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Syftet med den här avhandlingen var att ta reda på hur olika berikningsobjekt inverkar på slaktsvinens 

beteende mot berikningsobjekten och mot andra svin samt hur mycket svans- och öronbitning som 

förekom. Dessutom undersöktes svinens stressnivå genom två olika metoder. 

 

Denna undersökning gjordes på två svingårdar; i Huittinen och Pöytyä. Båsen delades in i olika 

försöksgrupper beroende på vilka berikningsobjekt som fanns i båsen. I varje bås fanns en halmhäck och 

i Huittinen fanns även en enkel metallkedja i varje bås. Det fanns inga andra berikningsobjekt förutom 

dessa i kontrollbåsen på båda svingårdarna. Berikningsobjekt som användes i Huittinen var träbitar av 

färsk björk i olika längder, polyetenrör, enkla metallkedjor och förgrenade metallkedjor. I Pöytyä 

användes träbitar av färsk björk och polyetenrör. Faktorer som mättes på båda gårdarna var skador på 

svans och öron och hur stor andel tårfläckar svinen hade under ögonen. Därtill blev ännu slaktsvinen i 

Huittinen videofilmade för att observera hur mycket de använde berikningsobjekten och berörde andra 

svin. Dessutom undersöktes i Pöytyä hur fort svin närmar sig en främmande person, för att undersöka 

svinens rädsla för människan. Resultatens statistiska behandling gjordes med SPSS-programmet. 

 

I Huittinen var det försöksgrupperna med trä som hade mindre skador på svansarna och öronen samt 

mindre andel tårfläckar. Försöksgrupperna med trä och med plaströr använde sina berikningsobjekt mera 

än de andra försöksgrupperna. Det förekom inga skillnader mellan försöksgrupperna på beröringen av 

andra slaktsvin. I Pöytyä var det också försöksgrupperna med trä som hade mindre skador på öronen, 

men för skador på svansarna var det bara en tendens till mindre skador. Gällande tårfläckarna var det 

försöksgrupperna med plaströr som hade en tendens till mindre andel tårfläckar på vänstra ögat jämfört 

med kontrollbåsen, medan det inte förekom några skillnader på högra ögat mellan försöksgrupperna. Det 

var försöksgrupperna med trä som kom fram snabbare till den främmande personen än de andra 

försöksgrupperna. 

 

Av de material som användes i denna undersökning var det trä som hade den största betydelsen som 

berikningsobjekt för slaktsvinen. Berikningsobjektet plaströr användes lika flitigt som trä, men dess 

inverkan på att minska svans- och öronbitning samt stressnivå var mindre. Metallkedjan användes minst 

och den blev inte heller populärare när den var förgrenad jämfört med enkel. Det var i försöksgrupperna 

med trä där det förekom mindre svans- och öronbitning samt stressnivån var lägre än i de andra 

försöksgrupperna. 
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The aim of this study was to examine how different enrichment objects affect the behaviour of finishing 

pigs towards enrichment objects and other pigs and also the occurrence of tail- and ear-biting within the 

pens. Another aim of this study was to examine the stress level of finishing pigs by two different 

methods. 

 

This experiment was carried out in two piggeries; in Huittinen and Pöytyä. The pens were divided into 

different treatments depending on which enrichment object was in the pen. There was a straw rack in 

every pen and in Huittinen there was also a simple metal chain in every pen. In the control pens of both 

piggeries there were no other objects besides these. The enrichment objects in Huittinen were wooden 

pieces of young birch in different lengths, polythene pipe, simple metal chain and branching metal chain. 

In Pöytyä the enrichment objects were wooden pieces of young birch and polythene pipe. Data collected 

in both piggeries were tail and ear lesions and tear staining under the eyes. Only in Huittinen the pigs 

were videotaped to observe behaviours during contact with each enrichment object and oral 

manipulation of other pigs. Only in Pöytyä the pigs were measured the latency to approach an unfamiliar 

human to assess fear of humans. Statistical analysis was accomplished by SPSS-software. 

 

In Huittinen the prevalence of tail- and ear-biting and also tear staining was lower in pens with wooden 

enrichment objects. The use of enrichment objects was the most active in pens with wood and with 

polythene pipe. There were no differences between the enrichment objects on the oral manipulation of 

other pigs. In Pöytyä the prevalence of ear-biting was also lower in pens with wooden enrichment 

objects. However, in tail-biting there was only a tendency for an improvement. Also in tear staining 

there was only a tendency for an improvement on the left eye in pens with polythene pipe compared to 

the control pens and there were no differences on the right eye between the enrichment objects. Pigs in 

pens with wooden enrichment objects were less fearful than those with other enrichment objects and 

approached the unfamiliar human faster. 

 

According to this study wood had the greatest impact as enrichment object for finishing pigs. Polythene 

pipe as enrichment object was used as frequently as wooden enrichment objects but its efficacy in 

lowering the prevalence of tail- and ear-biting and also stress level was less. Metal chain was used by the 

pigs least and there was no difference in the activity of use when a simple metal chain was compared to a 

branching metal chain. There was less tail- and ear-biting and also lower stress level in pens with 

wooden enrichment objects compared to other pens. 
Avainsanat – Nyckelord – Keywords 
 

Enrichment object, tail- and ear-biting, finishing pig behaviour, pig welfare, stress 

Säilytyspaikka – Förvaringsställe – Where deposited 
 

 Department of Agricultural Sciences and Viikki Campus Library 

Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 
 

Supervisors: Professor Anna Valros and M.Sc. Helena Telkänranta 



 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning ........................................................................................................................ 6 

2 Litteraturöversikt ........................................................................................................... 7 

2.1 Slaktsvinets utfodring ............................................................................................ 7 

2.1.1 Utfodringens inverkan på slaktsvinets välfärd ............................................... 9 

2.1.2 Utfodringens inverkan på svans- och öronbitning ....................................... 10 

2.2 Svinets beteende ................................................................................................... 12 

2.2.1 Svinets naturliga beteende ............................................................................ 12 

2.2.2 Svinets onaturliga beteende och beteendestörningar .................................... 14 

2.3 Stress hos slaktsvin .............................................................................................. 17 

2.4 Berikningsobjekt .................................................................................................. 18 

2.4.1 Användning av berikningsobjekt .................................................................. 18 

2.4.2 Lämpliga material som berikningsobjekt ..................................................... 20 

2.4.3 Berikningsobjektens inverkan på slaktsvinets välfärd ................................. 21 

3 Syftet med undersökningen ......................................................................................... 22 

4 Material och metoder ................................................................................................... 22 

4.1 Svingårdarna ........................................................................................................ 22 

4.2 Försöksdjuren ....................................................................................................... 23 

4.3 Utrymmen och utfodring ...................................................................................... 23 

4.4 Berikningsobjekt .................................................................................................. 26 

4.5 Experimentell plan ............................................................................................... 32 

4.6 Faktorer som mättes ............................................................................................. 33 

4.6.1 Skador på svans och öron ............................................................................. 33 

4.6.2 Tårfläckar ..................................................................................................... 35 

4.6.3 Test på hur fort svin närmar sig en främmande person ................................ 36 

4.6.4 Observation av slaktsvinens beteende via videoinspelning ......................... 36 



 

4.7 De statistiska metoderna ...................................................................................... 38 

5 Resultat ........................................................................................................................ 39 

5.1 Huittinen ............................................................................................................... 39 

5.1.1 Skador på svans och öron ............................................................................. 39 

5.1.2 Användningen av berikningsobjekten och beröringen av andra slaktsvin ... 41 

5.1.3 Tårfläckar ..................................................................................................... 42 

5.2 Pöytyä ................................................................................................................... 43 

5.2.1 Skador på svans och öron ............................................................................. 43 

5.2.2 Tårfläckar ..................................................................................................... 45 

5.2.3 Test på hur fort svin närmar sig en främmande person ................................ 46 

5.3 Materialkostnad och arbetstid för berikningsobjekten ......................................... 47 

6 Diskussion .................................................................................................................... 48 

6.1 Skador på svans och öron ..................................................................................... 48 

6.2 Tårfläckar ............................................................................................................. 52 

6.3 Användningen av berikningsobjekten och beröringen av andra slaktsvin ........... 53 

6.4 Test på hur fort svin närmar sig en främmande person ........................................ 57 

7 Avslutning .................................................................................................................... 58 

8 Tack ............................................................................................................................. 60 

Källförteckning ............................................................................................................... 61 

Bilagor ............................................................................................................................ 72 

Bilaga 1: Schema över försöksgruppernas placering i Huittinen ............................... 72 

Bilaga 2: Schema över försöksgruppernas placering i Pöytyä ................................... 73 

 

 



6 

1 Inledning 

 

Inom svinproduktionen är svansbitning ett stort problem, medan öronbitning 

förekommer till en viss del. Svans- och öronbitning försämrar svinens välfärd och 

speciellt svansbitning leder till förluster för produktionen. Svinens välfärd försämras för 

att själva bitningen orsakar smärta hos det svin som blir bitet. Bitningen orsakar förluster 

för produktionen eftersom det kan uppstå infektioner i svansen och infektionerna kan 

sprida sig till andra kroppsdelar, såsom lungor, som leder till att svinets kropp, eller en 

del av den, måste förkastas i slakteriet (Wallgren och Lindahl 1996, Kritas och Morrison 

2007). Det är dock inte bara svinet som blir bitet som mår dåligt, även svinet som biter 

känner sig frustrerad, p.g.a. understimulans i omgivningen (SchrØder-Petersen och 

Simonsen 2001). Bitningen kan även leda till minskad tillväxt, eftersom svinet mår 

dåligt, blir sjukt eller har skador som hindrar det från att röra sig (Moinard m.fl. 2003, 

Bracke m.fl. 2004). Det leder även till högre kostnader för produktionen om svinen 

måste behandlas av veterinären eller om dödligheten ökar (Huey 1996, Valros m.fl. 

2004). 

 

Det kan finnas många faktorer som orsakar att svinen biter varandra. Det kan t.ex. bero 

på understimulerande omgivning, golvmaterialet, hög förekomst av sjukdomar, dålig 

ventilation, hög ljudnivå, otillräckligt med foder eller otillräckligt med antalet 

utfodringsgånger och hög täthet i båset (SchrØder-Petersen och Simonsen 2001, Moinard 

m.fl. 2003, Broom och Fraser 2007). 

 

Genom att erbjuda berikningsobjekt, d.v.s. objekt som är lämpliga för svinen att 

tillfredsställa sina viktigaste beteenden, såsom att böka och bita, kan man förbättra 

slaktsvinens understimulerande omgivning så att de har bättre möjligheter att 

tillfredsställa sina arttypiska beteenden och eventuellt minska på svans- och öronbitning. 

Slaktsvinen får då någonting att sysselsätta sig med, något som de kan tugga på, böka 

med och undersöka (Petersen m.fl. 1995, van de Perre m.fl. 2011). Material såsom torv, 

halm och sågspån är effektiva som berikningsmaterial (van de Perre m.fl. 2011). Dessa 

erbjuder även isolering från det kalla golvet och gör det bekvämare på sovplatsen. 

Dessutom kan svinen även äta halm som fyller magen och gör att de känner sig mättare 

(Fraser m.fl. 1991, Brooks och Varley 2003). Problemet med dessa material är att de 

kräver att golvet i svinhuset är av fast material. Berikningsmaterialen kan nämligen 

orsaka förstockning i avföringssystemet om golvet är helt eller delvis spaltgolv (van de 
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Weerd m.fl. 2006). I Finland är det vanligt att en del av golvet i båsen är spaltgolv och 

då passar det bara att använda dessa material i små mängder. För att undvika problem 

med avföringssystemet borde därför fasta berikningsobjekt, såsom träbitar eller 

plastobjekt, användas. 

 

I den här undersökningen var det inte möjligt att samla in uppgifter om slaktsvinens 

slaktvikt, p.g.a. att svinen på gårdarna bara tatuerades med avdelningens nummer och 

inte med numret för varje enskilt bås. Varje avdelning hade nämligen bås inom varje 

försöksgrupp, där olika berikningsobjekt undersöktes. Ursprungligen var planen att 

samla in slaktsvinens tillväxtdagar i båsen, men p.g.a. bristfälliga anteckningar som 

gjordes av svingårdarnas personal gick det inte att inkludera resultaten i undersökningen. 

 

Denna avhandling är en del av forskningsprojektet ”Nya aktivitetsinnovationer för 

svingårdar”. Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet ansvarade för 

projektet, som finansierades av jord- och skogsbruksministeriet och Helsingfors 

universitet. I slutet av forskningsprojektet skapades en internetsida, där intresserade kan 

ta del av bakgrunden till varför berikningsobjekt behövs, exempel på olika 

berikningsobjekt, resultaten av forskningsprojektet och hur en del berikningsobjekt 

tillverkas samt kostnaderna för dessa på finska, svenska och engelska. Adressen till 

internetsidan är http://kotisivu.surffi.net/~heltel1/sikavirike_sve.html.  

 

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur olika berikningsobjekt inverkar på 

slaktsvinens beteende och stressnivå. 

 

2 Litteraturöversikt 

 

2.1 Slaktsvinets utfodring 

 

Inom slaktsvinsproduktionen är målet att föda upp slaktsvin så snabbt som möjligt med 

liten mängd foder, som innehåller optimalt med energi, protein och andra näringsämnen, 

och på så sätt producera kött på ett ekonomiskt sätt (Brooks och Varley 2003). Via 

utfodringen går det att påverka slaktsvinets tillväxt och samtidigt lönsamheten i 

produktionen. Slaktsvinet behöver rikligt med energi för att tillväxten ska öka och för att 

förbättra foderverkningsgraden (Quiniou och Noblet 2012, Naatjes och Susenbeth 2014). 

http://kotisivu.surffi.net/~heltel1/sikavirike_sve.html
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Slaktsvinets utfodring består till största delen av spannmål, såsom korn, vete eller havre, 

men kan även innehålla t.ex. ärt eller bondböna. Utfodringen kan även innehålla vassla 

eller andra mejeriprodukter, men detta endast inom blötutfodring (Orr 2003). Slaktsvinet 

behöver även en kompletterande kost i form av proteiner, mineral- och spårämnen, 

vitaminer och aminosyror, för att tillväxten ska ske normalt (Aarnink och Verstegen 

2007, Stahly m.fl. 2007, Varley m.fl. 2011). Utan aminosyror kan det inte bildas protein 

i slaktsvinets kropp och för slaktsvinet finns det tio aminosyror som är nödvändiga och 

som inte bildas i kroppen utan måste kompletteras via foder, såsom lysin, metionin, 

treonin och tryptofan. Det är även viktigt att slaktsvinet hela tiden har tillgång till rent 

vatten och att vattenflödet är tillräckligt högt, för om vattenflödet är för långsamt dricker 

svinet inte tillräckligt. Om det inte får tillräckligt med vatten försämras tillväxten, 

eftersom slaktsvinet då äter mindre. Tillräckligt med vatten hjälper även slaktsvinet att 

reglera kroppstemperaturen (Brooks och Varley 2003). 

 

Slaktsvin kan utfodras antingen med blötutfodring eller med torrutfodring. Det är 

vanligast med blötutfodring. Inom blötutfodring får svinet malet foder som blandats med 

vätska, som vanligen är vatten men även vassla eller restprodukter från mejeriet 

förekommer. Fördelar med blötutfodring är bl.a. att det gör det möjligt att använda 

restprodukter i vätskeform, att det minskar på foderdammet i svinhuset och det är 

dessutom lättare att följa med hur mycket foder som svinet förbrukar. Inom torrutfodring 

får svinet mjöl eller pellet och av dessa två är pellet bättre eftersom det minskar på 

foderdammet, ökar foderintaget och minskar på fodersvinnet i fodertråget (Sainsbury 

1995, Brooks och Varley 2003). Enligt Jensen och Mikkelsen (2001) förbättrar 

blötutfodring svinets foderintag och tillväxt. 

 

Nuförtiden är det vanligast att slaktsvin blir utfodrade i fodertråg per automatik (bild 1) 

och då är det viktigt att det finns tillräckligt med utrymme så att alla slaktsvin kan äta 

samtidigt, för det är ett naturligt beteende och typiskt för svin att alla äter samtidigt (Hsia 

och Wood-Gush 1982). Längden på fodertråget per svin ska enligt statsrådets förordning 

om skydd av svin 629/2012 vara minst 30 centimeter för slaktsvin över 50 kilogram 

(Statsrådet 2012). 
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Bild 1. Fodertråg hos svingården i Pöytyä, som är en av de två gårdar där denna 

undersökning gjordes. (Bild: Sara Holms.) 

 

 

Det som svin inom produktionen äter skiljer sig ganska mycket från vad vildsvinet äter. 

Vildsvinet äter sådant som det hittar i marken, t.ex. larver, maskar, sniglar, insekter, 

frukter, bär, svampar och rotknölar, för svinet är allätare och kan äta både plantor och 

döda smådjur (Jensen 2002, Brooks och Varley 2003, Ekesbo 2011). 

 

2.1.1 Utfodringens inverkan på slaktsvinets välfärd 

 

Slaktsvin inom produktionen får via utfodringen tillräckligt med energi för att tillväxten 

ska vara god, men det betyder inte alltid att slaktsvinet känner sig mätt eller att dess 

behov av att undersöka omgivningen skulle vara tillfredsställt (Arey 1993, Beattie och 

O´Connell 2002). Inom produktionen använder slaktsvinet endast en liten tid åt till att 

äta, medan vildsvinet undersöker sin omgivning under en stor del av dagen, speciellt i 

samband med ätandet och då det letar efter mat (Ekesbo 2011). Stolba och Wood-Gush 

(1989) framhåller att detta beteende är livsviktigt för vildsvinet och är en naturlig del i 

dess dagliga liv, därför finns behovet även hos tamsvinet. I undersökningar har det 

kommit fram att även svin inom produktionen som har fri tillgång till foder strövar 

omkring och undersöker sin omgivning (Day m.fl. 1995, Broom och Fraser 2007, 

Ekesbo 2011). 
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Svin är flockdjur, vilket innebär att alla individer ofta eftersträvar att göra allting 

samtidigt, såsom att äta eller sova (Castrén 1997). Även ett svin som är mätt kan ses 

fortsätta äta bara för att andra svin äter (Gonyou 2001, Broom och Fraser 2007). Om det 

inte finns tillräckligt med utrymme vid fodertråget vid utfodringen kan det orsaka stress 

och frustration för det svin som inte kan äta samtidigt som de andra svinen. Detta i sin 

tur kan leda till minskat foderintag och minskad tillväxt (Randolph m.fl. 1981). 

 

Svin är allätare och om deras utfodring är alltför ensidig och inte innehåller alla 

nödvändiga näringsämnen kan det leda till att en ny smak, såsom blod vid svansbitning, 

kan vara intressant för svinet eftersom det är något nytt. Även vid brist på salt i fodret 

har det kommit fram att intresset för blod ökar hos svin (Fraser 1987a, Fraser 1987b, 

McIntyre och Edwards 2002). Dessutom kan bristfällig utfodring eller otillräcklig 

mängd foder leda till att svinet blir rastlös, eftersom dess behov av näringsämnen inte 

uppfylls som i sin tur kan leda till att svinet bökar och biter mera på varandra (Fraser 

m.fl. 1991, Day m.fl. 1995). 

 

2.1.2 Utfodringens inverkan på svans- och öronbitning 

 

Det finns flera orsaker som kan inverka på att svans- och öronbitning uppstår. En faktor 

som har angetts kunna vara en orsak som leder till svansbitning är brist på utrymme vid 

utfodringen. Detta beror på att ätande är ett av de beteenden som svin vill utföra 

samtidigt och om alla svin inte kan äta samtidigt kan aggressivt beteende uppstå (Hansen 

m.fl. 1982, Hsia och Wood-Gush 1982, Smulders m.fl. 2008). Rasmussen m.fl. (1962) 

menar att orsaken till det aggressiva beteendet kan bero på att svinets foderintag minskar 

som i sin tur leder till frustration över att det inte får äta tillräckligt och samtidigt som 

alla andra svin i båset. I undersökningen som Rasmussen m.fl. (1962) gjorde kom det 

fram att svin som inte kommer fram till fodertråget biter andra svin i svansen för att 

komma fram. Det svin som blir bitet försöker komma undan och då blir det en ledig 

plats vid fodertråget. Svinet som biter märker att detta system fungerar och lär sig att 

fortsätta med samma beteende. Även Geers m.fl. (1985) menar att förekomsten av 

svansbitning minskar om svinen har tillräckligt med utrymme vid utfodring och enkel 

tillgång till foder. Samtidigt ökar även foderintaget. 
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Andra orsaker som kan leda till svans- och öronbitning är fodrets sammansättning, 

såsom andelen protein i fodret, halten av fiber, mineraler, vitaminer och salt samt 

tillsatsämnen. Dessutom kan också plötslig ändring i foderblandningen och huruvida det 

är torr- eller blötutfodring orsaka svans- och öronbitning (Gadd 1995, SchrØder-Petersen 

och Simonsen 2001). Enligt Jericho och Church (1972) kan foder som innehåller låg halt 

av protein bidra till svans- och öronbitning. Även Fraser m.fl. (1991) kom fram till 

samma slutsats i sin undersökning. I deras undersökning testades svinen med två 

bomullsrep, varav en var indränkt i blod. Svinen blev utfodrade med två olika 

foderblandningar. Kontrollgruppen fick majs, korn och sojamjöl med mineral- och 

vitamintillskott. Testgruppen fick samma foderblandning förutom sojamjöl. Svinen i 

testgruppen bet betydligt mera på bomullsrepet som var indränkt i blod och de minskade 

betydligt mera i vikt än svinen i kontrollgruppen. Författarna menar att brist på protein i 

utfodringen leder till viktminskning som i sin tur kan orsaka att intresset för blod ökar 

hos svin. I en annan undersökning som Salo (1982) gjorde jämfördes tre olika 

foderblandningar som innehöll olika nivåer av protein på tre olika grupper av svin. Foder 

1 bestod av 17 % rapsmjöl och 5 % ärtmjöl, foder 2 bestod av 8 % rapsmjöl och 4 % 

fiskmjöl samt foder 3, som gavs till kontrollgruppen, bestod av 5,5 % sojamjöl och 4 % 

fiskmjöl. Svansbitning förekom i gruppen med foder 2 där svinens tillväxt var lägst, 

eftersom foderintaget var mindre än i de andra grupperna. Det minskade foderintaget 

berodde enligt Salo (1982) på att kombinationen av rapsmjöl med ett annat proteinfoder 

orsakade sämre smak och inverkade på näringsvärdet. 

 

Smulders m.fl. (2008) menar att torrutfodring kan vara en orsak till att svans- och 

öronbitning uppstår, för deras undersökning visade att svin som fick torrutfodring hade 

mer skador på svans och öron än svin som fick blötutfodring. Detta kan bero på att 

blötutfodring minskar på foderdammet som förbättrar luften för svinen. Om det finns 

mycket damm i luften som irriterar luftvägarna kan det orsaka rastlöshet hos svinen 

vilket ger upphov till svans- och öronbitning. 

 

Att brist på salt- eller mineralämnen i foder kan leda till svansbitning kom fram i 

undersökningen som Fraser (1987b) gjorde. Han utförde två olika experiment där svinen 

blev testade med två svansmodeller, varav en var indränkt i grisblod. I det första 

experimentet blev svinen utfodrade med kontrollfoder och då bet svinen betydligt mera 

på den svans som var indränkt i blod. Dock fanns det stora individuella skillnader mellan 

svinen. När svinen blev utfodrade med foder utan mineraltillskott ökade antalet bitningar 
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på svansen med blod. Sedan blev svinen igen utfodrade med kontrollfoder, vilket 

minskade på bitningen men den upphörde inte helt. I det andra experimentet visade det 

sig att svin som fick foder utan salttillskott bet mera på svansen som var indränkt i blod. 

När svinen fick foder med salt men utan mineraltillskott bet svinen mindre på svansen. 

Det här kan förklara varför svin biter på svansar som blöder, men inte varför de börjar 

bita (SchrØder-Petersen och Simonsen 2001). 

 

2.2 Svinets beteende 

 

Människan har haft svin som husdjur under en lång tid och svinet har avlats fram för att 

motsvara de önskemål som människan har på svinet och dess produktion (Jensen 2002, 

Studnitz m.fl. 2007, Ekesbo 2011). Tamsvinets utseende har ändrats mycket under 

avelns gång, men däremot har beteendet inte förändrats i så stor utsträckning. 

Tamsvinets beteende liknar till stor del vildsvinets beteende (Stolba och Wood-Gush 

1989, Jensen 2002, Ekesbo 2011). Det som orsakar problem inom dagens 

svinproduktion är att svinen inte kan bete sig naturligt och att de inte kan tillfredsställa 

sina viktigaste beteenden som är att böka och bita. Ytan svin har att röra sig på är 

mycket mindre än vad vildsvinet vanligtvis har och tamsvinet lever väldigt tätt inpå 

varandra och har ingen möjlighet att komma undan aggressiva svin (van de Weerd m.fl. 

2003, van de Weerd och Day 2009, van de Perre m.fl. 2011). Även bristen på material 

som svinen kan bita och böka med är en stor orsak till att det uppstår beteendestörningar 

(Olsen 2001, Scott m.fl. 2009). 

 

2.2.1 Svinets naturliga beteende 

 

Vildsvinet lever på ett stort område som kan vara upp till flera hundra hektar stort och 

valet av boplats avgörs vanligen av tillgången på mat (Gonyou 2001, Jensen 2002). Det 

är även vanligt att det finns våtmarker inom området, där vildsvinet kan kyla ner sig 

under heta dagar, eftersom svin har väldigt få svettkörtlar och inte kan kyla ner sig 

genom att svettas (Jensen 2002, Broom och Fraser 2007). 

 

Enligt Gonyou (2001) och Jensen (2002) lever vildsvinet i flockar där antalet kan variera 

mellan två och sex individer. Flocken består vanligtvis av några suggor och deras 

griskultingar av olika kön. Fullvuxna galtar lever antingen ensamma eller tillsammans 
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med andra galtar. När unga galtar blir könsmogna lämnar de frivilligt flocken eller blir 

bortkörda av suggorna, medan en del av de unga suggorna kan stanna kvar i flocken. 

 

Enligt Gonyou (2001) och Jensen (2002) är vildsvinet renliga djur som delar in sin 

boplats i sov-, ät- och avföringsplatser, för att hålla området där det sover rent. 

Vildsvinet undviker ofta direkt kontakt med sin avföring för att undvika parasiter. Även 

nyfödda griskultingar går till utkanten av boet för att utföra sina behov (Broom och 

Fraser 2007, Ekesbo 2011). Svin inom produktionen försöker också dela in båset på 

detta vis, men det beror mycket på hur ventilationen fungerar och hur hög djurtätheten 

är, huruvida svinen lyckas uppnå sitt mål. I trånga omgivningar är det omöjligt för svinet 

att följa detta naturliga beteende (Smith och Penny 1986). I undersökningar har det 

kommit fram att svinen kan börja urinera och lämna avföring på sovplatsen om 

ventilationen inte fungerar som den ska eller om temperaturen stiger i båset (van Putten 

1969, Jensen 2002). Detta gör det svårare för svinen att hålla båset och sig själva rena. 

Detta beteende skulle tyda på att svinen försöker kyla ned sig genom att ligga på sin 

avföring, som liknar vildsvinets vältrande i våtmarker i en varm omgivning (Randall 

m.fl. 1983, Huynh m.fl. 2005, Ekesbo 2011). 

 

Ekesbo (2011) menar att det inom flocken finns en tydlig rangordning där äldre svin är 

dominanta och unga svin undergivna. För att upprätthålla rangordningen är det de 

undergivna som undviker de dominanta individerna i stället för tvärtom. På detta vis 

undviker svinen onödiga aggressioner (Gonyou 2001). Rangordningen varierar beroende 

på platsen, t.ex. vid sovplatsen kan den vara på ett sätt och där svinen äter på ett annat 

sätt (Castrén 1997). Även nyfödda griskultingar bildar en egen rangordning vid 

digivningen inom ett par dagar efter grisningen, så att varje griskulting har sin egen 

spene och denna rangordning håller de sig därefter till (Gonyou 2001, Broom och Fraser 

2007). Enligt Castrén (1997) förändras rangordningen om ett svin blir äldre eller sjukt, 

vilket gör att detta svin sjunker i rangordningen och yngre och starkare individer stiger. 

För att det ska vara möjligt att upprätthålla denna rangordning måste svinen kunna känna 

igen varandra och det görs främst via luktsinnet (Gonyou 2001, Ekesbo 2011). Enligt 

Stolba och Wood-Gush (1989) och Ekesbo (2011) uppstår det sällan slagsmål inom 

flocken hos vildsvin, eftersom de har tillräckligt med utrymme så att de kan undvika 

varandra och de har möjlighet att känna igen beteendet hos ett dominant svin och 

beteendet hos ett undergivet svin. Då svinen förstår varandras signaler går det att 

undvika aggressioner och slagsmål. 
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Enligt Ekesbo (2011) är vildsvin i huvudsak aktiva under dagen. I undersökningen som 

Stolba och Wood-Gush (1989) gjorde använde svinen 31 % av tiden till att äta och 21 % 

till att böka. Resten av tiden använder de till att vila, ströva omkring och undersöka 

omgivningen (Ekesbo 2011). När svin undersöker omgivningen innebär det att de luktar, 

nafsar och bökar med trynet (Day m.fl. 1995, Broom och Fraser 2007). 

 

2.2.2 Svinets onaturliga beteende och beteendestörningar 

 

Enligt Broom och Fraser (2007) är tamsvinets beteende det samma som vildsvinets 

fastän tamsvinet lever i helt andra förhållanden än vad vildsvinet gör. Svin inom 

produktionen lever i trånga utrymmen med hög djurtäthet och ofta utan 

berikningsobjekt. En sådan omgivning liknar inte den normala levnadsomgivningen och 

svinet kan därför inte heller bete sig på det sätt som påminner om vildsvinets beteende. 

När svinet inte längre kan kontrollera sin omgivning leder det i stället till stress och 

beteendestörningar som kan orsaka att svinet nafsar och bökar på båset eller biter andra 

svin (Randolph m.fl. 1981). Onaturligt beteende förekommer ytterst sällan hos vildsvin, 

medan det ofta förekommer hos svin inom produktionen (Moinard m.fl. 2003, Taylor 

m.fl. 2010, Ekesbo 2011). 

 

Broom och Fraser (2007) och Ekesbo (2011) påstår att svin som blivit tidigt avvanda, 

vid tre till fyra veckors ålder, visar mera beteendestörningar än svin som blivit avvanda 

senare. Svin som blivit avvanda vid tidig ålder nafsar och bökar mer på andra svin än 

svin som blivit avvanda senare. Sådana svin undersöker även sin omgivning mindre och 

kan ofta ses sittande på bakdelen som en hund. Detta beteende att sitta som en hund 

tyder enligt Pearce och Paterson (1993) på att svinen inte klarar av att anpassa sig till sin 

omgivning och dessa svin visar en tydligare nivå av stress. 

 

Enligt Kritas och Morrison (2007) är beteendet svansbitning kanske det mest kända 

onaturliga beteende hos svin. Det är ett stort problem och det orsakar ekonomiska 

förluster inom svinproduktionen när kroppsdelar måste förkastas i slakten. Sambraus 

(1985) och Arey (1991) menar att svansbitning är det största problemet, men att det även 

förekommer öronbitning. Svans och öron är mest utsatta eftersom de sticker ut mera än 

andra kroppsdelar och är därför lätta att gripa tag med munnen. Orsaken till att 
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svansbitning är ett större problem kan bero på att det inte anses vara ett aggressivt 

beteende att ett svin nosar kring bakdelen och att svinet accepterar att någon annan 

smakar lite på dess svans, eftersom det till en början inte gör ont. Däremot anses det som 

aggressivt om ett svin nafsar eller biter området kring huvudet på ett annat svin och detta 

accepteras i lägre grad (van Putten 1969). 

 

Enligt Huey (1996), Moinard m.fl. (2003) och Zonderland m.fl. (2008) förekommer det 

mera svansbitning hos svingårdar som inte erbjuder halm åt svinen. Genom att erbjuda 

halm har svinen något att tugga på och böka omkring med. De kan med hjälp av dessa 

material bete sig mer naturligt. Även svans- och öronbitningen kan minska, vilka uppstår 

som följd av att svinen är hungriga och understimulerade, om svinen får tillräckligt med 

foder vid flera utfodringstillfällen och ökad mängd grovfoder, såsom halm (Broom och 

Fraser 2007, Studnitz m.fl. 2007, Ekesbo 2011). 

 

Fraser (1987a) samt Broom och Fraser (2007) beskriver hur svansbitning kan delas in i 

två stadier. Det första stadiet kan ses när ett svin nafsar och smakar lätt på svansen hos 

ett annat svin samt kanske tuggar lite lätt på svansen. Vanligtvis accepterar det andra 

svinet detta, för det orsakar ingen smärta. Det andra stadiet tar vid när beteendet 

fortsätter och svinet börjar bita lite hårdare och som leder till att svansen börjar blöda 

och blir ett öppet sår. När svansen börjar blöda lockar det svinet att bita mera och det 

lockar även andra svin att börja bita på svansen. Enligt Sambraus (1985) kan svinet som 

blir bitet bli jagad av andra svin för att de lockas av blodet på svansen. Svinet har p.g.a. 

det lilla utrymmet i båset ingenstans att ta vägen. Svansen kan t.o.m. bli helt uppäten och 

därefter kan svinen börja bita på andra delar av svinet, såsom öronen. Detta beteende 

beror på att svinen är rastlösa, eftersom de inte får utlopp för sina viktigaste beteenden 

och för att de inte har något annat att sysselsätta sig med. Svinet som blir svansbitet blir 

undergiven och apatisk samt reagerar väldigt lite på att det blir bitet (Sambraus 1985, 

Broom och Fraser 2007). 

 

Enligt Blackshaw (1981) lär svin beteenden av varandra via synsinnet och när ett svin 

biter på en svans kan beteendet sprida sig så att andra svin också börjar bita. Det kan 

uppstå svåra infektioner i såret vilka orsakar stor smärta för svinet och som kan leda till 

bölder på ryggraden. Detta i sin tur kan orsaka förlamningar i svinets bakdel (Taylor 

m.fl. 2010). Infektioner kan även uppstå på andra organ i kroppen, såsom lungorna eller 

njurarna (Broom och Fraser 2007). I undersökningen som Kritas och Morrison (2007) 
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gjorde visade resultaten att svin med allvarliga svansskador hade fler skador på lungorna 

än svin med oskadade svansar. Enligt Sambraus (1985) och Jensen (2002) kan 

svansbitning leda till döden och döda svin innebär förluster för svinproduktionen. 

Bakdelen är den kroppsdel som är värdefullast av svinets kropp vid slakten och det är 

ofta den delen som förkastas p.g.a. svansbitning (Smith och Penny 1986). I 

undersökningen som Huey (1996) utförde var svansbitningen till 61,7 % orsaken till 

infektioner i svinkropparna. 

 

Blackshaw (1981) menar att svans- och öronbitning kan vara ett uttryck av dominans. I 

undersökningen som Blackshaw (1981) utförde var det svin i högre rang som bet svin i 

lägre rang och att svin i lägst rang var de som bet minst, men även de bet. Broom och 

Fraser (2007) delar delvis detta påstående då de menar att svin som biter på svansarna på 

andra svin inte nödvändigtvis är de som är högst i rang, utan det kan även vara svin som 

är lägre ner i skalan. Enligt Sambraus (1985) har rangordningen ingen betydelse när det 

gäller svans- och öronbitning. Det är även oftare mindre svin som börjar bita och detta 

kan bero på att de är frustrerade då större svin jagar bort dem från fodertråget och för att 

de då inte får i sig tillräckligt med foder (Zonderland m.fl. 2011). 

 

van de Perre m.fl. (2011) menar att svanskupering, d.v.s. att klippa svansen, till viss del 

har minskat svansbitningen men det har inte åtgärdat problemet varför svinen biter på 

varandras svansar. Chambers m.fl. (1995) fick däremot i sin undersökning resultatet att 

svin med kuperad svans var mer svansbiten än svin med hel svans. Svanskupering 

åtgärdar alltså inte problemet, utan frustrationen finns fortfarande kvar och i stället för 

att bita på svansar börjar svinen bita på andra delar av kroppen, såsom öronen (Ekesbo 

2011). Svanskupering används i en del länder men är förbjudet i Finland sedan 2003 

(Valros m.fl. 2004). Broom och Fraser (2007) påstår att svanskupering började användas 

då det upptäcktes att svansspetsen innehåller mindre antal nerver än basdelen av 

svansen, så när halva svansen klipptes av blev svinen känsligare för svansbitning. Om ett 

svin försökte bita på svansen på ett annat svin protesterade det andra svinet och hindrade 

svinet från att fortsätta bita (Sambraus 1985). 
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2.3 Stress hos slaktsvin 

 

Faktorer som orsakar stress kan vara många, men i allmänhet är det bristfälligheter i 

miljön, såsom olämplig temperatur i båsen, dålig luftkvalitet, begränsat utrymme vid 

utfodringen eller hög täthet i båsen, som orsakar stress för slaktsvin (Ruis m.fl. 1997, 

Ekesbo 2011). Stress kan i sin tur leda till svans- och öronbitning som vidare orsakar 

stress för svinet som blir bitet (SchrØder-Petersen och Simonsen 2001). Hur stress 

inverkar på svinen är individuellt, en del svin klarar av en högre nivå av stress medan 

andra påverkas fortare. Detta skulle kunna vara en orsak till varför ett svin biter och ett 

annat inte i samma miljö (Brown m.fl. 2009). 

 

Det finns olika metoder för att mäta stressnivån hos svin. I den här undersökningen 

användes värdering av tårfläckar under ögonen och ett test för att mäta hur fort svin 

närmar sig en främmande person. Värdering av tårfläckar är en ny metod som Jeremy N. 

Marchant-Forde i USA har utvecklat, där tårfläckar möjligen kan tyda på stress. En 

tårfläck är en mörk röd-brun fläck under ögat som kommer från en körtel som finns 

bakom ögat och som utsöndrar sekretet porfyrin som bl.a. innehåller järn (Marchant-

Forde 2014). Enligt DeBoer och Marchant-Forde (2013) ökar andelen tårfläckar vid 

stress och när svin är isolerade från andra svin. Testet att närma sig en människa har 

undersökts i många experiment för att ta reda på svinens rädsla för människan, eftersom 

stress kan öka ängsligheten hos svinen. Rädsla för människan, såsom skötaren, kan 

inverka negativt på svinens tillväxt och välmående (Miura m.fl. 1996, Marchant m.fl. 

1999). 

 

Andra metoder som används för att mäta stressnivån är t.ex. via HPA-axeln 

(hypotalamus-hypofys-binjure), som vid stress ökar avsöndringen av stresshormonet 

kortisol, som frigörs till blodomloppet (Hicks m.fl. 1998, Munsterhjelm m.fl. 2010). 

Stressnivån kan därför värderas genom att mäta förändringar i kortisolavsöndringens 

dygnsrytm som kan fås från saliv, blod, avföring (Blanchard m.fl. 2001, Munsterhjelm 

m.fl. 2010) eller urin (Mormède m.fl. 2007). Även att mäta hjärtfrekvensen (Jensen 

2002) och vikten av binjurarna används för att mäta stressnivån (Beattie m.fl. 2000a). 

Flera olika faktorer borde mätas för att få så noggrann bedömning av djurens välfärd, 

eftersom djur är olika individer och kan reagera olika på olika situationer (Squires 2010). 
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Genom att förbättra slaktsvinens miljö genom att t.ex. erbjuda berikningsobjekt kan man 

minska på stressen och det i sig kan leda till mindre mängd skador, ökat foderintag och 

bättre tillväxt (SchrØder-Petersen och Simonsen 2001). 

 

2.4 Berikningsobjekt 

 

Enligt Newberry (1995) och Beattie m.fl. (2000a) kan man genom att erbjuda svinen 

berikningsobjekt förbättra deras understimulerande omgivning, så att de har bättre 

möjligheter att kunna böka och bita och på så vis förbättra deras välfärd. För att detta ska 

vara möjligt måste man först veta hurudana beteenden som är svinens naturliga och hur 

svinen beter sig för att de anpassat sig till produktionen där djurtätheten är mycket högre 

och utrymmet per svin är mycket mindre än i naturliga förhållanden (Keeling och Jensen 

2002). 

 

2.4.1 Användning av berikningsobjekt 

  

Det är lagstadgat hurudana och hur mycket berikningsobjekt det ska finnas i båsen hos 

svin. Enligt statsrådets förordning om skydd av svin 629/2012 står det att ”svin ska ha 

ständig tillgång till en tillräcklig mängd sådant material som inte äventyrar djurens hälsa 

och med vars hjälp svinen kan tillfredsställa sina arttypiska beteendebehov såsom att 

böka och undersöka” (Statsrådet 2012). Evira beskriver lagen så här: ”Svinen ska ha så 

mycket kutterspån, torv, halm e. dyl. att de kan böka upp det i små högar. Om detta inte 

går att genomföra, t.ex. på grund av risk för stopp i utgödslingssystemet, ska svinen 

ständigt ha tillgång till något annat slags material att undersöka/tugga på, som 

exempelvis träbitar, bollar och snören. Dessa ska också bytas ut så ofta som möjligt. 

Dessutom ska svinen också samtidigt två gånger om dagen ges halm, hö, tidningar eller 

annat material som de kan undersöka så att deras behov av att tugga på och böka i olika 

material blir tillfredsställt” (Evira 2013). 

 

Svin med berikningsobjekt använder en stor del av den aktiva tiden med att undersöka, 

bita och tugga på berikningsobjekten, medan svin utan berikningsobjekt i stället 

undersöker, biter och tuggar på båsets väggar (bild 2) och golv samt på andra svin i båset 

(Petersen m.fl. 1995, Beattie m.fl. 2000a, Ekesbo 2011). SchrØder-Petersen och 

Simonsen (2001) menar att oavsett om svinen har berikningsobjekt eller inte, så försöker 
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de bete sig naturligt i den mån de kan. Om de inte har berikningsobjekt är enda 

alternativet att böka och bita på varandra som då kan leda till svans- och öronbitning. 

 

 

 

Bild 2. Svin har ett stort behov av att få böka och bita och i brist på annat  

material återstår bara båset och andra svin. (Bild: Sara Holms.) 

 

 

Enligt Statham m.fl. (2009) är det oftast sådana svin som är aktivare som använder 

berikningsobjekten mest. Det är också ofta sådana svin som mest biter andra svin. 

Zonderland m.fl. (2011) fick även liknande resultat, att aktiviteten i båset stiger en kort 

tid före svinen börjar bita. Zonderland m.fl. (2011) menar dock att det inte nödvändigtvis 

är svinen som biter som blir aktivare, utan i deras undersökning var det svinen som blev 

bitna som var mer rastlösa och låg mindre före svinen började bita. Ett sätt att förutse 

svansbitning kan vara att svinproducenten lägger märke till att svinens aktivitet stiger i 

båset, vilket innebär att svinen ligger och sitter mindre (Statham m.fl. 2009). 

 

Ett annat sätt att förutse svansbitning kunde vara att observera svansarnas hållning. I 

undersökningar har det kommit fram att ju mer svansbitning som förekommer i båset 

desto sannolikare är det att svin håller ned sin svans. Svin som håller sin svans nedåt 

längs med bakdelen visar större risk att bli bitna inom de närmaste dagarna än svin som 

håller svansen ihoprullad på bakdelen (McGlone m.fl. 1990, Statham m.fl. 2009, 

Zonderland m.fl. 2009). Därför kan man anta att om svansen ligger ihoprullad uppe på 



20 

bakdelen så har den inte blivit biten, medan om svinen håller ned sin svans längs med 

bakdelen så kan den ha blivit biten (Zonderland m.fl. 2009). McGlone m.fl. (1990) 

menar att orsaken till att svinen håller ned svansen kan vara för att skydda den mot mera 

bitning. 

 

2.4.2 Lämpliga material som berikningsobjekt 

 

van de Weerd m.fl. (2003) menar att svin är intresserade av objekt som de kan tugga på, 

som är flexibla och vars rörelser inte alltid är förutsägbara. Därtill har även lukten av 

objekten betydelse och att svinen kan omforma objektens form samt att det är något nytt. 

Av dessa egenskaper kan man märka att det är viktigt för svinen att ha sådana 

berikningsobjekt som stimulerar behovet att böka och undersöka omgivningen (Petersen 

m.fl. 1995, Ekesbo 2011). 

 

Ett problem som gör det svårare att hitta lämpliga berikningsobjekt är att svin fort 

tröttnar på berikningsobjekten när de blivit vana vid dem. Lämpliga berikningsobjekt är 

sådana som kan stimulera svinen fastän de blivit bekanta med dem. I van de Perres m.fl. 

(2011) undersökning var intresset för berikningsobjekten störst de första dagarna. I detta 

skede berörde flest svin berikningsobjekten, men intresset sjönk ju bekantare 

berikningsobjekten blev. Enligt Grandin m.fl. (1983) tröttnar svinen fort på vissa 

berikningsobjekt och slutar använda dessa, om de inte byts ut regelbundet, medan svinen 

är mer intresserade av andra berikningsobjekt. van de Weerd m.fl. (2003) menar även att 

det räcker att ett berikningsobjekt som gått sönder byts ut mot ett liknande objekt för att 

det ska vara något nytt för svinen. Speciellt om det är något de kan bita sönder, såsom 

plastband. Svinen kanske upplever det som ett nytt objekt, eftersom ett föremål som t.ex. 

kommer från förrådet har en annorlunda lukt än det föremål som redan varit i båset en 

tid. 

 

van de Weerd m.fl. (2003) menar att olika berikningsobjekt har olika inverkan på svinen. 

Berikningsobjekt som är ätbara är av stort intresse för svin. Även placeringen av 

berikningsobjekten inverkar på intresset. I undersökningen som Blackshaw m.fl. (1997) 

gjorde kom det fram att svinen visade större intresse för berikningsobjekten som var 

fasta i väggen och som fanns i ögonhöjd än de som fanns lösa på golvet. Orsaken till 

detta menar författarna beror på att dessa berikningsobjekt var lättare att leka med 
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eftersom svinen kunde kasta och svänga med dem i luften, medan berikningsobjekten 

som var lösa lätt kunde hamna i ett hörn av båset och bli nersmutsad med avföring eller 

hamna under fodertråget. I denna undersökning kom det fram att svinen tappar intresset 

för lösa berikningsobjekt som blir nedsmutsade med avföring och detta märkte även 

Grandin m.fl. (1983). 

 

2.4.3 Berikningsobjektens inverkan på slaktsvinets välfärd 

 

I undersökningar har det kommit fram att berikningsobjekt förbättrar svinets välfärd och 

att en bristfällig omgivning utan berikningsobjekt stressar svinet (de Jong m.fl. 2000, 

Klont m.fl. 2001). 

 

Svin som blir erbjudna berikningsmaterial i form av t.ex. halm använder större delen av 

tiden med att böka och undersöka berikningsobjekten och mindre tid med att bita andra 

svin (Beattie m.fl. 1995). I en undersökning kom det även fram att svin med 

berikningsobjekt var aktivare än svin utan berikningsobjekt (Beattie m.fl. 2000b). Enligt 

Klont m.fl. (2001) kan detta även inverka på beteendet i slutet av tillväxtperioden. 

Berikningsobjekten ökar aktiviteten hos svinen vilket kan hjälpa dem att bättre klara av 

stress i slutet av tillväxtperioden, när de transporteras till slakteriet och just före slakten, 

vilket medför miljöombyte som är stressande för svin. 

 

Lyons m.fl. (1995) och Klont m.fl. (2001) menar att svin som har tillgång till 

berikningsobjekt har visat sig vara mindre aggressiva än svin utan berikningsobjekt. 

Detta har kommit fram både när svinen haft tillgång till berikningsobjekt och när de inte 

haft tillgång till dem. Detta stöder resultaten som kom fram i undersökningen som van 

de Perre m.fl. (2011) gjorde, där resultaten visade att svin som hade berikningsobjekt bet 

mindre på svansar och öron jämfört med svin som inte hade berikningsobjekt. Dock kan 

vissa berikningsobjekt även öka svans- och öronbitning hos svin, vilket kan bero på att 

det uppstår tävling mellan svinen att kunna använda berikningsobjektet om bara några få 

svin kan använda det per gång. Om det finns tillräckligt med berikningsobjekt kan man 

hindra att det uppstår tävling om dem. Därför är det viktigt att berikningsobjekten 

placeras så att svinen kommer åt dem. Om berikningsobjekten placeras på en central 

plats så att många svin har tillgång till dem på samma gång minskar tävlingen om dem. 
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Genom att förbättra svinens välfärd med berikningsobjekt kan det öka ekonomin efter 

slakten genom att köttets kapacitet att binda vatten förbättras (Klont m.fl. 2001). Enligt 

Lyons m.fl. (1995) och Beattie m.fl. (2000b) hade svin med berikningsobjekt bättre 

tillväxt än svin som inte hade berikningsobjekt, vilket gav tyngre slaktkroppar och mera 

ryggspäck, men i undersökningen som Klont m.fl. (2001) gjorde visade resultaten inga 

skillnader på vikten hos slaktkropparna mellan svin som hade berikningsobjekt och svin 

som inte hade berikningsobjekt. 

 

3 Syftet med undersökningen 

 

Syftet med den här undersökningen var att ta reda på hur olika berikningsobjekt inverkar 

på slaktsvinens beteende mot berikningsobjekten och mot andra svin samt hur mycket 

svans- och öronbitning som förekom. Dessutom undersöktes svinens stressnivå genom 

två olika metoder. Undersökningen gjordes på två svingårdar, i Huittinen och i Pöytyä. 

Båsen delades in i olika försöksgrupper beroende på vilka berikningsobjekt som fanns i 

båsen. För undersökningen i Huittinen fanns det tre hypoteser. Den första hypotesen var 

att det fanns skillnader mellan försöksgrupperna på mängden skador på svansar och 

öron. Den andra hypotesen var att det fanns skillnader mellan försöksgrupperna på 

användningen av berikningsobjekten och beröringen av andra slaktsvin. Den tredje 

hypotesen var att det fanns skillnader mellan försöksgrupperna på andelen tårfläckar. För 

undersökningen i Pöytyä fanns det tre hypoteser. Den första hypotesen var att det fanns 

skillnader mellan försöksgrupperna och könen på mängden skador på svans och öron. 

Den andra hypotesen var att det fanns skillnader mellan försöksgrupperna och könen på 

andelen tårfläckar. Den tredje hypotesen var att det fanns skillnader mellan 

försöksgrupperna och könen på testet hur fort svin närmar sig en främmande person. 

 

4 Material och metoder 
 

4.1 Svingårdarna 

 

Undersökningen inleddes i november 2012 och avslutades i maj 2013. Undersökningen 

gjordes i Egentliga Finland i kommunerna Huittinen och Pöytyä. Gårdarna rekryterades 

med hjälp av Suomen Sikayrittäjät ry. Svingården i Huittinen har enbart 
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slaktsvinsuppfödning med 3 000 slaktsvin. Svingården i Pöytyä har integrerad 

produktion med både smågrisuppfödning med 500 suggor och slaktsvinsuppfödning med 

3 000 slaktsvin. I denna avhandling behandlas enbart slaktsvinen. 

 

4.2 Försöksdjuren 

 

På svingården i Huittinen användes 780 slaktsvin av korsningen norsk lantras, yorkshire 

och duroc. I båsen fanns det i medeltal 10,7 svin, där antalet varierade mellan åtta och 

elva. I undersökningen ingick 5 avdelningar med sammanlagt 73 bås. Gyltor och 

kastrerade hangrisar var blandade i samma bås. På svingården i Pöytyä användes 656 

slaktsvin av korsningen svensk yorkshire x norsk lantras och hampshire. I båsen fanns 

det i medeltal 14,9 svin, där antalet varierade mellan tretton och aderton. I 

undersökningen ingick 5 avdelningar med sammanlagt 44 bås. Gyltor och kastrerade 

hangrisar var indelade i olika bås. Slaktsvinen på de båda gårdarna vägde ungefär 30 

kilogram när de kom till gården vid ungefär två månaders ålder och vägde ungefär 100 

kilogram när de fördes till slakt vid fem till sex månaders ålder. 

 

4.3 Utrymmen och utfodring 

 

I Huittinen bestod utrustningen i båsen av en halmhäck, ett fodertråg och en 

vattennippel. Båsens storlek var 10 m² och de var uppdelade i 75 % golv med fast 

material och 25 % spaltgolv. Väggarna vid golv med fast material var heltäckande och 

ena väggen vid spaltgolv var försedd med galler så att slaktsvinen kunde se andra 

slaktsvin. I Pöytyä bestod utrustningen i båsen av en halmhäck, ett fodertråg och två 

vattennipplar. Båsens storlek var 18 m² och de var uppdelade i 60 % golv med fast 

material och 40 % spaltgolv. I Pöytyä var ena väggen vid golv med fast material 

heltäckande och resten av väggarna bestod av galler. 

 

På båda svingårdarna fick slaktsvinen blötutfodring som gavs per automatik. I Huittinen 

bestod utfodringen av två faser, under och över 60 kilogram. Foderblandningen bestod 

av korn, vete, kornproteinfoder, vassla, vegetabilisk olja och koncentrat. Slaktsvinen 

utfodrades fyra gånger per dag, vilket skedde ungefär klockan 6.30, 10.30, 15.00 och 

19.00. Slaktsvin som vägde runt 30 kilogram fick 14,9 MJ NE per dag och slaktsvin som 



24 

vägde runt 100 kilogram fick 29,8 MJ NE per dag. Uppfödningstiden var ungefär 100 

dagar och svinen växte ungefär 850 gram per dag. 

 

I Pöytyä bestod utfodringen av tre faser, 20–45 kilogram, 45–75 kilogram och över 75 

kilogram. Foderblandningen bestod av korn, vete, havre, kornproteinfoder, vassla och 

bondböna. Slaktsvinen utfodrades fem gånger per dag, vilket skedde ungefär klockan 

5.30, 9.00, 13.00, 17.00 och 21.00. Slaktsvin som vägde runt 30 kilogram fick 16,3 MJ 

NE per dag och slaktsvin som vägde runt 100 kilogram fick 29,8 MJ NE per dag. 

Uppfödningstiden var 98 dagar och svinen växte ungefär 950 gram per dag. 

 

Slaktsvinen på dessa två gårdar blev utfodrade med olika sorters foder och med olika 

fodermängder. I gårdarnas olika foderplaner kan man se skillnader mellan fodervärdena 

för svin i olika åldrar. I Pöytyä sjunker t.ex. andelen torrsubstans för kornproteinfoder 

(tabell 1) och mängden aminosyror (tabell 2) i fodret ju äldre slaktsvinet blir. Detta beror 

på att ju äldre slaktsvinet blir desto mera fett består kroppen av och för att förhindra att 

slaktsvinen bildar för mycket fett begränsas utfodringen när det gäller vissa 

näringsämnen i slutet av tillväxtperioden (Gonyou 2001, Brooks och Varley 2003). För 

slaktsvin i viktklassen 20–45 kilogram är torrsubstansen i kornproteinfoder 14,87 %, 

medan den är 13,82 % för slaktsvin i viktklassen 45–75 kilogram och 9,40 % för 

slaktsvin i viktklassen över 75 kilogram. För aminosyror är motsvarande siffror för lysin 

9,8 gram per kilogram, 8,5 gram per kilogram och 7,6 gram per kilogram. För treonin är 

motsvarande siffror 5,9 gram per kilogram, 5,1 gram per kilogram och 4,6 gram per 

kilogram. För metionin och cystein 5,5 gram per kilogram, 4,8 gram per kilogram och 

4,4 gram per kilogram. 

 

Tabell 1. Foderråvarornas torrsubstans i procent ändras under 

tillväxtperioden i Pöytyä. 

 

Foderråvara 20-45 kg 45-75 kg över 75 kg 

Korn 29,08 36,93 50,18 

Vete 16,40 11,88 

 Havre 6,20 6,66 9,71 

Vassla 3,50 

  Laktos 4,50 7,00 7,20 

Kornproteinfoder 14,87 13,82 9,40 

A-Mix Plus 3,76 7,98 6,43 

A-Mix Mega S 8,90 

  Mejeriindustrins biprodukt 6,76 7,61 8,43 

Bondböna 6,03 8,13 8,64 
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Tabell 2. Mängden näringsämnen i g/kg minskar ju äldre slaktsvinen  

blir i Pöytyä. 

 

Näringsämnen 20-45 kg 45-75 kg över 75 kg 

Smältbart lysin, g/kg 9,8 8,5 7,6 

Smält. treonin, g/kg 5,9 5,1 4,6 

Smält. met+cyst, g/kg 5,5 4,8 4,4 

Kalcium, g/kg 8,4 8,0 6,9 

Fosfor, g/kg 6,1 5,6 5,3 

 

 

I Huittinen sjunker även andelen torrsubstans för kornproteinfoder (tabell 3) och 

mängden aminosyror (tabell 4) i fodret ju äldre slaktsvinet blir. För slaktsvin i 

viktklassen under 60 kilogram är torrsubstansen i kornproteinfoder 27,62 %, medan den 

är 22,34 % för slaktsvin i viktklassen över 60 kilogram. För aminosyror är motsvarande 

siffror för lysin 9,8 gram per kilogram och 8,5 gram per kilogram. För treonin 6,2 gram 

per kilogram och 5,5 gram per kilogram samt för metionin och cystein 5,5 gram per 

kilogram och 5,0 gram per kilogram. 

 

 

Tabell 3. Foderråvarornas torrsubstans i procent  

ändras under tillväxtperioden i Huittinen. 

 

Foderråvara Under 60 kg Över 60 kg 

Korn 32,44 43,38 

Vete 10,94 7,74 

Kornproteinfoder 27,62 22,34 

Vassla 8,73 8,79 

Vegetabilisk olja 5,20 5,20 

Koncentrat 15,08 12,55 

 

 

Tabell 4. Mängden näringsämnen i g/kg minskar ju äldre  

slaktsvinen blir i Huittinen. 

 

Näringsämnen Under 60 kg Över 60 kg 

Smältbart lysin, g/kg 9,8 8,5 

Smält. treonin, g/kg 6,2 5,5 

Smält. met+cyst, g/kg 5,5 5,0 

Kalcium, g/kg 11,4 9,6 

Fosfor,g/kg 6,7 6,1 
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4.4 Berikningsobjekt 

 

Före denna undersökning började utfördes ett pilotprojekt där det testades sex olika 

berikningsobjekt för att ta reda på vilka som skulle vara lämpliga och intressanta för 

svinen att använda i själva undersökningen. I pilotprojektet användes träbitar av björk, 

al, asp och tall i olika längder, polyetenrör, metallkedja, utfodringskedja, rep och 

torvplatta. I pilotprojektet undersöktes hur och var berikningsobjekten borde hängas upp 

för att bäst motivera slaktsvinen att använda dem, hur mycket slaktsvinen använde 

berikningsobjekten och på vilket sätt samt om kostnaden för berikningsobjektet var hög 

eller låg. Därtill undersöktes det om det var arbetsamt att sätta upp berikningsobjekten 

och om svinproducenten förhöll sig positiv eller negativ till berikningsobjekten. 

 

Alla trädslag som testades användes mycket av svinen, men björk användes mest och 

valdes därför med i undersökningen. Polyetenrören användes också mycket och 

kostnaderna för både trä och polyeten var låga. Träbitarna var mera arbetsamma att sätta 

upp än polyetenrören, men svinproducenten förhöll sig positiv till berikningsobjekten 

och därför valdes dessa med i undersökningen. Metallkedjan valdes även med i 

undersökningen, fastän användningen var medelmåttlig hos slaktsvinen. Det är ganska 

allmänt att metallkedjor används som berikningsobjekt i svingårdar. Metallkedjan är 

hållbar och kostnaden för den är låg. Den är även enkel att hänga upp. Därför var det 

intressant att undersöka hur mycket den egentligen används av slaktsvinen. Det var 

också intressant att undersöka om svinen använder kedjan mera om den är förgrenad i 

stället för enkel kedja. En förgrenad kedja innebär att två kedjor bildar ett asymmetriskt 

kors och detta system har använts på några ekologiska svingårdar i Nederländerna 

(Helena Telkänranta, Helsingfors universitet, e-post till skribenten 30.4.2014). 

Utfodringskedjan användes mycket av slaktsvinen, men kostnaden var hög och 

svinproducenten förhöll sig negativ till den, därför valdes den inte med i 

undersökningen. Situationen var liknande för repet. Det användes både mycket och litet 

av slaktsvinen och kostnaden för materialet var högt. Dessutom var det även arbetsdrygt 

att sätta upp och svinproducenten förhöll sig negativ till det, därför togs inte repet med i 

undersökningen. Torvplattan användes medelmåttligt av slaktsvinen och kostnaden för 

den var hög. Dock var den inte arbetsam att sätta i båset, eftersom den sattes i 

halmhäcken, men svinproducenten förhöll sig negativ till den och därför togs den inte 

med i undersökningen. Dessutom slutade tillverkaren Vapo att producera torvplattor 
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strax efter att pilotprojektet började. Därför utvecklades inte heller en bättre ställning för 

torvplattan än halmhäcken. 

 

Berikningsobjekten som användes i Huittinen var träbitar av färsk björk i olika längder, 

polyetenrör, enkla metallkedjor och förgrenade metallkedjor. I Pöytyä användes träbitar 

av färsk björk och polyetenrör. I Huittinen undersöktes fem försöksgrupper som använde 

följande berikningsobjekt: 1) trä+plaströr+förgrenad metallkedja, 2) trä, 3) plaströr, 4) 

förgrenad metallkedja och 5) kontrollbås med enkel metallkedja och halmhäck. I alla bås 

oberoende av berikningsobjekt fanns alltid en enkel metallkedja och en halmhäck. I 

Pöytyä undersöktes tre försöksgrupper som använde följande berikningsobjekt: 1) trä, 2) 

plaströr och 3) kontrollbås med halmhäck. I alla bås oberoende av berikningsobjekt 

fanns alltid en halmhäck. 

 

I Huittinen hade bås med berikningsobjektet trä en lång träbit på 1 meter och åtta korta 

träbitar, som satt ihop två och två, på 40 centimeter, som var vågrätt upphängda med 

kedjor nära golvnivån (bild 3). Diametern av båda längderna var ungefär 10 centimeter. 

Träbitarna hängdes upp med kedja, så att höjden var vid och under trynets höjd. 

Träbitarna hängde i luften för att underlätta rengörandet av båsen och de hängdes upp 

vågrätt för att motivera slaktsvinen att ligga under dem och för att bita och böka med 

träbitarna. Träbitarna hängdes upp över golvet med fast material. I Pöytyä fanns sex 

träbitar på 40 centimeter med diametern ungefär 5 centimeter (bild 4). Träbitarna 

hängdes upp på samma sätt som i Huittinen. 
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Bild 3. Bås med träbitar i Huittinen. (Bild: Helena Telkänranta, Helsingfors universitet; 

har fått tillåtelse att använda bilden av fotografen.) 

 

 

Bild 4. Bås med träbitar i Pöytyä. (Bild: Helena Telkänranta, Helsingfors universitet; 

har fått tillåtelse att använda bilden av fotografen.) 

 

 

Plaströren som användes var vattenledningsrör vars material var polyetenplast av 

medeldensitet (PE-MD-plast). I Huittinen var plaströren 60 centimeter långa och 

diametern 50 millimeter. Två plaströr byggdes ihop till ett kryss och hängdes fast i taket 

med kedja (bild 5). Plaströren hängdes upp över spaltgolvet på samma höjd som 
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slaktsvinens huvud. På detta vis fanns plaströren på samma nivå som slaktsvinens tryne 

och det motiverar till att bita och böka med dem. I Pöytyä fanns det ett plaströr på 1 

meter och två på 40 centimeter, där diametern var 32 millimeter. Plaströren hängdes upp 

vid ena väggen över spaltgolvet (bild 6). 

 

 

Bild 5. Bås med plaströr i Huittinen. (Bild: Helena Telkänranta, Helsingfors universitet; 

har fått tillåtelse att använda bilden av fotografen.) 

 

 

 

Bild 6. Bås med plaströr i Pöytyä. (Bild: Helena Telkänranta, Helsingfors universitet; 

har fått tillåtelse att använda bilden av fotografen.) 
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Enkla metallkedjor och förgrenade metallkedjor användes bara i Huittinen. Kedjorna var 

4 millimeter tjocka. De förgrenade metallkedjorna bestod av två kedjor som bildade ett 

asymmetriskt kors, vars längder var 120 centimeter och 70 centimeter. Bås med 

förgrenad metallkedja bestod av tre kedjor, där två var förgrenade metallkedjor och en 

var enkel metallkedja, vilka hängdes upp över spaltgolvet (bild 7). Metallkedjan hängdes 

upp vid slaktsvinens huvudhöjd. Den längsta kedjan hos de förgrenade metallkedjorna 

räckte ända ner till golvet för att det skulle vara intressantare för svinen att böka med 

den. 

 

 

Bild 7. Bås med förgrenad metallkedja bestod av en enkel metallkedja (i mitten)  

och av två förgrenade metallkedjor (till vänster och höger) i Huittinen.  

(Bild: Helena Telkänranta, Helsingfors universitet; har fått tillåtelse att använda  

bilden av fotografen.) 

 

 

Bås med alla tre berikningsobjekt, som bara användes i Huittinen, bestod av en lång 

träbit, åtta korta träbitar, plaströr som byggts ihop till ett kryss och en förgrenad 

metallkedja (bild 8). Berikningsobjekten hängdes upp på samma sätt som i de andra 

båsen. 
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Bild 8. Bås med träbitar, plaströr och förgrenad metallkedja i Huittinen.  

(Bild: Helena Telkänranta, Helsingfors universitet; har fått tillåtelse att använda  

bilden av fotografen.) 

 

Kontrollbåsen i Huittinen hade en halmhäck och en enkel metallkedja som hängdes upp 

över spaltgolvet. Metallkedjan hängdes upp på samma höjd som den förgrenade 

metallkedjan. Alla övriga bås hade också en halmhäck och en enkel metallkedja. I 

Pöytyä hade kontrollbåsen en halmhäck som fanns vid ena väggen över golvet med fast 

material (bild 9). Alla övriga bås hade också en halmhäck. 

 

 

Bild 9. Kontrollbås med halmhäck i Pöytyä. (Bild: Sara Holms.) 
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4.5 Experimentell plan 

 

I den här undersökningen var båset försöksenheten, med undantag av tårfläckar där 

försöksenheten var både båset och individen. Orsaken till att både båset och individen 

var försöksenhet för tårfläckar berodde på att en ny metod användes och man ville få 

reda på eventuella skillnader mellan resultaten. Den experimentella planen utgjordes av 

en motsvarighetsplan, vilket betyder att varje avdelning hade bås av varje försöksgrupp 

och placeringen av olika försöksgrupper inom avdelningen var olika i varje avdelning 

för att undvika inverkan av andra faktorer, såsom olika rumstemperaturer i olika delar av 

avdelningen. Försöksgrupperna och kontrollbåsen var även samma för antalet slaktsvin 

och för könsfördelningen av slaktsvinen. I de bås där en del av väggarna bestod av 

galler, där slaktsvinen kunde se det bredvidliggande båset, hade båda båsen samma 

berikningsobjekt. 

 

I Huittinen var fem avdelningar med i undersökningen och i varje avdelning iakttogs 

sexton bås med olika berikningsobjekt. Det fanns åtta bås på varje sida om korridoren i 

mitten. Avdelningen bestod av tjugo bås men fyra bås var inte med i undersökningen, 

p.g.a. att de var sjukbås. Dessa bås skulle ändå inte ha varit med i undersökningen 

eftersom de skiljde sig från andra bås, genom att de hade fönster och två bås fanns vid 

avdelningarnas kortsida och två vid ingången till avdelningen. Berikningsobjekten blev 

uppdelade så att intilliggande bås, där slaktsvinen kunde se andra slaktsvin genom 

väggen som bestod av galler, hade samma berikningsobjekt för att slaktsvinen inte skulle 

kunna se att andra slaktsvin hade andra berikningsobjekt. Även bås mittemot varandra 

hade samma berikningsobjekt. 

 

I Pöytyä var fem avdelningar med i undersökningen. I avdelning 1-3 iakttogs tolv bås 

vardera och i avdelning 4 och 5 iakttogs fyra bås vardera. På den ena sidan av korridoren 

fanns det enbart gyltor i båsen och på den andra sidan enbart kastrerade hangrisar. I 

Pöytyä följdes även samma system att intilliggande bås och bås mittemot varandra hade 

samma berikningsobjekt. På denna svingård placerades berikningsobjekt redan i båsen 

för förmedlingsgrisar efter deras avvänjning. När förmedlingsgrisarna vägde 30 

kilogram flyttades de till båsen för slaktsvin och då placerades samma berikningsobjekt i 

båsen för slaktsvin som de tidigare hade haft i båsen för förmedlingsgrisar. 
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4.6 Faktorer som mättes 

 

4.6.1 Skador på svans och öron 

 

Observering av skadorna på svansar och öron gjordes en gång för varje bås på båda 

svingårdarna av forskaren under gårdsbesök. Slaktsvinens svansar och öron iakttogs för 

att granska eventuella skador. I Huittinen blev slaktsvinen observerade en vecka efter att 

de blivit videofilmade vid ungefär fyra månaders ålder. I Pöytyä blev slaktsvinen även 

observerade vid ungefär fyra månaders ålder. I Huittinen gavs poäng efter skalan 0-3 

beroende på hur stor skada som syntes på svansen. Kategori 0 betydde att svansen hade 

sin fullständiga längd och att det fanns hår vid svansspetsen (bild 10). Kategori 1 

betydde att svansen hade sin fullständiga längd men saknade hår vid svansspetsen eller 

det syntes blod. Kategori 2 betydde att en del av svansen saknades men att mer än fem 

centimeter kvarstod av svansen. Kategori 3 betydde att en del av svansen saknades och 

att mindre än fem centimeter kvarstod av svansen. I Pöytyä användes skalan 0-5 och på 

bild 11 syns exempel på svansskador. Kategori 0 betydde att svansen hade sin 

fullständiga längd och att det fanns hår vid svansspetsen. Kategori 1 betydde att svansen 

hade sin fullständiga längd och att svansen var hel men att hår saknades vid 

svansspetsen. Kategori 2 betydde att svansen hade sin fullständiga längd, men där syntes 

minst ett sår eller ärr vars bredd var mindre än fem millimeter. Kategori 3 betydde att 

svansen hade sin fullständiga längd, men där syntes minst ett sår eller ärr vars bredd var 

minst fem millimeter. Kategori 4 betydde att en del av svansen saknades men att minst 

fem centimeter var kvar. Kategori 5 betydde att en del av svansen saknades och att 

mindre än fem centimeter var kvar. 
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Bild 10. Svans utan skador (kategori 0). (Bild: Helena Telkänranta,  

Helsingfors universitet; har fått tillåtelse att använda bilden av fotografen.) 

 

 

 

Bild 11. Olika kategorier på svansskador i Pöytyä. (Bild: Helena Telkänranta,  

Helsingfors universitet; har fått tillåtelse att använda bilden av fotografen.) 

 

 

Vid observationen av öronen användes samma system. Poängen gavs som ett medeltal 

av båda öronen. I Huittinen gavs poäng efter skalan 0-3 beroende på skadan vid öronen. 

Kategori 0 betydde att öronen var oskadade. Kategori 1 betydde att det fanns ytliga 

skråmor. Kategori 2 betydde att det syntes spår av blödning som skett nyligen. Kategori 
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3 betydde att en del av örat saknades. I Pöytyä användes skalan 0-4 där kategori 0 

betydde att öronen var oskadade. Kategori 1 betydde en eller två ytliga skråmor. 

Kategori 2 betydde minst tre ytliga skråmor. Kategori 3 betydde minst ett sår eller ärr 

vars bredd var minst fem millimeter och kategori 4 betydde att en del av örat saknades. 

 

Olika skalor användes p.g.a. att undersökningen i Huittinen påbörjades före 

undersökningen i Pöytyä och i Huittinen märktes det att en noggrannare skala skulle ge 

mer detaljerad information och skulle vara nyttigare för undersökningen. 

 

4.6.2 Tårfläckar 

 

Observation av tårfläckar under ögonen följde samma mönster som vid observationerna 

av svansar och öron. I Huittinen gjordes observationen en gång per bås av forskaren 

under gårdsbesök och de utfördes samtidigt som observationerna av skador på svansar 

och öron.  Vid observation av tårfläckar användes skalan 0-6, som även utvecklats och 

använts av Jeremy N. Marchant-Forde, och poängen gavs som ett medeltal av båda 

ögonen. Kategori 0 betydde att det inte fanns någon mörk fläck under ögonen. Kategori 

1 betydde att det syntes lite av den mörka fläcken men att den inte sträckte sig utanför 

ögonlocket. Kategori 2 betydde att den mörka fläcken syntes tydligt och att fläcken var 

mindre än hälften av ögats storlek. Kategori 3 betydde att den mörka fläcken syntes 

tydligt och var till hälften eller lika stor som ögats storlek (bild 12). Kategori 4 betydde 

att den mörka fläcken var allvarlig och ungefär lika stor som ögats storlek men att den 

inte sträckte sig längre än till mungipan. Kategori 5 betydde att den mörka fläcken var 

allvarlig och större än ögats storlek samt att den sträckte sig längre än till mungipan. 

Kategori 6 betydde att slaktsvinets ansikte var för smutsigt för att ordentligt kunna 

urskilja tårfläckar. 
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Bild 12. Tårfläck i kategori 3. (Bild: Helena Telkänranta, Helsingfors  

universitet; har fått tillåtelse att använda bilden av fotografen.) 

 

 

I Pöytyä gjordes även observationen av tårfläckar en gång per bås. Observationen 

utfördes samtidigt som observationerna av skador på svans och öron. Vänstra och högra 

ögat värderades skilt med skalan 0-5. Poängsättningen var samma som i Huittinen. 

 

4.6.3 Test på hur fort svin närmar sig en främmande person 

 

Detta test gjordes endast i Pöytyä. Det utfördes samtidigt som observationerna av skador 

på svans och öron. Vid testet undersöktes hur många sekunder det tog innan tre slaktsvin 

hade rört med trynet vid den främmande personen som stod i båset. Tiden började när 

personen stigit in i båset och stod med båda fötterna på golvet. Tiden stoppades när det 

tredje slaktsvinet hade rört personen med trynet så att personen kände trycket av 

slaktsvinets tryne. 

 

4.6.4 Observation av slaktsvinens beteende via videoinspelning 

 

Endast i Huittinen blev slaktsvinen videofilmade för att kunna observera deras beteende 

med berikningsobjekten och mot varandra. Videoinspelningen skedde avdelningsvis och 
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dagarna när inspelningarna gjordes var 10.1, 14.1, 21.1, 28.1 och 4.2.2013. 

Videoinspelningen tog ungefär sju timmar per bås. Videoinspelningen började mellan 

klockan 11 och 12 och avslutades mellan klockan 18 och 19. Videoinspelningen gjordes 

när slaktsvinen var ungefär fyra månader gamla. 

 

Slaktsvinens beteenden iakttogs under 20 minuter före utfodringen på eftermiddagen, då 

slaktsvinen i allmänhet är som aktivast. Beteenden som observerades var hur ofta 

slaktsvinen berörde berikningsobjekten, såsom träbitarna (bild 13), plaströren eller 

metallkedjan och ett annat svins mage, svans, öron, ben, ansikte eller annan kroppsdel 

med mun eller tryne. Det antogs vara en beröring när slaktsvinet höll på utan avbrott, 

men om slaktsvinet höll paus eller blev avbruten en sekund eller längre och fortsatte igen 

så antogs det att slaktsvinet började på nytt med sin beröring. Det antogs då som två 

beröringar. Beteenden som observerades var bukmassage, vilket innebär att slaktsvinet 

utförde bökande rörelser på magen hos ett annat slaktsvin, svans som innebär antingen 

att slaktsvinet smakade lätt på svansen, d.v.s. höll den i sin mun, eller att slaktsvinet bet 

ordentligt på svansen. Andra beteenden var öron, som betyder att slaktsvinet berörde, 

smakade på örat eller bet ordentligt på örat. Ben betyder att slaktsvinet bökade eller bet 

benet och ansikte betyder att slaktsvinet berörde ansiktet på ett annat slaktsvin. Annan 

kroppsdel innebär sådan kroppsdel som inte nämnts tidigare, där slaktsvinet berörde t.ex. 

sidan eller ryggen på ett annat slaktsvin. 

 

 

Bild 13. Beröring av träbit i Huittinen. (Bild: Helena Telkänranta, Helsingfors universitet; 

har fått tillåtelse att använda bilden av fotografen.) 
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4.7 De statistiska metoderna 

 

Resultatens statistiska behandling gjordes med SPSS-programmet (version 21.0, IBM 

SPSS, New York, USA). Normalfördelningen granskades med Shapiro-Wilk metoden. 

Enkelriktad variansanalys (ANOVA) och Pearson Chi-Square användes för att ta reda på 

den statistiska signifikansen hos de normalfördelade variablerna. Post Hoc test med 

mångfaldig jämförelse med Bonferroni-korrektion användes för att ta reda på mellan 

vilka försöksgrupper de statistiska signifikanserna fanns. Om variablerna inte var 

normalfördelade användes testet Kruskal-Wallis. 
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5 Resultat 

 

5.1 Huittinen 

 

5.1.1 Skador på svans och öron 

 

För skador på svansen i kategori 0 hade försöksgrupper med alla tre berikningsobjekt 

och försöksgrupper med trä en tendens till mindre skador än kontrollbås (F = 3,0; P > 

0,05; figur 1). Det fanns inga signifikanta skillnader mellan andra försöksgrupper (P > 

0,05). 

 

 

 

Figur 1. Andelen oskadade svansar (kategori 0) i procent. Försöksgrupper  

med samma bokstav skiljer sig inte statistiskt signifikant från varandra (P < 0,05).  

Sträcken på staplarna beskriver standardavvikelsen. 

 

 

För skador på svansen i kategori 1 hade försöksgrupper med trä signifikant mindre 

skador än försöksgrupper med plaströr, än försöksgrupper med förgrenad metallkedja 

och än kontrollbås (F = 5,0; P < 0,05; figur 2). Försöksgrupper med alla tre 

berikningsobjekt hade en tendens till mindre skador än kontrollbås (P < 0,1). Det fanns 
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inga signifikanta skillnader mellan andra försöksgrupper. Det fanns ingen signifikant 

skillnad på skador på svans i kategori 2 (F = 1,1; P > 0,05) och inga svin hade skador på 

svansen i kategori 3. 

 

 

 

Figur 2. Andelen skadade svansar i kategori 1 i procent. Försöksgrupper med samma  

bokstav skiljer sig inte statistiskt signifikant från varandra (P < 0,05). Sträcken på  

staplarna beskriver standardavvikelsen. 

 

 

För skador på öron i kategori 0 hade försöksgrupper med alla tre berikningsobjekt och 

försöksgrupper med trä signifikant mindre skador än försöksgrupper med förgrenad 

metallkedja (F = 4,4; P < 0,05; figur 3). Försöksgrupper med alla tre berikningsobjekt 

hade en tendens till mindre skador än kontrollbås (P < 0,1). Det fanns inga signifikanta 

skillnader mellan andra försöksgrupper (P > 0,05). För skador på öron i kategori 1 (F = 

2,3; P > 0,05) och 2 (P > 0,05) fanns det inga signifikanta skillnader mellan 

försöksgrupperna och inga svin hade skador på öron i kategori 3. 
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Figur 3. Andelen oskadade öron (kategori 0) i procent. Försöksgrupper med samma  

bokstav skiljer sig inte statistiskt signifikant från varandra (P < 0,05). Sträcken på  

staplarna beskriver standardavvikelsen. 

 

 

5.1.2 Användningen av berikningsobjekten och beröringen av andra slaktsvin 

 

Det fanns signifikanta skillnader mellan försöksgrupperna på användningen av 

berikningsobjekten (figur 4). Försöksgrupper med alla tre berikningsobjekt och 

försöksgrupper med plaströr använde sina berikningsobjekt signifikant mer än 

försöksgrupper med förgrenad metallkedja och än kontrollbåsen (F = 7,6; P < 0,05). 

Försöksgrupper med trä använde sina berikningsobjekt signifikant mer än kontrollbåsen 

(F = 7,6; P < 0,05). Försöksgrupper med trä hade en tendens att använda sina 

berikningsobjekt mer än försöksgrupper med förgrenad metallkedja (P < 0,1). Det fanns 

inga signifikanta skillnader mellan andra försöksgrupper (P > 0,1). Det fanns inga 

skillnader mellan försöksgrupperna på beröringen av andra slaktsvin (F = 0,7; P > 0,1). 
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Figur 4. Användningen av berikningsobjekten under tio minuter. Försöksgrupper  

med samma bokstav skiljer sig inte statistiskt signifikant från varandra (P < 0,05).  

Sträcken på staplarna beskriver standardavvikelsen. 

 

 

5.1.3 Tårfläckar 

 

Tårfläckarna testades statistiskt på två sätt, med båset som försöksenhet och med 

individen som försöksenhet. När försöksenheten var individen fanns det signifikanta 

skillnader mellan försöksgrupperna på andelen tårfläckar. Försöksgrupper med trä hade 

mindre andel tårfläckar än kontrollbåsen (F = 3,6; P < 0,01; figur 5). Försöksgrupper 

med trä hade en tendens till mindre andel tårfläckar än försöksgrupper med förgrenad 

metallkedja (P < 0,1). Det fanns inga signifikanta skillnader mellan andra 

försöksgrupper (P > 0,1). 
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Figur 5. Andelen tårfläckar i procent hos olika försöksgrupper. Försöksgrupper  

med samma bokstav skiljer sig inte statistiskt signifikant från varandra (P < 0,05).  

Sträcken på staplarna beskriver standardavvikelsen. 

 

  

5.2 Pöytyä 

 

5.2.1 Skador på svans och öron 

 

För skador på svansen hade försöksgrupper med trä en tendens till mindre skador än 

försöksgrupper med plaströr (F = 2,6; P < 0,1; figur 6). Det fanns inga signifikanta 

skillnader mellan andra försöksgrupper (P > 0,1). 
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Figur 6. Skador på svansen. Medelvärdet för varje försöksgrupp visar kategorin  

för skador på svansen. Försöksgrupper med samma bokstav skiljer sig inte statistiskt 

 signifikant från varandra (P < 0,05). Sträcken på staplarna beskriver standardavvikelsen. 

 

 

För skador på öron hade försöksgrupper med trä signifikant mindre skador än 

kontrollbåsen (F = 6,1; P < 0,01) och försöksgrupper med trä hade en tendens till mindre 

skador än försöksgrupper med plaströr (P < 0,1; figur 7). Det fanns inga signifikanta 

skillnader mellan försöksgrupper med plaströr och kontrollbås (P > 0,1). 
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Figur 7. Skador på öron. Medelvärdet för varje försöksgrupp visar kategorin  

för skador på öron. Försöksgrupper med samma bokstav skiljer sig inte  

statistiskt signifikant från varandra (P < 0,05). Sträcken på staplarna  

beskriver standardavvikelsen. 
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Det fanns inga signifikanta skillnader mellan könen på skador på svansarna (F = 0,1; P > 

0,05) eller på öronen (F = 0,6; P > 0,05). 

 

5.2.2 Tårfläckar 

 

Försöksgrupper med plaströr hade en tendens till mindre andel tårfläckar på vänstra ögat 

än kontrollbåsen (F = 2,8; P < 0,1; figur 8). Det fanns inga signifikanta skillnader mellan 

andra försöksgrupper (P > 0,1). Det fanns inga signifikanta skillnader på andelen 

tårfläckar på slaktsvinens högra öga (F = 0,7; P > 0,1). 

 

 

 

Figur 8. Andelen tårfläckar hos vänstra ögat för varje försöksgrupp. Medelvärdet  

för varje försöksgrupp visar kategorin för andelen tårfläckar. Försöksgrupper med  

samma bokstav skiljer sig inte statistiskt signifikant från varandra (P < 0,05).  

Sträcken på staplarna beskriver standardavvikelsen. 

 

 

Det fanns signifikanta skillnader mellan könen på andelen tårfläckar på slaktsvinens 

vänstra öga (F = 8,4; P < 0,01) och på slaktsvinens högra öga (F = 9,1; P < 0,01; figur 

9). Det var kastrerade hangrisar som i medeltal hade större andel tårfläckar än gyltor. 
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Figur 9. Skillnader på andelen tårfläckar på vänstra och högra öga hos olika kön.  

Medelvärdet för de olika könen visar kategorin för respektive öga. Sträcken på  

staplarna beskriver standardavvikelsen. 

 

 

5.2.3 Test på hur fort svin närmar sig en främmande person 

 

Försöksgrupper med trä kom signifikant snabbare fram till den främmande personen än 

försöksgrupper med plaströr (F = 5,2; P < 0,05) på testet hur fort svin närmar sig en 

främmande person (figur 10). Försöksgrupper med trä visade en tendens till att komma 

fram snabbare än kontrollbåsen (P < 0,1). Det fanns inga signifikanta skillnader mellan 

försöksgrupper med plaströr och kontrollbås (P > 0,1). Det fanns inga signifikanta 

skillnader mellan könen på testet hur fort svin närmar sig en främmande person (F = 1,0; 

P > 0,05). 
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Figur 10. Test på hur fort svin närmar sig en främmande person.  

Försöksgrupper med samma bokstav skiljer sig inte statistiskt signifikant  

från varandra (P < 0,05). Sträcken på staplarna beskriver standardavvikelsen. 

 

 

5.3 Materialkostnad och arbetstid för berikningsobjekten 

 

Uträkningarna grundar sig på att användningen av trä uppgick till 20 centimeter per svin, 

att träbitarna byts ut varje halvår och att upphängningskedjorna byts ut vart femte år. 

Arbetstiden för trä för ett bås med tio svin var 1 timme och 40 minuter, för plaströr 40 

minuter och för förgrenad metallkedja 20 minuter, där transport, sågning, borrning, tid 

för att köpa materialen, tillverkning, fästande av kedjor och upphängning ingick. För 

plaströr användes 120 centimeter per bås och de byts ut varje halvår. Plaströrets 

(diameter 50 mm) partipris är 2,25 € per meter. Till en förgrenad metallkedja användes 

190 centimeter kedja och varje bås hade två stycken. Metallkedjans partipris är 1,20 € 

per meter. Arbetstagarens kostnad är 15 € per timme inklusive bikostnader. 

Materialkostnaden och arbetstiden för berikningsobjektet trä blev sammanlagt 1,55 € per 

slaktat svin. Motsvarande kostnader för berikningsobjektet plaströr blev 0,80 € per 

slaktat svin och för berikningsobjektet förgrenad metallkedja 0,06 € per slaktat svin. 
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Trä 

Arbetstid: 1,7 h x 15 €/h = 25,50 €/halvår  51 €/år. 

Materialkostnad: 4 m kedja  4 m x 1,20 €/m = 4,80 €/5 år = 0,96 €/år. 

Arbetstiden kostar 51 €/år för hela båset = 5,10 €/svinplats/år = 1,50 €/svin. 

Materialkostnaden är 0,96 €/år/bås = 0,10 €/svinplats/år = 0,03 €/svin. 

Kostnaderna sammanlagt: 5,20 €/svinplats/år = 1,55 €/slaktat svin. 

 

Plaströr 

Arbetstid: 0,7 h x 15 €/h = 10,50 €/halvår  21 €/år. 

Materialkostnad för plaströr: 1,20 m x 2,25 €/m = 2,70 €/halvår  5,40 €/år. 

Materialkostnad för kedja: 4 m kedja  4 m x 1,20 €/m = 4,80 €/5 år = 0,96 €/år kedja. 

Arbetstiden kostar 21 €/år för hela båset = 2,1 €/svinplats/år = 0,60 €/svin. 

Materialkostnaden för plaströr är 5,40 €/år/bås = 0,54 €/svinplats/år = 0,16 €/svin. 

Materialkostnad för kedja är 0,96 €/år/bås = 0,10 €/svinplats/år = 0,03 €/svin. 

Kostnaderna sammanlagt: 2,74 €/svinplats/år = 0,80 €/slaktat svin. 

 

Förgrenad metallkedja 

Arbetstid: 0,33 h x 15 €/h = 5 €/5 år = 1 €/år. 

Materialkostnad: 3,80 m x 1,20 €/m = 4,55 €/5 år = 0,90 €/år. 

Arbetstiden kostar 1 €/år för hela båset = 0,10 €/svinplats/år = 0,03 €/svin. 

Materialkostnaden är 0,90 €/år/bås = 0,09 €/svinplats/år = 0,03 €/svin. 

Kostnaderna sammanlagt: 0,19 €/svinplats/år = 0,06 €/slaktat svin. 

 

6 Diskussion 

 

6.1 Skador på svans och öron 

 

I Huittinen stämde hypotesen att det fanns skillnader mellan försöksgrupperna på 

mängden skador på svans och öron. Det var bland försöksgrupperna med alla tre 

berikningsobjekt och med trä som svans- och öronbitning minskade mera än de andra 

försöksgrupperna. Orsaken till att det förekom tendenser mellan olika försöksgrupper 

både på skador på svansen och på öron kan bero på för få antal bås i undersökningen, 

men det kan även bero på att skillnaden mellan berikningsobjekten och hur väl de 

minskar bitningen var liten. Orsaken till att det inte fanns signifikanta skillnader mellan 



49 

försöksgrupperna med skador på svansen i kategori 2 eller på öron i kategori 1 och 2 kan 

bero på få antal svin med dessa skador. Det kan också bero på att trä som 

berikningsobjekt bara är effektiv för att minska lätt bitning men inte för att minska 

allvarlig bitning. Orsakerna till allvarlig bitning kan delvis grunda sig på andra faktorer 

än lätt bitning. Taylor m.fl. (2010) har hittat tre olika typer av svansbitning som delvis 

grundar sig på olika faktorer. Dessa tre typer kan delas in i svansbitning i två stadier, 

svansbitning med plötsligt utfall och tvångsmässig svansbitning. 

 

Svansbitning i två stadier innebär att bitningen delas in i två stadier, där det första stadiet 

är att ett svin nafsar och smakar lätt på svansen utan att orsaka sår och det andra svinet 

accepterar detta eftersom det inte orsakar smärta. Detta stadie utförs ofta när båda svinen 

ligger ned eller står stilla. Om bitandet fortsätter leder det vanligtvis till att svansen 

börjar blöda och då har andra stadiet börjat. När svansen blöder lockar det även andra 

svin att börja bita på svansen (Broom och Fraser 2007). Beteendet i det första stadiet när 

svinet smakar lätt på svansen och nafsar lite anses vara ett normalt undersökande 

beteende som uttrycks på ett annorlunda sätt, eftersom svinet inom produktionen inte har 

något annat att rikta sitt beteende mot. Denna typ av svansbitning anses inte vara 

aggressiv, eftersom svinet inte attackerar det andra svinet, utan det är mer ett 

undersökande beteende (Taylor m.fl. 2010). 

 

Den andra typen av svansbitning är svansbitning med plötsligt utfall, där ett svin 

plötsligt gör ett utfall mot svansen på ett annat svin och biter kraftigt (van Putten 1969). 

Enligt Taylor m.fl. (2010) görs detta i allmänhet utan att svinet först ha nafsat och 

smakat lätt på svansen. Detta kan orsaka allvarlig skada genom att en del av svansen kan 

lossna. Detta beteende förekommer oftare när svinen står eller rör på sig, vilket kan tyda 

på att svinen är mer rastlösa och frustrerade. Denna typ av svansbitning anses vara 

aggressiv. Den tredje typen av svansbitning är tvångsmässig svansbitning, där svinet 

biter kraftigt som kan leda till att en del av svansen lossnar, såsom i svansbitning med 

plötsligt utfall. Skillnaden är den att med tvångsmässig svansbitning verkar svinet vara 

mer fixerad på att bita och söker hela tiden efter en annan svans att bita. 

 

I Pöytyä stämde också hypotesen att det fanns skillnader mellan försöksgrupperna på 

mängden skador på svans och öron. På den här svingården blev resultatet för 

svansbitningen dock bara en tendens till mindre bitning, medan det förekom signifikant 

mindre öronbitning hos försöksgrupperna med trä än hos kontrollbåsen. För skador på 
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svansen fanns det en tendens till mindre skador hos försöksgrupperna med trä än hos 

försöksgrupperna med plaströr, vilket tyder på att det kan finnas skillnader mellan dessa 

två berikningsobjekt för att minska skador på svansen. Fastän det är omöjligt att jämföra 

resultaten hos dessa två svingårdar, där båsens storlek varierar, som har olika 

foderblandningar och där även andra faktorer är olika, är det intressant att notera att på 

svingården i Pöytyä, som hade mindre mängd trä i försöksgrupperna med trä än i 

Huittinen, också hade mindre bitning i försöksgrupperna med trä än i de andra 

försöksgrupperna. 

 

I Pöytyä hade slaktsvinen berikningsobjekt redan efter avvänjningen och ända fram till 

slakten. Moinard m.fl. (2003) och Munsterhjelm m.fl. (2009) menar att svin speciellt är 

utsatta för stress före och vid avvänjningen. Om svinen har tillgång till 

berikningsmaterial redan från födseln kan berikningsmaterialen eventuellt minska en del 

av de negativa beteenden, såsom svansbitning, som svinen visar under senare skeden av 

livet. Berikningsmaterial i ett tidigt skede kan även hjälpa svinen att bättre klara av 

stress och förändringar i omgivningen. Detta kan även ha hjälpt till att minska på svans- 

och öronbitningen som förekom i Pöytyä, eftersom svinen hade berikningsobjekt redan i 

ett relativt tidigt skede. 

 

Enligt Arey (1993) och Beattie m.fl. (2000a) är svinen mindre aggressiva mot varandra 

och biter varandra mindre om de har berikningsobjekt än om de inte har 

berikningsobjekt. Liknande resultat kom även fram i denna undersökning, men det beror 

på hurudana berikningsobjekt som används om de är tillräckligt intressanta för svinen att 

använda dem i stället för att bita varandra. 

 

Hypotesen att det fanns skillnader mellan könen i Pöytyä på mängden skador på svans 

och öron stämde däremot inte. Båda könen hade lika mycket skador på svans och öron. 

Samma resultat fick även Blackshaw (1981) i sin undersökning. Där fanns det inte heller 

någon skillnad mellan könen på svin som bet eller som blev bitna. I den undersökningen 

jämfördes olika grupper där båda könen fanns i samma grupper och där könen fanns i 

olika grupper. I andra undersökningar däremot har det förekommit skillnader på bitning 

mellan könen. I undersökningen som Penny m.fl. (1981) gjorde, där gyltor och galtar 

fanns i olika bås, visade resultaten att galtar bet mera än gyltor och i slakteriet kom det 

fram att galtarna hade större skador på svansarna. Även i Wallgrens och Lindahls (1996) 

undersökning, där båda könen fanns i samma bås, visade resultaten att det oftare är 
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kastrerade hangrisar som blir bitna. Wallgren och Lindahl (1996) menar att detta kan 

bero på att kastrerade hangrisar är villigare att kämpa för att få foder och kan därför bita 

det svin som redan finns vid fodertråget för att själva ta sig fram. Simonsen (1995) 

menar att en annan orsak till att svin biter kan vara att gyltorna blir brunstiga under 

uppfödningen och blir därför aktivare och mer intresserade av hangrisarna. Ännu en 

annan förklaring kan vara att kastrerade hangrisar väger mera än gyltorna och rör sig 

därför långsammare, vilket gör att gyltorna snabbare kommer åt att bita (Sambraus 

1985). Även Kritas och Morrison (2007) stöder påståendet att kastrerade hangrisar oftare 

blir bitna än gyltor. I deras undersökning kom det fram att kastrerade hangrisar hade mer 

skador på svansen än gyltorna i slakteriet. 

 

Hos båda svingårdarna hade största delen av svinen bara lindriga skador på svans och 

öron. Därför är det möjligt att berikningsobjektet trä kunde minska på den bitning som 

förekom. Däremot om svingårdarna skulle ha haft allvarligare skador på svans och öron, 

där en del av svansen eller örat saknas, är det möjligt att resultaten hade blivit 

annorlunda. Då kanske berikningsobjektet trä inte skulle ha haft samma inverkan. 

 

Andra faktorer som kan vara orsak till varför det inte förekom mycket allvarlig bitning i 

Huittinen och i Pöytyä kan bero på att svinen hade halmhäck, blev utfodrade flera 

gånger per dag och att det fanns relativt få antal individer i båset. Enligt Broom och 

Fraser (2007) kan svinet känna igen eller minnas mellan 20–30 individer. I Huittinen 

fanns det ungefär 11 svin per bås och i Pöytyä ungefär 15 svin per bås. Svinen hade 

alltså möjlighet att känna igen andra svin i båset. I små grupper kan det fort bildas en 

stabil hierarki, där alla svin vet sin plats och då är risken mindre att det uppstår 

aggressioner. Däremot om det uppstod aggressioner hos svinen, som kan leda till 

bitning, hade det svin som blev bitet ingenstans att ta vägen p.g.a. det lilla utrymmet i 

båset. 

 

I denna avhandling undersöktes inte huruvida det eventuellt kan finnas samband mellan 

svans- och öronbitning samt tårfläckar. Det skulle vara möjligt att undersöka om det svin 

som blir svansbitet även blir öronbitet och har tårfläckar. Svin som blir bitna upplever 

större stress än svin som inte blir bitna och därför kan det vara möjligt att det finns 

samband mellan bitning och tårfläckar. 
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6.2 Tårfläckar 

 

Värdering av tårfläckar under ögonen är en ny metod för att mäta stressnivån hos svin. 

Tidigare har det endast gjorts undersökningar i laboratoriet och främst på gnagare 

(Espínola m.fl. 1999). Denna undersökning är en av de första som undersökt tårfläckar 

på svingårdar med produktionssvin. 

 

I Huittinen stämde hypotesen att det fanns skillnader mellan försöksgrupperna på 

andelen tårfläckar. Slaktsvin i försöksgrupperna med trä visade mindre andel tårfläckar 

jämfört med kontrollbåsen. Att resultatet visade en tendens till mindre andel tårfläckar 

hos försöksgrupperna med trä än hos försöksgrupperna med förgrenad metallkedja skulle 

även här ha kunnat bli annorlunda om fler bås skulle ha varit med i undersökningen. 

Försöksgrupperna med alla tre berikningsobjekt visade ingen signifikant skillnad mellan 

andra försöksgrupper på andelen tårfläckar. Att det inte fanns signifikanta skillnader 

mellan försöksgrupperna med trä och försöksgrupperna med plaströr kan tyda på att 

båda berikningsobjekten hade lika stor inverkan. Mellan försöksgrupperna med 

förgrenad metallkedja och kontrollbås fanns det inte heller signifikanta skillnader och 

detta kan tyda på att en förgrenad metallkedja inte hade bättre effekt än en enkel 

metallkedja. 

 

Dessa resultat tyder på att av de berikningsobjekt som användes i denna undersökning 

har trä den största inverkan på svinens stressnivå och att svinen hellre använder trä som 

berikningsobjekt. Orsaken till detta kan eventuellt bero på att svinen med hjälp av 

träbitarna kan böka och bita som är nödvändiga beteenden för svinet och upplever på det 

viset kanske mindre stress. Det var även intressant att notera att det inte var 

försöksgrupperna med alla tre berikningsobjekt som hade den största inverkan. Detta 

innebär att det inte hade någon skillnad fastän det fanns många berikningsobjekt jämfört 

med några få. Enligt resultaten i denna undersökning kan man anta att det är viktigare 

med kvalitet i stället för kvantitet när man beaktar berikningsobjekt för slaktsvin. 

 

I Pöytyä stämde hypotesen delvis att det fanns skillnader mellan försöksgrupperna på 

andelen tårfläckar. Hypotesen stämde för vänstra ögat, men inte för högra ögat. Orsaken 

till att det fanns en tendens till skillnader mellan försöksgrupperna på andelen tårfläckar 

på vänstra ögat skulle kunna bero på att högra och vänstra hjärnhalvan reglerar olika 

funktioner i kroppen. Det är högra hjärnhalvan som styr kroppens vänstra sida och det är 
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även högra hjärnhalvan som hanterar negativa känslor, såsom stress (Davidson 1992, 

Nagae och Moscovitch 2002). Man skulle kunna tänka sig att detta kanske är en orsak 

till att vänstra ögat hade större andel tårfläckar, men det har dock inte ännu undersökts 

om det även är hjärnhalvorna som reglerar utsöndringen av porfyrin som leder till 

tårfläckar. 

 

Hypotesen att det fanns skillnader mellan könen på andelen tårfläckar stämde. Det var 

kastrerade hangrisar som hade större andel tårfläckar än gyltor. I en undersökning där 

Mason m.fl. (2004) testade hur stora tårfläckar råttor fick som utsatts för stress förekom 

det inga skillnader mellan könen. Däremot visade det sig att körteln som utsöndrar 

porfyrin, det sekret som är den röd-bruna fläcken under ögat, var större hos hanråttor än 

hos honråttor. Detta skulle kanske även kunna stämma in hos kastrerade hangrisar och 

det skulle i så fall kunna ge en förklaring på varför kastrerade hangrisar hade större 

andel tårfläckar. Det kan också eventuellt tänkas att kastrerade hangrisar är känsligare 

för stress än gyltor eftersom de blivit mera hanterade i och med kastreringen och därför 

eventuellt känner större stress över situationer som är nya och som de inte kan 

kontrollera (Reimert m.fl. 2013). 

 

6.3 Användningen av berikningsobjekten och beröringen av andra 

slaktsvin 

 

Denna del av undersökningen gjordes bara i Huittinen och hypotesen att det fanns 

skillnader mellan försöksgrupperna på användningen av berikningsobjekten stämde. 

Försöksgrupperna med trä och med plaströr samt med alla tre objekt använde sina 

berikningsobjekt mera än de andra försöksgrupperna. Detta kan bero på att slaktsvinen 

kan göra mera med sådana material än med metallkedja. Den inte är lika bitvänlig utan 

slaktsvinen kan främst rotera med den i munnen. En annan orsak kunde vara att 

metallkedjan orsakar oljud som svinen inte tycker om och därför användes den mindre. 

Trä är ett naturligt material som har en frisk doft, när det är färskt, och detta kan vara en 

orsak till att trä är populärare som berikningsobjekt. Hos försöksgrupper med alla tre 

objekt användes trä mest, sedan plaströr och metallkedjan minst. Metallkedjan blev inte 

heller populärare när den var förgrenad jämfört med en enkel. I slutet av undersökningen 

kom det dock fram att plaströr inte är lämplig för slaktsvin, eftersom de i slutet av 

tillväxtperioden blir så pass starka att de kan bita sönder plaströret. I undersökningen bet 
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en del slaktsvin sönder plaströret så att bitar hamnade i avföringssystemet. Plaströr borde 

därför hellre användas för yngre svin. 

 

Orsaken till att träbitarna användes mera än de andra berikningsobjekten kan bero på att 

svinen både kunde bita och böka med dem, för svinen är mer intresserade av sådana 

berikningsobjekt där de kan använda både munnen och trynet (van de Weerd m.fl. 

2003). Träbitarna hängdes upp vågrätt med kedjor så att de var i höjd med slaktsvinens 

huvud. På detta vis kunde svinen både slänga träbitarna i luften med trynet och bita dem. 

I början av undersökningen när träbitarna hängdes upp var de alldeles färska och man 

kunde tydligt känna doften av dem. Detta kunde också vara en orsak till att svinen 

använde träbitarna mera, för i undersökningen som van de Weerd m.fl. (2003) gjorde var 

berikningsobjekt som doftade intressantare än berikningsobjekt som inte doftade. 

 

I andra undersökningar där trä har testats som berikningsobjekt har resultaten visat att 

svinen inte varit intresserade av att använda trä utan i stället andra berikningsobjekt som 

använts i undersökningen (Zonderland m.fl. 2003, Elkmann och Hoy 2009, Trickett m.fl. 

2009). Detta kan bero på att träbitarna som användes var gamla och inte hade så mycket 

doft kvar jämfört med de träbitar som användes i denna undersökning. I undersökningen 

som Trickett m.fl. (2009) gjorde var träbitarna dessutom lösa på golvet i båsen. Enligt 

Blackshaw m.fl. (1997) är svinen mer intresserade av berikningsobjekt som är fast i 

väggen eller i taket och som finns i ögonhöjd än sådana berikningsobjekt som är lösa på 

golvet. Berikningsobjekt som är lösa på golvet blir fort smutsiga av avföring och då 

tappar svinen intresset för dem. Detta kan vara en annan orsak till att träbitar inte var 

populära i den undersökningen. 

 

En annan orsak som eventuellt gjorde att berikningsobjekten trä och plaströr var 

populärare kan bero på att flera svin kunde använda berikningsobjekten på samma gång. 

De flesta svin eftersträvar att göra allting samtidigt (Broom och Fraser 2007), så om ett 

svin börjar böka med en träbit lockar det även andra svin att göra detsamma. Det fanns 

sammanlagt nio träbitar i båsen med berikningsobjektet trä, vilket betydde att flera svin 

kunde använda träbitarna samtidigt. Det fanns också möjlighet att använda 

berikningsobjektet plaströr för fler än ett svin per gång, men för det mesta var det bara 

ett svin i gången som använde plaströret. Detta kan eventuellt bero på att när ett svin bet 

på plaströret svängde det så pass mycket åt olika håll att det kanske var svårt för andra 

svin att få ett bra tag om plaströret. 



55 

 

När pilotprojektet utfördes före denna undersökning testades det att placera 

berikningsobjekten på olika platser i båsen för att se om platsen inverkar på hur 

berikningsobjekten används. Det märktes en skillnad på om platsen där 

berikningsobjekten placerades var en sov- eller aktivitetsplats. När plaströr och 

metallkedja hängdes över golvet med fast material började några av svinen lämna 

avföring i närheten av dem och det blev en aktivitetsplats i deras ögon. Däremot när 

träbitar hängdes över golv med fast material hölls golvet rent. Möjligen kan detta betyda 

att i svinens ögon var det en sovplats. Orsaken till detta kan vara att trä är ett naturligt 

material som svinen kopplar till att bygga bo och sova. Inför varje vilostund förbereder 

vildsvinet sin sovplats med gräs, löv och kvistar (Jensen 2002, Ekesbo 2011). När 

vildsvinet väljer sin sovplats väljer det en plats vid ett trä eller en stock där platsen är väl 

skyddad av grenar mot både regn och rovdjur (Graves 1984). Man kan även se svin inom 

produktionen som förbereder sin sovplats med halm (om det finns tillgängligt) och med 

att böka på golvet innan de lägger sig ned (Jensen 2002, Ekesbo 2011). 

 

Det skulle ännu vara möjligt att undersöka om berikningsobjekten har en inverkan på var 

i båset svinen väljer att lägga sig ned. I denna undersökning kunde man se att en del svin 

gärna låg under träbitarna (bild 14) och eventuellt är det möjligt att svinen först lade sig 

ned i närheten av ett berikningsobjekt och sedan när dessa platser var upptagna lade 

svinen sig ned någon annanstans. Denna frågeställning skulle kunna undersökas vidare 

för att se om berikningsobjekten har någon inverkan eller inte. 
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Bild 14. Svin som vilar under en träbit. (Bild: Sara Holms.) 

 

 

Hypotesen att det fanns skillnader mellan försöksgrupperna på beröringen av andra 

slaktsvin stämde inte, vilket var överraskande eftersom förväntningen var att svin i 

kontrollbås skulle beröra andra svin mera, eftersom de inte hade berikningsobjekt, och 

försöksgrupper med trä mindre. I andra undersökningar har det förekommit skillnader 

mellan svin som inte har och svin som har berikningsobjekt på beröringen av andra svin. 

Aktiviteten hos svinen var dock densamma oavsett berikningsobjekt. Det är möjligt att 

det förekom tävling om det berikningsobjekt som fanns i båsen och om det var så kan 

tävlingen ha ökat beröringen av andra svin lika mycket som tillgängligheten till 

berikningsobjektet har minskat beröringen av andra svin. I undersökningen som Morgan 

m.fl. (1998) gjorde visade resultaten att svin som hade berikningsobjekt var aggressivare 

mot andra svin än svin som inte hade berikningsobjekt. Författarna menar att det kunde 

bero på att svin med berikningsobjekt i allmänhet var aktivare än svin utan 

berikningsobjekt. Fraser m.fl. (1991) fick däremot motsatta resultat. I deras 

undersökning visade resultaten att beröringen av andra svin minskade hos svin som hade 

berikningsobjekt. Författarna menar att det kunde bero på att svinen stimulerades av 

berikningsobjekten och hellre använde dem i stället för att beröra varandra.  Även 

Beattie m.fl. (2000b) kom fram till att berikningsobjekt ökar aktiviteten och minskar på 

den negativa beröringen av andra svin. Pearce och Paterson (1993) igen visade i sin 

undersökning att svin utan berikningsobjekt använde nya objekt mera än svin med 

berikningsobjekt. Författarna menar att detta kunde bero på att svin utan 



57 

berikningsobjekt hade ett större behov av berikningsobjekten eftersom de inte var vana 

att använda dem. Tönepöhl m.fl. (2012) menar att svin utan berikningsobjekt antagligen 

blir passivare och har svårare att anpassa sig till nya situationer och kan därför uppleva 

större stress än svin som har berikningsobjekt. 

 

Av de berikningsobjekt som användes i denna undersökning var det trä som användes 

mest, men som även var dyrast att tillverka. Trä togs med i undersökningen eftersom de 

flesta svinproducenter i Finland äger skog och materialet finns därför lättillgängligt för 

dem. Orsaken till att trä var dyrast att tillverka, fastän träbitarna togs ur egen skog, beror 

på att arbetstiden för att skaffa och hänga upp träbitarna var mer arbetsam än de andra 

berikningsobjekten. Dessutom borde träbitarna bytas ut varje halvår för att de ska vara 

attraktiva för svinen och även av hygieniska skäl. Om bitningen på svingården är lindrig 

är det inte ur svinproducentens synvinkel lönsamt att investera i trä, eftersom skador i 

kategori 1 inte orsakar förkastningar i slakteriet. Det är när bitningen är allvarlig som det 

blir lönsamt ur svinproducentens synvinkel att investera i träbitar. Ur djurvälfärdens 

synvinkel är det dock alltid lönsamt eftersom berikningsobjekten förbättrar svinens 

välfärd. Däremot är ändå trä som berikningsobjekt billigare än andra berikningsobjekt 

som finns på marknaden, såsom sisalrep. 

 

6.4 Test på hur fort svin närmar sig en främmande person 

 

Detta test gjordes bara i Pöytyä och det fanns skillnader mellan försöksgrupperna på 

testet hur fort svin närmar sig en främmande person. Även här var det berikningsobjektet 

trä som hade störst inverkan på svinens beteende jämfört med berikningsobjektet 

plaströr och med kontrollbås. Försöksgrupper med trä visade mindre rädsla för den 

främmande personen än försöksgrupper med plaströr eller förgrenad kedja. Tiden i 

sekunder var kortare för försöksgrupper med trä än för andra försöksgrupper. Till 

skillnad från resultatet i den här undersökningen kom Pearce och Paterson (1993) fram 

till i sin undersökning att svin utan berikningsobjekt var snabbare på att komma fram till 

den främmande personen än svin med berikningsobjekt. I undersökningen som Brown 

m.fl. (2009) gjorde undersöktes svinens rädsla för en främmande person och resultaten 

visade att det var svin som var aggressivare som kom fram snabbare till den främmande 

personen än mindre aggressiva svin. Marchant-Forde m.fl. (2003) menar å sin sida att 

svin som är vana med människor kanske inte är lika snabba att närma sig en främmande 

person jämfört med svin som inte är vana, eftersom det inte är något nytt. Det har även 
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betydelse om svinen är intresserade av att undersöka omgivningen eller inte. Författarna 

menar även att bl.a. uppfödningssystemet och hur vana svinen är med människor 

inverkar på hur snabbt svinen närmar sig. Det behöver inte alltid innebära att svinen är 

rädda för människor om de inte närmar sig. 

 

Däremot hypotesen att det fanns skillnader mellan könen på hur fort svin närmar sig en 

främmande person stämde inte. Det fanns inga skillnader, utan könen kom fram till den 

främmande personen lika snabbt. Tvärtemot detta resultat fick däremot Reimert m.fl. 

(2013) att det fanns skillnader mellan könen. I deras undersökning där svinen skulle 

närma sig ett främmande objekt var det gyltorna som kom fram snabbare än kastrerade 

hangrisar. Författarna menar att orsaken till detta kan bero på att gyltor är mer 

motiverade att undersöka sin omgivning eller att de är mindre rädda för nya objekt än 

vad kastrerade hangrisar är. Här kan även faktorn att kastrerade hangrisar blivit mera 

hanterade än gyltor i och med kastreringen, som lett till att kastrerade hangrisar 

eventuellt känner större rädsla. Det kan även finnas andra faktorer som lett till skillnader 

mellan könen, eftersom det både finns undersökningar som hittat skillnader och 

undersökningar som inte hittat skillnader. Alla svingårdar är olika, t.ex. fodret varierar 

och det finns olika uppfödningssystem, och därför kan olika faktorer inverka på 

skillnader hos olika kön. Det krävs därför fler undersökningar för att man ska få större 

kunskap om skillnader mellan könen och vilka faktorer som kan inverka. 

 

7 Avslutning 

 

Svin har ett stort behov av att få böka och bita och detta behov härstammar från 

vildsvinet. Det naturliga beteendet finns fortfarande kvar fastän det har skett andra 

förändringar hos svinet, såsom utseendet och ökad tillväxthastighet, under avelns gång. 

Det naturliga beteende har dock inte förändrats nämnvärt, fastän svinets omgivning inom 

produktionen ser helt annorlunda ut jämfört med vildsvinets. 

 

Berikningsobjekt har bevisligen minskat en del av svans- och öronbitningen inom 

svinproduktionen. Med hjälp av berikningsobjekten kan svinen bättre bete sig naturligt 

och de fokuserar mera på berikningsobjekten i stället för varandra. Berikningsobjekten 

hjälper till att stimulera svinets omgivning och höjer välfärden. 
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Av de material som användes i denna undersökning var det trä som hade den största 

betydelsen som berikningsobjekt för slaktsvinen. På de två svingårdarna testades olika 

mängder träbitar för att se om det fanns skillnader på bitning på olika mängder. Fastän 

det användes färre och mindre träbitar på den ena gården hade trä ändå inverkan på 

svans- och öronbitning. Trä har alltså betydelse även i mindre mängd. De positiva 

effekterna förstärktes dock inte mera av att det därtill fanns plaströr och förgrenad 

metallkedja i båset, utan effekten i dessa försöksgrupper befann sig på samma nivå. 

Nyttan med trä som berikningsobjekt kunde inte ytterligare förbättras genom att 

samtidigt ha andra material i båset. Berikningsobjektet plaströr användes lika flitigt som 

trä, men dess inverkan på att minska svans- och öronbitning samt stressnivå var mindre. 

Det var i försöksgrupperna med trä där det förekom mindre svans- och öronbitning samt 

stressnivån var lägre än i de andra försöksgrupperna. 

 

Enligt denna undersökning var skadorna på svans och öron inte så pass allvarliga att 

kostnaden för att tillverka trä som berikningsobjekt skulle vara ekonomiskt lönsamt, men 

om svingården skulle bli beviljat EU-stöd för djurens välmående skulle stödet täcka 

kostnaderna av berikningsobjektet. Om samma undersökning skulle göras på andra 

svingårdar som har allvarligare problem med svans- och öronbitning, kunde det visa sig 

vara ekonomiskt lönsamt att tillverka trä som berikningsobjekt, även utan EU-stöd för 

djurens välmående. För svinens välfärd har det i varje fall betydelse att det finns 

berikningsobjekt, som hjälper svinen att kunna kontrollera sin omgivning och på det 

viset höja deras välfärd. 

 

Värdering av tårfläckar är i dagens läge en ny metod som används för att mäta 

stressnivån hos svin. Den har ännu inte använts mycket, men då den använts mera i 

undersökningar kan den i framtiden bli en värdefull metod som mäter stressnivån, 

eftersom den är enkel att använda i samband med t.ex. kontroll av svinens allmänna 

hälsa. Dessutom orsakar värderingen av tårfläckar inte onödig stress, såsom blodprov 

kan göra när stressnivån mäts via blodet. 

 

Det är många faktorer som inverkar på att svans- och öronbitning uppstår. Det hjälper 

kanske inte att helt få bort bitningen bara för att en faktor blir bättre för svinen. 

Exempelvis om svinen får halm att böka med, men temperaturen är för hög eller tätheten 

i båset är för hög orsakar det ändå rastlöshet och bitning kan uppstå. Det gäller att se 
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helheten och förbättra många faktorer som i sin tur kan minska på svans- och 

öronbitning. 

 

Minskad bitning skulle höja svinets välfärd och även öka den ekonomiska delen av 

produktionen. Berikningsobjekt förbättrar både svinets vardag och svinproduktionens 

avkastning. Det skulle därför vara önskvärt att alla svin skulle få ha tillgång till någon 

sort av berikningsobjekt för att deras välfärd skulle förbättras, vilket är av nytta både för 

svinen och för producenten. 

 

8 Tack 

 

Jag skulle speciellt vilja tacka min handledare Helena Telkänranta som hjälpte mig 

under hela processens gång, allt från det praktiska i undersökningen till att färdigställa 

pro gradu-avhandlingen och som varje gång hade tid att svara på mina frågor. Jag skulle 

också vilja tacka mina handledare professor Anna Valros och professor Jarmo Valaja 

som genom sina kommentarer hjälpte till att göra avhandlingen till det bättre. 

 

Dessutom skulle jag vilja tacka svinproducenterna som deltog i undersökningen och som 

var villiga att dela med sig av sina uppgifter om gårdarna. Slutligen vill jag ännu tacka 

min familj och mina vänner för det stöd och den uppmuntran som jag fått under detta 

projekt. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Schema över försöksgruppernas placering i Huittinen 

 

Avdelning 4 

 

  

Avdelning 7 

 

 Kontroll (sjukbås) Kontroll (sjukbås) 

 
Kontroll (sjukbås) Kontroll (sjukbås) 

Kontroll Kontroll 

 
Trä Trä 

Plaströr Plaströr 

 
Förgrenad kedja Förgrenad kedja 

Plaströr Plaströr 

 
Förgrenad kedja Förgrenad kedja 

Trä Trä 

 
Trä+plaströr+kedja Trä+plaströr+kedja 

Kontroll Kontroll 

 
Trä+plaströr+kedja Trä+plaströr+kedja 

Förgrenad kedja Förgrenad kedja 

 
Kontroll Kontroll 

Förgrenad kedja Förgrenad kedja 

 
Kontroll Kontroll 

Plaströr+kedja Plaströr+kedja 

 
Plaströr Plaströr 

Plaströr+kedja (sjukbås) Plaströr+kedja (sjukbås) 

 
Plaströr+kedja (sjukbås) Plaströr+kedja (sjukbås) 

 
 

    Avdelning 5 

 

  

Avdelning 8 

 

 Plaströr+kedja (sjukbås) Plaströr+kedja (sjukbås) 

 
Plaströr (sjukbås) Plaströr (sjukbås) 

Trä+plaströr+kedja Trä+plaströr+kedja 

 
Plaströr Plaströr 

Kontroll Kontroll 

 
Trä Trä 

Kontroll Kontroll 

 
Trä Trä 

Plaströr Plaströr 

 
Förgrenad kedja Förgrenad kedja 

Plaströr Plaströr 

 
Förgrenad kedja Förgrenad kedja 

Trä Trä 

 
Trä+plaströr+kedja Trä+plaströr+kedja 

Trä Trä 

 
Trä+plaströr+kedja Trä+plaströr+kedja 

Förgrenad kedja Förgrenad kedja 

 
Kontroll Kontroll 

Förgrenad kedja 

(sjukbås) 

Förgrenad kedja 

(sjukbås) 

 

Kontroll (sjukbås) Kontroll (sjukbås) 

 
 

    Avdelning 6 

 

    Förgrenad kedja 

(sjukbås) 

Förgrenad kedja 

(sjukbås) 

   Förgrenad kedja Förgrenad kedja 

   Trä+plaströr+kedja Trä+plaströr+kedja 

   Trä+plaströr+kedja Trä+plaströr+kedja 

   Kontroll Kontroll 

   Kontroll Kontroll 

   Plaströr Plaströr 

   Plaströr Plaströr 

   Trä Trä 

   Kontroll (sjukbås) Kontroll (sjukbås) 
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Bilaga 2: Schema över försöksgruppernas placering i Pöytyä 

 

Avdelning 1 

 

Plaströr Plaströr 

Plaströr Plaströr 

Trä Trä 

Trä Trä 

Kontroll Kontroll 

Kontroll Kontroll 

 

Avdelning 2 

 

Kontroll Kontroll 

Kontroll Kontroll 

Plaströr Plaströr 

Plaströr Plaströr 

Trä Trä 

Trä Trä 

 

Avdelning 3 

 

Kontroll Kontroll 

Kontroll Kontroll 

Kontroll Kontroll 

Kontroll Kontroll 

Trä Trä 

Trä Trä 

 

Avdelning 4 

 

Plaströr Plaströr 

Plaströr Plaströr 

  

  

  

  

 

Avdelning 5 

 

Trä Trä 

Trä Trä 

  

  

  

  

 

 


