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Sammanfattning 
 

Efterfrågan på svenskt fläskkött ökar allt mer. Detta medför att jordbruket måste utvecklas 

som industri, mot större och mer rationellt organiserade enheter med inriktningen på hur man 

kan effektivisera för att gå med ekonomisk vinning. Konsekvenserna av detta är att djuren 

drabbas då omgivningsmiljön blir mer industriell. Grisarna blir understimulerade av den 

begränsade omgivningen eftersom deras naturliga beteenden inskränks, vilket i sin tur leder 

till stereotypa beteenden.  

 

Helena Kummel, lärare på Munkagårdsgymnasiet och utbildad djurskyddsinspektör, har 

utvecklat en prototyp som kan stimulera och möjliggöra grisarnas naturliga bökande inne i 

ladugården. I detta examensarbete kommer den benämnas som ”bökboxen”. Examensarbetets 

syfte var att studera bökboxen i reellt sammanhang hos gyltor. Bökboxen placerades i kätten 

hos 12 grisar. Grisarnas beteende observerades löpande från 8 veckor till 16 veckors ålder. 

Observationen analyserades dels kvalitativt, dels kvantitativt. Resultatet visade att 

användandet av bökboxen ökade hos interventionsgruppen under observationsstudierna. I den 

kvalitativa analysen kodades anteckningarna, dessa koder fördes samman till kategorier 

utifrån beteenden. En stimulerande uppväxt kan förhindra tendenserna till att utveckla 

stereotypa beteenden, vilket vi tycker att bökboxen har genererat till. Vi anser dock att 

bökboxen inte är tillräcklig för att stimulera alla grisens beteenden men det är ett steg i rätt 

riktning. Vidare forskning behövs i en senare period av interventionsgruppens liv för att se om 

bökboxen gjort någon skillnad. 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The demand for Swedish pork meat is increasing every day. This leads to agricultural farming 

having to develop as an industry, with larger and more rationalised units to make the farming 

more effective and to raise the financial profit. The consequence of this is that it affects the 

animals when their surroundings become more industrial. The pig’s natural behaviour 

becomes restricted by the limitations of the facilities, which leads to them becoming 

understimulated. 

 

Helena Kummel, a teacher at Munkagård upper secondary school and also an educated animal 

inspector has developed a prototype that could possibly replace the pig’s natural rooting 

behaviour inside the barn. The purpose of this report is to study “bökboxen” in the gilts’ 

actual living environment, through qualitative- and quantitative analysis. The observation was 

performed when the pigs were between eight to sixteen weeks of age. 

 

Our results from the qualitative analysis and the quantitative analysis show that the use of 

bökboxen increased in the intervention group during the observations. Stimulation in the 

beginning of a pig’s life can prevent the tendency to develop stereotypical behaviour. We 

believe that bökboxen can have a positive result on pigs’ stereotypical behaviour, but that the 

contraption still is not enough to stimulate all of the pigs’ natural behaviour. Our conclusion is 

that further research is needed in later periods of the lives of the intervention group, to see if 

“bökboxen” makes a difference. 

 

 

 

 

 



 

Förord 

 

Under föreläsningar av djurinspektör Helena Kummel fick vi upp ögonen för stereotypier hos 

grisar och vilken inverkan miljön har på dem. När vi berättade om vårt intresse för att göra ett 

examensarbete om detta problem, berättade Helena om en prototyp som hon hade utvecklat 

för att stimulera grisarna naturliga bökningsbehov inne i ladugården. Då prototypen inte var 

testad i ett reellt sammanhang, blev detta vår start på ett lärorikt och roligt examensarbete. 

 

Vi hoppas att bökboxen kan avleda understimulerade grisar, delvis eller helt, från att utveckla 

stereotypa beteende.  Fungerar denna metod kan det vara ett stort steg i rätt riktning mot god 

djurvälfärd, och det är vår förhoppning. 

 

Vi vill tacka Munkagårdsgymnasiet i Tvååker för att vi fick utföra vår observationsstudie hos 

er. Ett tack riktas även till vår externa handledare Helena Kummel för att du lät oss prova 

bökboxen i ett reellt sammanhang och för all stöd och hjälp under arbetets gång. Vi vill också 

tacka Eja Pedersen för stort förtroende och positiva inställning till vårt arbete, samt en bra 

handledning.  
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1. Inledning 

I grisens naturliga miljö har den vistelseområden från några få hektar till ett par hundra. I 

djurskyddsbestämmelserna står det att ”utrymmena ska utformas så att dina grisar kan bete sig 

naturligt”. Ändå ser verkligheten inte ut så. Efterfrågan på svenskt fläskkött ökar allt mer, 

vilket i sin tur ställer allt högre krav på effektivitet hos storproducenter inom 

svinproduktionen. Konsekvenserna är att tiden som djurskötaren spenderar med varje 

individuell gris blir mindre och djurens miljö blir mer industriell för maximal ekonomisk 

vinning. Grisar blir understimulerade av begränsningen eftersom deras naturliga beteende 

hämmas, vilket i sin tur leder till stereotypt beteende.  

1.1 Svinets naturliga miljö 

Per Jensen (1983) beskriver i sin bok om husdjurens beteende och likheten mellan det vilda 

svinet och den domesticerade grisen, men också om svinets och grisens skilda förutsättningar 

för att få utlopp för det beteendet. Naturligt lever svinen gärna i skogsområden som är lite 

fuktiga med mossor och kärr, men kan lika gärna leva i slättområden, bergstrakter eller 

odlingsbygder. En normalstor grupp består av ett tiotal svin. Sammansättningen är ofta en 

äldre och några yngre galtar, några suggor och ungar upp till en eller ett par års ålder. De har 

ett vistelseområde på allt från några få hektar till ett par hundra. (Jensen, 1983; s. 36-39) 

 

Svinen är allätare. Det mesta av födan består av växter, men svinen äter också kadaver. 

Därigenom har de en viktig ekologisk funktion som nedbrytare. Svin kan också jaga och döda 

mindre bytesdjur, framförallt är det små gnagare som det dödar. Precis som en hund tar det 

bytet över nacken och skakar det till döds (Jensen, 1983; s. 38-39). 

 

Eftersom svin har en mycket liten förmåga att reglera sin kroppstemperatur måste de ha 

tillgång till minst en vältringsplats på reviret för att kunna svalka av sig under varma dagar. 

Svin har knappt några svettkörtlar och kan inte heller flämta som en hund. Därför är det 

viktigt att svin har tillgång till en gyttjepöl för att kyla ner sig. När den vältrar sig i lera och dy 

binds vattnet hårdare till kroppen och avdunstningen tar längre tid. Den svalkande effekten 

blir på så sätt mer långvarig (Jensen, 1983; s.36-37).  

 

Svin är ett bobyggande djur. Inför vilostunder samlar de ihop växtmaterial till en jämn 

liggyta. De drar också fram stockar och grenar för att avgränsa boplatsen från omgivningen. 
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Detta beteende har setts hos grisar redan när de bara är några dagar gamla. Svinen skrapar då 

med frambenet, vilket är ett typiskt bobyggarbeteende. När grisen eller svinet skrapar med 

frambenet använder den underkäken för att samla ihop material med. Svin har särskilda 

avföringsplatser som används av alla flockens djur. Platserna ska gärna ligga mörkt, i snår 

eller liknande. Det är viktigt med avföringsplatser eftersom kontakt med gödsel sprider en rad 

olika parasiter. (Jensen, 1983; s.36-38) 

 

Rangordningen i en grupp kan variera i en svinflock mellan olika situationer. En sugga som är 

dominant i val av föda och vältringplatser kan vara underlägsen i val av grisningsplatser.  

När flocken ska förflytta sig är det sällan ett svin i högst rang som tar täten, utan snarare ett 

svin som befinner sig någonstans i mitten på hierarkin. Att gå först i flocken innebär alltid en 

viss fara och därför befinner sig de som är mest skyddsvärda vanligtvis i mitten (Jensen, 

1983; s.39-41). 

 

När en sugga är dräktig spenderar hon mycket tid åt födosök för att lägga på fettreserver. När 

dräktighetstiden har kommit halvvägs börjar suggan leta efter en lämplig grisningsplats i 

flockens vistelseområde. Några dagar innan grisning börjar suggan bygga grisningsboet. Boet 

är ett avancerat bygge och brukar bestå av höga väggar som är väl sammanflätade. Suggan 

kan också gräva en liten grop eller använda sig av en grotta. Vanliga grisar har förlorat 

mycket av denna byggförmåga under domesticeringen.  En till två dagar innan själva 

grisnigen är byggandet som intensivast, då går suggan iväg och lämnar flocken för att grisa 

ifred. Per Jensen (1983) hänvisar till studier som visar att de stora dragen i de domesticerade 

grisarnas beteende inte skiljer sig nämnvärt från vildsvinets. Den domesticerade grisens 

dygnsrytm styrs dock av djurhållningen, medans det vilda svinet kan förskjuta rytmen 

Fördelningen av aktiviteterna över dygnet är ändå lika.. Den största delen av den aktiva 

perioden, 6-8 timmar, tillbringar de med att leta efter föda och att beta (Jensen, 1983; s.38-

43). 
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Vila 18:00-06:00

Förflyttning 06:00-

08:00

Födosök 

08:00-11:00

Vila, vältring 

11:00-13:00

Födosök 

13:00-16:00

Bobyggnad 

16:00-18:00

Tid på dygnet

Figur 1: En svinflocks genomsnittliga dygnsrytm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: (Jensen, 1983; s.38-43) 
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1.2 Grisen i ladugården 

När en griskulting föds ska den helst väga runt 1,4 kg vilket är normalvikten. Suggan kan föda 

upp till fjorton kultingar, precis som antalet spenar. Föder hon fler kultingar flyttas de över till 

en annan sugga med lediga spenar som också precis har grisat. Om inte de övertaliga 

kultingarna flyttas stöts de bort av suggan. Det bästa är att flytta de största och de starkaste 

kultingarna eftersom de har största chans att överleva i en ny kull. De griskultingar som inte 

får någon spene dör då kultingen behåller samma spene ditiden ut. Den första så kallade 

råmjölken är viktig för grisen eftersom den innehåller antikroppar som behövs för dess 

immunförsvar. Får kultingen inte i sig den inom 10-15 timmar dör den vanligtvis inom några 

dagar (Jensen, 2006; s. 124-127). 

 

Suggan slickar inte sina ungar vilket är väldigt ovanligt för däggdjur då det stärker banden 

mellan mor och unge. Det är därför viktigt att den tiden som suggan hålls i samma kätte som 

kultingarna utan andra grisar är tillräcklig lång för att etablerandet av prägling uppstår. Om 

isoleringstiden är för kort är inte suggan helt säker på vilka som är hennes kultingar och andra 

äldre starkare ungar kan då "tjuvdia” från suggan och på så sätt stöta ut de svagare (Jensen, 

2006; s. 124-126). 

 

Digivningen sker cirka en gång per timme och mjölktillströmningen varar cirka tjugo 

sekunder. Innan mjölktillströmningen sätter igång måste kultingarna ”buffa” på spenarna för 

att stimulera mjölkkörteln som sätter igång själva tillströmningen. När kultingarna ”buffar” på 

spenen kan man höra ett rytmiskt grymtande från suggan ungefär en gång varannan sekund. 

När tillströmningen sätter igång ökar antalet grymtningar tills mjölktillströmningen avtar och 

suggan tystnar helt. Det är viktigt att det är tyst i ett suggstall så att ungarna hör när mamman 

börja grymta för då är det dags för mat. Kultingarna saknar helt värmeförmåga och måste 

därför ha en värmelampa som håller 32 grader för att inte frysa ihjäl (Kummel, 2009). 

 

Hankultingar kastreras inom en vecka för att de inte skall utveckla en speciell lukt eller smak i 

köttet efter könsmognad. Vissa människor känner denna lukt eller smak tydligare än andra 

och tycker det smakar illa. Kastrering av hangrisar är en omdiskuterad hantering eftersom det, 

här i Sverige, är tillåtet att det sker utan bedövning. Djurhållaren utför för det mesta själv 

ingreppet då det kostar mycket pengar att anlita en veterinär (Kummel, 2009). Griskultingarna 

får också en spruta med järn i nacken/halsen för att det järnbehov som krävs då grisen växer 
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ska tillgodoses. I naturlig miljö får kultingen i sig detta järn genom att äta jord. Grisarnas 

tänder måste också slipas för att de inte skall skada moderns spenar när de dricker mjölk 

(Kummel, 2009). 

 

Antalet digivningar minskar vid 4 veckors ålder. Redan nu kan kultingarna flyttas till en egen 

kätte utan deras mamma, men då riskerar man att de kan bli sjuka då de är extra känsliga. 

Foderbyte, flytt från mamma och miljöombyte kan ge avvänjningsdiarré. Det bästa är att flytta 

kultingarna när de är mellan 5-7 veckor och väger runt 10-12 kg eftersom de är mer 

motståndskraftiga. När grisen är 6 månader ska den väga runt 100 kg, och är då redo för slakt. 

Grisar är framavlade för att växa snabbt och detta är en påfrestning för kroppen. Därför ligger 

grisarna ner en stor de av sin livstid (Kummel, 2009). 

 

De grisar som inte går till slakt är ofta honor som ska bli nya suggor. Gylta är en annan 

benämning på en hongris fram till första grisningen. Efter det att gyltan inseminerats är hon 

dräktig 3 månader, 3 veckor och 3 dagar. Under denna tid kallas hon sinsugga. Sinsuggorna 

går ofta tillsammans under dräktighetstiden. När det närmar sig grisning flyttas de över till 

mindre kättar där de kan föda i lugn och ro (Kummel, 2009). 

 

Kunskapen om husdjurens normala beteende har stor betydelse för att förstå hur de bör 

hanteras i ladugården. Man måste studera djuren noga i dess naturliga miljö för att kunna 

avgöra om beteendet som arten utför är normalt eller onormalt. Djurhållningen måste inrättas 

efter djurens förutsättningar. Det förekommer ibland beteenden som måste betecknas som 

onormala hos husdjuren. Ett onormalt beteende kan exempelvis vara ett normalt beteende som 

uppträder med onormal frekvens, eller inte alls. Beteendet kan också uppträda med större eller 

mindra styrka än vad som kan anses normalt (Vestergaard, 1979. Kap: Tillämpad etologi s. 

449-462).   

 

Människan kontrollerar husdjurens beteenden på många olika sätt. När man inrättar en kätte 

till grisar begränsar man vissa av djurens rörelser. Ofta står slaktsvin trångt i sina kättar och 

miljön har stora brister ur beteendesynpunkt. Kättarna är ofta karga och fattiga på 

sinnesretningar vilket medför beteendestörningar och sjukdomar (Jensen, 1983; s. 48-50). 

Grisar som inte får utföra sina naturliga beteenden fullt ut kan hamna i situationer som orsakar 

frustration. Frustration kan i sin tur leda till skadande beteenden mot andra grisar som till 

exempel svanstuggning (Van der Weerd och Day., 2008). Miljön i kätten har stor betydelse 
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för beteendet. Grisar som tillbringar sin tid i kättar med fyra gånger mer halm än kättar som 

har halm som nästan inte täcker botten (cirka 50gram/gris) spenderar mer tid på att tugga på 

halmen, böka och leka i den. (Tuyttens, 2005) 

 

Djurskyddsbestämmelserna (2009) slår fast måtten i tabell 1 och 2 som minsta stallutrymme 

för grisar. En box eller hydda får inte inom angiven area vara byggd så att det blir svårt för 

djuren att vända sig i boxen, hyddan eller avgränsad gödselgång (Djurskyddsbestämmelserna 

2009).  

 

 

Tabell 1: Minsta utrymme för varje djur i boxar eller hyddor för vuxna grisar enligt 

djurskyddsbestämmelserna. (Djurskyddsbestämmelserna, 2009) 

 Ströad 

liggbox
 

 Ströbäddsbox 

Totalarea (m
2
) 

Minsta boxsida 

(m) 

Liggarea 

(m
2
)
 

Totalarea 

(m
2
) 

Digivande sugga 4,00 6,00 7,00  

Sinsugga     

Högst 5 djur/grupp 1,10 2,48 2,50 2,40 

Minst 6 djur/grupp 1,10 2,25 2,50 2,80 

Dräktig gylta     

Högst 5 djur/grupp 0,90 1,81 Se 

måttbestämmelser 

 för dränerade golv 

2,40 

Minst 6 djur/grupp 0,90 1,60 Se 

måttbestämmelser 

 för dränerade golv 

2,80 
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Det finns speciella mått för grisar som växer. Även här får inte en box eller hydda inom 

angiven area vara byggd så att det blir svårt för djuren att vända sig 

(Djurskyddsbestämmelserna 2001). 

 

Tabell 2: Minsta utrymme per djur i boxar med växande grisar, 10-130 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Grisarna ska ha stora vatten- och foderbås så att det inte uppstår trängsel och bråk. Ur 

beteendesynpunkt är ett av de bästa sätten att hålla suggor i lösdrift där de har större ytor att 

röra sig på. Om en sugga blir trängd eller är mobbad av andra suggor ska hon ha chansen att 

kunna komma undan (Jensen, 1983; s. 48-51). Studier på grisar som hade tillgång till föremål 

i kätten som de kunde gömma sig bakom om de blev jagade eller trängda, visade att 

aggressiva interaktioner var betydligt lägre än för grisar utan tillgång till föremål. (Van der 

Weerd och Day., 2008).  Van der Weerd och Day hänvisar vidare till studier gjorda av Beattie 

et al (1995, 1996, 2000a, 2000b) om grisar i en ”vanlig” karg kätte jämfört med grisar i en 

kätte som var fyra gånger större. Den större kätten var berikad med bland annat bränntorv, 

sovplatser med gott om halm samt en öppen yta med foder- och vattenbås. Studierna visade 

att grisarna spenderade 25 procent av dygnstiden med den berikande miljön. Grisar som 

befann sig i kätten med mer stimulans visade ett mindre aggressivt beteende mot de andra 

grisarna. Minskad svans- öron- och bentuggning på andra grisar förekom också (Van der 

Weerd och Day., 2008). 

 

1.3 Stress och utvecklandet av stereotyper 

”Stress är ett fenomen som alla erkänner men få kan enas om en definition” – T.H. Friend 

När djur känner sig stressade skärps uppmärksamheten och kroppen förbereder sig på kamp 

eller flykt. Om man tar ett blodprov under stressaktionen visar sig en förhöjd halt av olika 

hormoner. Stressforskare är inte överens om vad begreppet stress ska definieras som. En del 

Ströad liggbox 

Liggarea, m
2 

Totalarea, m
2 

 

= 0,10 + (vikt i kg) / 167 

= 0,17 + (vikt i kg) / 130 

Ströbäddbox 

Totalarea, m
2
 

 

= 0,20 + (vikt i kg) / 84 
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anser att det är olika reaktioner i kroppen som stimuleras av utomstående hot, medan andra 

anser att det endast är en psykologisk process (Jensen, 1996; s. 7–10).  

 

Den amerikanska fysiologen och neurologen Walter Cannon undersökte under 1900-talets 

början jämvikten (fysiologisk homeostas) av hormoner hos djur. Han fann att binjuremärgen 

utsöndrade adrenalin och noradrenalin när kroppen utsätts för stress eller spänning. Följden av 

långvarig stress och förhöjda halter av adrenalin som inte återställdes kunde leda till 

hjärtstopp. Detta kallade han för fly- eller fäkta syndromet. Hans resultat är fortfarande 

aktuellt idag (Jensen, 1996; s. 12–13).  

 

Under samma period försökte den kanadensiska endokrinologen Hans Seyle hitta ett okänt 

könshormon hos råttor, men upptäckte istället förstorade binjurar och blödande magsår, som 

en konsekvens av hans injicerade hormonpreparat. I sin vidare undersökning la han istället 

fokus på djur som utsatts för ohälsosamma händelser som exempelvis kyla, smärta och 

blodförlust där han konstaterade att djur reagerade med samma mönster som råttorna i hans 

tidigare undersökning. Detta mönster kallade han G. A. S., generella adaptionssyndromet. G. 

A. S. består av tre olika skeden; alarmfasen, adaptionsfasen och utmattningsfasen. I 

alarmfasen frigörs kortikosterioder från binjurebarken som ökar ämnesomsättningen och 

frisätter glukos, och därför kallas glukokortikosterioder. Hos grisar är den dominerande 

glukokortikosterioden kortisol, som är ett livsnödvändigt hormon som det alltid finns en liten 

halt av i blodet. Långvarig exponering av kortikosterioder leder till att immunförsvaret 

påverkas negativt. Ett nedsatt immunförsvar leder till ökad risk för infektioner och ökad risk 

för magsår eftersom kortikosterioderna påverkar slemhinnelagrets sammansättning i 

magsäcken. När skedet går in i adationsfasen befästs reaktionerna men kroppens 

energireserver fortsätter att tömmas på grund av ständig frisättning av kortikosterioder. 

Därefter inleds utmattningsfasen när energireserven tagit slut och infektionsrisken ökar 

markant vilket oftast leder till döden. Med tiden började Seyle kalla G. A. S. för stress. Han 

myntade begreppet stressor, som en term för utifrånkommande påverkan (Jensen, 1996; s. 13–

16, 28, 33, 34-36) 

 

Efter att Cannon och Seyle publicerat sina resultat ifrågasattes de av Mason som i sina studier 

hade funnit att stress inte utlöses av stressor om djuren själva inte känner sig stressade, vare 

sig exponeringarna är korta eller långvariga eller varierar i styrka. Denna slutsats drog han av 

sin studie på apor, där svältande apor inte blev stressade av reducerat födointag. Henry och 
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Stephens konstaterade vidare att djuren inte reagerade konsekvent på samma belastning utan 

varierade mellan fly- och fäkta syndromet och G. A. S. Jensen hänvisar även till 

ospecificerade holländska forskare som konstaterade att djuren reagerade olika på individnivå 

(Jensen, 1996; s. 17). Vissa typer av exponeringar verkar dock leda till stress generellt. 

 

En undersökning av bland annat B. A. Becker vid universitetet i Nebraska visar att 

kortisolnivån är högre hos grisar som är tjudrade jämförelsevis med de i kättar. Ökad mängd 

av glukokortikosterioden kortisol är en indikator på stress hos grisar (Becker et al., 1985). 

 

1.4 Foderrestriktioner och orala stereotypier hos grisar 

Beteendeforskning under 70–80-talet påvisar att oralt stereotypt beteende oftare visar sig i en 

miljö som inte är optimal för grisarna. När de utsätts för en för dem stressfull miljö leder till 

frustration. Senare beteendeforskning av Rushen uppvisar att orala stereotypa beteenden hos 

grisar hänger samman med födorestriktioner så som att djuren går hungriga, födointaget är 

hetsigt och födoletandet frustrerande. I en artikel av Lawrence och Appleby redogör de för 

sina resultat efter experiment med kraftfoderrestriktioner hos gyltor. Studien visar att gyltor 

som fick 3-4 kilogram kraftfoder var mindre benägna att utföra orala stereotypa beteenden i 

förhållande till gyltor som fick 1-3 kilogram kraftfoder, även om ett varierande beteende 

mellan individerna. Dock inget linjärt samband mellan oralt stereotypt beteende och 

kraftfodertillgång med undantaget när kraftfodergivan blev mindre än 2 kilogram. Deras 

slutsats blev att grisarna behöver spendera en viss tid på födoletande och födointag för att inte 

utveckla orala stereotypa beteende. (Appleby och Lawrence, 1987) 

 

En undersökning av Whittaker et al (1998) visar att oralt stereotypt beteende utvecklas när ett 

naturligt behov uteblir och kompenseras med frustration, samt att grisar har en starkare 

tendens att utveckla oralt stereotypt beteende i en miljö som är under den optimala. Ett 

alternativ de tar upp för att tillfredställa grisarnas tuggbehov och tiden de lägger på 

födoletande och födointag, är att ge dem halm att fylla upp tarmen med och som ger 

mättnadskänsla. I undersökningen framgick att rörtuggning, som är en stereotypi, ofta 

utfördes innan utfodring. Suggor med tillgång till halm spenderade mindre tid att utföra oralt 

stereotypt beteende och mer tid på att sysselsätta sig med halmen i jämförelse med suggor 

utan tillgång till halm (Whittaker et al, 1998). Detta stärker ytterligare resultatet från andra 
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studier som visar att tillgång till halm förhindrar utveckling av orala stereotypa beteende hos 

grisarna (Spoolder et al, 1996). 

 

1.5 Motivering och bökbeteende 

Grisar lägger ned den mesta tiden på dygnet på födoletande genom att ströva omkring i stora 

områden. Då de är naturligt nyfikna djur lär de känna sin omgivning genom att böka, nosa, 

bita och tugga på saker (Stolba och Wood-Gus, 1989). Får grisarna in ett främmande objekt i 

sin kätte eller omgivning undersöks det noggrant (Studnitz et al, 2006) för att veta vilka 

resurser objektet har. Enligt en studie av grisars beteende i dagsljus letar grisar efter föda 52 

procent och förflyttade de sig och undersökte omgivningen 23 procent av dagen. (Stolba och 

Wood-Gus, 1989) 

 

En studie av beteendemässiga behov visade vidare att ett beteende innehåller en rad 

komplicerade moment för att uppnå målet. Bökning är en av de högt prioriterade 

undersökningsbeteendena hos grisar. Om bökningen förhindras innebär det att andra 

undersökningsmetoder som tuggning och bitning ökar. Studien poängterar att 

onormala/stereotypa beteende är ett tecken på lidande då djuren inte kan utföra det behov de 

har som mål att göra (Jensen och Toates, 1993). En studie av grisar hållna i kättar där de inte 

har möjlighet att utföra sitt undersökningsbeteende, visar att de då riktar sitt 

undersökningsbeteende mot boxkamraterna, vilket bland annat visar sig som svansbitning. 

Resultatet stödjas av flera studier (Fraser et al., 1991) 

 

Djur söker hellre efter föda än äter det som är nära tillhands, troligtvis för att få ut viktig 

information från sin omgivning (Inglis et al., 1997). Grisar letar information tills en annan 

motivering blir starkare, exempelvis trötthet. Detta stärker teorin om att grisarnas 

undersökningsbeteende är högt prioriterat eftersom de använder detta beteende tills energin är 

slut eller att ett annat beteende är mer motiverat (Inglis et al., 2001). 

 

Bökningsmaterialet inte är det viktigaste för grisen utan det är tillgången på själva belöningen. 

Grisar bökar hellre i bökningsmaterial som innehåller en belöning än samma typ av 

bökningsmaterial utan belöning. (Jensen och Pedersen, 2006) I en studie blandades morötter 

(belöning) med sand (bökningsmaterial) för att se vad grisarna gjorde. Grisar visade ingen 
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förkärlek för just morötter, men att få böka efter morötterna i sand gjorde dem mer 

motiverade att hitta dem (Holm et al., 2007). 

 

1.6 Miljöberikningar 

Istället för att hantera orsaken till utvecklandet av stereotypa beteende använder många sig av 

en mer ekonomisk metod där man istället behandlar symptomen medan den egentliga orsaken 

till beteendet fortfarande är kvar (Kummel, 2010). Den allra bästa miljöberikningen i stall är 

en kätte med mycket halm (Van de Weerd et al., 2005), men även detta är en kostnadsfråga 

(Kummel, 2010). Att ge djuren leksaker som de undersöker kan faktiskt minska stressen men 

endast tillfälligt eftersom nyhetsvärdet minskar snabbt (Jensen, 1996; s. 135). För ett slaktsvin 

eller en gylta kan en leksak och en genomtänkt miljöberikning var lika till utseendet, men 

miljöberikningar utgår från djurens naturliga beteende och behov. En miljöberikning kan höja 

välbefinnandet i kättarna, eftersom djuren då får möjlighet att ge utlopp för bland annat sitt 

utforskningsbeteende och till ett naturligare födointag (Jensen, 1996; s. 135-137). 

 

När möjligheten till halmfyllda kättar inte finns kan andra metoder vara ett bra komplement, 

som ger grisarna möjlighet att böka efter föda. Dessa miljöberikningar begränsas av storlek 

och lokalisering i kätten, men anses ändå som en lovande berikning vid intensivt produktion 

(Van de Weerd et al., 2005). 

 

Den engelska forskaren Young har utvecklat den så kallade Edinburgh food-ball. Det är stor 

knottrig boll med en foderbehållare och en portionsventil som delar ut en viss mängd 

svinfoder genom en öppning. Syftet med foderbollen är att grisarna belönas med föda när de 

bökat på bollen. Därmed stimuleras grisarna eftersom de får utföra sitt naturliga 

bökningsbeteende vid födosökande på marknivå (Jensen, 1996; s.136-137). 

 

En annan variant av substratutdelaren är en metalltub med en korg undertill av kedjor. Den 

sitter fast på sidan av kätten och korgen hänger i höjd med grisens huvud. Metalltuben är fylld 

med valfritt strå. För att få ut strået får grisarna böka mot korgen och dra ut halmen. På golvet 

under korgen finns en låda som samlar upp spill från korgen (Van de Weerd et al., 2005). 

 

Foderutdelare kan också vara en metalltub som är fäst på en ram på en svängbar led. Ramen 

är fäst på boxens sida och i golvet. Ramen kan svänga fram och tillbaka vid den svängbara 
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leden. I botten på metalltuben finns ett två centimeter stort hål där foder kan rinna ut. Under 

tuben är det fäst ett fat. När grisarna bökar på metalltuben trycks fodret ut genom hålet och 

trillar ned på fatet (Van de Weerd et al., 2005). 

 

Grisarna kan även stimuleras att dricka. En vätskeutdelare består av en metallbehållare som 

fäst i sidan på boxen som i golvet. Behållaren kan hålla fem liter vatten. Två pinnar av silikon 

sticker ut ur behållaren i höjd med grisarnas huvud. När grisarna rör pinnarna rinner lite 

vätska ut. (Van de Weerd et al., 2005) 
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2. Syfte 

Vårt syfte är att undersöka om bökboxen motverkar utvecklandet av stereotypa beteenden. 

 

Våra huvudfrågeställning var: 

 

Hur beter sig grisar om en bökbox placeras i deras kätte? 

 

Förändras beteendet efterhand som grisarna blir äldre? 

 

Är bökboxen rätt utformad så att grisarnas naturliga beteende främjas? 

 

Det övergripande målet för vårt examensarbete är att stödja god djurhållning genom att ta 

fram kunskap om möjliga sätt att främja grisens naturliga beteende. 

 

Studien avgränsades till tolv av Munkagårdsgymnasiets egenuppfödda gyltor som studerats 

under en tidsperiod på nio veckor. Den har bara omfattat prototypen bökboxen, som är en 

form av miljöberikning för grisar. 



 

 
21 

 

3. Metod och material 

3.1 Observationsstudie 1 

Observationer av gyltorna på Munkagårdsgymnasiet gjordes vid 5 tillfällen. I början av varje 

besök fylldes bökboxen med höensilage eller hö. Under besöken observerade och antecknade 

gyltornas beteende i kätten under en timmes tid. Under själva observationen försökte vi att 

inte distrahera grisarna för att de skulle bete sig så naturligt som möjligt. Protokollen från 

observationerna analyserades kvalitativt med så kallade innehållsanalys. Det innebär att 

anteckningarna kodades och koderna fördes samman till kategorier utifrån beteenden. 

 

3.2 Observationsstudie 2 

En studie med etologisk ansats utfördes under tre tillfällen på Munkagårdsgymnasiet. Som i 

observationsstudie I började varje besök med att fylla bökboxen med höensilage eller hö, och 

vi försökte att inte distrahera grisarna för att de skulle bete sig så naturligt som möjligt. Under 

en timmes tid antecknades var femte minut hur många gyltor som använde bökboxen.  

Studietillfälle 1 var den 19/2 klockan 9.00–10.00. Studietillfälle 2 var tre veckor senare och 

två timmar senare på dagen(15/4 11.00–12.00).  Det tredje tillfället var 8 veckor senare efter 

det första tillfället, men vid samma tid på dygnet(22/4 9.00–10.00). Resultatet presenteras i 

absoluta tal. Skillnaden mellan observationstillfällena testade statistiskt med chi-2 test.  

 

3.3 Ålder 7-11 veckor: Grisningsavdelning 

Tolv stycken gyltor som är helsyskon av korsningen Yorkshire/Lantras och Hampshire var i 

samma kätte under veckorna 1-10. De första fem veckorna var de tillsammans med sugga. 

Storleken på kätten var 6 m
2
 varav 2 m

2
 var urindräneringsgolv. I boxen fanns tillgång till en 

vattenkopp. Längs med ena sidan fanns ett gemensamt foderbord där alla kunde äta samtidigt. 

Gyltorna fick tillgång till bökboxarna från sju veckors ålder. I denna kätte hade gyltorna 

tillgång till båda böxboxarna. Det ställdes in en cementsten som var ca 20 cm hög nedanför 

bökboxen för att kultingarna skulle nå upp till locket när det var så små. Griskultingar fick 

cirka en vecka på sig att vänja sig vid bökboxen innan vi startade studien vid åtta veckors 

ålder. Gyltorna utfodras fyra gånger per dag kl. 7.00, 10.00, 14.00 och 17.00, och fick då fri 
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tillgång till kraftfoder. Efter utgödsling av kättarna ströddes ett kilogram hackad halm ut per 

individ. 

 

3.4 Ålder 11-16 veckor: Slaktsvinsavdelningen 

De tolv gyltorna flyttade till slaktsvinsavdelning när de var 11 veckor gamla.  De placerades 

då i två kättar med 6 gyltor i varje. Den stora och den lilla bökboxen placerades i var sin kätte. 

Kättarna var 2,67 m x 1,65 m (4,45 m
2
) med ett foderbord längs ena långsidan med 4 stycken 

vattennipplar. Tillhörande till kätten var en dräneringsbox på 1,45 x 1,35 m (1,95 m
2
) där de 

hade tillgång till en vattennippel. Totalarea var 4,62 m
2
. Gyltorna utfodrades fyra gånger om 

dagen: (kl. 7.00, 10.00, 14.00 och 17.00), med sammanlagt 2,75 kilogram kraftfoder per 

individ. Gyltorna fick dela på ett utdelat kilogram hackad halm efter utgödsling.  

 

 

Bild 2: En av slaktsvinskättarna 
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20 cm 

75 cm 

26 cm 

20 cm 

50 cm 

3.5 Bökboxen 

Idén om att försöka stimulera en del av grisarnas beteende på Munkagård kom från Helena 

Kummel, gymnasielärare på Munkagård och utbildad djurskyddsinspektör. Helena Kummel 

berättade att det förekommer mycket rörtuggning bland suggor generellt. Många gånger 

tänker djurhållaren inte på att det faktiskt förekommer stereotypa beteenden hos grisen. 

Grisen gillar att leta och böka efter mat men den äter sammanlagt bara tjugo minuter per dag i 

ett grisstall. Det är långt ifrån det naturliga födobeteendet 6-8 timmar om dagen. Grisen har 

också tillgång till lite halm, men den blir oaptitlig efter ett tag eftersom grisarna går runt och 

trampar i det. Halmen är bara rolig den första stunden när den kommer in i kätten, sen blir den 

tråkig. Det ska vara lite svårt att komma åt maten och det ska finnas något att göra, för att 

grisarna ska må bra enligt Helena Kummel (2010). Hon bad en av de anställda på Munkagård 

att tillverka den så kallade bökboxen. (Kummel, 2010) 

 

Bökboxen består av en plåtlåda med ett tungt lock av gummispalt som används till kor att 

stå/ligga på. Det tillverkades två bökboxar, en mindre och en större. Locken är delade i tre 

respektive två delar. De sitter fast i två järnstänger som går upp över kanten på kätten och ned 

på andra sidan. Totalt är järnstängerna två meter, var av en meter på vardera sidan, som man 

skruvar fast för att den ska hänga stabilt över kättens sidovägg. Detta gör att bökboxarna 

hänger cirka 26 centimeter över golvet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Mått på stora och lilla bökboxen 
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Bild 3: Stora bökboxen 

 

 

Bild 4: Aktivitet vid stora bökboxen 
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Bild 5: Samling runt den mindre bökboxen. Grisarna spenderar även tid på att leta ensilage under bökboxen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6: Här ser vi den stora bökboxen med stråfoder som ligger i. Grisarna är mer intresserade av studentens 

hand än ensilaget. 
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4. Resultat 

4.1 Observationsstudie 1 

Vid observationsstudien av grisarna på Munkargårdsgymnasiet kunde man se olika beteenden.  

Vi observerade bland annat lek, drickande ur vattennippel, vilande/sovande, letande efter mat 

på marken eller i mathoven, nosanden på grisarna i kätten bredvid, urinerande, exkrement och 

bråk. Bråk kunde bland annat bero på att en gris klev på en annan som låg ner eller att någon 

blev påhoppad på ryggen med frambenen. Vid bråken skrek ofta den utsatta grisen högt. 

Grisarna i närheten kunde reagerade på skriken och avbryta pågående sysselsättning. Dessa 

beteenden kunde ses generellt hos grisarna på Munkagård. Vid de tre första 

observationsstudierna tog det cirka tio minuter innan griskultingarna förstod att vi lagt i 

ströfoder i bökboxen. Resterande veckor stod det alltid minst en gris vid bökboxen då vi 

studerade dem, om inte bökboxens lock blev nedtrampat så att det inte kom åt ströfodret.  Vid 

bökboxen bökade grisarna på locket, bet i gummilocket, åt, letade mat eller låg under 

bökboxen. Det uppkom rangbråk om bökboxen vid varje observation. 
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4.2 Observationsstudie 2 

Vid varje observationsstillfälle studerades användande av bökboxen var 5:e minut under en 

timmes tid. Var 5:e minut hade de tolv gyltorna tolv tillfällen att använda bökboxen. På en 

timme blir det 156 tillfällen. Tabell 3 illustrerar hur användande av bökboxen var fördelat 

under en timmes tid vid de tre observationstillfällena. 

 

Tabell 3: Kvantitativ analys; antal grisar som använder bökboxen vid de tre 

undersökningstillfället. 

 

19/2  15/4  22/4  

9:00 0/12 11:00 3/12 9:00 2/12 

9:05 0/12 11:05 3/12 9:05 3/12 

9:10 0/12 11:10 3/12 9:10 2/12 

9:15 1/12 11:15 3/12 9:15 4/12 

9:20 1/12 11:20 4/12 9:20 3/12 

9:25 4/12 11:25 3/12 9:25 4/12 

9:30 7/12 11:30 3/12 9:30 4/12 

9:35 3/12 11:35 1/12 9:35 3/12 

9:40 4/12 11:40 3/12 9:40 4/12 

9:45 4/12 11:45 3/12 9:45 4/12 

9:50 0/12 11:50 3/12 9:50 4/12 

9:55 0/12 11:55 3/12 9:55 5/12 

10:00 0/12 12:00 4/12 10:00 3/12 

Totalt: 24/156 Totalt: 39/156 Totalt: 44/156 
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Sammanställning av tabell 3 illustreras i tabell 4. Den första kvantitativa observationsstudien 

utfördes den 19:e februari. Då användes bökboxen vid 24 av de 156 tillfällena. Den 15:e april 

utfördes samma typ av studie och då användes bökboxen vid 39 av de 156 tillfällena. Vid den 

sista observationen den 22:e april användes bökboxen vid 44 av 156 tillfällen.  

 

Tabell 4: Kvantitativ analys; sammanställning av tabell 3. 

 

 

 

 

 

*Lek, drickande ur vattennippel, vilande/sovande, letande efter mat på marken eller i mathoven, nosanden på 

grisarna i kätten bredvid, urinerande, exkrement och bråk 

 

Användandet av bökboxen ökade från den 19/2 när grisarna var 8 veckor gamla till den 24/4 

när de var 16 veckor. Ökningen var statistisk signifikant (χ
2
 = 19,7, p< 0,001). Användandet 

av bökboxen var också större den 22/4 i jämförelse med den 15/4 när grisarna besöktes två 

timmar senare. Även den skillnaden var statistisk signifikant (χ
2
 = 11,1, p< 0,001). 

 

 19/2  

9:00–10:00 

15/4 

11:00-12:00 

22/4 

9:00–10:00 

Bökboxen 24 39 44 

Övrigt* 132 117 112 

Totalt 156 156 156 



 

 
29 

 

5. Diskussion och slutsats 

5.1 Positivt med bökboxen 

Grisarna letar efter föda i cirka åtta timmar om dagen om de lever naturligt. Bökboxen är ett 

alternativ som ger grisarna en möjlighet att få fri tillgång på ströfoder samt möjligheten att 

böka, vilket leder till att födosökbeteendet stimuleras. Bökboxen ger emellertid ingen större 

stimulans till födosök då den har en fast placering. Bökboxen ger dock en ökad ättid för 

gyltorna, och en möjlighet att arbeta fysiskt för att få tillgång till föda. 

 

Vi observerade att grisarna upprättade en rangordning vid användandet av bökboxen. I en 

karg kätte, så gott som utan stimulering, uppstår ofta bråk på grund av trängsel eller 

frustration som grisarna ibland tar ut på varandra. Detta kan leda till att grisar blir oprovocerat 

attackerade på grund av att en annan gris tar ut sin frustration på sin omgivning. När det 

däremot uppstår bråk vid bökboxen vet grisarna direkt vad bråket handlar om. Att upprätthålla 

rangordningen kring bökboxen blir på så sätt en sysselsättning för grisarna, vilket är positivt 

då de får möjlighet att utföra ytterligare ett naturligt beteende. 

 

Fördelen med att bökboxen satt på den höjden som den gjorde var att grisarna kunde krypa in 

under den vilket liknar födosökbeteendet under vegetation, och kan ge känslan av att befinna 

sig i ett skyddande bo. 

 

5.2 Negativt med bökboxen 

Vid studerandet av gyltorna såg vi att det uppstod en viss aggressivitet kring bökboxen, 

troligtvis på grund av konkurrans om stråfodret. Eftersom bökboxen var fixerad i ett hörn i 

kätten blev det ofta trängsel, eftersom grisarna gärna vill äta samtidigt. Om bökboxen varit 

placerad mer centrerat i kätten hade det blivit plats för fler grisar att komma fram och äta. Vi 

anser att den lilla bökboxen var för kort och att den stora bökboxen var mer lagom i storlek 

eventuellt kunde den gärna varit ännu längre. 

 

När grisarna blev större började de ställa sig på locken. Detta gör att locken trycks ner i själva 

bökboxlådan, så att grisarna fastnar. Grisarna kunde då inte använda bökboxen och tappade 
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intresset för den. När grisarna står på locket kontamineras stråfodret av gödsel. Då grisarna är 

renliga djur vill de inte använda bökboxen om den är nedsmutsad. Mot sluten av 

observationsstudien på Munkagård var locken allt oftare nedtrampade när vi kom. Ibland 

använde också grisarna bökboxen till att stå på för att kunna titta över i kätten jämte. Om 

bökboxen möjligtvis var ur funktion större tiden av dygnet kan ett minskat intresse har 

uppstått för den.  

 

  

Figur 7: Nedtrampat lock 

 

Under observationen av grisarna har vi märkt att det finns en viss rädsla för att sticka in 

huvudet för långt i bökboxen. Detta kan troligtvis bero på en fruktan att fastna, då locken är 

tunga och det blir ett tryck på huvudet som kan ge en känsla av att sitta fast. Men under de två 

sista besöken på Munkagård såg vi att två av grisarna vågade trycka ner huvudet mot 

stråfodret som låg i botten i bökboxen. Det kan bero på att grisarna har blivit större och 

starkare vilket gör att de lättare kommer åt födan i kombination med att de har lärt sig att 

acceptera trycket och att man inte fastnar om man sticker in huvudet. 

 

5.3 Förslag på förbättringar på bökboxen 

När vi observerade grisarnas användande av bökboxen kom vi på några idéer på hur man kan 

förbättra prototypen.  
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Bökboxen bör kunna höjas och sänkas i takt med att grisarna växer så att de lättare kan 

komma åt ströfodret och böka på locket. Vi anser att bökboxen skulle ha suttit lite längre ner 

då den kommer i en mer naturlig höjd, markhöjd, där bökningen sker. Däremot är det då 

större risk att de kan kliva upp på den och smutsa ner den. Locket behöver förstärkas så att 

grisarna inte kan trampa ner det så att det fastnar. 

 

5.4 Ny prototyp 

Efter att ha observerat bökboxen i ett reellt sammanhang har vi sett att det finns vissa brister. 

Därför föreslår vi också en ny prototyp av en annan modell med bökboxen som grund (Figur 

8). 

 

Figur 8: Ny prototyp 
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Själva luckan ska ha samma svängbara funktion som en kattlucka. Materialet kan vara samma 

som till den tidigare bökboxen, gummispalt. Vi vill undvika tryck från locket ovanpå 

grisarnas huvud och bakom öronen för att förhindra känslan av att de kan fastna. Därför vill vi 

istället ha luckan mot trynet och nosryggen så att detta inte kan hända. Luckan ska hindras av 

en spärr så att det inte kan tryckas upp för högt. 

 

Djurskötaren får lyfta upp toppluckan o6ch fylla på stråfodret ovanifrån. Toppluckan är till 

för att hindra material och damm att trilla ned i foderbehållaren. Prototypen ska vara så hög 

att ingen gris kan klättra upp på den. Botten på prototypen har en form som en foderho där 

stråfodret samlas. ”Kattluckan” är endast svängbar inåt, eftersom gångjärn hindrar den för att 

svänga utåt så att luckan och grisarna inte ska fastna. Luckan ska sitta längre ned än på den 

tidigare prototypen så att bökbeteende kommer i en normal födosöknivå. 

 

På baksidan av den nya prototypen ska det finnas järnstänger som man använder till 

fastanordning. Höjden ska även gå att reglera. 

 

5.7 Utvecklande av metod 

För att förbättra observationsstudien ytterligare skulle man kunna använda sig av 

videoinspelning under ett längre tidsintervall av dygnet. Detta för att få en bättre överblick av 

hur många timmar som grisarna spenderar vid bökboxen. På grund av ekonomiska 

begränsningar har vi inte haft möjlighet att utföra denna typ av teknisk studie. Vi har heller 

inte haft möjlighet att besöka gyltorna i den utsträckningen som vi skulle ha velat. 

 

5.8 Diskussion av resultaten 

Chi-2 testerna visade att skillnaden var statistisk signifikant. Detta visar att användningen av 

bökboxen har ökat. Detta kan bero på en rad olika faktorer, exempelvis att gyltorna nu når 

upp till bökboxen på grund av att de har blivit större och äldre så att de har mer styrka att lyfta 

locket och lärt sig dess funktion.  I början av studien när gyltorna bara var åtta veckor, var de 

nyfikna och lekte mer med sina syskon och då var bökboxen inte lika intressant. Vi tror att 

kultingarna inte har behov av att ”arbeta” för födan genom bökning i lika stor utsträckning 

som en vuxen individ. Därmed tror vi att bökboxen inte var intressant då maten helst ska vara 
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lättillgänglig som ung. Desto äldre grisarna blev desto mer tid ägnade de sig åt att böka och 

äta strö på golvet. Därmed fick bökboxen en större betydelse i det dagliga födoletande. 

 

Det stod en cementsten nedanför bökboxen de första tre veckorna för att kultingarna skulle nå 

upp till locket. Detta kan ha inneburit att det var mer komplicerat att använda bökboxen vilket 

kan ha lett till lägre användarfrekvens under den första perioden. Därför hade det varit bra om 

höjden var reglerbar. 

 

Den 15/4 gjordes en kvantitativ analys kl. 11.00-12.00, då antalet besök vid bökboxen var 39 

av 156 stycken enligt tabell 1. En vecka senare den 22/4 gjordes ytterligare en kvantitativ 

analys mellan kl. 9.00–10.00, där det var 44 av 156 stycken besök. Bara på en vecka hade 

antalet vistelser vid bökboxen ökat med sju stycken. Bild 1 på sida 3 visar en genomsnittlig 

normal dygnsrytm där svinen vilar mellan klockan 11.00-13.00. Gyltorna i studien har inte 

denna dygnsrytm på grund av att de är anpassad efter foderutdelning vid klockslagen 7.00, 

10.00, 14.00 och 17.00. Bilden visar att de har vila/vältring efter födosök. Alltså kan gyltorna 

varit inställda på en viloperiod innan nästa foderutdelning kl. 14.00. Därför kan det ha visat 

ett lägre resultat av vistelser vid bökboxen under den kvantitativa analysen som skedde mellan 

kl 11.00-12.00. 

 

Vid observationsstudierna märkte vi att bökboxen gav en lugnande effekt på grisarna då de 

hade något att sysselsätta sig med när det fanns stråfoder inuti. Men vi kunde ändå se 

beteenden hos interventionsgruppen som tyder på frustration, exempelvis ”småbråk” där en 

gris trampar på en annan som börjar skrika högt. Vi fick en känsla av att grisarna var rastlösa. 

Detta kan bero på brist på stimulering från omgivningen i kätten. 

  

Grisar och i viss mån fjäderfän, spelade i det icke industriella jordbruket en stor roll som 

omvandlare av restprodukter. Det finns möjligheter att minska spannmålsproduktionen och 

återgå till en sådan utfodring. I Nederländerna gjordes en studie av hur mycket griskött som 

enbart kunde produceras på biprodukter från livsmedelsindustrin (Elferink et. al, 2008). I 

Sverige är den svenska konsumtionen av griskkött cirka 98 gram per capita och dag. 

Resultatet i studien visade att 81 gram griskött per capita och dag kunde produceras på 

biprodukter från socker, potatis och förädling av vegetabiliska oljor. Beräkningen var ganska 

förenklad då författarna utgick från energiinnehållet och tog ingen hänsyn till 
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proteinförsörjningen. Detta ger ändå en uppfattning hur långt kött baserat på biprodukter kan 

räcka (Sonesson et al, 2009; s. 7-9). 

 

Under de senaste 50 åren har djurproduktionen i de industrialiserade länderna förändrats. 

Trycket på bönderna från politiker och allmänheten att sälja mer mat till allt billigare priser 

har ökat (Lassen et al, 2006). Köttproduktionen har blivit allt mer intensifierad på färre 

jordbruk. Under 2000-talet i Danmark hade antalet jordbruk som föder upp grisar och höns 

minskar till en tiondel sedan 1970-talet (Fraser, 2008). Allt fler djur hålls på en mindre yta på 

de färre men större gårdarna. Olika metoder arbetas fram för att minska på kostnaderna, t.ex. 

inredningen där det byggs olika typer av burar och kättar för att kunna kontrollera djurens 

beteenden lättare. Grisarna får då ännu mindre möjlighet att utföra alla sina normala behov 

(Lassen et al, 2006). 

 

Lokala lösningar förutsätter globala insatser. Dagens lantbruk kräver stora omställningar för 

att lösa de globala miljöproblemen. Bönderna måste gå från att vara jordbrukare till att bli 

”miljöbrukare” eller ”naturbrukare” (Djurfeldt, 2001; s. 227-230). 

 

Det optimala för grisarna hade varit att få tillgång till daglig utevistelse. Tyvärr ser det inte ut 

så här för de flesta grisar i det moderna samhället. Efterfråga på kött ökar allt mer samtidigt 

som trycket från allmänheten och politiker försöker styra marknaden mot allt billigare 

livsmedelspriser. Konsekvenserna av detta är att djurens miljö bli mer industriell för maximal 

ekonomisk vinning. Många människor i dagens samhälle har aldrig varit inne i ett svinstall 

och vet inte hur grisarnas miljö ser ut. Även detta är en bidragande orsak till att steget mellan 

grisproducenten och konsument har blivit längre. Människosamhället blir allt mer distanserat 

från naturen vilket kommer få större konsekvenser i framtiden.  

 

Då vi ödelägger stora arealer naturmark för brukning av åkermark hotar vi många arter som 

lever i dessa habitat. Samhället slänger enorma mängder mat inom bland annat hushållet och 

olika livsmedelskedjor och det kräver mycket energi att odla, producera och tillverka vårt 

dagliga kostintag.  Man skulle kunna utfodra en del av all denna mat som slängs till grisarna 

istället och då kan vi kanske bevara fler livsviktiga miljöer och på detta sätt rädda fler hotade 

arter. 
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5.6 Slutsats 

Efter att ha hittat information och läst om grisarnas naturliga beteenden, stereotyper och 

miljöberikning har vi kommit fram till att en miljöberikning som är så lik den naturliga som 

möjligt är det bästa för grisen. En stimulerande uppväxt kan förhindra tendenserna till att 

utveckla stereotypa beteenden. Vi anser dock att bökboxen inte är tillräcklig för att stimulera 

alla beteenden men det är ett steg i rätt riktning. Det krävs vidare forskning på bökboxen för 

att se om gyltorna kommer att utveckla stereotypa beteenden som suggor.  
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