och allergiska reaktioner. 
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Bilaga 1. Enkät till djurhållare 
 

Hej, vi heter Angelica Pantzar och Jessika Lönn och läser tredje och sista året på Miljö- och 

hälsoskyddprogrammet på Högskolan i Halmstad. Vi håller för tillfället på att skriva vårt 

examensarbete om bogsår inom grisproduktionen, och vill vet hur det ser ut på svenska 

gårdar. 

Vi hade uppskattat väldigt mycket om du tog dig tid och svara på denna enkät som tar ca 5 

min. 

 

I enkäten kommer du få svara på några frågor angående din grisproduktion. Hur långa eller 

korta svaren blir bestämmer du själv. Enkäten hjälper oss att få en överblick hur det ser ut på 

de svenska gårdarna och är en stor del i vårt arbete. Enkäten är helt anonym och vi uppskattar 

om du svarar så ärligt och precist som möjligt! 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning Angelica Pantzar och Jessika Lönn 

 

Hur stor produktion bedriver du/ni? (antal djur) 

 

 

 

 

Hur många digivande suggor har du/ni? 

 

 

 

 

Bedriver du/ni en ekologisk produktion? 

 

 

 

 

Vilket sorts strömedel använder du/ni? 

 

 

 

 

Vilka raser har du/ni på grisarna? 

 

 

 

 

Hur ser grisarnas levnadsförhållande ut? (Boxar, lösdrift etc) 

 

 

 

Hur ofta får grisarna nytt strö? 
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Uppskattningsvis hur tjockt lager med strö har de digivande suggorna? (svara i cm eller kg) 

 

 

 

 

 

Får de dräktiga suggorna mer strö inför grisningen? 

 

 

 

 

När bogsår uppstår, hur hanteras det? (ange namnet på läkemedel eller andra produkter om 

det används) 

 

 

 

 

 

Hur många procent av suggorna i produktionen har bogsår? (Öppna sår) 

 

 

 

 

Vad för foder får grisarna och hur mycket får de per dag? 

 

 

 

 

 

Vilken hullklass ligger suggorna på precis innan grisning? 

 

 

 

 

Vad har du/ni för utgödslingssystem? 

 

 

 

 

Upplever du/ni att strömängden skapar problem i utgödslingsystemet? 

 

 

 

 

Är det något annat du vill säga som du tror kan hjälpa oss i denna studie? 
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Bilaga 2. Frågor till veterinärer 

 

Hej! 

Vi heter Angelica Pantzar och Jessika Lönn och läser tredje och sista året på Miljö- och 

hälsoskydd på Högskolan i Halmstad. Vi håller nu på att skriva vårt examensarbete om 

bogsår på grisproduktion. Vi har haft kontakt med olika lantbrukare och tänkte nu vända oss 

till veterinärer i Sverige. 

 

Vi har lite frågor som vi undrar om ni vill hjälpa oss med att svara på. 

 

1. Hur ofta kontaktar grisbönder er vid bogsår? 

2. Vad ger ni för behandling eller råd till bönderna? 

3. Vad ger ni för tips till att förebygga bogsår? 

4. Gör ni någon uppföljning på bogsår? Hur görs uppföljningen så fall? 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Angelica Pantzar och Jessika Lönn 
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Bilaga 3.  Statement of contribution  

 Abstract, Sammanfattning och förord: Skrevs gemensamt. 

 Inledning: Båda läste samtliga artiklar och hemsidor som refereras till i studien. 

Angelica fokuserade mer på ”1.1.2 Grisens levnadsår” medan Jessika fokuserade mer 

på ”1.1.3 Vad är bogsår?”, ”1.1.4 Gradering av bogsår”, ”1.1.5 Det naturliga 

beteendet” och ”1.1.7 Orsaker till bogsår”. De andra delarna av inledningen och 

bakgrunden skrevs gemensamt.  

 Material och Metod: Skrevs gemensamt. 

 Resultat: Angelica har sammanställt siffrorna till diagram och sedan har diskussion 

och tankar om resultat skett tillsammans.  

 Diskussion och slutsatser: Jessika ansvarde för diskussionen men båda har bidragit 

med tankar och funderingar. Slutsatsen skrevs gemensamt.  
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