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SAMMANFATTNING 

För att kunna optimera grisproduktionen letas det ständigt efter nya potentiella förbättringsom-

råden. Ett tydligt sådant är spädgrisdödligheten som utgör en stor förlust i dagens produktion, 

då cirka en sjättedel av levande födda grisar dör mellan födsel och avvänjning. Om andelen 

dödsfall under grisarnas första levnadsdagar kan sänkas kan det både ge ekonomisk vinning 

och öka djurvälfärden. Mycket forskning har gjorts i ämnet men trots det så har inga större 

framsteg skett under de senaste årtiondena, tvärtom har dödligheten ökat något de senaste åren.  

Syftet med denna studie var att undersöka om extra insatt omvårdnad av spädgrisar strax efter 

grisning kunde sänka spädgrisdödligheten och gynna grisen även på ett senare stadie. Försöket 

utfördes på en mindre integrerad SPF-besättning (Specific Pathogen Free) och inkluderade 17 

kullar som föddes under september och oktober 2019. I nio av kullarna sattes extra åtgärder in 

åt svaga och små kultingar. De fick energitillskott, badades i varmt vatten om de var kalla och 

gavs mjölkersättning. I stora kullar utfördes skiftesdigivning för att säkerställa råmjölksintaget. 

Därefter jämfördes dödligheten och tillväxten från födelse till avvänjning mellan de kullar som 

fått extra omvårdnad och de som endast skötts enligt ordinarie rutiner. Grisar som dog i för-

sökskullarna skickades för obduktion. 

Resultaten visade inte någon skillnad mellan grupperna varken vad gällde dödlighet eller till-

växt. Däremot kunde faktorer som verkade påverka dödligheten urskiljas. Kullstorlek hade tyd-

lig påverkan där kullar med över 15 födda kultingar hade cirka 17 % högre dödlighet än de 

kullar med 15 kultingar eller mindre. Andra faktorer som verkade påverka dödligheten var fö-

delsevikt och kroppstemperatur strax efter födelse. Då djurmaterialet var litet kan dock inga 

större slutsatser dras från studien. 

Liknande samband mellan dödlighet och vikt, kullstorlek samt värme ses i andra studier där det 

även visats vara effektivt att sätta in extra omvårdnad av spädgrisarna. Det är tydligt att kul-

tingar är sköra under de första levnadsdagarna, men frågan är om det finns resurser till att införa 

mer personalinsatser under grisning och om det är det bästa sättet att minska dödligheten. Det 

finns forskning som tyder på att det kan vara gynnsamt att lägga fokus på andra områden inom 

grisproduktionen, såsom avel. Då spädgrisdödligheten varit hög länge har även en viss norma-

lisering skett och troligen kommer det kräva förändringar inom flera områden i produktionen 

för att nå bra resultat.  

  



SUMMARY 

There is always a strive within pig farming to optimize the production and to do so you need to 

identify areas in the production that can be improved. A clear example is piglet mortality that 

causes substantial losses during the pigs first days of life. Approximately 17% of the piglets die 

between birth and weaning in Sweden. If the mortality could be reduced even by a few percent-

ages, it could improve both the animal welfare and the economical profit. Even though a lot of 

research have been performed on the subject, few improvements have been made during the 

last decades. The mortality has instead increased during the last years.  

The purpose of this study was to investigate whether piglets that received extra care during their 

first days of life have a better chance of survival and normal growth. The study was performed 

in a smaller SPF (Specific Pathogen Free) pig farm outside Uppsala, Sweden and included 17 

litters born in September and October 2019. Weak and small piglets in nine of the litters got 

extra care shortly after birth. They were given a commercial energy boost, cold piglets were 

bathed in warm water and thin and weak piglets were given milk replacement. Split nursing 

was executed in large litters to ensure that all piglets got enough colostrum. Thereafter the mor-

tality was compared between litters that had received extra care and those who were managed 

according to the usual routines. Piglets from litters included in the study that died between birth 

and weaning were sent for postmortem examinations.  

The results showed no difference between the two groups neither in mortality nor growth. Fac-

tors that seemed to affect the mortality could however be distinguished. Litter size clearly had 

an impact where litters with over 15 born piglets had approximately 17% higher mortality than 

smaller litters. Other factors that seemed to affect the piglet mortality were birth weight and 

body temperature. The number of animals included in the study were however low and therefore 

no definitive conclusions could be drawn.  

Similar relationships between mortality and litter size, weight and temperature have been seen 

in several other studies and some research have found that extra care of piglets around birth can 

decrease the mortality. Piglets are fragile during their first days in life and whether the most 

effective way to decrease the mortality is to add extra care, which would take a lot of resources 

and time from the staff, is not clear. There are other studies that indicate that it could be advan-

tageous for pig farming to lay focus on other areas, like breeding, to reduce the mortality rates. 

Piglet mortality have also to some extent been normalized and expected in the production be-

cause it has been high for a long time. Therefore, to make true improvements, changes will 

probably have to be made in many areas, like breeding or the environment.  
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INLEDNING 

Inom Sveriges grisproduktion sker fortfarande stora djurförluster under grisens första levnads-

dagar. Runt 20 % av grisarna dör under perioden mellan födelse och avvänjning, varav de flesta 

dödsfallen sker inom 0-3 dagar efter födseln (Dyck & Swierstra, 1987; Gård & Djurhälsan, 

2018c). Det orsakar ekonomiska förluster och utgör ett djurvälfärdsproblem. En grisgårds fram-

gång bestäms till stor del av antalet avvanda smågrisar per kull eftersom dödligheten är låg efter 

avvänjning. För att öka antalet avvanda grisar har avelsarbetet under en period fokuserat på att 

öka antalet födda grisar per kull. Det har dock inte gett en så stor effekt som önskat då grisarna 

som föds i en stor kull ofta blir mindre och svagare (Högberg & Rydhmer, 2000). De svagare 

spädgrisarna kommer istället kräva mer omvårdnad och stöttning under de första levnadsda-

garna för att överleva (Amdi et al., 2013). 

Det finns flera faktorer som påverkar spädgrisdödligheten både när det gäller suggan, miljön 

och spädgrisen. Suggans genetik, fysiologi och beteende har stor inverkan på spädgrisens vita-

litet under fosterstadiet och vid digivning. Devillers et al. (2007) har visat att suggans möjlighet 

till god mjölkproduktion direkt påverkar spädgrisdödligheten. Även suggans beteende är bety-

delsefullt då vissa suggor har sämre modersegenskaper vilket gör dem mer benägna att skada 

sina kultingar (Andersen et al., 2005). Även spädgrisens egna egenskaper, såsom låg vikt och 

omognad vid födsel, ger sämre chanser till överlevnad. Grisar med låg födelsevikt har ofta svårt 

att anpassa sig till livet utanför livmodern och att konkurrera med sina större syskon (van Rens 

et al. 2005; Rootwelt et al., 2012). Faktorer som är viktiga att reglera och anpassa i spädgrisens 

omgivning är temperaturen, grisningsboxens utformning samt mängden och typen av strö-

material som erbjuds (Parker et al., 1980; Aumaitre & Le Dividich, 1984; Weary et al., 1998). 

Ett flertal studier har genomförts där syftet varit att sänka spädgrisdödligheten. En insatt åtgärd 

som visats kunna sänka denna är extra övervakning runt grisning för att kunna rädda grisar som 

annars skulle dött under eller strax efter födseln (White et al., 1996). Även givor av råmjölk till 

nyfödda spädgrisar och tillskottsvärme är effektivt och kan rädda livet på individer som annars 

dött (Holyoake et al., 1995; Andersen et al., 2009). Resultat från en studie gjord av Milligan et 

al. (2002b) tyder på att om dessa mindre och svagare grisar överlever har de sedan samma 

potential för tillväxt som sina större kullsyskon.  

Syftet med denna studie var att undersöka vilken påverkan extra övervakning och omvårdnad 

av nyfödda spädgrisar kan ha på spädgrisdödligheten samt på deras tillväxt mellan födelse och 

avvänjning. Förhoppningen var att kunna sänka dödligheten genom insättande av enkla om-

vårdnadsåtgärder som ordinarie personal ska kunna utföra. För att fastställa dödsorsak skicka-

des grisar som dog mellan födelse och avvänjning till obduktion.   
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LITTERATURÖVERSIKT 

Utveckling, fysiologi och värmemetabolism hos den perinatala grisen 

Det har sedan länge varit ett välkänt faktum att spädgrisar är mycket känsliga under sina första 

levnadstimmar (Mount, 1968). De har svårt att både reglera temperatur och isolera sig mot kyla 

eftersom de föds i princip hårlösa och med en mycket liten andel underhudsfett. De saknar även 

brunt fett vilket hos andra däggdjur används i den tidiga värmeregleringen (Mount, 1968). 

Spädgrisen förlitar sig därmed på ett externt energiintag strax efter födsel. Om spädgrisen inte 

snabbt får i sig en tillräcklig mängd kolostrum riskerar den att drabbas av hypotermi och letargi 

(Elliot & Lodge, 1977; Herpin et al., 1994). En kall och svag gris löper större risk att bli ihjält-

rampad av suggan eller att svälta ihjäl, vilka är några av de vanligaste orsakerna till dödsfall 

under den perinatala perioden (Dyck & Swierstra, 1987).  

Den intrauterina konkurrensen  

Spädgrisarnas konkurrens om energi och möjlighet till bra tillväxt börjar redan när de befinner 

sig i livmodern. I dagens smågrisproduktion är antalet födda grisar per kull högre än någonsin 

på grund av de genetiska framgångarna under de senaste åren (Gård & Djurhälsan, 2018c). Det 

har lett till ökade krav på suggan både vad gäller att tillföra fostren mer energi under dräktighet 

och vad gäller en högre mjölkproduktion under laktationen.  

Utrymmet för placentabildning i suggans livmodervägg är begränsat, vilket leder till att vissa 

foster i stora kullar får mindre storlek på sin placenta än andra (Rootwelt et al., 2012). Det är 

även visat att större foster som börjar förlänga sin placentayta tidigt utsöndrar hormon som 

direkt hämmar tillväxten av mindre utvecklade kullsyskons placenta för att skapa en naturlig 

selektion (Geisert et al., 1991). Foster som har en mindre placental yta i livmodern under dräk-

tigheten får lägre födelsevikt och föds mer omogna än sina kullsyskon (Rootwelt et al., 2012; 

Amdi et al., 2013). Större kullar har därför generellt lett till fler dödsfödslar och mindre storlek 

på de grisar som föds (Spicer et al., 1986; Herpin et al., 1993; Amdi et al., 2013; Edwards & 

Baxter, 2015; Nuntapaitoon & Tummaruk, 2015). 

Om omogna kultingar överlever födseln har de redan från början sämre förutsättningar i livet. 

Spädgrisar som är underutvecklade vid födseln har sämre kapacitet för värmeproduktion och 

värmereglering och har lägre energireserver lagrade i sin lever och muskulatur jämfört med 

normalutvecklade grisar (Noblet & Le Dividich, 1981). Dessa underutvecklade spädgrisar är 

svaga och små och har sämre möjligheter att snabbt få i sig en tillräcklig mängd kolostrum, 

vilket är essentiellt för överlevnad och tillväxt (Canario et al., 2006; Foxcroft et al., 2006; De-

villers et al., 2007).  

Värmereglering och temperatur hos den nyfödda grisen 

Alla spädgrisar sjunker i kroppstemperatur strax efter födsel på grund av den stora temperatur-

skillnaden från värmen i livmodern till omgivningstemperaturen utanför. Dessutom kommer de 

ut blöta vilket ytterligare bidrar till värmeförlusten. Normalt sjunker deras temperatur med cirka 

2 °C inom 20 minuter efter födseln för att sedan stiga långsamt och bli normal igen (runt 39 °C) 

cirka 48 timmar efter födseln (Mount, 1968; Berthon et al., 1993; Hoy et al., 1995; Tuchscherer 
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et al., 2000). Vissa spädgrisar sjunker dock ännu mer i kroppstemperatur och faktorer som på-

verkar temperaturfallet efter födseln är i huvudsak omgivningstemperatur och födelsevikt 

(Mount, 1968; Noblet & Le Dividich, 1981; Close et al., 1985).  

Spädgrisens värmemetabolism 

Eftersom grisar, jämfört med många andra däggdjur, föds utan brunt fett, med en låg andel 

underhudsfett och nästan helt utan päls så beror deras värmereglering främst på värmeprodukt-

ion från ökad muskelaktivitet under deras första timmar i livet, d.v.s. de huttrar (Mount, 1968; 

Brück et al., 1969; Berthon et al., 1994). Nyfödda spädgrisar huttrar markant för att behålla 

normal kroppstemperatur och bildar därmed värme genom termogenes i skelettmuskulaturen. 

Den typen av metabolism är dock energikrävande och spädgrisens medfödda glykogenlager i 

muskulaturen förbrukas snabbt (Noblet & Le Dividich, 1981; Berthon et al., 1994; 1996; Her-

pin et al., 2002). Därför är det viktigt att en spädgris snabbt får i sig energi i form av mjölk och 

får värmetillförsel för att förhindra att den drabbas av hypoglykemi och hypotermi (Noblet & 

Le Dividich, 1981; Herpin et al., 1994).  

Förmågan att bilda värme under spädgrisens första levnadstimmar påverkas av hur väl utvecklat 

systemet för värmeproduktion i muskulaturen är, vilket beror på hur välutvecklad grisen är när 

den föds (Hoy et al., 1994; Tuchscherer et al., 2000). Även födelsevikt påverkar grisens vär-

mereglering då mindre grisar har en mindre andel lagrad energi i fett och muskulatur och en 

större yta jämfört med massa. Dessa faktorer hos spädgrisen tenderar att vara förknippade med 

varandra då små grisar också ofta är mindre utvecklade. Det har visats att grisar med en låg 

födelsevikt har en lägre nivå av och lägre aktivitet hos vissa respiratoriska enzym som krävs 

för god syresättning av muskulaturen (Hayashi et al., 1987). Det beror på underutveckling av 

lungorna och oförmåga att anpassa sig till den extrauterina miljön. Mindre och underutvecklade 

grisar har också en lägre andel lagrat glykogen i levern jämfört med sina större syskon vilket 

påverkar den tidiga energimetabolismen (Amdi et al., 2013).  

Studier har visat att nyfödda spädgrisar kan ha en hög metabolism och någorlunda effektiv 

värmeproduktion till dess de når sin kritiska termala gräns på 34 °C. Om spädgrisens kropps-

temperatur sjunker under denna gräns minskar värmeökningsförmågan drastiskt och de har 

svårt att återhämta sig från hypotermin utan inverkan från yttre faktorer (Close et al., 1985; 

Berthon et al., 1994; Lossec et al., 1998). Grisarnas förmåga att behålla och bilda värme blir 

dock gradvis mer effektiv ju äldre de blir och efter bara två dagar har de större möjligheter att 

kunna producera värme och klara av kallare omgivningstemperaturer än vid födelse (Mount, 

1968; Berthon et al., 1993).  

Omgivningsfaktorer 

Något av det viktigaste för spädgrisars temperaturreglering är klimatet i grisningsstallet. Låg 

omgivningstemperatur gör att spädgrisar diar mindre och sänker deras kroppstemperatur (Le 

Dividich & Noblet, 1981). Grisar som föds i ett kallt klimat kommer att hamna i en mer grav 

hypotermi och det kommer ta längre tid för dem att normalisera kroppstemperaturen efter föd-

seln (Mount, 1968). På samma sätt som omgivningstemperaturen sänker kroppstemperaturen 

är tillskott av värme i miljön det mest effektiva sättet att öka temperaturen på (McGinnis et al., 

1981). Därför är det optimalt att hålla en temperatur på 32-34 °C på golvytan i smågrishörnan 
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(Mount, 1959; Close et al., 1985). Det är visat att antalet avvanda grisar per kull ökar vid an-

vändning av grisningsboxar med golvvärme och värmelampa i smågrishörnan där temperaturen 

hålls högre än hos suggan (Aumaitre & Le Dividich, 1984). Suggan trivs i en relativt kall om-

givningstemperatur och höga temperaturer sänker suggans födointag, vilket påverkar digiv-

ningen negativt (Muns et al., 2016a). Det gör att det blir en balansgång att reglera temperaturen 

i grisningsstallet så att det inte blir för kallt för spädgrisarna men inte för varmt för suggan.  

Inte bara omgivningstemperaturen påverkar spädgrisarna utan andra faktorer såsom utformning 

av grisningsboxar och typen av strömaterial är viktiga för att förhindra hypotermi och dödsfall. 

Vid tillgång på halm i grisningsboxen minskar värmeförlusterna hos grisen markant (Aumaitre 

& Le Dividich, 1984; Edwards & Baxter, 2015). Spädgrisar som ligger direkt på betong utan 

golvvärme förlorar 40 % mer värme än de som ligger på ett lager halm (Mount, 1967). Halm är 

även gynnsamt för suggan då det främjar suggans bobyggar-beteende innan grisning vilket kan 

sänka antalet dödfödda grisar (Westin, 2014). Mängden tillgänglig halm bör dock regleras då 

för mycket halm i boxen kan öka antalet klämda eller ihjältrampade spädgrisar. 

Vikt och temperatur 

Kullantalet har ökat de senaste åren och det har burit med sig fler grisar som är små vid födsel 

och en ojämn storlek på kultingarna (Quiniou et al., 2002). Studier har visat att låg vikt och stor 

variation av vikt inom kullarna är korrelerat med spädgrisdödlighet. Grisar som väger under 1 

kg vid födelse löper en större risk att drabbas av hypotermi och svält än sina större kullsyskon. 

(Milligan et al., 2002b; Caldara et al., 2014). Små grisar tar längre tid på sig innan första ko-

lostrumintag och har svårare att konkurrera med sina kullsyskon (Curtis, 1974; Hoy et al., 1994; 

Herpin et al., 1996; Kammersgaard et al., 2011). Egenskaperna hos den mindre grisen begrän-

sar dess möjlighet att bilda och behålla värme (Tuchscherer et al., 2000).  

Kolostrums betydelse för energi och värme 

Låg födelsevikt och svaghet hos den nyfödda grisen har visats påverka mängden kolostrum som 

grisen får i sig (Herpin et al., 1996; Tuchscherer et al., 2000; Devillers et al., 2007). Större 

grisar och grisar som föds först får snabbare och lättare tillgång till kolostrum, som bara ut-

söndras av suggan under en kortare period (Fraser & Rushen, 1992). Kolostrum är i första hand 

en källa till immunoglobuliner som ger spädgrisen dess första skydd mot infektioner, men det 

är också en mycket viktig källa till energi. Det är visat att mängden kolostrum som grisen får i 

sig är direkt korrelerat med kroppstemperatur och värmeproduktion (Noblet & Le Dividich, 

1981; Le Dividich et al., 1991; Herpin et al., 1994; Devillers et al., 2011). Det är även visat att 

grisar som inte får i sig någon eller mycket lite kolostrum det första dygnet inte får någon tydlig 

förbättring av termostabiliteten. 

Statistik dödlighet 

Dödlighet mellan födelse och avvänjning beräknas vanligtvis utifrån antal grisar som dör under 

digivning jämfört med det totala antalet levande födda. Dödfödda kultingar räknas inte med. I 

Sverige anses spädgrisar vara dödfödda om de har fötts döda eller dött strax efter födsel. Vissa 

andra länder räknar annorlunda och inkluderar kultingar som dör inom ett par dagar efter födsel 

till de dödfödda. 
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Dödligheten mellan födelse och avvänjning hos svenska grisgårdar som rapporterat in sina re-

sultat till Gård och Djurhälsan var i medel 17,6 % år 2018 (Gård & Djurhälsan, 2018c). De 

bästa av dessa gårdar hade en dödlighet på cirka 14 %. Utöver dessa är ca 8 % av totalt antal 

födda grisar i en kull dödfödda (Gård & Djurhälsan, 2018c). Hos större besättningar med över 

400 suggor är dödligheten under diperioden något lägre (16,4 %) jämfört med medeltalet för 

samtliga inkluderade besättningar (Gård & Djurhälsan, 2018b). Medeldödligheten har sjunkit 

något de senaste åren hos de svenska gårdarna som rapporterat in sina resultat till Gård & Djur-

hälsan och låg på 17,8 % respektive 17,7 % under 2014 och 2015 ner till 16,9 % 2017 för att 

sedan öka något det senaste året (se Figur 1) (Gård & Djurhälsan, 2015; 2016; 2017; 2018c). 

Dessa statistiska beräkningar görs utifrån inrapporterade resultat från gårdar anslutna till pro-

duktionsuppföljningsprogrammet PigWin och från de som har rapporterat in sina produktions-

resultat. Därför inkluderas inte alla Sveriges gårdar i dessa siffror.  

 

Figur 1. Dödlighetsprocent födelse-avvänjning i Sverige mellan 2014-2018 (Gård & Djurhälsan, 2015; 

2016; 2017; 2018c).  

Sverige har en relativt hög spädgrisdödlighet om man jämför med internationella siffror som 

av de data som rapporterats in i medel ligger på 12,5 % 2018 (varierar mellan 8-14 % i Brasilien, 

Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Spanien) (Gård & 

Djurhälsan, 2018a). Då ska det även noteras att andra länder i medel avvänjer 6 dagar tidigare 

än i Sverige och många räknar de kultingar som dör under de första dygnen som dödfödda 

(Gård & Djurhälsan, 2018a). Spädgrisdödligheten har minskat under de 30 senaste åren då stu-

dier visade siffror på mellan 18-20 % men det är inga stora förbättringar (Glastonbury, 1976; 

Spicer et al., 1986). Spädgrisdödligheten är som högst strax efter födelse och gjorda studier 

visar att 60-80 % av dödsfallen sker under grisens tre första levnadsdagar (Dyck & Swierstra, 

1987; Tuchscherer et al., 2000; Panzardi et al., 2013).  

 

 

 

16,4

16,6

16,8

17

17,2

17,4

17,6

17,8

18

2014 2015 2016 2017 2018



 

6 

 

Vanliga dödsorsaker hos spädgrisar 

De vanligaste dödsorsakerna mellan grisning och tre dagars ålder är dödsfödsel, svält och ihjält-

rampning av suggan (Spicer et al., 1986; Dyck & Swierstra, 1987). Dödsorsakerna har varit i 

princip desamma under många år inom grisproduktionen och det finns flera studier som har 

undersökt varför smågrisar dör (Glastonbury, 1976; Spicer et al., 1986; Dyck & Swierstra, 

1987; Svendsen, 1992; Edwards & Baxter, 2015; Nuntapaitoon & Tummaruk, 2015; Muns et 

al., 2016b). Dödfödsel står för ca 8 % av bortfallen av totalt antal födda smågrisar (Gård & 

Djurhälsan, 2018c). Det är visat att risken för dödfödsel är högre hos lätta spädgrisar, galtar och 

kultingar som kommer från mycket små eller stora kullar (Canario et al., 2006; Segura-Correa 

& Solorio-Rivera, 2013). Risken ökar även hos kullar från äldre suggor och vid utdragna för-

lossningar, även ras verkar påverka (Canario et al., 2006). Svält hos spädgrisar orsakas ofta av 

underliggande faktorer som letargi, hypotermi och hög konkurrens inom kullen (Le Dividich & 

Noblet, 1983). Dödsorsaker som fastställts genom obduktion tyder på att det allra vanligaste är 

att suggan trampar eller ligger ihjäl sina kultingar, detta utgör cirka 50-70 % av dödsfallen under 

diperioden (Spicer et al., 1986; Dyck & Swierstra, 1987; Andersen et al., 2005). I en studie var 

grisar som dog på grund av trauma från suggan ofta friska och pigga innan, men risken för 

trauma från suggan ökar om spädgrisen är svag och inte hinner undan när hon går eller lägger 

sig (Spicer et al., 1986; Dyck & Swierstra, 1987; Andersen et al., 2005).  

Faktorer som påverkar spädgrisdödligheten 

Hos suggan 

Grisen producerar naturligt mer avkomma än den kan föda upp som en biologisk strategi för att 

selektera ut de starkaste avkommorna och för att kunna ha ersättare vid tidiga förluster av späd-

grisar (Mock & Forbes, 1995; Forbes & Mock, 1998). För att denna strategi ska vara gynnsam 

är det viktigt att de avkommor som inte kommer att kunna överleva till vuxen ålder dör så tidigt 

som möjligt så att de tär på suggans resurser så lite som möjligt. Selekteringen för de mest vitala 

ungarna börjar redan på fosterstadiet där grisarna konkurrerar om yta i livmodern (Geisert et 

al., 1991; Foxcroft et al., 2009). De grisar som har en större placenta väger mer vid födsel och 

har högre vitalitet och har därav större chans till överlevnad och god tillväxt (van Rens et al., 

2005; Rootwelt et al., 2012). Ju större kullarna är desto fler kultingar riskerar att få en sämre 

tillgång på placentayta och fler föds därmed mindre utvecklade och med lägre vikt (Högberg & 

Rydhmer, 2000). Det är visat att spädgrisar i större kullar tar längre tid på sig från födsel till 

första di och att de har en lägre rektaltemperatur (Svendsen et al., 1990; Tuchscherer et al., 

2000). Kullstorlek och tillgänglig yta i livmodern för placentabildning, som båda styrs av sug-

gans genetik, påverkar därför spädgrisdödligheten. 

Suggans förmåga till god mjölkproduktion efter grisning påverkar hur mycket kolostrum späd-

grisar får i sig och det i sin tur påverkar deras överlevnad både på kort och lång sikt (Devillers 

et al., 2007). Hur mycket suggan kan producera beror till viss del på hennes egen potential och 

hennes hälsa men även på hur stor och livfull kull hon får (Devillers et al., 2007). Även kvalitén 

på råmjölken bestäms av suggans egenskaper och de som haft flera kullar har betydligt högre 

halt av IgG i kolostrum (Cabrera et al., 2012).  
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En studie, publicerad 2005 av Andersen et al. i Norge, visade att suggans beteende påverkar 

överlevnaden. Vissa suggor tenderar att trampa ihjäl eller lägga sig på flera av sina kultingar 

medan andra suggor inte skadar någon. I försöket var de suggor som var försiktiga med sina 

spädgrisar mer benägna att bygga bo, agerade snabbare på nödskrik från kultingarna, var oroli-

gare när kultingarna togs bort från grisningsboxen och undvek konflikter i gruppsituationer med 

andra suggor i högre utsträckning (Andersen et al., 2005). Flera studier har gjorts där man un-

dersökt suggans beteende före, under och efter grisning och detta har tydlig påverkan på späd-

grisdödligheten främst med avseende på antalet grisar som kläms eller trampas ihjäl av suggan 

(Wechsler & Hegglin, 1997; Weary et al., 1998; Marchant et al., 2001; Pedersen et al., 2006).  

Hos spädgrisen 

Det finns flera faktorer hos spädgrisen som påverkar dess vitalitet och flera av dessa hänger 

ihop och påverkar varandra (Edwards, 2002). Resultat från en studie gjord 2012 (Panzardi et 

al., 2013) visar att hög födelsevikt och normal rektaltemperatur vid ett dygns ålder är viktiga 

faktorer för överlevnad och god tillväxt fram till avvänjning.  

Spädgrisens egenskaper och vitalitet bestäms till stor del av dess genetik. Mycket av forsk-

ningen inom grisaveln de senaste årtiondena har handlat om att effektivisera grisproduktionen 

med stora kullar och mer snabbväxande och tunga spädgrisar (Herpin et al., 1993; Rothschild 

et al., 1994). En studie gjord av Herpin et al. 1993 visade dock att avel för snabb tillväxt av 

mager vävnad, vilket ger tyngre och mer snabbväxande grisar, även har gjort att grisarna föds 

omogna. Andra egenskaper som bestäms av grisens gener, såsom kön, påverkar också dödlig-

heten och det har visats att galtar har större risk att dö under sina första levnadsdagar (Muns et 

al., 2016b).  

Födelseordningen under grisning påverkar också spädgrisöverlevnad och tillväxt (Tuchscherer 

et al., 2000; Panzardi et al., 2013). Spädgrisar födda senare under förlossningen drabbas ofta 

av syrebrist på grund av minskad syretillförsel från placentan i samband med livmoderkontrakt-

ionerna under grisningen vilket gör dem svaga (Randall, 1971; English & Wilkinson, 1982; 

Herpin et al., 1996; Langendijk et al., 2018). Asfyxi är också den vanligaste orsaken till döds-

födsel och orsakas ofta av en lång förlossning, prematur avlossning av placentan eller för tidig 

ruptur av navelsträngen (Randall, 1971; English & Wilkinson, 1982). Grisar som drabbas av 

asfyxi men som överlever förlossningen har lägre vitalitet, tar längre tid på sig att nå juvret och 

har svårare att hålla normal kroppstemperatur (Herpin et al., 1996). Hur väl en spädgris klarar 

av att reglera sin temperatur har påverkan på grisens vitalitet, därför är grisens rektaltemperatur 

vid 24 timmar en viktig indikator för överlevnad (Christison et al., 1997; Tuchscherer et al., 

2000; Panzardi et al., 2013). 

Låg födelsevikt är en annan faktor som är korrelerad till högre dödlighet mellan födelse och 

avvänjning (Milligan et al., 2002a; Quiniou et al., 2002; Casellas et al., 2004; van Rens et al., 

2005; Baxter et al., 2008; Fix et al., 2010; Devillers et al., 2011; Cabrera et al., 2012). Kultingar 

som väger under 800 g vid födsel har cirka 3 ggr så hög risk att dö före avvänjning jämfört med 

sina tyngre syskon (Spicer et al., 1986). Små grisar har även svårare att behålla normal kropps-

temperatur och få i sig kolostrum (Baxter et al., 2008). De har dock en större kapacitet att ta 

upp immunoglobuliner från kolostrum vilket kan kompensera för ett lägre intag, men det är 
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tvivelaktigt om de ens kan få i sig en liten mängd råmjölk och utnyttja den förmågan (Svendsen 

et al., 1990). Det kan dock vara fördelaktigt att försöka att få dessa små kultingar att överleva. 

Resultat från en studie gjord av Milligan et al. (2002b) har visat att om dessa små grisar över-

lever har de sedan en relativt normal tillväxt. 

Spädgrisens beteende och rörelse i grisningsboxen är andra faktorer som påverkar risken för 

dödsfall. Var grisen väljer att ligga och sova i boxen är viktigt och det är visat att spädgrisen 

ofta väljer att ligga nära suggan under sitt första levnadsdygn istället för i smågrishörnan (Tit-

terington & Fraser, 1975). Detta ökar dock risken för att bli klämd av suggan och mortaliteten 

är direkt kopplat till hur mycket tid som spädgrisarna spenderar i den säkra och värmeanpassade 

smågrishörnan (Berbigier et al., 1978).  

Hos omgivningen och personal 

Omgivningstemperaturen är viktig i ett grisningsstall eftersom nyfödda grisar lätt drabbas av 

hypotermi i kalla klimat (Muns et al., 2016b). En studie visade att om grisningen sker i en 

omgivningstemperatur på 25 °C var spädgrisdödligheten under den första dagen 6 % men ökade 

till 31 % vid en kallare temperatur på 10 °C (Parker et al., 1980). 

Typen av grisningsbox har setts påverka spädgrisdödligheten och kommersiella varianter har 

ofta inredning som ska minska framförallt antalet klämda spädgrisar. Effektiviteten hos olika 

utformningar av grisningsboxar och djurhållningssystem med avseende på att sänka spädgris-

dödligheten varierar mellan olika studier. Vissa boxar har skyddande avbärare längs väggarna 

som gör att suggan inte kan lägga sig direkt intill väggen. Studier har visat att dessa kan sänka 

smågrisdödligheten (Weary et al., 1998; Andersen et al., 2007). Det är även omdiskuterat om 

fixering av suggan kan sänka dödligheten. En studie visar att den minskar vid fixering medan 

andra studier visar att dödligheten inte ökar när suggan är lösgående utan att kullstorlek är den 

viktigaste faktorn för överlevnad (Aumaitre & Le Dividich, 1984, Weber et al., 2007). Ytterli-

gare en studie visar att grisarna i högre utsträckning använder smågrishörnan när suggorna är 

fixerade vilket minskar risken för ihjälklämning (Vasdal et al., 2009). 

Kompetens hos anställd personal som arbetar med grisar är viktig för god omvårdnad och för 

att kunna urskilja utsatta spädgrisar. Kompetensen hos personal har setts kunna påverka späd-

grisdödligheten i flera studier (Simensen & Karlberg, 1980; Friendship et al., 1986). 

Sammanfattningsvis påverkas spädgrisdödligheten av ett komplex av faktorer hos grisen, mil-

jön och suggan som är korrelerade till varandra och ofta är svåra att särskilja, se exempel figur 

2 (Le Dividich & Noblet, 1983; Edwards, 2002). En underliggande orsak är troligen en bris-

tande näringstillförsel eftersom man har sett att spädgrisar som dör under de första dagarna 

oftast inte växer och ökar i vikt som förväntat (Dyck & Swierstra, 1987). Omognad vid födsel 

är också en viktig faktor som både ger svaga och lågviktiga grisar och dessa kommer kräva mer 

omsorg och vård för att överleva (Amdi et al., 2013).  
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Figur 2. Exempel på hur olika faktorer hos spädgrisen, suggan och miljön kan påverka spädgrisdödlig-

heten. Figuren är baserad på exempel från två artiklar (Le Dividich & Noblet 1983; Edwards 2002). 

Att sänka spädgrisdödligheten 

Övervakning och omvårdnad 

I en studie gjord under 1993 (Holyoake et al., 1995) undersöktes det hur övervakning och in-

ducering av grisning påverkade spädgrisdödligheten. Resultaten visade att övervakning av gris-

ning med insatta åtgärder som borttagning av fostersäckar, placering av spädgrisar under vär-

melampa, extra tillskott av kolostrum till svaga grisar, skiftesdigivning, rehydrering av uttor-

kade grisar och tejpning av fläkta smågrisar gav ökad överlevnad. I studien gjordes även eko-

nomiska analyser för att se om det blev kostnadsmässigt gynnsamt att lägga mer av personalens 

tid på omvårdnad av spädgrisar med resultatet att fler grisar per kull överlever till avvänjning. 

De kom fram till att det bör vara en gynnsam strategi på större gårdar (Holyoake et al., 1995). 

Inducering av grisning påverkade inte mortaliteten men gjorde att personalen inte behövde 

övervaka lika lång tid vilket minskar personalkostnaderna. Det ska dock noteras att hormonell 

inducering av grisningen inte är en möjlighet i Sverige. Författarna kommenterar också att mor-

taliteten varierade mycket mellan gårdarna och man bör se över hur kostnadseffektivt insättande 

av åtgärder som dessa kommer att bli innan man initierar dem, eftersom dessa åtgärder kanske 

inte gör lika mycket nytta på en gård med redan låg mortalitet (Holyoake et al., 1995). Under 

ett annat försök satte man in ett flertal omvårdnadsåtgärder, till exempel torkades grisarna vid 

födelse, fick elektrolyter, värmdes och kastrerades mer antiseptiskt, för att se om överlevnaden 

förbättrades (Dewey et al., 2008). Mortaliteten blev inte lägre men avvänjningsvikten ökade 

och särskilt små grisar kunde nå en tyngre vikt snabbare.  
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En studie visade att mortaliteten kan sänkas med upp till 44 % om man övervakar grisningen 

och räddar de grisar som vanligtvis räknats som dödfödda eller som svälter ihjäl (White et al., 

1996). Suggorna i studien förseddes med övervakningssystem som larmade när de började 

grisa. Spädgrisarna torkades, deras luftvägar rengjordes, de fick syre och kolostrum från ko. 

Hela proceduren tog cirka två minuter per gris och gjordes direkt efter födsel (White et al., 

1996). Att endast torka och värma grisarna efter födelse kan även det ha positiv effekt på över-

levnad och har i vissa fall visats minska tiden från födelsen till första di (Christison et al., 1997; 

Vasdal et al., 2011).  

Andra studier har visat liknande resultat. Vid två separata försök utövades övervakning under 

grisning och nyfödda grisar lades under värmelampan direkt efter födelsen, vilket gav en lägre 

dödlighet hos spädgrisarna (Andersen et al., 2007; 2009). Gårdar där man praktiserar rutin-

mässig övervakning av grisningarna och där de ser till att alla spädgrisar får i sig kolostrum 

genom att lägga dem vid juvret, har lägre spädgrisdödlighet (Andersen et al., 2007). Om gri-

sarna både torkas och läggs under lampan sker även färre ihjältrampningar av suggan jämfört 

med grisar som man inte gör något med (Andersen et al., 2009). Mer forskning om olika typer 

av omvårdnad av spädgrisar behövs enligt forskarna (Andersen et al., 2009). Även fler studier 

med tillskottsutfodring, kullutjämning eller skiftesdigivning och hur olika typer av grisnings-

boxar påverkar överlevnaden behövs (Muns et al., 2016b). 

Kullutjämning och skiftesdigivning 

Det har utförts flera studier där kullutjämning tillämpats, ofta tillsammans med andra åtgärder, 

med syftet att se till att alla grisar får god tillgång till mjölk. I en studie gjordes ett försök att 

bilda så jämna kullar som möjligt och man flyttade då ihop mindre grisar till samma sugga 

(Muns et al., 2014). Resultaten visade att mortaliteten då istället ökade. Ett annat försök visade 

att kullutjämning hade liten effekt på spädgrisdödligheten (Andersen et al., 2007). Grisar med 

låg födelsevikt verkar dock ha störst chans att överleva i mindre kullar vilket kan åstadkommas 

med kullutjämning (Deen & Bilkei, 2004).  

Endast ett fåtal studier har gjorts på effekten av skiftesdigivning, vilket innebär att kullen delas 

och några kultingar får dia i taget för att säkerställa att alla har möjlighet att få i sig råmjölk. En 

studie visade att skiftesdigivning kan minska skillnaderna i tillväxt mellan syskon från födelse 

till avvänjning (Donovan & Dritz, 2000). 

Genetik 

Mycket forskning har utförts inom genetik och geners korrelationer till varandra för att kunna 

avla för högre spädgrisöverlevnad. Många försök har syftat till att hitta gener som påverkar 

spädgrisdödligheten både hos suggan och hos spädgrisen men ofta ses låg ärftlighet för just 

dödlighet (Lamberson & Johnson, 1984; van Arendonk et al., 1996; Grandinson et al., 2002; 

Lund et al., 2002). Därför försöker man hitta andra samband för att kunna hitta gener som kan 

höja antalet avvanda grisar per kull. Bland annat har man tittat på födelsevikt, vilket tidigare 

nämnts som en viktig faktor för spädgrisöverlevnad. Det har visats att medelvikten i kullen, 

spädgrisens individuella vikt och hög variation av vikter inom kullen påverkar dödligheten 

(Fraser, 1990; Roehe & Kalm, 2000; Milligan et al., 2002b; Wientjes et al., 2012). Dessa re-
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sultat har lett till slutsatsen att man bör kunna öka överlevnaden genom att via avel öka födel-

sevikten, nyare studier tyder dock på att det inte är så enkelt. Till exempel har en studie gjorts 

där det visats att dödsfödsel och födelsevikt är kopplade och att om man genetisk försöker öka 

födelsevikten kan det resultera i fler dödfödslar (Grandinson et al., 2002).  

Tillskott och kolostrum 

Det finns flera energitillskott på den kommersiella marknaden som är utformade för nyfödda 

spädgrisar. I en studie testades två tillskott, ett innehållande tillväxthormon och ett råmjölksba-

serat. Grisar som vägde mindre än 1,35 kg vid födsel fick endera tillskottet två gånger med 8 

timmars mellanrum (Muns et al., 2017). På dag ett sågs lägre mortalitet i båda grupperna som 

fått tillskott och vid 21 dagars ålder var överlevnaden högre hos små grisar i den grupp där de 

fick det råmjölksbaserade tillskottet. Total mortalitet och tillväxt var liknande hos alla grupper 

vid dag 21. De som fått råmjölktillskottet hade även högre nivåer av IgG efter fem dagar. Grisar 

som fått tillväxthormon hade högre nivåer av dessa hormon vid 21 dagars ålder jämfört med 

kontrollgruppen. Resultaten tyder på att olika typer av extra tillskott till små, utsatta spädgrisar 

kan öka överlevnaden (Muns et al., 2017). Det ska noteras att tillväxthormon inte är tillgängliga 

i Sverige. En annan studie visade motsägande resultat där energitillskott inte verkade ha någon 

positiv effekt på överlevnaden (Schmitt et al., 2019). Värt att notera är att studierna skiljer sig 

åt både i utförande och typen av tillskott (Muns et al., 2017; Schmitt et al., 2019). I en annan 

studie sågs sänkt mortalitet när man gav energitillskott till grisar med låg födelsevikt (under 1,2 

kg) och det tror man beror på den tillförda energin och inte sekundärt till ett ökat kolostrumintag 

(Declerck et al., 2016). I ojämna kullar kan det även vara en fördel att ge grisar med låg vikt 

extra kolostrum vilket ökar halten IgG i blodet dag fyra (Muns et al., 2014). Givor av mjölker-

sättning kan ge ökad tillväxt, särskilt under perioder när suggan äter mindre (Azain et al., 1996). 

I en annan studie gav man spädgrisar colostrum, energiboost, eller båda delarna. Då sågs ingen 

förbättring i vare sig kolostrumintag, mortalitet eller tillväxt (Viott et al., 2018). Sammanfatt-

ningsvis är resultaten i olika studier om tillskott och mjölkersättning varierande. 

Andra studier gav istället tillskott till suggan under dräktighet och laktation för att potentiellt 

öka spädgrisöverlevnaden och tillväxten. I en studie har det visats att suggor med bra hull och 

som får tillskott av extra fiber i foderstaten innan grisning får kortare grisningar vilket gav högre 

tillväxt hos spädgrisarna under deras första vecka (Guillemet et al., 2007). Fibertillskott har 

även visats ge ökade nivåer av prolaktin hos suggan innan grisning och suggan låg även mer på 

sidan under grisning vilket kan vara gynnsamt för spädgrisöverlevnaden (Farmer et al., 1995). 

Att hitta utsatta grisar som kan kräva extra omvårdnad 

Det kräver tid och kunskap av djurskötaren för att kunna urskilja spädgrisar som riskerar att bli 

eftersatta och som kräver extra omvårdnad (Andersen et al., 2007). Några studier har utförts 

med syftet att hitta olika indikationer för spädgrisöverlevnad som enkelt kan mätas eller obser-

veras. Puls, rektaltemperatur och syremättnad i blodet är mätvärden som kan hjälpa till att ur-

skilja grisar som utsatts för syrebrist, då dessa ofta behöver hjälp för att överleva (Casellas et 

al., 2004).  

En studie visade även att det är möjligt att urskilja mindre utvecklade spädgrisar som ofta be-

höver mer omvårdnad på deras utseende (Amdi et al., 2013). De ville hitta ett enkelt verktyg 
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för att finna utsatta spädgrisar så att de kunde ge dem extra tillskott av kolostrum. I studien 

kunde spädgrisar som drabbats av placentainsufficiens identifieras med hjälp av deras huvud-

form där de som drabbats hårdast fick en ”delfin-liknande” huvudform (Amdi et al., 2013; Ha-

les et al., 2013). Personal på grisgårdar kunde sedan använda detta för att identifiera spädgrisar 

som behövde extra omvårdnad och kolostrumtillskott (Amdi et al., 2013).  

MATERIAL OCH METODER 

Utförande 

Studien är en icke-randomiserad studie utförd mellan vecka 39 och vecka 42 2019 under två 

grisningsomgångar på en grisgård utanför Uppsala. Studien syftade till att undersöka om insätt-

ning av extra, enklare omvårdnad och övervakning av grisningar och nyfödda kultingar kunde 

sänka dödligheten (mellan födelse och avvänjning). Extra insatser skulle då ge nyfödda grisar 

en bättre start i livet så de sedan skulle kunna klara sig själva samt få en god tillväxt. Personalen 

följde ordinarie rutiner under hela försöket, de såg till spädgrisarna cirka 2-5 gånger per dag, 

och alla extra insatta åtgärder och övervakningstillfällen utfördes av examensarbetaren. 

I studien övervakades grisningarna och spädgrisarna under fasta tider dagtid mellan kl. 8-16, 

från och med datumet för första grisningen under grisningsomgången till dess att de sist födda 

grisarna var tre dagar gamla. Fram till dess att alla suggor/gyltor grisat utfördes även en extra 

övervakning på kvällen kl. 20, och efter det övervakades kultingarna endast under dagtid. Under 

dessa övervakningstillfällen kontrollerades vilka suggor och gyltor som börjat grisa och redan 

födda kultingar observerades. Övervakningen i grisningsstallet pågick inte under en bestämd 

tid utan mängden tid som spenderades i stallet berodde på omständigheterna vid varje tillfälle. 

Om några mätningar eller andra åtgärder skulle utföras blev tiden som spenderades i stallet 

under övervakningen längre. Under studien bevakades inte hela grisningen utan suggan/gyltan 

fick vara i fred om hon just börjat grisa, för att undvika att stressa henne.  

Mätningar som utfördes av examensarbetaren inom projektet var temperatur i stall, temperatur 

på golvytan i spädgrishörnan och luften under värmelampan strax efter grisning. Rektaltempe-

raturen mättes en gång dagligen på spädgrisar som var små eller svaga samt på två pigga kon-

trollgrisar ur varje kull, från och med födelsen och fram till tre dagars ålder. I en av kullarna 

bedömdes inte någon kulting vara svag eller liten, så därför mättes temperaturen endast på två 

kultingar som användes som kontroller, men endast dag 1 och dag 3. I den första kullen som 

föddes användes endast en gris som kontroll, i resterande kullar användes två stycken. Generellt 

mättes temperaturen på grisarna kl. 8 på morgonen (första övervakningstillfället) om suggan 

grisat under natten men om suggan grisat färdigt till tiden för kvällsövervakningen (kl. 20) 

mättes temperaturen för första gången redan då. Personal i stallet vägde alla spädgrisar strax 

efter födelsen. Smågrisar som dog eller avlivades mellan födelse och avvänjning obducerades 

på studentpatologen, SLU, Ultuna, för att fastställa dödsorsak.  

Extra åtgärder sattes in hos spädgrisar som bedömdes som små och svaga. De fick en giva av 

ett kommersiellt energitillskott (PiggyBoost) strax efter födelse, badades i kroppstempererat 

(38 °C) vatten i 5 minuter om deras kroppstemperatur låg under 37 °C (se Figur 6), och fick 

dessutom mjölkersättning två gånger per dag vid 2 och 3 dagars ålder om de fortfarande var 

svaga eller hade magrat av. I kullar där antalet spenar inte räckte till alla kultingar utfördes 
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skiftesdigivning. Då togs alla kultingar bort från suggan 30 minuter (stängdes in i smågrishör-

nan), så suggan blev redo för att ge di, sedan fick små och svaga kultingar tillsammans med ett 

par större kullsyskon få dia själva i 30 minuter.  

Besättning och skötsel 

Besättningen består av cirka 110 suggor i integrerad SPF-produktion (Specific Pathogen Free) 

av raserna svensk och holländsk Yorkshire. För insemination används till största del Hampshi-

regaltar men även enstaka Yorkshire. Här utförs planerad produktion i grupper om 6-12 suggor 

och gyltor som grisar varannan vecka året runt. Stallet har sju separata grisningsstallar med 12 

boxar i varje stall som strös manuellt med långhalm och hackad halm 1-2 gånger per dag. I 

boxarna finns skyddande avbärare längs boxväggarna och en smågrishörna med värmelampa. 

Dräktiga suggor/gyltor flyttas till grisningsboxar en vecka före planerad grisning. Värmelam-

pan över smågrishörnan tänds tre dagar innan beräknad grisning och hörnan strös i samband 

med detta. Golvvärme finns i smågrishörnan och är inställd på 23 °C. Suggorna får ett anpassat 

torrfoder två gånger per dag via ett automatiskt utfodringssystem. Suggor som är lite under 

önskat hull runt och strax efter grisning får extra givor av pellets.  

Vid grisning vägs alla kultingar och får en örontatuering med id-nummer. Även suggan vägs 

strax efter grisning, ekolodas (vilket styr hennes utfodring) och antalet funktionella spenar kon-

trolleras. Mycket små grisar (under cirka 500 gram vid födsel) och svaga grisar som ej anses 

kunna överleva avlivas. Kullutjämning praktiseras vanligtvis inom 48 timmar efter födsel där 

de större kultingarna i kullen flyttas. I stora kullar där kultingarna börjar magra av efter några 

dagar, eller får mycket skador på trynena på grund av slagsmål vid digivning, sätts fat med 

mjölkersättning in. Kullar med lindrig diarré får elektrolytlösning. Vid fyra dagars ålder får 

smågrisarna en första injektion med järn samt öronbrickor. Vid två veckors ålder sätts en auto-

mat med torrfoder in i smågrishörnan till smågrisarna och de får en andra injektion med järn. 

Smågrisarna avvänjs vid fem veckors ålder. 

Gården använder ett eget system för dataregistrering där information om kullarna såsom kull-

storlek, antal levande födda, antal dödfödda, födelsevikt, behandlingar, dödsorsaker och vikt 

vid avvänjning noteras.  
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Besättningsstatistik 

Medeltal kullar 2012-2018 

Tabell 1 visar årliga medeltal från kullar i den aktuella besättningen mellan år 2012 och 2018.  

Tabell 1. Medeltal kullar 2012-2018 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal kullar 213 250 238 250 245 245 229 

Antal födda smågrisar 2847 3688 3734 3636 3782 3985 3820 

Medelantal födda/kull 13,37 14,75 15,7 14,54 15,44 16,27 16,68 

Medelantal lev födda/kull 12,05 13,53 14,2 12,92 13,94 14,87 15,12 

Medelantal avvanda 10,04 10,55 10,8 9,96 10,71 11,4 11,7 

Medelvikt födda 1,47 1,48 1,44 1,44 1,39 1,41 1,37 

Medelvikt lev födda 1,5 1,48 1,46 1,47 1,42 1,45 1,41 

Medelvikt avvanda 11,75 11,57 11,56 10,89 11,23 11,32 11,12 

% Dödfödda 9,8 8,29 9,31 9,21 9,7 8,7 9,6 

% Ihjällegade 5,45 8,93 10,6 9,2 6,9 6,2 7,1 

% Dödlighet födelse-avv 16,7 22,0 23,9 22,9 23,2 23,3 23,0 

Trender som ses i kullstatistik internationellt ses även här. Antalet födda smågrisar per kull har 

ökat med en sänkt födelsevikt som konsekvens. Andelen dödfödda liknar medelsiffror från Sve-

rige och att suggan ligger eller trampar ihjäl kultingarna är även här den vanligaste dödsorsaken. 

Dödligheten mellan födelse och avvänjning är relativt hög. 

Utgångsorsaker 

De vanligaste rapporterade utgångsorsakerna mellan dag 0 och 3 efter födelse i besättningen är 

dödsfödsel, att suggan ligger eller trampar ihjäl kultingarna, avlivning på grund av skada eller 

svaghet och svagfödd eller självdöd. Se sammanställning i Tabell 2. 

Tabell 2. Procent av totalt antal utgångna grisar mellan födelse och 3 dagars ålder 

År 2015 2016 2017 2018 

Dödfödda, % 28,66 29,45 28,14 33,69 

Ihjällegade/klämda, % 27,04 24,62 21,26 22,67 

Avlivade pga skada, % 4,94 3,72 6,89 3,39 

Avlivade pga svaghet, % 8,27 11,36 16,37 18,11 

Svagfödda/självdöda, % 2,32 6,13 4,19 4,87 
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Djurmaterial 

Enligt planen skulle hälften av kullarna från suggor och gyltor under två grisningsomgångar 

ingå i försöket, resterande skulle användas som kontroller. De valdes ut för att få en jämn för-

delning av suggornas ålder och ras mellan grupperna. Totalt grisade 10 suggor/gyltor i första 

omgången och 7 stycken under andra omgången. Under försöket utgick tre planerade kontroll-

kullar på grund av omlöpning och sjukdom. Totalt inkluderades 139 levande födda smågrisar 

från 10 kullar i försöksgruppen och 109 smågrisar användes som kontroller. Av de kultingar 

som ingick i försöket ansågs 33 kultingar vara små och svaga. 19 kultingar användes som kon-

troller vid mätning av rektaltemperatur, två ur varje försökskull, med undantag för en kull där 

endast en användes. Valet av vilka grisar som skulle få extra omvårdnad och vilka som skulle 

vara kontroller baserades på noterat allmäntillstånd och storlek, alltså en subjektiv bedömning. 

Fem kullar användes som kontroller under första omgången och två under den andra. Fyra sug-

gor/gyltor grisade för första gången (två ingick i försöket och två användes som kontroller), 

resterande suggor hade grisat mellan en och fyra gånger förut.  

Statistisk analys 

Effekten av extra övervakning och omvårdnad kring födseln på dödligheten analyserades stat-

istiskt med chi2-test och Fisher´s exact test för att se om det blev en signifikant skillnad mellan 

de två grupperna (försök och kontroll). För jämförelse av tillväxt mellan grupperna användes t-

test. Gräns för signifikant skillnad sattes vid p = 0,05. Beräkningarna utfördes i programmet 

Minitab 19. Mer avancerade beräkningar krävs egentligen för att kunna ta hänsyn till faktorer 

som kan påverka resultaten, till exempel att kultingarna kommer från olika grisningsomgångar, 

födelsevikt och kullstorlek. Eftersom försöksgruppen var liten och flera typer av omvårdnad 

praktiserades samtidigt ansågs enklare test vara tillräckliga för att få en bild av om dödligheten 

minskade eller tillväxten ökade i försökskullarna.  

RESULTAT 

Totalt föddes 279 spädgrisar i försöks- och kontrollkullarna under de två grisningsomgångarna, 

varav 32 var dödfödda. Det var 17 suggor eller gyltor som grisade, av dessa ingick 10 kullar i 

försöket och 7 kullar användes som kontroller. Av det totala antalet födda spädgrisar ingick 157 

grisar i försöket, 139 av dessa var levande födda. Av dessa kultingar ansågs 33 vara små och 

svaga och fick därför extra omvårdnad, 26 av dessa överlevde fram till avvänjning. Skiftesdi-

givning utfördes i tre stora försökskullar (18-22 kultingar) där antalet spenar inte räckte till alla 

kultingar. I den första försökskullen som föddes var 11 av 14 spädgrisar dödfödda, suggan gri-

sade för första gången men var frisk och pigg.  

Små och svaga kultingar 

Extra åtgärder utfördes i 9 av de 10 försökskullarna, i en av kullarna var alla mycket pigga och 

stora. Alla små och svaga kultingar i försökskullarna fick Piggyboost strax efter födelse (33 

kultingar). Sju kultingar badades för att höja deras kroppstemperatur. Nio spädgrisar fick mjöl-

kersättning via sond en till två gånger per dag under dag 1-3 efter födelse. Sju kultingar som 

fick extraomvårdnad dog, tre av dessa dog innan tre dagars ålder. De som dog senare hade en 

dålig tillväxt mellan födelse och tre dagars ålder, i snitt 60 gram. En av kultingarna gick istället 

ner i vikt. Fyra av de små och svaga kultingarna som dog led av hypotermi och badades, fem 
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av de sju kultingar som dog fick mjölkersättning. Fem dog på grund av traumatisk skada, en 

dog av eventuell aspirationspneumoni (se stycke nedan om dödsorsaker) och en fick svartskorv, 

ledinflammation och bölder. 

Temperatur 

Rektaltemperaturen mättes på totalt 52 kultingar i de 10 försökskullarna. 33 spädgrisar ansågs 

vara små och svaga och 19 pigga grisar användes som kontroller. Temperaturen hos kultingarna 

under deras tre första levnadsdagar varierade mellan 34,7- 39,4 °C. Generellt hade kontrollerna 

lite högre rektaltemperatur, framförallt första dagen, och spädgrisar med dåligt allmäntillstånd 

eller mycket låg födelsevikt hade generellt en låg kroppstemperatur några timmar efter födseln. 

För översikt av medeltemperaturer se figur 3.  

 

Figur 3. Medeltemperaturer hos små och svaga grisar (till vänster) samt kontroller (till höger) dag 1-3 

i de 10 försökskullarna.  

Grisar som var svaga och små hade generellt en relativt låg kroppstemperatur vid födseln men 

ökade sedan stadigt i temperatur allt eftersom de blev starkare och piggare (se Figur 4). Enstaka 

grisar som föddes med en normal kroppstemperatur drabbades av hypotermi i samband med att 

de utsattes för trauma eller drabbades av sjukdom. En mindre kulting föddes med en kropps-

temperatur på 36,7 °C vilken sedan sjönk till 34,4 °C dag 3 och samtidigt blev allmäntillståndet 

allt sämre. Små och svaga grisar som hade en rektaltemperatur på 36 °C eller lägre strax efter 

födseln dog eller avlivades senare av olika orsaker. Uppmätta rektaltemperaturer i studien an-

tydde att kultingar som var pigga och stora vid födsel hade högre kroppstemperatur från början 

och låg relativt stabilt mellan dag 1 och 3 med endast en liten ökning (se Figur 5). 
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Figur 4. Medeltemperatur hos små och svaga. Figur 5. Medeltemperatur hos kontroller. 

De sju kultingarna som drabbats av hypotermi badades en till två gånger under de två första 

levnadsdagarna (se Figur 6). Två grisar hade en kroppstemperatur på strax över 37 °C, vilket 

hade satts som en undre gräns, men badades ändå på grund av nedsatt allmäntillstånd. De som 

badades ökade oftast mellan 0,2-1,2 °C i kroppstemperatur efter 5 minuter i 38 °C varmt vatten. 

En spädgris sjönk i kroppstemperatur efter badet (0,2 °C).  

 

Figur 6. Uppvärmande bad med flytväst för underkyld spädgris. 

Omgivningstemperaturen i stallet strax efter grisning varierade mellan 17,4°C och 23°C. Tem-

peraturen i smågrishörnan varierade mellan 20,5°C och 25°C och på ytan under värmelampan 

varierade temperaturen mellan 29°C och 33,7°C. 

Vikter kultingar 

Födelsevikterna hos de levande födda kultingarna i försöks- och kontrollkullarna varierade mel-

lan 0,36-2,49 kg, medelvikt 1,47 kg. I försökskullarna vägde de i snitt 1,53 kg vid födelse jäm-

fört med 1,39 kg i kontrollkullarna. Kultingar som ansågs vara små och svaga i försökskullarna 

hade en födelsemedelvikt på 1,03 kg (varierade mellan 0,6-2,22 kg).  

För att få en mer överskådlig blick över grisarnas vikt delades kultingarna in i 3 grupper bero-

ende på födelsevikt; Grupp 1 (≤1,2 kg), Grupp 2 (1,2-1,6 kg), Grupp 3 (≥1,6 kg). Dödfödda 

räknades inte med. Procentuell fördelning av kultingarna i viktgrupperna visar att kontrollkul-

larna hade en högre andel kultingar som vägde under 1,2 kg jämfört med försökskullarna. De 

båda grupperna hade liknande andelar i Grupp 2. Försökskullarna hade högst andel kultingar i 

den tyngre viktgruppen (se Figur 7).  
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Figur 7. Procentuell fördelning mellan viktgrupper i försökskullar och kontrollkullar. 

Kultingarna i försöks- och kontrollkullarna ökade i snitt 10,1 kg i vikt mellan födelse och av-

vänjning vilket motsvarar en viktökning på 286 gram per dag. Den bästa kultingen ökade cirka 

16 kg i vikt, den sämsta 4,2 kg. Kultingarna i försökskullarna ökade i snitt lite mindre än kon-

trollkullarna (se Tabell 3). Ingen tydlig statistisk skillnad i tillväxt mellan försöks- och kontroll-

gruppen kunde ses (p = 0,055). De kultingar som fått extra omvårdnad ökade i snitt 8,97 kg. 

Vid jämförelse inom viktgrupperna mellan försök- och kontrollkultingarna kunde ingen signi-

fikant skillnad i de lättare grupperna ses (Grupp 1: p=0,208, Grupp 2: p = 0,747), däremot hade 

kontrollkultingarna i den tyngre viktgruppen (≥1,6 kg) en bättre tillväxt jämfört med försöks-

kultingarna (p = 0,002). Små och svaga kultingar samt två kontrollkultingar från varje försöks-

kull vägdes även vid tre dagars ålder. Vid jämförelse av tillväxt mellan små och svaga och 

kontrollerna i försökskullarna kunde ingen signifikant skillnad ses (p = 0,850). De små 

och svaga ökade i snitt 14 % i vikt jämfört med kontrollerna som ökade 15 % i vikt från 

födelse till tre dagars ålder.  

Tabell 3. Resultat vikter (med tillväxt menas viktökning i kg mellan födelse och avvänjning). Gruppering 

enligt födelsevikt: Grupp 1 = ≤1,2 kg, Grupp 2 = 1,21-1,59 kg, Grupp 3 = ≥1,6 kg 

 Försökskullar (10 st.) Kontrollkullar (7 st.) Totalt  

Medel födelsevikt, kg 1,5 1,4 1,5 

Medelvikt avvänjning, kg 11,3 11,9 11,6 

Medel tillväxt grupp 1, kg 8,8 9,5 9,2 

Medel tillväxt grupp 2, kg 10,2 10,0 10,1 

Medel tillväxt grupp 3, kg 10,1 11,5 10,6 

Medel tillväxt, kg 9,9 10,5 10,1 

Försökskullar

Grupp 1 (≤1,2 kg) Grupp 2(1,21-1,59 kg)

Grupp 3(≥1,6 kg)

Kontrollkullar

Grupp 1 (≤1,2 kg) Grupp 2(1,21-1,59 kg)

Grupp 3(≥1,6 kg)
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Spädgrisdödlighet 

Dödligheten var i medel 13,3 % totalt i försöks- och kontrollkullar under studien. Totalt 33 av 

248 levande födda kultingar dog mellan födelse och avvänjning. De flesta dog tidigt, 67 % 

dog mellan födelse och tre dagars ålder.  

I försökskullarna dog eller avlivades 16 spädgrisar av olika orsaker. 17 spädgrisar dog 

eller avlivades i kontrollkullarna. Dödligheten var lägre i försökskullarna, 11,5 % jämfört med 

15,6 % i kontrollkullarna, men ingen statistisk signifikant skillnad kunde ses (p = 

0,347). Kontrollkullarna var generellt större (17,4 kultingar per kull i medel jämfört med 

15,7 i försökskullarna) och kultingarna vägde i medel mindre vid födelse (medelvikt 1,4 kg 

jämfört med 1,5 kg i försökskullarna). Andelen dödfödda var något lägre i kontrollkullarna. 

Se Tabell 4 för sammanfattning av aktuella data. 

Tabell 4. Resultat försökskullar, kontrollkullar och totalt (kullstorlek = totalt antal födda i en kull) 

 Försökskullar (10 st.) Kontrollkullar (7 st.) Totalt  

Totalt antal födda 157 122 279 

Medel kullstorlek  15, 7 17,4 16,4 

Antal dödfödda 18 13 31 

Dödfödda, % 11,5 10,6 11, 1 

Antal levande födda 139 109 248 

Medel födelsevikt, kg 1,5 1,4 1,5 

Antal dödsfall födelse-avvänjning 16 17 33 

Dödlighet födelse-avvänjning, % 11,5 15,6 13,3 

Vid jämförelse av dödlighet mellan små grisar i försök- och kontrollkullarna (Grupp 1 = ≤1,2 

kg) hade försökskullarna högre dödlighet, 41,4 % jämfört med 28,6 % i kontrollkullarna, men 

ingen signifikant statistisk skillnad kunde ses mellan grupperna (p = 0,283). Vid jämförelse 

mellan kultingar som fått omvårdnad (tillhör flera viktgrupper) och små kultingar i kontrollkul-

larna (Grupp 1) kunde heller ingen signifikant skillnad ses (p = 0,484). För sammanställning se 

Tabell 5 och 6.  
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Tabell 5. Dödlighet för små kultingar (Grupp 1 = ≤1,2 kg) inom försöks- och kontrollkullar  

                                                              Försök Kontroll Totalt  

Antal levande födda Grupp 1 29 35 64  

Antal döda Grupp 1 12 10 22  

Dödlighet Grupp 1, % 41,4 28,6 34,4  

Tabell 6. Dödlighet för små och svaga kultingar i försökskullarna som fick extra omvårdnad 

                                                    Små och svaga   

Antal små och svaga 33  

Antal döda små och svaga 7  

Dödlighet små och svaga, % 21,2 

En kontrollkull drabbades av en sjukdom som gjorde att flera kultingar avled. Om denna kull 

utgår ur beräkningarna blir dödligheten i kontrollkullarna markant lägre, 12,3 %. Då blir skill-

naden mellan försöks- och kontrollgruppen ännu mindre (p = 0,853).  

Spädgrisar i försöks- och kontrollkullarna som dog eller avlivades tidigt, dag 1-3, var ofta små 

(82 % vägde under 1,2 kg vid födelse). Födelsevikten var i medel 0,81 kg hos alla som dog eller 

avlivades i försöks- och kontrollkullarna mellan födelse och avvänjning. Kultingar som vägde 

under 0,73 kg vid födelse dog före avvänjning. Kultingar som dog av trauma orsakat av suggan 

varierade i vikt och kunde både vara stora, pigga grisar och små svaga.  

Kullstorleken verkade påverka dödligheten i studien. Kullar med över 15 födda kultingar hade 

en signifikant högre dödlighet, 18,4 %, jämfört med 4,7 % i de kullar som hade under 15 födda 

kultingar (p=0,003).  

Hälsa spädgrisar och suggor 

Flera kultingar fick olika typer av behandlingar under diperioden, varav tolv från kontrollkul-

larna och nio från försökskullarna (totalt 21 kultingar, morbiditet 11 % respektive 6,5 %). Ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna kunde ses (p = 0,228). Nio av kultingarna från kontroll-

kullarna ingick i den kull som drabbades av en ännu okänd sjukdom där de fick symtom i form 

av diarré, avmagring och nedsatt allmäntillstånd. De behandlades med järn och antibiotika, men 

två dog trots behandling. Morbiditeten för kontrollkullarna blir 2,7 % om denna kull tas bort ur 

beräkningen. Resterande tre kontrollkultingar behandlades för ledinflammation, smärta och 

klövskada. Försökskultingarna behandlades av flera orsaker, mest hälta, smärta eller nedsatt 

allmäntillstånd och sårskador. Tre behandlade försökskultingar avlivades eller dog senare.  

Generellt var alla suggor var friska innan grisning men sju suggor (fem som ingick i försöket 

och två kontroller) fick behandling under digivning av olika orsaker. Tre försökssuggor fick 
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behandling mot feber eller smärta och nedsatt allmäntillstånd, två behandlades för mjölkstock-

ning. Av kontrollsuggorna så behandlades en för smärta och nedsatt allmäntillstånd och en för 

mjölkstockning.  

Dödsorsaker födelse-avvänjning 

Totalt obducerades 33 grisar från försökskullarna (se Tabell 7 för sammanställning av dödsor-

saker). 18 var dödfödda varav 11 kom från den försökskull där endast tre kultingar föddes le-

vande. Alla dödfödda från försökskullarna var fullt utvecklade men hade aldrig andats. Fyra 

kultingar dog av trauma från suggan. Två kultingar var mycket små vid födelsen och avlivades 

strax därefter på grund av dåliga överlevnadschanser. Två kultingar dog av svält eller svaghet. 

Hos tre kultingar kunde ingen dödsorsak fastställas. En kulting avlivades på grund av mjuk-

delsskada. Tre kultingar avlivades när de var några dagar-veckor gamla på grund av andnöd, 

svartskorv respektive skada. Grisen som hade andnöd hade fått mjölkersättning via sond och 

hade sedan observerats hosta upp vitt skum. Den avlivades ett par dagar efter sista givan med 

mjölkersättning på grund av nedsatt allmäntillstånd och svårigheter att andas. Vid obduktion 

sågs sparsamt med koagulerad mjölk i larynx, esofagus, magsäck och tarmkanal. Histologisk 

undersökning av lungorna visade en måttlig akut bronkointerstitiell pneumoni samt atelektas. 

Inget aspirerat material kunde påvisas i lungorna men det utesluter inte aspiration som möjlig 

orsak då det kan vara svårt att se histologiskt. Kultingen som var skadad hade en svullnad i 

muskulaturen vänster bak samt förstorade lymfknutor i området men inga andra fynd i skelett 

eller led kunde hittas vid obduktion. Grisen som drabbats av svartskorv var liten redan från 

början (0,77 kg födelsevikt) och hade växt dåligt jämfört med sina kullsyskon. Den visades 

även ha abscesser i multipla organ, ledinflammation samt en böld vid naveln.  

Tabell 7. Dödsorsaker försökskullar enligt obduktionssvar 

Dödsorsaker                                      Antal 

Dödfödda 18 

Svagfödd/mycket liten 2 

Svält/svaghet 2 

Trauma sugga 4  

Pneumoni 1 

Skada 2 

Pellegris/Svartskorv 1 

Okänt 3 

Totalt 33 

Kultingarna som dog eller avlivades i kontrollkullarna obducerades vanligtvis inte men vanliga 

dödsorsaker som rapporterades av personalen var avlivning på grund av svaghet och trauma 

från suggan. De kultingar som dog i kullen som drabbats av den okända sjukdomen obducera-

des. Dessa uppvisade likartade förändringar med akut fibrinös polyserosit. Transportsjuka 

(Glässers sjukdom) har tagits upp som differentialdiagnos men slutsvar har ännu inte kommit. 
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Antalet dödfödda i kontrollkullarna var 13, en av dessa var ej fullt utvecklad och fyra hade dött 

tidigare under dräktigheten.  

DISKUSSION 

Huvudsyftet med denna studie var att undersöka om extra omvårdnad av griskultingar runt gris-

ningen kunde minska spädgrisdödligheten och öka tillväxten. I Sverige har dödligheten mellan 

födelse och avvänjning i medel legat runt 17 % de tre senaste åren och trenden tyder inte på att 

den kommer att sjunka (Gård & Djurhälsan, 2018c). Dödligheten varierar istället från år till år 

och stiger och sjunker om vartannat. Samma variation i spädgrisdödlighet ses på gården där den 

här studien genomfördes. Där har de dock en betydligt högre spädgrisdödlighet jämfört med de 

besättningar som rapporterat in sina resultat från WinPig, runt 23 % de senaste åren. Dessa 

förluster påverkar grisproduktionens ekonomi och djurvälfärden negativt. Därför har det varit 

önskvärt att hitta sätt att med enkla medel sänka dödligheten som är som störst under spädgri-

sens första levnadsdagar. 

I den här studien kunde ingen skillnad i överlevnad ses mellan de kullar som fått extra omvård-

nad och de som sköttes enligt ordinarie rutiner. Procentuellt var dödligheten högre hos kontroll-

kullarna men vid statistisk beräkning ansågs denna skillnad inte vara signifikant. Detta behöver 

inte betyda att insatta åtgärder inte kan hjälpa utsatta kultingar att överleva utan kan ha berott 

på slumpmässiga variationer. Djurmaterialet som användes i studien var litet vilket gör att en-

staka händelse har stor påverkan på resultaten. Det första som skedde under den här studien var 

att en sugga födde en väldigt hög andel dödfödda kultingar (11 av 14), vilket är ovanligt. Detta 

gjorde att totala andelen dödfödda blev högre i försöksgruppen och de tre kultingar som över-

levde fick mycket bra förutsättningar för en god start i livet. Denna sugga blev även en utmärkt 

resurs för kullutjämning vilket kunde sänka konkurrensen bland kultingar i flera andra kullar. 

En liknande situation uppstod när en annan sugga som ingick i försöket födde en mindre kull 

på 8 kultingar. Kultingarna i den kullen var mycket stora och fina och flera kultingar från andra 

stora kullar kunde adopteras till denna sugga. Något annat som påverkade resultaten var att en 

av kontrollkullarna drabbades av en sjukdom som gjorde att flera kultingar dog. Om resultaten 

från denna kull skulle exkluderas hade dödligheten i kontrollgruppen minskat markant och mor-

biditeten hade vid jämförelse varit högre i försöksgruppen. 

Nyfödda kultingars vikt, rektaltemperatur och storlek på den kull i vilken de föddes är som 

nämnts tidigare viktiga parametrar för överlevnad vilket också har visats i flera studier 

(Tuchscherer et al., 2000; Panzardi et al., 2013). Resultaten från den här studien visar liknande 

samband. De flesta kultingar med låg födelsevikt överlevde inte fram till avvänjning, den 

minsta som överlevde i studien vägde 0,73 kg. Även låg kroppstemperatur verkade vara en 

viktig indikator för överlevnad. Alla grisar som någon gång under försöket hade en kroppstem-

peratur på 36°C eller lägre dog eller avlivades av olika orsaker. Därför är det som sagt viktigt 

att se till att nyfödda kultingar har goda möjligheter att kunna värma sig eller att tillföra värme 

till de som behöver. Att bada grisar i kroppsvarmt vatten, som var en av de extra åtgärderna i 

den här studien, ökade deras kroppstemperatur men det är viktigt att torka dem ordentligt efteråt 

så de inte förlorar värme genom avdunstning. En kulting i försöket som badades sjönk i kropps-

temperatur och detta berodde troligen på otillräcklig torkning. Även kullstorlek verkade ha på-

verkan på dödligheten i det här försöket där större kullar, över 15 kultingar, hade signifikant 
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högre dödlighet. Liknande resultat har rapporterats i flera studier, bland annat en studie av We-

ber et al. (2007) som visade att kullstorlek hade stor påverkan på dödligheten. Detta måste tas 

i beaktning när man jämför kontroll- och försökskullarna eftersom kontrollkullarna generellt 

var större och med mindre kultingar. I en större studie skulle det kanske ha varit en fördel att 

kunna gruppera kullarna beroende på storlek vid statistisk beräkning för att mer korrekt kunna 

jämföra dödlighet.  

För att se om en god start i livet kunde gynna smågrisar även senare studerades även tillväxten 

mellan födelse och avvänjning i försöket. Generellt ökar inte små grisar lika mycket i vikt som 

sina tyngre kullsyskon. Trots det verkade grisarna från kontrollkullarna ha något bättre tillväxt 

även om de generellt var mindre från början och kom från större kullar. Särskilt de tyngre gri-

sarna (≥1,6 kg vid födelse) växte bättre i kontrollkullarna. Möjlig orsak till detta skulle kunna 

vara att i kontrollkullarna var andelen stora grisar lägre (se fördelning Figur 7 under rubriken 

Resultat: Vikter kultingar) och därmed hade de tyngre spädgrisarna lättare att konkurrera med 

sina mindre kullsyskon. 

Det många forskare och andra griskunniga är eniga om är att råmjölken spelar stor roll för 

spädgrisöverlevnaden. När en nyfödd kulting får i sig en god mängd råmjölk kan det förebygga 

både hypotermi, trauma från suggan och sjukdom, vilka är de vanligaste dödsorsakerna (Noblet 

& Le Dividich, 1981; Spicer et al., 1986; Dyck & Swierstra, 1987; Holyoake et al., 1995; An-

dersen et al., 2009). Skiftesdigivning kan öka chanserna att alla kultingar får i sig tillräckligt 

med råmjölk (Donovan & Dritz, 2000) och detta testades i försöket på tre kullar för att se om 

det hade effekt på överlevnaden. Då det blev så få kultingar som ingick kan man inte säga om 

resultaten i den här studien är representativa. Däremot observerades det under övervakningen i 

försöket att nyfödda kultingar i stora kullar ofta kämpade med att nå spenarna och de små kul-

tingarna ofta hade svårt att konkurrera med sina större syskon om en plats vid juvret. I sådana 

kullar hade skiftesdigivning troligen gett positiva resultat. Andra studier som gjorts tyder på att 

skiftesdigivning kan öka spädgrisöverlevnaden. Studien gjord av Donovan & Dritz (2000) vi-

sade att skiftesdigivning kan vara gynnsamt i stora kullar. En ytterligare studie gjord i Sverige 

av Mattson & Mattson (2012) gav liknande resultat där skiftesdigivning ökade antalet avvanda 

grisar per kull och dödligheten minskade i stora kullar. I tidningen Grisföretagaren (Lindberg, 

2018) rekommenderas skiftesdigivning för att säkra spädgrisarnas överlevnad. Sammantaget 

tyder forskning på att skiftesdigivning, som är relativt enkelt att genomföra, kan gynna gris-

uppfödningen.  

En fråga som dykt upp under arbetet är om det egentligen finns någon nytta med att försöka få 

små och svaga grisar att överleva de första dagarna efter födsel, både vad gäller ekonomisk 

vinning och ökad djurvälfärd. Dessa grisar växer ofta sämre, löper större risk att dö senare under 

diperioden och drabbas oftare av sjukdomar (Baxter et al., 2008), vilket verkade vara fallet även 

i denna studie. Att ha en stor kull, även om flera kultingar är små, tär även på suggans resurser 

och ökar konkurrensen i kullen. Grisar har också till viss del en naturlig strategi där överpro-

duktion av kultingar ger möjligheter för konkurrens där de största och starkaste gynnas, vilket 

i sin tur gynnar grisens genetiska framsteg (Mock & Forbes, 1995; Forbes & Mock, 1998). 

Kanske är det därför svårt och ogynnsamt att sänka spädgrisdödligheten allt för mycket. Resul-

tat från en studie gjord av Svensson et al. (2011) visar dock att grisar som föds med en låg 
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födelsevikt kan bli lönsamma, främst i slaktsvinsproduktion, om de tillåts att vara en längre tid 

i tillväxtstallet. Detta kommer då i så fall omöjliggöra sektionerad omgångsuppfödning. Dessa 

små grisar kommer även kräva mer resurser i början av livet för att överleva men sedan har de 

en god tillväxt så länge de inte är allt för små (<1 kg födelsevikt). Liknande slutsatser present-

eras i försöket gjort av Milligan et al. (2002b). Motsägande resultat ses i studien gjord av Huting 

et al. (2017) som visade att prioritering av små grisar kan ha negativ påverkan på de större 

grisarna. Därför bör man ändå ha i åtanke att det kanske inte alltid är det bästa att försöka få 

alla spädgrisar att överleva.   

Grisgården där försöket utfördes har en relativt hög spädgrisdödlighet (cirka 23 %), vilket skulle 

kunna bero på att det är en försöksgård och att de måste spara försöksdjur som i vanliga fall 

skulle ha slagits ut. Den beräknade dödligheten under försöket var dock markant lägre än ge-

nomsnittet, 13,3 %. Det är svårt att säga vad det kan bero på. Om man jämför resultat från 

studien med gårdens medeltal tidigare år var kullstorlekarna ungefär desamma, grisarna i för-

söket vägde i medel mer och antalet dödfödda var högre. Är det en slumpmässig variation eller 

har något i rutinerna ändrats under försöket? Kan det ha varit nyttan av att ha ett par mindre 

kullar som kunde användas för kullutjämning? Det vore intressant att i ett senare skede jämföra 

dödligheten från dessa grisningsomgångar med resterande omgångar under 2019 för att se om 

det varierar över året. Att dödligheten var låg under försöket kan även ha påverkat resultaten då 

det är svårare att sänka dödligheten ytterligare om den redan är relativt låg. Skulle omvårdnads-

åtgärderna kunnat ge mer effekt om den generella dödligheten var högre? 

I efterhand finns det flera tillvägagångssätt i den här studien som kunde förbättrats. Att bara gå 

in och övervaka vid specifika tidpunkter upplevdes inte som värdefullt för spädgrisöverlevna-

den. Många kultingar dog under eller strax efter födseln och ofta hittades kultingar som dött när 

de inte varit bevakade. White et al. (1996) visade i sin studie att många grisar som vanligtvis 

skulle räknats som döfödda kan räddas vid övervakning av själva grisningen. Frågan är hur 

genomförbart det är i Sverige med tanke på att det inte är möjligt att inducera grisning här såsom 

de gjorde i den studien. Då kommer det kräva mycket extra tid på bara bevakning och sådana 

typer av personalinsatser är inte ekonomiskt möjligt i grisproduktionen som den ser ut idag. 

Utöver detta skulle kanske studien kunnat förbättrats avseende givan av energitillskott. Enligt 

instruktionerna skulle Piggyboost ges två gånger för bäst effekt och i studien gjord av Declerk 

et al. (2016) gavs tillskott flera gånger och detta ökade överlevnaden. I studien gjord av Schmitt 

et al. (2019) gjorde en enskild dos av energitillskott ingen skillnad.  

Resultat från studien visade alltså ingen minskning av spädgrisdödligheten och oavsett skulle 

resultaten inte kunna anses pålitliga då djurmaterialet var för litet för att ge statistisk relevans. 

Detta arbete bör mer ses som en pilotstudie och gör mer nytta som en inspiration till framtida 

försök än en källa till viktiga forskningsresultat. Slutligen så är det dessutom inte bara god 

omvårdnad av spädgrisar runt grisning som påverkar dödligheten, utan en rad andra faktorer 

inom genetik, miljö och hygien är lika viktiga för att ge grisar en god start i livet. En omfattande 

översiktsartikel av Edwards och Baxter (2015) tar upp många viktiga aspekter på spädgrisdöd-

lighet och vad som kan göras för att minska den. Där tar de bland annat upp vikten av mog-

nadsgrad vid födsel för överlevnad och diskuterar flera intressanta forskningresultat som för-

klarar varför grisproduktionen ser ut som den gör idag.  
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Sammanfattningsvis så har det trots det omfattande forskningsmaterial som finns gjorts få fram-

steg vad gäller spädgrisöverlevnad de senaste åren (Gård & Djurhälsan, 2018c). I denna studie 

kunde heller ingen förbättring av överlevnaden ses efter insättning av extra omvårdnadsåtgär-

der. Om bristen på förbättringar beror på begränsningar i den typ av produktion som bedrivs 

eller om det lagts fokus på andra saker inom grisskötsel och avel är svårt att säga. Även om 

omvårdnad runt grisning troligen förbättrats har spädgrisdödligheten påverkats av andra fak-

torer såsom ökad kullstorlek och selektion för tunga grisar (Herpin et al., 1993; Rothschild et 

al., 1994). Extra omvårdnad av spädgrisar är även tidskrävande och kan vara svårt att införa i 

dagens produktion. Mycket av det som påverkar grisens chans till överlevnad och god tillväxt 

bestäms redan under fosterstadiet och kanske det kan göras mer effektiva insatser inom avel 

och miljö snarare än inom omvårdnad av svaga grisar (Geisert et al., 1991; Foxcroft et al., 

2009). Slutligen ska även grisens evolutionära strategi tas i beaktning när spädgrisdödlighet 

diskuteras och kanske är det oundvikligt och naturligt för grisen att små och svaga kultingar till 

viss del selekteras ut.   
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POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 

I dagens grisuppfödning dör ungefär 17 % av grisarna strax efter födseln. Det beror på flera 

saker, bland annat griskultingarnas sköra fysiologi och utvecklingen inom grisaveln de senaste 

åren. Dagens suggor föder många kultingar, upp emot 25 stycken per kull, vilket i viss utsträck-

ning lett till att kultingarna som föds har blivit mindre och svagare. Att suggorna föder fler 

kultingar har dock till viss del uppfyllt sitt syfte: fler grisar per kull kan säljas till slakt. Men det 

sker till priset av att fler kultingar dör i början av sina liv. Detta utgör ett välfärdsproblem och 

är kostsamt för grisbönderna. Den här studien syftade till att undersöka om extra omvårdnad 

och övervakning av svaga och små kultingar under deras första dagar i livet kunde hjälpa dem 

att överleva och även gynna dem senare i deras liv.  

Extra omvårdnad innebar i studien att små och svaga grisar fick extra energitillskott via munnen 

strax efter födelsen, grisar som sjunkit i kroppstemperatur badades i fingervarmt vatten i 5 mi-

nuter för att få värme och grisar som var fortsatt svaga och fått otillräckligt med mjölk från 

suggan fick extra mjölkersättning. För att se till att alla kultingar fått i sig den livsviktiga mjöl-

ken med antikroppar som suggan endast producerar första dygnet efter grisningen, delades 

större kullar upp så att små och svaga grisar fick vara hos suggan i 30 minuter själva innan hela 

kullen släpptes in till suggan igen. Grisar som dog mellan födelse och 5 veckors ålder skickades 

för obduktion för att fastställa dödsorsak. Vanliga dödsorsaker var svaghet och att suggan tram-

pat eller klämt kultingen. 

Resultaten från studien visade inte på någon skillnad mellan de kullar som fått extra omvårdnad 

och de som sköttes enligt gårdens vanliga rutiner. Då bör dock noteras att det var relativt få djur 

som var med i studien och för att kunna dra relevanta slutsatser hade studien behövt vara större. 

Därför behöver det inte betyda att extra omvårdnad inte kan hjälpa svaga grisar. Det finns andra 

studier som visat på positiva resultat av extra omvårdnad. För att se om grisarna även senare i 

livet kunde gynnas av extra omvårdnad runt födelsen studerades också deras tillväxt. Grisarnas 

vikt vid födelse och efter fem veckor jämfördes. Där kunde inte heller någon skillnad ses mellan 

de kullar som fick omvårdnad och de som inte fick någon extra omvårdnad. 

I studien kunde det dock ses samband mellan dödlighet och andra faktorer, såsom grisens fö-

delsevikt och hur stor kullen var. Om grisen var väldigt liten vid födelsen eller föddes i en kull 

med många kultingar verkade den ha sämre chans att överleva. Det överensstämmer med resul-

taten från flera andra studier. 

Den här studien har alltså inte kunnat bidra med relevanta resultat som kan hjälpa att sänka 

dödligheten hos unga kultingar, men den kan hjälpa och vägleda framtida forskning. De faktorer 

som i studien verkat påverka dödligheten och dödsorsakerna kan användas för att utforma nya 

försök som kan rikta in sig på mer relevanta åtgärder och förbättringsstrategier.  

Slutligen bör det sägas att det gjorts en mängd forskning på nyfödda kultingar och trots till-

gångar på omfattande studieresultat har få framsteg gjorts. Dödligheten hos kultingar är fortfa-

rande hög och har snarare ökat de senaste åren. Detta kan till viss del bero på att de satsningar 

som gjorts inom grisproduktionen har fokuserat på annat än spädgrisdödligheten och att typen 

av grisuppfödning sett likadan ut under många år. Därmed är det ingen lätt uppgift att hitta 
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enkla lösningar på problemet. För att kunna göra betydande förbättringar kommer det troligen 

krävas förändringar inom många delar av grisproduktionen, bland annat grisskötsel och fördel-

ning av ekonomiska resurser. Kanske det i framtiden kommer att finnas nya sätt att hålla och 

föda upp grisar som är mer anpassat för de små och sköra kultingarna, vilket kan förbättra 

välfärden för djuren och även vara fördelaktigt för bonden.   
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