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Abstract   
The purpose of this study was to compile when and why piglets die during the suckling peri-
od. Piglet mortality is an important factor influencing the profitability of piglet production. 
There are many factors that play a role and interact whit each other. This study summarizes 
when the piglets die during the suckling period and reasons why the piglets die. The infor-
mation given is crushed, illness, management/environmental, genetic influence and piglet 
birth weight/farrowingprocess. The conclusion of this study is that many pigs die in early lac-
tation due to crushing and starvation which shows that it is important that the piglets are born 
strong, can avoid getting crushed and compete for the milk. This makes it important that a 
good environment is provided to the piglet and that the piglets get the care they need. Genetic 
effects vary greatly in results between different studies but most studies show that it is possi-
ble to improve piglet survival with breeding.    

Sammanfattning 
Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa när och varför smågrisar dör under dipe-
rioden. Smågrisdödligheten är en viktig faktor som påverkar lönsamheten i smågrisprodukt-
ion. Det är många faktorer som spelar roll och påverkar varandra. Studien tar upp när smågri-
sarna dör under diperioden och orsaker till att smågrisarna dör. De orsaker som tas upp är 
ihjälklämning, sjukdom, skötsel/ miljö, genetisk inverkan och födelsevikt/ grisningsprocess. 
Slutsatsen från denna litteraturstudie är att många smågrisar dör i början av diperioden av 
ihjälklämning och svält vilket visar att det är viktigt att smågrisarna föds starka och undvika 
att bli ihjälklämda av suggan och konkurera om maten. Detta gör att det blir viktigt att det är 
en bra anapassad miljö och att smågrisarna får den skötsel de behöver. Skattning av genetisk 
inverkan varierar mycket i resultat mellan olika studier men de flesta visar att det finns möj-
lighet till att förbättra smågrisöverlevanden med avel.  

Inledning 
Antalet producerade smågrisar per sugga och år är en viktig faktor som påverkar lönsamheten 
i smågrisproduktionen. Fler överlevande grisar efter avvänjning ger bättre ekonomi eftersom 
suggans kostnader sprids ut på fler producerade grisar (Lay 2002). I Sverige var under år 2012 
smågrisdödligheten under diperioden 18,0 % av levande födda smågrisar (Svenska Pig 2012). 
Därtill är i genomsnitt en gris per kull dödfödd. Under senaste 10-25 åren har antalet produce-
rade grisar per årssugga ökat i västvärlden genom selektiv avel på större kullar dock har anta-
let döda smågrisar per kull under diperioden per kull ökat. Skötseln är viktig de första dagarna 
efter grisning eftersom dödligheten är störst under denna period. Den skötsel som för närva-
rande är mest fokus på är att kontrollera sjukdomar, utfodring av suggan för maximal mjölk-
produktion och bra anpassad smågrishörna. Även kullutjämning av smågrisar för en optimal 
kullstorlek och en rätt tempererad miljö för smågrisarna är viktigt. För att minska sjukdomar-
nas förekomst sker arbete med hygien, omgångsvis produktion, medicinering och bevakning 
av hälsostatus i besättning (Kirkden et al. 2013). Idag är det inte ett stort problem med sjuk-
domar då man har vacciner mot många av sjukdomarna. Till exempel Coli-spädgrisdiarré, 
tarmbrand, nyssjuka, kikhosta och PRRS(Svendsen u.å). Det är många faktorer som påverkar 
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smågrisöverlevnaden vilket gör det svårt att se den direkta orsaken. Faktorer som kan påverka 
är hygien i stallet, skötsel, foder, genetisk bakgrund och suggans moders beteende (Lay 2002). 

Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa varför och när smågrisarna dör under 
diperioden. De orsaker jag tittat på är genetisk inverkan, födelsevikt/ födelseprocess, miljö/ 
skötsel och sjukdomar.   

När dör smågrisarna 
De första dagarna i en gris liv är de mest kritiska och det är då flest smågrisar dör. Av de gri-
sar som dör är det mer än hälften av dödligheten som sker under de första fyra dygnen (Dyck 
& Swierstra 1987; Marchant et al., 2000) i vissa fall dör hälften endast under de första två 
dygnen (Hales et al. 2013). Enligt Dyck & Swierstra (1987) är dödsorsaken ”svält” vanligast 
på dag fyra, fem och är även relativt högt under vecka två. Pedersen et al. (2010) studerade 
skillnader i fixerade och frigående suggor fann att dödligheten var störst under första dagen 
efter födsel där den högsta orsaken var ihjälklämning och näst högsta svält. Antalet grisar som 
dog av dessa orsaker sjönk under de två kommande dagarna för att sedan ligga på jämn nivå. 
Efter att grisarna nått en veckas ålder är den största orsaken till att de dör av sjuk-
dom(Pedersen 2010). Enligt Valros et al. (2003) minskar suggans aktivitet signifikant efter 
första veckan efter grisning. Suggans rörelse stående till liggande minskar med att tiden efter 
grisning ökar. Enligt Tuchscherer et al. (2000) dör 14,3 % smågrisar av levande födda under 
de första tio dagarna av dödsorsakerna svält, köld, sjukdom eller klämda av suggan.   

Orsaker 
Genetisk inverkan 

Smågrisdödligheten påverkas av två genetiska komponenter, smågrisen egna genetiska för-
måga att överleva och suggans genetiska förmåga att ge smågrisen en optimal miljö. Baxter et 
al. (2010) delade i ett försök in gyltor i två grupper, födda i kullar med hög smågrisöverlevnad 
(HS) och en kontroll grupp med normal smågrisöverlevnad (C). Gyltor från dessa grupper 
fick grisa i ett konventionellt frigående utomhussystem och ett konventionellt inomhussystem. 
Gyltorna filmades tre dagar innan grisning tills två dagar efter grisning. I utomhussystemet 
hade smågrisar i HS-kullarna högre överlevnad medan i inomhussystemet var det ingen signi-
fikant skillnad mellan grupperna. Vanligaste orsaken till att smågrisarna dog var klämning av 
gyltan men HS kullar hade högre andel ”övriga dödsorsaker” såsom missbildning, matsmält-
ningsstörning och okänd orsak, än de i C-gruppen.  

I en studie av Dyck & Swierstra (1987) studerades orsaker till smågrisdödlighet mellan två 
olika korsningskombinationer, Yorkshire sugga med Yorkshire galt och Yorkshire x Lacombe 
sugga med Yorkshire galt. Det föddes totalt 2388 smågrisar varav 24 % dog innan avvänj-
ning. Några identifierade orsakerna till smågrisdödligheten var dödfödda 22,3 %, ihjälkläm-
ning 23,9 %, svält 26,9 %, sjukdom 0,9 %, avlivning/övrig oidentifierade orsaker 11.4 %, 
Utsatta 2,3 %, missbildning 0,9 % och 11, 4 % av sekundär betydelse. Det var ingen skillnad 
mellan de olika korsningskombinationerna i antalet smågrisar som dog under diperioden. Un-
der de första fyra dagarna skedde mer än hälften av alla dödsfall. Dödligheten var större i kul-
lar med fler än 15 smågrisar. Svält var vanligast på dag fyra, fem och var även relativt högt 
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under vecka två. Svält uppstod i 66 kullar av 233 där 22 av dem hade fler än tre smågrisar 
som dött av detta. 

Strange et al. (2013) studerade hur gener påverkar förekomsten av olika diagnoser på döda 
smågrisar: dödfödda, svagfödda, svält, ihjälklämd och övriga orsaker. Arvbarheter och gene-
tiska korrelationer skattades. I studien ingick data om suggor och galtar med identifiering av 
släktskap fyra generationer bakåt i tiden. Totala smågrisdödligheten var 23,1 % av totalt 
födda, och av dessa 23, 1 % var 50 % dödfödda, 18, 3 % var ihjälklämda av suggan, 11,7 % 
dog av svält, 10,3 % av svaga vid födsel 9,7 % dog av övriga orsaker. Totalt dog i denna stu-
die 19,3 % av alla smågrisar under de första fyra dagarna efter grisning. Arvbarheter skattade 
från galten till smågrisarna och arvbarheter skattade från suggan till smågrisarna. Hos galten 
uppskattades arvbarheten för dödfödd 0,08, svag vid födsel 0,09, svält 0,21, klämda 0,10 och 
övriga 0,16. Hos suggan uppskattades arvbarheten för dödfödd 0,24, svaga vid födsel 0,19, 
svält 0,23, klämda 0,11 och övriga 0,01. Korrelationen mellan svag vid födsel och döda på 
grund av svält var hos galt 0,30 och hos suggan -0.11. Svag vid födsel och ihjälklämning har 
en korrelation hos galt 0,10 och hos suggan 0,44. Mellan ihjälklämning och svält var korrelat-
ionen hos galt 0,29 och hos suggan 0,75. 

Grandinson et al. (2002) studerade genetiska parametrar för smågrisdödlighet hos Yorkshire 
under de tre första veckorna efter födseln. Studien analyserade på genetisk påverkan på total 
dödlighet, dödfödd, ihjälklämning och dess relationer till födelsevikten. Studien gjordes under 
de tre första veckorna efter födsel. Analyser som gjordes var ”mixed linear animal model” och 
tröskelmodell. Maternell arvbarhet för födelsevikt hos var 0,15 och direkta arvbarheten skat-
tades till 0,04. Korrelationen mellan materiell och direkt arvbarhet var positiv med ett medel-
värde från analyserna på 0,33. Den linjära modellen gav en arvbarhet på 0,01 för ihjälkläm-
ning, 0,04 för dödfödda och total dödlighet 0,03. Tröskelmodellen gav en arvbarhet på 0,06 
för ihjälklämning, 0,15 för antal dödfödda och 0,05 för total dödlighetet.   

Ett kommersiellt avelsföretag med data från några länder i Europa uppskattade arvbarheten 
för dödlighet under diperioden till 0,060 (Knol et al. 2002). Enligt Knol (2001) är arvbarheten 
för födelsevikten ca 0,05 som direkt effekt och ca 0,20 som maternell genetisk effekt. Hell-
brügge et al. (2008) studerade genetiska parametrar på smågrisdödlighet på fixerade suggor i 
individuella boxar. Arvbarhet för ihjälklämning skattades till 0,03, för ihjälklämning innan 
dag tre var 0,04 och efter dag tre var 0,03. Arvbarheten för att bli ihjälklämda med en vikt 
över eller under 800g var ett värde till 0,03. Korelation mellan totalt födda per kull och totalt 
antal överlevande per kull var 0,98.       

Arango et al. (2005) studerade genetiska parametrar för smågrisöverlevnad och födelsevikt 
hos rasen Yorkshire i USA. Under diperioden dog 11,8 % av smågrisarna där hälften av dessa 
dog inom de första fem dagarna efter födsel. Den största faktorn som hade samband med 
smågrisdödligheten var födelsevikten och ökade med smågrisens minskande vikt. Direkt arv-
barhet för smågrisdödlighet var 0,02-0,05 och maternella avbarheten var 0,08-0,10. Den di-
rekta korrelationen mellan födelsevikt och smågrisöverlevnad var mellan -0, 34 och -0,43 
medan materiella korrelationen var mellan 0,13 och – 0,31. Gilbert et al. (2000) har visat i en 
studie att maternella genetiska korrelationen mellan födelsevikt och kullstorlekt var -0,20 och 

3 
 



direkt korrelation motsvarande -0,18. I en studie av Milligan et al. (2002) studerades gene-
tiska parametrar för födelsevikt och antal födda i kullen. Korrelation mellan antal levande 
födda och medelvärdet på födelsevikten i kullen var – 0,458.                                                                                                                                                                                                                              

Tabell 1: Sammanställning av skattningar på arvbarheter. Modifierad av Strange et al. (2013), Gran-
dison et al.(2010), Knol (2001), Hellebrügge et al.(2008), Arango et al.(2005) 

    död-
födda 

svagfödd svält klämd Klämd 
innan 
dag 3 

Klämd 
efter 
dag 3 

födelse-
vikt 

Total 
dödlighet 

Strange et 
al. (2013) 

                  

multitrait 
generalized 
linear mixed 
model 

Paternell-
Direkt 

0.08 0,09 0,21 0,1         

  Maternell-
Direkt 

0,24 0,19 0,23 0,11         

Grandison 
et al. (2010) 

                  

Mixed linear 
model 

Maternell 0,04     0,01     0,15 0,03 

  Direkt             0,04   
threshold-
linear model 

Materinell 0,15     0,06     0,22 0,05 

Knol (2001)                   

  Maternell             0,2   
  Direkt             0,05   
Hellebrügge 
et al. (2008) 

                  

          0,03 0,04 0,03     
Arango et 
al. (2005) 

                  

Multiple trait 
threshold 
linear 

Direkt               0,02-0,05 

  Maternell               0,08-
0,010 
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Tabell 2: Sammanställning av skattningar på korrelationer. Modifierad efter Strange et al. (2013), 
Knol (2001), Arango et al. (2005), Gilbert et al. (2007)  

  Födelse-
vikt-total 
dödlighet 

Födel-
sevikt-
klämd 

Svag-
död av 
svält 

Svag-
klämd 

Klämd
-svält 

Totalt 
födda-totalt 
överle-
vande 

Födelsevikt- 
total smågri-
söverlevnad 

Födelsevikt-
kullstorlek 

Strange 
et al. 
(2013) 

         

multitrait 
general-
ized line-
ar mixed 
model 

Mater-
nell-
direkt 

  -0,11 0,44 0,75    

 Pater-
nell-
direkt 

  0,30 0,10 0,29    

Knol 
(2001) 

         

       0,98   

Arango 
et al. 
(2005) 

         

multiple 
trait 
threshold-
linear 
analysis 

direkt       -0,34 till -
0,43 

 

 mater-
nell 

      0,13 till -
0,31 

 

Gilbert 
et al. 
(2007) 

         

REML 
multitrait 
individual 
animal 
model. 

mater-
nell 

       -0,20 

 direkt        -0,18 
 

Smågrisstorlek och födselprocess 

Grisar med näringsbrist eller syrebrist under fosterstadiet kan orsakas av för tidig lossning av 
fosterhinnan, att navelsträngen är skadad eller ligger fel och svag förbindelse mellan foster-
hinna och livmodervägg. Grisar kan även få syrebrist under grisning och det är större risk om 
grisningen tar lång tid. Grisen har ett väl utvecklat hjärn-och nervsystem vilket gör att den blir 
känslig för syrebrist under födseln(Svedsen u.å). Om suggan inte har fått tillräckligt med mot-
ion kan det leda till längre grisningstid. Svaga födda grisar kan bero på syrebrist och inte full-
ständigt utvecklade. Dessa grisar har lägre fall i kroppstemperatur efter grisningen. Svält hos 
gris definieras av att grisen föds i normal storlek utan synliga fysiska störningar men dör av 

5 
 



näringsbrist. Grisen har inte fått tillräckligt med mat för att suggan har för liten mjölkprodukt-
ion, för stor kull till förhållande till antal spenar eller att grisen på något sätt inte kommer åt 
spenen (Svendsen u.å). Att smågrisen har en låg födelsevikt medför att den föds med mindre 
energi reserver, känsligare mot kyla och sämre förutsättningar att konkurera med sina kullsys-
kon om maten. Svår förlossning kan medföra att smågrisen drabbas av syrebrist under föd-
seln. Detta medför att smågrisen har större risk att bli nedkyld och drabbas av hypotermia. Det 
kan också leda till minskad tillväxt hos smågrisarna och ökar antalet dödfödda hos suggan. 
Smågrisar med låg vikt som är födda i stora kullar kräver längre tid för att uppnå önskad 
slaktvikt än smågrisar i kullar med färre antal (Lay et al. 2002). Stora smågrisar gör att gris-
ningen kan ta lång tid och gör att grisar som föds sent i kullen kan få syrebrist (Lay et al., 
2002; Alonso-Spilsbury et al., 2007). Tuchscherer et al. (2000) visade i en studien att födelse-
vikten har betydelse för de överlevande grisarna hade signifikant högre födelsevikt än de som 
dog under diperioden. Smågrisar som dog hade längre tidsintervall från att de föddes till att de 
nuddade juvret jämfört med de som inte dog. Smågrisar med lägre temperatur en timme efter 
födsel hade större risk att dö under diperioden. En faktor som kan påverka hur många grisar i 
en kull som dör är hur många som födds i kullen och den genomsnittliga vikten i kullen. Detta 
visades i en studie av Beaulieu et al.(2010) visade att fler födda grisar i en kull leder till lägre 
genomsnittlig vikt i kullen och även Marchant et al. (2000) fann detta i en studie där smågri-
sar som inte överlevde till dag sju efter grisning hade signifikant lägre vikt än de som över-
levde. Födelsevikten hos de grisar som dog av svält eller hypotermia var signifikant lägre än 
hos de som dog av andra orsaker. Det totala antalet döda i en kull var signifikant kopplat med 
antal smågrisar i kullen och kullnummer hos suggan. Andersen et al. (2005) fann att större 
kullar leder till mindre genomsnittlig viktökning under de första tre levnadsdygnen i kullen.  
 
Ihjälklämning  

Att smågrisar kläms ihjäl är den vanligaste orsaken till smågrisdödlighet under diperioden hos 
många producenter. Det kan finnas bakomliggande faktorer till att smågrisen kläms ihjäl som 
till exempel att den är svag på grund av svält eller sjukdom (Svendsen u.å). Det är därför vik-
tigt att kunna identifiera den bakomliggande orsaken till att smågrisen kläms ihjäl. Boxens 
utformning är viktigt och att suggan är försiktig mot smågrisarna (Lay et al., 2002; Andersen 
et al., 2005; Pedersen et al., 2010). I en studie av Hellbrügge et al. (2008) klämdes 12, 4 % av 
levande födda smågrisar ihjäl under suggan. 8,8 % av 12, 4 % under de första tre dagarna och 
10,9 % vägde under 800g vid födseln. Enligt Andersen et al. (2005) är rörelsen när suggan 
rullade från att ligga på mage till att ligga på sidan den som orsakar flest ihjälklämningar. 
Detta visades i en studie där denna rörelse orsakade 71 % av alla ihjälklämningar. Denna rö-
relse var den ända då flera smågrisar klämdes ihjäl vid samma tillfälle. Suggorna filmades 
under de första fyra dagarna efter grisning för att se hur smågrisarna klämdes ihjäl. De suggor 
som klämt ihjäl två eller fler smågrisar av levande födda och de som inte klämt ihjäl några 
smågrisar användes i studien. Den grupp där suggorna legat ihjäl två eller fler smågrisar av 
levande födda var det 41 % av smågrisarna som dog av ihjälklämning. Av dessa 41 % var det 
endast 9 % som inte hade fått i sig någon mjölk. I 33 % av fallen av ihjälklämning hade sug-
gan nosat eller vänt huvudet mot smågrisen innan hon låg ihjäl dem (Andersen et al. 2005). 
Enligt Weary et al. (1998) orsakade suggans rörelser stående till att lägga sig ner och från att 
ligga på mage till att ligga på sidan 90 % av alla ihjälklämningar. Faktorer hos smågrisen som 
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påverkar risken för att bli ihjälklämd visades i en studie av Pedersen et al. (2010) som tittade 
på egenskaper som skiljer sig mellan olika miljöer. I studien användes två grupper av gyltor 
som delades in efter hur många smågrisar som blivit ihjälklämda i gyltans egen födelsekull. 
Slumpmässigt delades gyltorna i dessa två grupperna in i olika grisningsmiljöer, fixerad eller 
frigående grisningsbox. När smågrisarna föddes togs ett blodprov från navelsträngen och efter 
två timmar noterades smågrisarnas temperatur. Från blodprovet mättes mängden mjölksyra 
som var högt om smågrisen har haft syrebrist under födseln. Genom att titta på filmen eller 
undersöka smågrisarna som dog under digivningstiden klassades deras dödsorsaker: dödfödd, 
ihjälbiten, klämd (med eller utan mat i magen), svält, sjukdom eller övriga orsaker. Av totalt 
födda smågrisar var 5,2 % dödfödda och 19,1 % av levande födda dog innan dag 21. Det var 
ingen skillnad i antalet smågrisar som dog mellan de olika miljöerna. I båda grisningsboxarna 
minskade ihjälklämning med att födelsevikten ökade. Låg temperatur två timmar efter födseln 
gör att grisen har svårare att återhämta sig och återställa kroppen i balans efter födseln. Det 
har visat att lägre temperatur efter 2 timmar efter födsel ökar risken för att smågrisen ska bli 
klämd. Av de smågrisar som blev ihjälklämda var 35 % döda utan att ha mjölk i magen. An-
delen döda på grund av svält ökade signifikant med minskad vikt. Lägre temperatur vid 2 
timmar efter födsel medför även högre risk att dö av svält. Även att dö av någon sjukdom 
ökade med sjunkande temperatur mätt 2 timmar efter födsel. Smågrisar som haft syrebrist 
under födseln hade högre risk att dö av klämning (Pedersen 2010).         

Suggas beteende 

Andersen et al. (2005) gjorde beteendetester för att se hur mycket suggorna uppmärksammade 
smågrisarna. Ljud från suggans egna smågrisars skrik spelades in och spelades upp för suggan 
och det studerades hur länge det dröjde innan hon reagerade och hade noskontakt med en kul-
ting. De suggor som inte legat ihjäl några smågrisar reagerade signifikant snabbare på ljudet 
och hade tidigare noskontakt med en kulting. De suggor som inte låg ihjäl några smågrisar 
visade även ett mer aktivt bobyggande beteende sex till åtta timmar innan grisning men sista 
timmen innan grisning visade de suggor som klämt ihjäl smågrisar ett större bobyggande be-
teende. 

En sugga med högre kullnummer har signifikant högre antal levande födda smågrisar men 
även högre andel ihjälklämda smågrisar. Dessa egenskaper har en numeriskt positiv korrelat-
ion. Suggor som var tillbakadragna mot mänsklig beröring bytte oftare position och rörde sig 
mer vid hantering av smågrisarna (Lensink et al. 2009).  

Sjukdom 

Råmjölken med antikroppar är en viktig faktor för att smågrisen ska ha ett bra skydd mot in-
fektioner och sjukdomar. Nyfödda grisar som är nerkylda har svår förmåga att få i sig tillräck-
ligt med råmjölk vilket gör att de hamnar i negativ energibalans och är känsligare för infekt-
ion (Svendsen u.å).   

Diarré 

Diarré är inte bland de vanligaste orsakerna till smågrisdödlighet men när det bryter ut kan det 
orsaka en stor förlust av smågrisar. Den viktigaste faktorn för att minska diarré är att vacci-
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nera suggan, ha bra stallhygien, personhygien och hantering av smittade föremål. (Lay et al., 
2002; Melkebeek et al. 2013; Svendsen u.å). Grisar har inte utvecklat immunförsvar när de 
föds och det är därför viktigt att de får i sig antikroppar från råmjölken. När grisen har diarré 
har den svårare att hålla kroppstemperaturen vilket gör att den blir känsligare för temperaturen 
i den omgivande miljön. Smågrisar som utsätts för kall miljö har större risk för att få sämre 
immunförsvar och därmed högre risk för hypotermia, kroppens inre temperatur är så låg att 
metabolism och andra kroppsfunktioner inte fungerar normalt. Sjuka och nedkylda grisar är 
ofta mindre aktiva och reaktiva vilket gör att de har större risk att bli klämda av suggan. Be-
sättningens hälsostatus kan påverka smågrisdödligheten genom att suggorna bär på virus eller 
bakterier som kan smittas till smågrisarna (Lay et al., 2002; Melkebeek et al. 2013). 

Madec et al. (1997) studerade på grisproducerande gårdar i Frankrike mag-tarmstörningar hos 
smågrisar och deras effekter på grisen. Temperatur, hygien, förbrukad fodermängd, vatten-
kvalité, boxens utformning, ventilation registrerades hos de olika gårdarna som ingick i stu-
dien. Studien visar att spädgrisdiarré har en latensperiod, period där sjukdomen inte syns eller 
vilar, på 3-4 dagar och bryter sedan ut och hade en stor spridning till mer än 35 % av alla 
grisningsboxar. Maximal spridning nåddes på dag 7-9 efter födsel. Diarré fanns fortfarande 
hos smågrisarna hos 25 % av boxarna dag 22. Av de smågrisar som dog var 58 % av dessa 
orsakade av mag-tarmstörning. Diarréförekomst ger en nedsatt tillväxthastighet.   

Övriga sjukdomar 

Fläkta grisar är smågrisar som har svårt att hålla ihop benen vilket gör att den inte kan gå av 
sig själv. För att hjälpa grisen tejpas benen ihop under några dagar med normalt avstånd mel-
lan dem. Denna sjukdom är delvis genetiskt påverkad. Fläkta grisar dör lättare av svält och 
ihjälklämning eftersom de har nedsatt rörelseförmåga. Ledinfektioner är en generell infektion 
som sitter i grisens led. Detta leder till att grisen har svårare att röra sig och dör lättare av 
ihjälklämning och svält. Det är viktigt att ha god hygien och minska risker för sår på smågri-
sarna (Svendsen u.å).   

Skötsel och Miljö  

En risk är att smågrisarna drabbas av köldstress under de första levnadsdagarna då deras ter-
moneutrala zon är liten och ligger högt (med lägsta gränstemperatur 34,6). Grisen försöker 
hålla sin temperatur genom att stänga av blodflöde till perifera delar av kroppen, rysningar 
och ökning av metabolisk hastighet. Låg temperatur i smågrisens omgivande miljön kan vara 
en faktor som leder att grisen blir sjuk (Lay et al. 2002). Påverkan av värmegolv i grisnings-
box för att öka överlevnaden hos smågrisar studerades av Malmkvist et al. (2005) där sug-
gorna delas in i två grupper med och utan värmegolv. I kontrollgruppen utan värmegolv dog 
större andel grisar under dag 1-7 än hos grisarna med värmegolv. I boxarna med värmegolv 
hade smågrisarna större ökning i vikt under det första dygnet jämfört med de utan värmegolv. 
I kontroll gruppen tog det längre tid för smågrisarna att återhämta sig från temperatur fallet 
efter födseln. Det är även viktigt med hanteringen av smågrisen direkt efter födseln som visas 
i en studie av Vasdal et al. (2011) där det smågrisarna delades in i olika hanteringsgrupper 
kontroll, placerade i smågrishörnan, placerade vid juvret, torkad och tillbaka satt där den togs 
ifrån, torkad och placerad i smågrishörnan och torkad och placerad vid juvret. Det dog fler 
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smågrisar i gruppen där smågrisar lades vid juvret jämfört med kontroll och gruppen där små-
grisarna torkades och placerades i smågrishörnan. Smågrisarna i grupperna där de torkades 
och lades tillbaka och där de placerades i smågrishörnan hade minst andel dödsfall där små-
grisar inte fått i sig mjölk innan de dog. Signifikant lägre andel smågrisar klämdes ihjäl utan 
att ätit i kontroll gruppen jämfört med placerade i smågrishörnan, placerade vid juvret och de 
torkade och placerade vid juvret. Dödligheten var lägre i de kullar där det var färre smågrisar 
per spene. Högre födelsevikt, kortare tid innan första gången de drack och högre temperatur 
två timmar efter födsel hade alla en koppling till lägre dödlighet. En ökad kullstorlek resulte-
rade i högre dödlighet. I grupperna ”torkade och placerade vid juvret” och ”placerade vid juv-
ret” hade kortast tid innan smågrisarna åt första gången. Tiden var kort hos de kullar där det 
var färre smågrisar per spene, högre födelsevikt, högre temperatur två timmar efter födsel. 
Grisar i gruppen där de placerades i smågrishörnan hade minst värmeförlust. De smågrisar 
som var födda tidigt i kullen, hade högre födelsevikt och kortare tid innan de åt och hade 
mindre värmeförlust fram till två timmar efter födsel. Smågrisarna i gruppen som placerades i 
smågrishörnan hade lägst viktökning under de första två timmarna efter födseln. Under de 
första tjugofyra timmarna hade även den som torkades och lades tillbaka och de som placera-
des vid juvret lägre tillväxt jämfört med övriga grupper (Vasdal et al. 2011). Holyoake et al. 
(1995) jämförde i en studie två grupper med suggor där en av grupperna hade en skötare som 
hjälpte till vid födseln, värmde nerkylda smågrisar, nappade svagt födda grisar, gav saltlös-
ning till uttorkade grisar och tejpade ihop fläkta grisar under de tre första dagarna. I gruppen 
där skötaren övervakade var det färre grisar som dog jämfört med de som inte bevakades. Det 
var total högst dödlighet under de första tre levnadsdagarna. 

Skötsel av suggorna är även en viktig faktor som Andersen et al. (2007) studerade på gårdar i 
Norge. På gårdar där det utfodrades med grovfoder var det lägre dödlighet jämfört med de 
som inte utfodrade med grovfoder. Dödligheten var signifikant lägre hos suggor i grisnings-
boxar som var utrustade med avbärningsrör längs med tre väggar. De gårdar som flyttade de 
nyfödda grisarna till juvret efter födsel hade mindre dödlighet jämfört med de som inte gjorde 
det. Det visade ingen skillnad om smågrisarna stängdes in i smågrishörnan under tiden suggan 
fick foder. Att smågrisarna torkades efter födsel och flyttades till värmelampa hade ingen sig-
nifikant påverkan på smågrisöverlevnaden (Andersen 2007).  

Damm et al. (2004) studerade inverkan av bobyggnings material till suggor som ska grisa. I 
studien jämfördes om suggan fått lång halm i tillägg till sitt vanliga hackade halm två dagar 
innan beräknad grisning tills fyra dagar efter grisning för att se hur bobyggande beteende på-
verkar smågrisöverlevnaden och tillväxten hos smågrisen. Suggorna fick 2,5 kg lång korn-
halm varje dag utlagt på golvet. På dag fyra efter födseln togs allt strö bort från boxen föru-
tom det på smågrisytan. Suggorna filmades för att kunna studera deras beteenden. Resultatet 
visade inga signifikanta skillnader mellan antal döda och dödsorsaker mellan grisarna som fått 
extra långt strö och de i kontrollgruppen. Detta resultat stämmer med Chaloupková et. al 
(2011) studie där spån och halm som gavs till varsin grupp av suggor. Resultatet visade att 
gruppen som fick spån började tidigare med bobyggning och varade under en längre tid jäm-
fört med halm. Suggor med halm bäddade mer efter att första grisen var född. Halm och spån 
innan och efter grisning till suggan hade ingen påverkan på dödlighet hos smågrisarna eller 
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deras tillväxt. Weber et al. (2007) visade att det inte är någon skillnad mellan frigående och 
fixeranade suggor i antalet smågrisar som dör under diperioden. Hos frigående suggor dog det 
större andel smågrisar av ihjälklämning men färre av andra dödsorsaker jämfört hos de fixe-
rade. En studie av Pedersen et al. (2010) fanns ingen skillnad i antalet döda smågrisar mellan 
fixerade och frigående suggor men att dö av dödsorsaken sjukdom var signifikant högre i fri-
gående grisningsbox.     

Diskussion 
Genom att öka antalet överlevande smågrisar kan man öka lönsamheten i smågrisproduktion-
en. Det är därför viktigt att veta varför smågrisarna dör och vad som orsakar det för att kunna 
förbättra överlevnaden. Det är många faktorer som påverkar vilket gör det svårare att se vad 
som orsakar dödligheten. Det blir även svårare att förbättra överlevnaden när flera faktorer 
inverkar. 

Marchant et al. (2000) och Dyck & Swierstra. (1987) säger att det dör flest grisar i början av 
diperioden vilket kan bero på att grisarna föds utan stora energireserver vilket gör att de är 
känsliga och beroende av att snabbt få i sig mjölk. Pedersen et al. (2010) säger att sjukdom är 
den vanligaste dödsorsaken för grisen som är äldre än en vecka vilket kan bero på att smågri-
sarna har blivit större och risken för svält och ihjälklämning har minskat.  

Ihjälklämning står för en stor andel av de smågrisar som dör. Det är flera orsaker till att små-
grisarna kläms ihjäl. Om smågrisarna är svaga, sjuka eller små kan vara en bakomliggande 
orsak till ihjälklämning(Svendsen u.å). Om suggan är uppmärksam och skyddande mot sina 
smågrisar kan det minska dödligheten. Suggan bör även vara van vid skötsel och håller sig 
lugn vid utfodring för att minska risken för ihjälklämning. Hur boxen är utformad, om små-
grisarna har en ren och varm smågrishörna och om det finns avbärningsrör. Utifrån Andersen 
et al. (2005) resultat kan man tyda att för att minska ihjälklämningar behövs det suggor som är 
uppmärksamma mot sina smågrisar och bra utformade boxar som gör att smågrisarna kan 
komma undan när suggan lägger sig ner. Det är också viktigt att smågrisarna föds starka för 
att de ska kunna flytta på sig när suggan lägger sig ner. I Pedersen et al. (2010) studie var det 
ingen signifikant skillnad mellan grisningsbox eller fixerade suggor i hur många smågrisar 
som dog av ihjälklämning. Även Weber et al. (2007) fann ingen skillnad i antal döda smågri-
sar mellan fixerade och frigående men att andelen ihjälklämda var högre i frigående. Detta 
resultat kan tyda på att suggan har svårt att klara av det högre antal smågrisar som genom avel 
har idag då man minskar risken för att kläms ihjäl gör att smågrisarna dör av en annan orsak 
istället. 

I Vasdal (2011) studie där man tittade på olika hantering av den nyfödda grisen visar att det 
finns flera betydande faktorer som påverkar hur smågrisen klara sig. De smågrisar som place-
rats i smågrishörnan återställer temperaturfallet snabbt och de som placeras vid juvret snabbt 
får i sig mat. Detta gör det svårt att veta vad som är viktigast för grisen och det kan variera 
från individ till individ. Holyoake (1995) visar i sin studie att det gör skillnad i smågrisdöd-
lighet om man bevakar och hjälper smågrisarna jämfört om man inte gör det vilket visar att 
hantering har betydelse för smågrisöverlevnaden.     
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Smågrisar som föds med högre födelsevikt har bättre chans att överleva efter födsel men den 
större grisen kan orsaka problem under födseln som gör att den kan få skador som påverkar 
dess chans att överleva negativt. Det har avlats för att få fler smågrisar i kullarna men detta 
gör att smågrisarna i genomsnitt blir lättare, får längre grisningsprocess och färre spenar per 
gris. Detta gör att grisarna i större kullar får sämre förutsättningar att överleva jämfört med 
kullar med färre smågrisar. Att lägga mer fokus på avel på storlek på smågrisarna och suggans 
förmåga att klara av fler grisar skulle kunna öka lönsamheten. 
 
Suggor ska vara reaktiva mot sina smågrisar för att minska risken för att de kläms ihjäl men 
suggan ska vara lugn, inte bli stressad och rädd när skötare hanterar suggan eller smågrisarna. 
Detta kan vara svårt att få båda egenskaperna utan att den andra påverkas negativt. Baxter 
(2010) visade att de suggor som kom från kullar där lågt antal smågrisar hade blivit ihjäl-
klämda själv klämde ihjäl få antal smågrisar men att det dog fler smågrisar av andra orsaker i 
dessa kullar. Detta visar att det går att avla för färre ihjälklämningar. Att smågrisarna dog av 
andra orsaker visar att suggan inte klarade av många smågrisar och detta bör förbättras med 
avel.  
 
Att smågrisarna dör av sjukdom utgör inte en stor del av dödsfallen under diperioden. Många 
av sjukdomarna vaccinerar man emot vilket kan vara en viktig faktor för att minska sjuk-
domsfallen. Det är ändå viktigt att minska sjukdomar då de kan påverka grisen så den blir 
svagare och då lättare kan bli ihjälklämd och ha mindre tillväxt. Diarré är ett problem då det 
sprids lätt och gör grisen svag. Det minskar också tillväxten och där med ökar foderförbruk-
ningen.   
 
Slutsatsen är att flest smågrisar dör de första levnadsdygnen av främst svält, ihjälklämning 
och svaghet. För att minska antal dödsfall av dessa dödsorsaker ska grisningen gå snabbt och 
smågrisen ska inte få syrebrist under grisningen. Det är även viktigt att miljön är anpassad för 
smågrisen som föds känslig mot kyla och snabbt behöver få i sig mjölk.  Genom att minska 
kullarna och öka den genomsnittliga födelsevikten i kullen kan flera av dödsfallen minska. 
Sjukdom orsakar få antal dödsfall och det sker oftast fler i slutet av digivningsperioden. 
Denna orsak har minskat mycket genom att man vaccinerar mot sjukdomar som tidigare varit 
ett problem. Genetisk inverkan är en viktig faktor då den kan påverka flera faktorer som kan 
leda till bättre överlevnad. Vissa arvbarheter är tillräckliga för att kunna bedriva avel.  
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