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1 INTRODUKTION     

Välmående, som  är kopplat ihop med känslor, och känsloforskning hos djur har blivit 

allt viktigare på senaste tiden (Reimert m.fl. 2013). En viktig aspekt är hur djuren 

faktiskt mår (Reimert m.fl. 2013) och det läggs ner ökad tid och ansträngning i att 

forska i djurens känslor (Desire´m.fl. 2002). Med dagens stora antal produktionsdjur är 

det viktigt att djuren mår bra. På stora svingårdar försöker man lägga ner så lite tid som 

möjligt och använda så lite utrymme som möjligt per sugga och ändå få producerat fram 

högsta möjliga antalet slaktsvin. Den här nedskärningen har lett till flera problem med 

välmåendet hos suggorna. Både nationella lagar och lagar från EU har stadgats för att 

försöka minska på problemen med djurens välmående som uppstår vid hög produktion 

(Damm 2008). 

 Det har kunnat konstateras att djurens känslor har ett nära samband med välmåendet  

(Imfeld – Mueller m.fl. 2011). Djur kan både känna njutning och lida och således 

subjektivt uppleva känslor precis som människor ( Mendl m.fl. 2009). Känslor 

kategoriseras som negativa eller positiva och kan därefter dessutom graderas i hur 

starka de är (Mendl m.fl. 2010). En individs känslor kan uttryckas så att andra individer, 

både djur och människor kan läsa av dem. Känslorna uttrycks genom individens 

beteende (Broom 1998). Känslor är en följd av vad djuret förväntar sig skall komma 

härnäst, utifrån en viss situation, och är orsaken till varför djuret beter sig som det gör. 

När en individ förmedlar känslor utåt kan denna påverka andra individers känslor som 

en följd av informationen som kan tolkas från givna känslor (Desiré m.fl. 2002).   

Känslor är sammansatta av beteende, autonoma responser i kroppen och subjektivitet. 

De kan uppstå från en samverkan mellan positiva och negativa intryck från djurets 

omgivning (Pomerantz m.fl. 2012) och med andra ord sagt, från belöningar och 

bestraffningar (Mendl m.fl.  2010). Om djuret är medvetet om en skillnad mellan de 

gällande förhållandena och optimala förhållanden säger man att det kan uppleva olika 

känslor. Grisar har förmågan att koppla ihop händelser med olika resultat och visar t.ex. 

ett frustrerat beteende vid händelse av en utebliven positiv företeelse (Desire´m.fl. 

2002).   
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Välmående är en subjektiv upplevelse som kan vara svår att mäta, men trots det är det 

just det som man vill få mätt, eftersom välmående bedöms utifrån hur individen själv 

upplever saker (Wichman m.fl. 2012, Mendl m.fl. 2010). Subjektivt välmående innebär 

alltså hur en individ bedömer/värderar sitt liv och det subjektiva välmåendet är 

nödvändigt för att individen ska känna att denna har ett bra liv. Detta är en term man har 

använt sig av inom humanforskning, men med de nya tankesätten om att djur faktiskt 

känner av olika sorters känslor kan den tillämpas också på djur (Diener m.fl. 2003). 

Fysiologiska förändringar och olika beteenden är ett svar på den subjektiva tolkningen 

av en situation (Desire´m.fl. 2002). Av människorna får man ut mycket information från 

det de berättar (Scollo m.fl. 2014). Denna information kan man sedan tolka jämsides 

med fysiologiska responser och beteendet (Desire´m.fl. 2002). Hos djur blir det lite 

knepigare och svårare att tolka det subjektiva då vi saknar kommunikation djur och 

människa emellan (Scollo m.fl. 2014, Desire´m.fl. 2002). Eftersom djuren inte kan 

berätta för oss hur de känner får man i stället ta till indirekta metoder som att t.ex. 

undersöka djurets motivation till att göra något, undersöka vad djuren föredrar framom 

något annat (Wichman m.fl. 2012) eller iaktta djurets beteende (Burman m.fl. 2008).  

En utmaning med att tolka djurets beteende är att man inte alltid vet vad ett visst 

beteende faktiskt innebär (Burman m.fl. 2008). Numera försöker man komma på 

metoder som man kunde mäta just den subjektiva upplevelsen med för att få en bättre 

inblick i djurens välmående (Brydges m.fl. 2011). Man kan använda sig av speciellt tre 

olika metoder för att mäta den subjektiva upplevelsen: anticipatoriskt beteende, 

judgement bias ( kallas även kognitiv bias) och en värderingsteori (Wichman m.fl. 

2012).  

Både ett bra välmående och ett positivt känslotillstånd anses vara viktigt (Douglas m.fl. 

2012). För att man ska kunna tala om ett bra välmående behövs bevis på ett positivt 

känslotillstånd. Det räcker inte enbart med att djuret inte erfar negativa känslor 

(Zimmerman m.fl. 2011).  Tidigare har man fokuserat på att plocka fram indikatorer på 

ett dåligt välmående, indikatorer som t.ex. frustration, rädsla och orolighet. Numera 

håller man fram vikten i att ett gott välmående inte bara innebär att få bort de negativa 

indikatorerna utan även få fram positiva erfarenheter och känslor (Starling m.fl. 2014). 

Välmående är kopplat ihop med djurets känslotillstånd (Imfeld – Mueller m.fl. 2011) 

och att kunna tolka hur djuren känner är en viktig punkt inom gott välmående (Mendl 
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m.fl. 2009).  Det finns ett stort antal produktionsdjur och därför är det viktigt att man 

skulle få utvecklat metoder som kan mäta hur de egentligen mår.    

 

2 LITTERATURÖVERSIKT 

2.2 Bakgrund 

I många länder strävar man till att varje gris ska ta upp så litet utrymme som möjligt och 

grisningsburar används oftast i stället för grisningsbås, speciellt om det handlar om stora 

svingårdar. I t.ex. Danmark är suggorna oftast inlåsta i burar under hela grisnings– och 

laktationstiden (Damm 2008). Både EU (EUR – Lex 2001) och Finland (FINLEX 2012) 

har lagstadgat om att suggorna måste hållas i lösdrift från fyra veckor efter inseminering 

fram till sju dagar före grisning, alltså får suggorna röra sig fritt under nästan hela 

dräktigheten (EUR – Lex 2001). Däremot måste man också tänka på att lösdrift inte 

garanterar ett bra välmående, eftersom det i samband med detta kan uppstå rivalitet och 

tävling om mat (Damm 2008). 

2.3 Effekter av inhängning 

 

Det verkar som om att det skulle orsaka stress att hålla grisar instängda i grisningsburar 

(Lawrence m.fl. 1994) och det finns flera negativa effekter på välmåendet (Damm 

2008). Instängning i burar påverkar hur suggorna kan röra sig, lägga sig ner och stiga 

upp. De har ingen direkt social kontakt med andra grisar, de har sämre möjlighet att 

kunna bygga bo inför grisningen och de har inte möjlighet att utföra viktigt artspecifikt 

beteende eller beteende som skulle vara bra för välmåendet (Damm 2008). Sådana här 

bristfälliga miljöer har flera gånger bevisats orsaka sämre välmående hos djur, t.ex. hos 

starar och laboratorieråttor, jämfört med sådana som får vara i bättre utrustade miljöer 

(Douglas m.fl. 2012). Att hålla djuren instängda i utrymmen där de bara kan gå framåt 

och bakåt har visat sig vara en stressfaktor som försämrar immunförsvaret, t.ex. vid 

studier på möss (Glaser m.fl. 2005)  och i en grisningsbur hindras suggornas rörelser på 

liknande sätt som hos mössen (Damm 2008). Likaså har man hos människor bevisat att 

kronisk stress i livet påverkar immunförsvaret i och med att det t.ex. försämrar 

immunresponsen från vaccinering (Glaser m.fl. 2005). Suggor som inte har möjlighet 
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att röra på sig och bygga bo har ofta en mer utdragen grisning som medför risker, t.ex. 

en högre risk för dödfödda kultingar och infektioner hos suggan. Även oxytocin – nivån 

i blodet hos suggor som hålls i grisningsburar är lägre än de som hålls i grisningsbås 

(Oliviero m.fl. 2008). Oxytocin är ett hormon som är sammankopplat med längden på 

grisningen (Oliviero m.fl. 2010). Trots detta väljer många grisuppfödare att hålla 

suggorna i burar, eftersom det ökar kultingars chans att överleva och tar mindre 

utrymme. Att effektivt använda utrymmet är viktigt för grisuppfödare och för att de 

skulle vara villiga att ha lösdriftsbås får båsen inte vara mycket större än 

grisningsburarna (Damm 2008).   

Stress medför negativa känslor (Pomerantz m.fl. 2012) och en långvarig stress har hos 

människor bevisats kunna leda till depression (Brien m.fl. 2008). Stress beror inte alltid 

på att djuret utsätts för en dålig situation, utan det kan också vara följden av hur djuret 

tolkar situationen (Desire´m.fl. 2002).  Stress kan förutom depression även medföra 

flera olika fysiska hälsorisker och således är det till fördel för både djur och uppfödare 

att undvika stress. Kroppens funktioner är sammankopplade med varandra på sådant sätt 

att både det centrala nervsystemet och det endokrina systemet påverkar immunsystemet 

och både kortvarig och långvarig stress kan få till stånd förändringar i immunförsvaret. 

Det kan handla om att sår läks långsammare, infektioner utvecklas enklare eller att pro-

inflammatoriska cytokiner, som finns i samband med åldersrelaterade sjukdomar, 

produceras i större grad. Hormoner från hypofysen och binjurarna, såsom t.ex. ACTH 

(adrenokortikotropiska hormon som stimulerar binjurebarken) respektive kortisol 

påverkar immunologiska funktioner (Glaser m.fl. 2005). 

2.4 Depression 

Att suggorna mest ligger ner i grisningsburarna kan anses som att de är anhedoniska 

(minskad eller avsaknad av njutning) eller deprimerade eftersom minskad aktivitet är 

symptom för ovannämnda tillstånd (Furiex m. fl. 2012).  Depression är alltså inte bara 

något som drabbar människor (Slattery m.fl. 2010). Vissa symptom kan vara likadana 

som hos människor, medan andra är omöjliga att påvisa hos djur. Symptom som man 

inte kan påvisa hos djur är sådana som berör tankesättet, t.ex. självmordstankar. Man 

har flera olika test att undersöka depression hos djur och ett bevis på att djuret har en 

depression är när antidepressiva läkemedel minskar symptomen och beteendet. När man 

förväntar sig en belöning ökar aktiviteten i orbitofrontala cortexet i hjärnan. Om en 
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individ lider av depression kommer aktiviteten i nämnda område inte vara lika hög vid 

positiva stimulin som den är vid negativa. Den minskade aktiviteten gör alltså att  

individen har svårt att föreställa sig ett positivt scenario (Slattery m.fl. 2010).  

Symptom på depression hos människor är att  de känner att allt är hopplöst, de bryr sig 

inte om något (inte ens saker som personen tidigare har sett som något positivt) och gör 

så att personen har svårt att leva i vardagen (APA 2013). Djur måste inte ha exakt 

samma symptom men det finns flera studier på djur t.ex. hundar, katter (Fox M.W. 

1968) och hästar (Furiex m.fl. 2015), som visar depressionsliknande symptom (Furiex 

m.fl.2015). Man har då sett en minskad aktivitet och reaktion på yttre stimuli, avsaknad 

av motivation och apati. Ridskolehästar som ansågs vara deprimerade reagerade mindre 

på att en person plötsligt kom in i stallet och visade mindre nyfikenhet och mer rädsla 

när de presenterades för ett främmande objekt (Furiex m.fl. 2015).   

2.5 Judgement bias: definition 

 

Begreppet judgement bias har beskrivits som ”the mechanisms by which animals 

acquire, process, store and act on information from the environment” alltså direkt 

översatt: de mekanismer med vilka djur erhåller, behandlar, lagrar och handlar enligt 

den information de får från omgivningen (Scollo m.fl. 2014). Detta innebär alltså på 

vilket sätt djuret reagerar på kognitiva processer, utifrån vilket känslotillstånd djuret för 

tillfället befinner sig i (Douglas m.fl. 2012). Med judgement bias – metoder tittar man 

på djurets anticipatoriska beteende. Anticipatoriskt beteende innebär ett beteende som 

tyder på förväntan och man läser av djuret och bedömer om det förväntar sig något 

positivt eller negativt (Mendl m.fl. 2009). Inom humanforskning har man använt termen 

som ett sätt att beskriva effekterna som olika känslotillstånd ger inom t.ex. 

beslutsfattande och informationsbearbetning (Starling m.fl. 2014). Ett annat sätt att 

beskriva termen ”judgement bias” på är på vilket sätt känslor påverkar kognitiva 

processer (Mendl m.fl. 2009). 

2.6 Varför behövs metoder för judgement bias 

Vi anser att det finns ett behov av utveckling av metoder för judgement bias där man 

kan mäta inhängnade suggors välmående.  Inte bara inom välmåendeforskning, utan 
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även vid neurologiska och psykofarmakologiska undersökningar strävar man till att 

kunna bestämma djurens känslor (Mendl m.fl. 2009).  

Ett positivt känslotillstånd är viktigt, men trots det saknas metoder som inte bara 

granskar ett negativt känslotillstånd och dåligt välmående (Mendl m.fl. 2009). Precis 

som när man testar människor använder man sig hos djur mest av t.ex. stressforskning i 

stället för att fokusera på det positiva. Det är enklare att upptäcka ett beteende som 

kommit från negativa händelser eftersom sådana ger ett starkare uttryck, men forskning 

inom beteende som kommit från positivt känslotillstånd är också viktig eftersom man då 

kan känna igen tecken på optimism, lägga märke till om känslotillståndet börjar gå mot 

det negativa hållet och kanske lättare upptäcka anhedoni, vilket som tidigare nämnts 

innebär avsaknad av njutning (Boissy m.fl. 2007, översikt).  

På grund av de många faktorer som inverkar negativt på hälsa och välmående är det 

nödvändigt att ta reda på hur suggan upplever tiden inhägnad i grisningsburen. En 

judgement bias – metod man kan använda sig av när suggorna är i grisningsburar skulle 

kunna ge svaret på suggors känslor när de är inhängnade. Duncan m.fl. publicerade år 

1998 en forskning där de hade undersökt om grisar föredrar att gå in i ett bås med mat 

där de hölls instängda antingen 30 minuter eller 240 minuter. Som väntat valde de flesta 

att hållas instängda den kortare perioden. En del suggor gav ett oförväntat resultat där 

de inte verkade bry sig om att de var inhängnade och det tolkades som att 240 minuter 

ur grisarnas synvinkel inte ansågs var en tillräckligt lång tid för att upplevas som något 

negativt. Denna studie är alltså inte tillräckligt informativ för att ge ett fullständigt svar 

om hur suggor upplever att vara inhängnade. 

Douglas m.fl. undersökte år 2012 hur olika miljöer påverkade grisars känslotillstånd. 

Matheson m.fl. undersökte år 2008 hur starar upplevde miljöer som man hade skapat så  

att de skulle ge ett bättre välmående, jämfört med hur de upplevde mindre goda miljöer. 

Resultatet i båda ovannämnda test var att de var positivare vid judgement bias – testet 

när de hölls i de bättre miljöerna. Det har alltså på både grisar (Douglas m.fl. 2012) och 

flera andra arter blivit bevisat att bättre miljö ger bättre välmående, och att vara 

inhägnad skapar en sämre miljö än det som anses optimalt för suggor (Damm 2008). 

Produktionsdjur lever tätt inpå varandra och således skulle det vara viktigt att djuren har 

ett gott känslotillstånd att dela med sig av åt djur i sin närhet (Reimert m.fl. 2013). I 

studien av Reimert m. fl. 2013 undersökte man fenomenet ”Emotional contagion”. 
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”Emotional contagion” innebär att ett djur upplever samma känslotillstånd som ett 

annat, via t.ex. syn-, hörsel-, eller luktsinnet och det är således en form av empati.  

Resultatet man fick i undersökningen var att grisar kan ha påverkats av andra grisars 

känslotillstånd, men detta var bara en undersökning och därför krävs det mera forskning 

inom området för att ordentligt kunna förstå hur stor inverkan ”emotional contagion” 

har på djuren. 

Med olika fungerande metoder skulle man kunna bedöma en höjning i välmåendet 

(Douglas m.fl. 2012). Eftersom man inte direkt kan mäta bestämda känslor har man 

använt sig av fysiologiska indikatorer (såsom hjärtfrekvens och kortisolnivå i blodet) 

och djurens beteende. Det finns flera metoder med vilka man kan mäta fysiologiska 

förändringar och förändringar i beteendet (Imfeld – Mueller m.fl. 2011). Även om dessa 

metoder är viktiga i sig kan de inte ge något resultat på valens (positiv valens innebär att 

djuret dras till ett objekt eller en situation och negativ valens innebär att djuret drar sig 

undan) (Mendl m.fl. 2009). Med en fungerande judgement bias – metod skulle man 

alltså kunna få fram fakta om grisens valens och således inte bara ha kroppspråk och 

fysiologiska indikatorer att basera välmåendet på. Denna information skulle man kunna 

kombinera med tester vars resultat kan ändras av flera olika känslotillstånd. Kortisol är 

ett exempel på detta och kortisolet kan höjas både av rädsla och upphetsning (Douglas 

m.fl. 2012). Som redan nämnts måste positiva känslor finnas med i bilden för att man 

ska kunna tala om ett bra välmående (Zimmerman m.fl. 2011) och det saknas trovärdig 

fakta på hur man bedömer ett positivt känslotillstånd (Imfeld – Mueller m.fl. 2011). 

Med en judgement bias – metod skulle man få fram både positiva och negativa 

känslotillstånd (Douglas m.fl. 2012). 

I många försök har man manipulerat djuren till ett positivt eller negativt känslotillstånd, 

vilket ger ett resultat som stämmer överens med hur djuret känner sig just då. Problemet 

med detta är att välmåendet inte speglas av bara korta perioder i individens liv, utan av 

helheten av allt som händer (Pomerantz m.fl 2012). Oväntad kronisk stress orsakar 

depression (Doyle m.fl. 2010), men en akut stress som man orsakat djuret i en 

träningsmiljö kan i stället ge ett positivt utslag. Detta kan utspela sig på grund av att 

djuret, när det kommer ut från den stressfulla träningsarenan, anser den normala, 

stressfria miljön som positiv. Även om man skulle ha väntat sig att djuret har blivit 

deprimerad av stressen, så skapar man i stället ett förhållande där djuret ser positivt på 

den normala miljön. Även om den miljön inte skulle vara optimal med tanke på djurets 
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bästa välmående, så är den ändå bekant och trygg och ger djuret positiva känslor. I 

framtida judgement bias – test bör man ta i beaktande liknande effekter som kan komma 

från träningsarenan (Düpjan m.fl. 2013). I testet som Wichman m.fl. gjorde med hönor 

år 2012 ville de få fram hur djuren påverkas i det långa loppet och om känslotillståndet 

ändrades beroende på hur länge de var i en viss miljö, vilket är en aspekt som bör 

undersökas. Utan fungerande metoder med vilka man kan få fram bevis på att ett djur är 

pessimistiskt, deprimerad eller bara har ett sämre välmående, så är det svårt att förbättra 

de här deprimerade individernas tillstånd (Bateson m.fl. 2015). 

2.7 Principen bakom metoden 

Judgement bias – metoden går ut på att man ska lära djuret att skilja på en positiv och 

negativ signal.  Det kan t.ex. vara en färg, ett ljud, ett objekt, en doft eller något annat . 

När djuret har lärt sig att skilja på positivt och negativt ska man sedan ge djuret en 

tvetydig signal och se om djuret tolkar det som negativt eller positivt (Wichman m.fl. 

2012). Judgement bias –  metoden kan vara en go/no – go uppgift där djuret belönas när 

den går fram (go) vid en positiv signal, men inte ska gå fram (no – go) vid en negativ 

och då straffas om det i alla fall går fram (Daros m.fl. 2014). Själva metoden har 

uvecklats från en liknande metod som gjorts på människor (Wichman m fl. 2012). I 

forskningar på människor har man kommit fram till att minne och uppmärksamhet, som 

är exempel på kognitiva funktioner, påverkas av olika känslor (Daros m.fl. 2014). Om 

en individ är deprimerad tolkas ofta en tvetydig signal som negativ (Daros m.fl. 2014) 

och ett positivt känslotillstånd hör ofta ihop med att en tvetydig signal tolkas som 

positiv (Douglas m.fl. 2012). En sådan här kognitiv vinkling (bias) som påverkas av 

känslotillstånd, ger oss en ny metod med vilken man objektivt kan bedöma positiva och 

negativa känslotillstånd hos djur.  

Inom djurforskning säger man att ordet optimism innebär att djur tolkar en tvetydig 

signal som positiv och förväntar sig en belöning och vid pessimism tolkas den tvetydiga 

signalen som negativ och djuret förväntar sig en bestraffning (Douglas m.fl. 2012).  En 

negativ tolkning av tvetydiga signaler i judgement bias – försök har hittats hos djur som 

upplever negativa händelser, så som kronisk stress eller någon oväntad förändring i 

djurets omgivning (Daros m.fl. 2014). Man har t.ex. i ett test med råttor som utsattes för 

oförutsägbara, stressfulla moment i sin normala miljö, sett en tendens att de mer sällan 
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går fram och gör uppgiften de lärt sig vid judgement bias – försöket, när de får tvetydiga 

signaler (Wichman m.fl. 2012).  

2.8 Problem med metoden  

 

Mendl m.fl. funderar år 2009 kring en viktig sak  i sin forkning.  Hur ska man 

egentligen tolka resultaten man får i olika test. Utmaningen är att få det man ser i 

försöket, alltså djurets beteende, översatt till en viss känsla (Pomerantz m.fl. 2012). Ska 

man säga att ett djur som slutar simma i ett simtest är deprimerat eller har anpassat sig 

till situationen på ett annat sätt? (Mendl m.fl. 2009). På liknande sätt kan man tänka sig 

att beteenden som man ser hos djuret under ett judgement bias – test, kan vara svåra att 

veta om de är t.ex. frustrationsbeteenden, en iver att få göra uppgiften eller något helt 

annat. 

Eftersom bedömningen av känslotillståndet och välmåendet hos djur inte är enkelt då 

man inte kan kommunicera med dem kanske det inte alltid räcker med en enda metod 

och man kan då använda sig av flera olika metoder. Ett bra exempel på var man använt 

sig av kompletternade test som gett ett tydligare resultat är i den forskning Pomerantz 

m.fl. gjorde på capuchin – apor år 2012.  Resultatet från judgement bias – testet gav 

data om djurets tvehågsenhet. Genom att sedan analysera nivån kortikosteroner i 

avföringen kunde man få en uppfattning om intensiteten i känslorna. Man fick alltså ett 

noggrannare resultat när man använde sig av två olika test (Pomerantz m.fl. 2012). 

2.9 Tidigare utförda judgement bias – försök 

 

Judgement bias har testats på bl.a. råttor år 2004, 2009 & 2010 av Harding m.fl. 

respektive Enkel m.fl. & Brydges m.fl, starar år 2008  av Matheson  m.fl., får år 2010 

av Doyle m.fl., honungsbin år 2011 av Bateson m.fl., apor år 2012 av Daros m.fl., hönor 

år 2012 av Wichman m.fl., grisar år 2012 & 2013 av Douglas m.fl. respektive Düpjan 

m.fl., kalvar år 2014 av  Daros m.fl. , hundar år 2014 av Starling m.fl. och chimpanser 

år 2015 av Bateson m.fl. 2015. 

Judgement bias är en bra metod på att bedöma känslotillståndet eftersom man har 

bevisat att negativa känslotillstånd orsakar att djuret tolkar tvetydiga signaler som 

negativa (Daros m.fl. 2014). Det finns två olika typer: en go/no – go och en där man 
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använder sig av en metod där djuret får göra ett aktivt val (Bateson m.fl. 2015). Av 

ovannämnda försök är t.ex. försöken utförda av Harding m.fl., Doyle m.fl., Düpjan 

m.fl., Boleij m.fl., Pomerantz m.fl., Douglas m.fl., Matheson m.fl., Daros m.fl., Starling 

m.fl. och Bateson m.fl. go/no – go uppgifter där djuren ska gå fram vid en positiv signal 

och undvika att gå fram vid en negativ signal och således undgå bestraffning. Vid den 

andra typen ska djuret vara aktivt och göra ett val för att undvika bestraffningen (Enkel 

m.fl. 2010). Båda metoderna är effektiva men med en go/no – go uppgift kan det krävas 

mindre träningstid (Bateson m.fl.2015).   

2.9.1 Test där man utvecklade metoder 

 

Den första forskningen inom judgement bias utfördes år 2004 av Harding m.fl. där man 

testade metoden på råttor. Man tränade råttorna att skilja på två olika ljudsignaler, en 

positiv och en negativ. När råttorna hörde den positiva ljudsignalen skulle de trycka på 

ett handtag och råttan fick pellets. När råttan hörde den negativa ljudsignalen skulle hon 

inte trycka på handtaget och om hon tryckte kom en bestraffning – ett 70 dB ljud som 

varade i 30 sekunder. Efter träningen sattes en del råttor i burar där de utsattes för 

negativa och stressfulla händelser. Det kunde vara att en obekant råtta sattes i samma 

bur, att man ändrade på ljuset och således dygnsrytmen eller att man vinklade buren. 

Kontrollråttorna fick bo kvar i samma bur som vid träningen. Testningen gick ut på att 

man gav ljudsignaler med en frekvens mellan den positiva och den negativa 

ljudsignalen och iakttog vad råttan förväntade sig av ljudsignalen. Tryckte råttan på 

handtaget och förväntade sig belöning, eller inte. Man skrev upp både antalet gånger 

råttan tryckte på handtaget efter en ljudsignal och latensen mellan ljudsignalen och 

beteende. Resultatet man fick var att råttorna som hade hållits i burarna där man 

försökte framkalla stress inte tryckte lika ofta på handtaget vid tvetydiga ljudsignaler 

och alltså inte förväntade sig något positivt. Med den här forskningen fick man det 

första beviset på att man kan använda sig av judgement bias för att bedöma djurs 

känslotillstånd.  

År 2010 publicerades artikeln av Doyle m.fl. som vid den tidpunkten var den första 

forskningen på produktionsdjur. Testdjuren var sex månaders får som fick bo två veckor 

på försöksgården innan träningen påbörjades. I detta försök hade man byggt ett skilt 

testrum där fåren kom in genom ena ändan av rummet och när träningen var klar gick 

de ut i den andra. Testen filmades. Träningen började med att fåren enskilt gick in i 
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testrummet och fick en belöning i form av mat. Detta gjordes fem dagar för att se om 

det var möjligt att använda sig av judgement bias hos får. Efter detta valde man högra 

eller vänstra hörnet att motsvara något positivt – en hink med mat. Det motsatta hörnet 

innebar något negativt – om fåret kom närmare än 30 cm från hinken lyftes en sidovägg 

och bakom väggen satt en hund. Väggen sänktes ner tillbaka när fåret backade bort. 

Man ansåg att fåret hade klarat träningen om det gick fram till alla positiva hinkar och 

avstod från att gå fram till tre negativa hinkar i rad. Efter det isolerade man testfåren och 

band fast deras ben för att framkalla stress hos dem. Efter framkallandet av stressen 

testades fåren genom att man satte tre tvetydiga hinkar, alltså hinkar som varken var i 

högra eller vänstra hörnet, för att testa fårens judgement bias. De isolerade fåren gick 

vid testningen fram till tvetydiga hinkar, alltså tolkade de dem som positiva och detta 

resultat tydde på att de var i ett mer positivt känslotillstånd efter att de hade släppts. 

Eftersom man fick ett positivt känslotillstånd från något som man väntat sig skulle vara 

negativt krävs det mer forskning inom området. En felkälla kan vara att när djuren 

kommer från en kortvarig stress så söker de efter något positivt för att balansera upp det 

negativa (Doyle m.fl. 2010). Med denna information skulle ett mer pålitligt resultat 

kanske fås om man hade djur som man antar att är i en stressad situtation redan från 

början. 

Hos grisar har det gjorts ett pilotförsök av Düpjan m. fl. år 2013. Pilotförsöket var 

utformat för att passa kraven och förmågan att utföra judgement bias hos grisar. 

Metoden liknade den som Doyle m.fl. använt sig av år 2010. Grisarna skulle lära sig att 

skilja på en positiv plats där de kunde äta mat ur en hink och en negativ plats där det var 

en skiva över hinken. De kunde känna samma doft både vid den negativa och positiva 

platsen. Man lärde dem först att få bort skivan från hinken så att de skulle ha möjlighet 

att göra det vid de tvetydiga platserna. De lärde sig skilja på positivt och negativt och 

man kunde se skillnader både i beteende och latenser när grisarna for fram till den 

positiva eller negativa hinken. Efter träningen och före testningen isolerades grisarna. 

Men vid testningen fick man inte den väntade effekten av isoleringen, alltså att grisarna 

skulle ha blivit deprimerade och sett hinkar på tvetydgia platser som negativa. I försöket 

verkade det som om grisarna vande sig vid isoleringen och inte ansåg den som stressfull 

och därför inte visade ett negativt känslotillstånd. Det är bevisat att oväntad kronisk 

stress kan ge en pessimistisk syn (Düpjan m.fl. 2013)  men efter ett resultat som detta är 

det bra med mer fakta om vad som sker vid oväntad stress. I undersökningen märkte 
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man att tiden för utforskandet vid hinkar nära och vid den positiva platsen var längre än 

tiden  för utforskandet nära och vid de negativa platserna. Eftersom grisarna således 

ödslade mer tid och ansträngning på platsen där en belöning skulle finnas, kunde man 

dra slutsatsen att oral manipulering av hinken var ett beteende som tydde på ökad 

förväntning att få en belöning. För att kunna fastställa detta behövs mer forskning kring 

djurens beteende  när de utforskar saker och man skulle utifrån beteendet kunna bedöma 

om grisen förväntar sig att det skall komma en belöning eller inte (Düpjan m.fl. 2013).   

Hos möss har man testat judgement bias med hjälp av dofter. Möss kan enkelt skilja på 

olika dofter så därför passar olika odörer som en bra stimuli. När musen fick känna 

doften som motsvarade den positiva signalen fick den en mandel som smakade normalt. 

När musen fick känna av doften som skulle motsvara den negativa signalen fick den en 

mandel som var besk. Man testade två musraser som var avlade att vara ängsliga av sig 

och man förväntade sig att rasen som var mera ängslig av sig (BALB/c –  mus) skulle 

tolka den tvetydiga doften som negativ. Resultatet blev också att rasen som var 

ängsligare hade en ökad latens att äta mandeln när de fick en negativ doft eller en 

doftblandnig som påminde om den negativa. Rasen som var mindre ängslig (129P3) 

reagerade inte på de olika dofterna (Boleij m.fl. 2012). Man testade också BALB/c – 

mössen i olika ljus för att kontrollera om testförhållanden kan ha inverkan på resultatet. 

Ett vitt ljus kan öka ett undvikande beteende. Resultatet var att testförhållandena 

faktiskt kan inverka i och med att latensen till att äta mandeln var kortare med ett mörkt 

(rött) ljus och vid ett vitt ljuset blev latensen längre både vid negativa och positiva 

dofter (Boleij m.fl. 2012).   

 

År 2014 publicerades ett judgement bias – försök på hundar utfört av Starling m.fl.. 

Försöket var en go/no – go uppgift med en auditorisk signal. Hundarna skulle vid den 

positiva signalen gå fram till en skärm och röra nosen och då fick de laktosfri mjölk. En 

annan signal innebar att de fick vatten. Efter att de lärt sig detta testades de med nio 

tvetydiga signaler. Resultat man fick här var som väntat att latensen att röra skärmen 

efter en signal som liknade den signal som innebar vatten, var längre än latensen efter 

en signal som liknade den som innebar laktosfri mjölk. Det fanns även en skillnad 

hundar emellan. 

I forskningen av Daros m.fl. år 2012 lärde man kalvar att skilja på två olika färger på en 

skärm. Forskningen utfördes i samband med separation från mamman, vilket har visat 
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sig orsaka stress och negativa känslor hos kalvar. Den ena färgen innebar något positivt 

(kalven fick mjölk) och den andra färgen något negativ (det blev en time – out och 

kalven fick ingen mjölk). Kalvarna fick hela sin dagsranson mjölk i samband med 

träningen så att träningsmotivationen skulle hållas så hög som möjligt. Alla kalvar lärde 

sig att skilja på negativa och postiva skärmen. Efter separationen testade man kalvarnas 

känslotillstånd. Resultatet var att 72 % av kalvarna tryckte på skärmen vid en tvetydig 

färg före separationen jämfört med 62 % efter separationen  (Daros m.fl. 2014). 

Den nyaste forskningnen publicerades år 2015 och var utvecklingen av en judgement 

bias – metod och den testades av Bateson m.fl. på chimpanser. Chimpanserna fördes till 

ett testrum där det placerades papperskoner i olika grå nyanser framför dem. En viss 

nyans var den positiva signalen som innebar att det fanns en jordnöt under 

papperskonen och en annan grå nyans motsvarade den negativa signalen och det innebar 

att det inte fanns någonting under papperskonen. Chimpanserna lärde sig uppgiften och 

metoden verkade fungera bra och är en potentiell metod för framtida bruk. 

 

Enkel m.fl. utförde år 2009 ett judgement bias – försök som inte var av typen go/no – 

go. De valde den typen av försök eftersom de ansåg att en go/go uppgift (djuret ska gå 

fram till något oberoende om det kommer en positiv eller negativ signal) skulle ge ett 

bättre resultat, eftersom resultatet no – go både kan tolkas så att djuret vet att det inte 

ska gå fram vid signalen, men även så att djuret ignorerar signalen eller inte orkar bry 

sig. Råttor tränades att en positiv signal innebar att de skulle trycka på ett handtag på 

ena sidan och de fick godis. När den negativa signalen ljöd skulle råttorna inom 30 

sekunder trycka på ett handtag på motsatt sida. Om de tryckte slutade tonen låta och 

inget hände, om de inte tryckte fick de en elchock. Träningen lyckades och man fick 

fram sådana resultat som visar att man kan använda sig av denna metod vid 

undersökning av depression. Råttor som genetiskt hade fått en typ av depression tolkade 

tvetydiga signaler som negativa. 

2.9.2 Tillämpning av metoderna 

 

Man har också gjort judgement bias – försök där man undersökt sambandet med 

stereotypiskt beteende och negativ judgement bias. Pomerantz m.fl. undersökte år 2012 

Capuchin – apor genom att först studera hur ofta de vände på huvudet (vilket är en 
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stereotypi) och sedan lära dem en judgement bias – metod. I den här metoden använde 

man sig av visuella signaler och både belöning och bestraffning bestod av mat. 

Bestraffningen var bara mindre mängd och mindre attraktiv mat. En lång, randig 

rektangel innebar att den attraktivare maten fanns under ett lock som apan skulle flytta 

på och en kort, randig rektangel innebar att den mindre attraktiva maten fanns under ett 

annat färgat lock. Man använde sig av svart och vitt och den attraktivare maten fanns 

under olika färger för olika apor. Efter att de lärt sig detta visade man en mellanlång, 

randig rektangel åt aporna. Resultatet var att hos de apor som man såg mycket 

stereotypiskt beteende så såg man också att de valde det negativa locket när man visade 

den mellanlång, randig rektangel. Man kunde alltså konstatera att stereotypiskt beteende 

har samband med pessimism (Pomerantz m.fl. 2012). 

 

Hos grisar har man även undersökt om man kan använda sig av judgement bias – 

metoder för att undersöka om olika miljöer och omgivningsfaktorer påverkar 

välmåendet. Detta har man gjort eftersom man tidigare har kommit fram till att berikade 

miljöer påverkar positivt på det traditionella välmåendet hos grisar, såsom t.ex. 

svansbitning och hälsa, och man kunde därför anta att bristfälliga miljöer skulle ge en 

negativ judgement bias. I den här samma forskningen undersökte man också om grisar 

som hållits i utrymmen med goda förhållanden skulle bli mera pessimistiska om de 

flyttades till utrymmen med sämre förhållanden. Grisarna tränades först med liknande 

go/no – go – metod som Harding m.fl. 2014 använde sig av på laboratorieråttor. En 

positiv ljudsignal innebar att de fick något gott och en negativ ljudsignal innebar att 

man viftade med en plastpåse i ansiktet på grisarna. Resultat man fick var också det 

man väntade sig. Grisarna som hölls i de berikade utrymmena ansåg den tvetydgia 

signalen mer ofta som en positiv signal och latensen från signalen till att gå fram till 

belöningen var också kortare än hos grisarna i de oberikade utrymmena. Alla grisar 

hade före testet hållits i oberikade, likadana utrymmen, och först vid testningen flyttade 

man om så att en del av grisarna var i berikade och en del i oberikade utrymmen. Redan 

från början kunde man se att miljöfaktorer spelar roll. Det har blivit sagt att om djuren 

inte tidigare har haft bra förhållanden så lider de inte av dåliga förhållanden, men i det 

här testet kom man fram till motsatsen – djuret kan känna pessimism även om det har 

hållits i dåliga förhållanden hela tiden (Douglas m.fl. 2012).  
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År 2009 undersökte Matheson m.fl. hur olika miljöer påverkar känslotillståndet hos 

starar. Här var det frågan om en aktiv judgement bias – uppgift där staren skulle picka 

på en blinkande nyckel. De skulle lära sig skilja på två olika tidsintervaller, 2 sekunder 

eller 10 sekunder, som motsvarade de positiva och de negativa signalerna. När de 

pickade på nyckeln förblev den lysande i 2 alternativt 10 sekunder. Efter att den släckts 

började en röd och en grön nyckel på varsin sida om mittnyckeln att blinka och staren 

skulle välja vilken den ville picka på. Röd innebar 2 sekunder för en del av stararna och 

grön innebar 2 sekunder för andra. På det här sättet fick stararna antingen mat 

(belöning) eller time – out (bestraffning) beroende på hur de valde. Man införde också 

ett ytterligare steg så att belöningarna kom efter 1 sekund eller 10 sekunder. Om staren 

trodde belöningen skulle komma först efter 10 sekunder så tolkades det som att staren 

var pessimistisk. Efter att de lärt sig uppgiften fick de bo i miljöer som ansågs ge ett 

gott välmående hos starar och blev sedan testade. Resultatet man fick var att bättre 

miljöer resulterar i bättre välmående. 

2.9.3 Sammanfattning av metoderna 

 

Gemensamt med alla olika typer av judgement bias – metoder (må det då handla om 

visuella signaler, dofter, ljud eller något annat) är att poängen är den samma. Djuret ska 

skilja på två olika signaler som ska motsvara något positivt (belöning) och något 

negativt (bestraffning). För djur verkar mat fungera bäst som belöning. Djur är inställda 

på överlevnad och dras evolutionärt till sådant som gynnar deras hälsa, såsom mat och 

skydd (Mendl m.fl. 2010) och speciellt grisar ser mat som en positiv sak (Düpjan m.fl. 

2013). På samma sätt är en fungerande bestraffning något som hotar deras överlevnad. I 

försöket av Bateson m.fl. med honungsbin år 2011 använde man sig t.ex. av att man 

efterliknade en rovdjursattack genom att skaka på boet. Men bestraffningen kan också 

vara något mindre hotande såsom brist på mat, mat som smakar illa (Boleij m.fl. 2012) 

eller att maten inte alls kommer. Vissa metoder innehåller ett extra steg där djuret är 

mer aktivt och t.ex. ska trycka på någon knapp för att få belöningen medan andra 

metoder är sådana att djuret är mer passivt och bara behöver bestämma sig för vilket 

hörn de ska gå till (Doyle m.fl. 2010). När djuret har lärt sig skilja på positivt och 

negativt ska man introducera en tvetydig signal, som alltså är en blandning mellan det 

positiva och det negativa. Man kan ha flera olika nyanser av de tvetydiga signalerna, ju 

fler nyanser desto mer exakt resultat kan man få. Det man sedan vill se är hur djuret 
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reagerar när den tvetydiga signalen kommer. Reagerar djuret på samma sätt som vid den 

positiva signalen eller som vid den negativa. Är djuret alltså i ett mer positivt eller 

negativt känslotillstånd. 

2.10 Syftet med vår forskning 

Vi undersökte hur suggor påverkas av att vara inhängnade i grisningsburar. I vår 

forskning har vi riktat in oss på judgement bias och syftet med forskningen var att 

utveckla en direkt metod för att kunna mäta välmåendet hos inhängnade suggor. Vi 

hade suggor i både grisningsbås och grisningsburar.  

På sidan om judgement bias – träningen använde vi oss i vår forskning också av t.ex. 

novel object test (man introducerade ett främmande föremål åt suggorna och filmade 

deras beteende i 10 minuter) och filmning av anticipatoriskt beteende före utfodringen 

och indirekta metoder såsom mätningen av hjärtfrekvens och kortisolhalten i saliv.   

Man har i studier på människor kommit fram till att känslotillståndet kan påverka 

minnet (Daros m.fl. 2014). Eftersom vi hade en träningspaus på 3 veckor kunde vi 

utnyttja den här idén genom att se om positivare suggor hade bättre minne än negativa 

och mindes uppgiften bättre. Vi kunde även med hjälp av pausen se om en tid där djuret 

är inhängnad en längre tid skulle ge några ändringar i beteendet, något som tidigare 

nämnt Wichman m.fl. 2012 undersökte. 
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3 MATERIAL OCH METODER 

 

Vårt försök utfördes vid Århus universitet i Foulum, Danmark under tiden 23 maj 2015 

– 2 juli 2015, under en period på 6 veckor. Vi hade till förfogande 14 inköpta, dräktiga 

suggor. Suggorna hade olika åldrar. Idén var att träna suggorna i åtta dagar så att de 

kunde judgement bias – uppgiften och sedan testa dem med tvetydiga signaler i två 

dagar. Efter det här skulle det komma en paus på tre veckor när de grisade och fick ha 

lugn och ro med sina kultingar för att därefter träna i tre dagar igen och se om de kom 

ihåg uppgiften. Efter andra träningsomgången skulle de testas på nytt tre dagar. Som 

sista steg skulle hälften av suggorna i grisningsburar flyttas tillbaka till grisningsbås 

varefter det igen skulle komma tre testdagar. Innan den här perioden hade det gjorts ett 

pilotförsök på samma gård i Foulum. I pilotförsöket gjordes samma test och man 

kontrollerade om testen var möjliga att utföra på suggor eller om man skulle bli tvungen 

att tänka om. Suggorna i pilotförsöket var inte högdräktiga. 

De tre första dagarna var alla suggor i bås, men efter tre dagar flyttade vi tio suggor till 

grisningsburar. Material vi använde oss av var klickers, rep och en judgement bias – 

maskin (se bild 1) byggd av försökstekniker Antti Flyckt. Judgement bias – maskinen 

bestod av en bräda med en metallplatta på (metallplattan fungerade på liknande sätt som 

en touch screen), en ljuddosa, en bräda med fem ledlampor, en matreserv och en 

knappdosa. Brädan med de fem lamporna bestod av en positiv lampa, alltså lampan som 

innebar belöning, och en negativ lampa, lampan som innebar bestraffning. Den positiva 

och negativa lampan var belägna antingen på högra sidan eller vänstra sidan av brädan. 

Vi använde oss av olika sidor för positiv och negativ åt olika suggor så att resultatet inte 

skulle kunna påverkas av att suggorna skulle föredra högra eller vänstra sidan framför 

den andra. Efter träningen var det meningen att de skulle veta skillnad på den positiva 

lampan och den negativa och vi skulle testa och se om de bedömer att de tre lamporna i 

mitten är mera åt höger eller vänster. Alltså om de är positiva eller negativa. 

Knappdosan hade knappar med vilka man manuellt kunde styra matreserven och de 

olika lamporna. Godiset var en blandning av två olika kultingfoder samt pellets. När 

man manuellt lade på en lampa och suggan vidrörde metallplattan kom det automatiskt 

en dos mat ur matreserven. Godiset kunde också ges manuellt.  
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Bild 1. Judgement bias – maskin 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 1:a träningsskedet   

 

Det första vi lärde suggorna var klickerträning. Detta gjorde vi en dag genom att 

samtidigt som vi klickade lägga ner lite godis på golvet. På så sätt skulle suggorna lära 

sig att ett klick innebar en belöning. Vi klickertränade en gång per dag de två första 

dagarna. Båda träningarna innehöll tio klick. Efter det lärde vi dem att när de rörde ett 

rep, klickade vi i klickern och lade godis på golvet. Repträningen utfördes två dagar, en 

träning per dag, och suggorna verkade förstå. Samtidigt började vi träna in första steget 

med judgement bias – maskinen. Vi tände den positiva lampan och lockade suggorna 

till att röra i metallplattan på brädan framför dem och när de rörde metallplattan kom det 

automatiskt godis ur judgement bias – maskinen. Genast när suggorna hade ätit klart 

och tittade upp tände vi den positiva lampan så att de igen hade möjlighet att trycka på 

metallplattan. Nästa steg var att vi inte tände den positiva lampan direkt de tittade upp, 

utan vi väntade i tio sekunder, för att försöka få suggan att inse ett samband med att en 

lampa betyder att man får trycka på metallplatten och sedan få godis. Hur snabbt vi 

började med att vänta en stund innan vi tände lampan direkt, berodde på hur bra suggan 

verkade förstå det att man ska trycka på metallplattan över huvudtaget. Vi tränade det 

här första steget i fyra dagar med två träningar per dag. De två första träningarna bestod 

av 10 tryck och de två senare träningarna av 20 tryck. 

Tvetydiga  

Rep att röra för  att 

få nästa lampa 

Metallplattan 

Lampa för 

belöning/bestraffning 

Lampa för 

belöning/ 

bestraffning 

Rör varifrån 

belöningen 

kommer 
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3.2 2:a träningsskedet  

 

När suggorna hade lärt sig att man ska röra metallplattan för att få belöning 

kombinerade vi repträningen med judgement bias – maskinen. Suggan skulle nu först 

röra i repet. När hon gjorde detta tände vi den positiva lampan och hon kunde trycka på 

metallplatten för att få godis. Att suggan rörde repet innebar alltså att hon bad om att få 

en lampa tänd. Här måste vi också ”shapea” beteendet, alltså få henne att själv inse vad 

hon ska göra. Först lockade vi henne till repet och sedan till metallplattan för att visa att 

det var det beteendet vi sökte. Lampan lyste i 15 sekunder och om suggan inte hann 

trycka under den tiden så krävdes det att hon rörde repet igen för att lampan skulle 

tändas igen. Vi utförde två träningar med 20 tryck var innan vi fortsatte till nästa skede. 

3.3 3:e träningsskedet   

 

När suggan förstod innebörden i att om man rör repet får man en ny lampa, 

introducerade vi den negativa lampan. Den här lampan satt alltså på motsatt sida till den 

positiva. Lampan lyste i 10 sekunder. Om suggan inte rörde metallplattan inom de tio 

sekunderna handlade hon korrekt och kunde därefter röra i repet igen och be om en ny 

lampa. Om suggan rörde vid metallplattan kom ett ljud och maskinen fryste i 30 

sekunder, suggan kunde inte få godis och fick på så sätt en bestraffning – en time out –  

för att hon hade rört metallplattan. Under den första negativa träningen hade vi två 

negativa lampor av 20 totalt. Den andra träningen innehöll fyra negativa av totalt 20 

lampor. De fem följande träningarna innehöll sex negativa lampor av 20 lampor. De 

negativa lamporna kom i en slumpmässig ordning så att suggan inte skulle ha möjlighet 

att förutse när de kommer.  

Under den sista träningen förde vi protokoll över hur länge det räckte mellan att suggan 

rörde repet och tryckte på metallplattan (både när den positiva och den negativa lampan 

lyste), mellan att suggan ätit upp godiset och rörde repet igen och från det att den 

negativa lampan slocknat till att hon rörde repet igen. Vi förde ett annat protokoll över 

vilka beteenden (se tabell 1) hon hade under tiden från det att hon ätit godiset till att hon 

rörde repet igen, vilket beteende hon hade när den negativa lampan lyste och när den 

negativa lampan hade slocknat tills hon rörde repet igen och bad om en ny lampa. Den 

här informationen antecknade vi sista träningen före grisningen och de två träningarna 
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efter grisningen, för att kunna kontrollera om det fanns skillnader i latenserna eller 

beteendena. Vi räknade dessutom ut antalet rätta positiva tryck, rätta negativa, felaktiga 

positiva och felaktiga negativa, både före och efter grisningen. 

Under tiden de grisade och den direkta tiden efter grisningen fick suggorna en paus. De 

fick vara lediga från träning i tre veckor. 

 

Tabell 1 

Förklaringar på de olika benämningarna på beteenden. 

Rörde repet Rörde med trynet i repet 

Rörde brädan Rörde med trynet i brädan 

Rep -> bräda 

Rörde med trynet i repet och sedan i 

brädan 

Bet i repet Bet i repet 

Bet i tråget Bet eller slickade i tråget 

Åt halm Letade halm från golvet och tuggade den 

Nosade  Nosade på repet, brädan, tråget eller golvet 

Funderade Stod stilla och tittade på lamporna 

Lekte med trät Bet och buffade på trät 

Slickade på golvet Slickade matrester från golvet 

Gick iväg Vände sig om, gick bort eller lade sig ner 

 

3.4 Kontroll & testningar 

 

Tre veckor efter grisningen utförde vi en kontroll där vi testade om suggorna kom ihåg 

det de hade lärt sig. Vi monterade upp testapparaten i grisningsburarna alternativt 

grisningsbåsen och iakttog hur de reagerade. Eftersom det här bara var en kontroll om 

uppgiften alls funkade ännu så gjorde vi bara fem tryck och alla med positiv utgång. 

Efter den här kontrollen utförde vi två testningar, på två olika dagar, med 20 tryck med 

alla sex suggorna. I de här två testningarna hade vi med sex negativa signaler per test. 

Vi bestämde på förhand att om suggorna var omotiverade och ville lägga sig ner skulle 

vi be upp dem tre gånger och efter det fick de avsluta testet. 
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4 RESULTAT 

 

På grund av tidsbrist valde vi direkt bort två suggor. Vi ratade dem direkt så att inte 

deras träningsframgång skulle påverka valet. För att få ut kvalité framom kvantité beslöt 

vi oss efter tre dagar, i samband med att repträningen skulle kombineras med judgement 

bias – maskinen, för att rata bort fyra suggor till. Dessa suggor verkade inte ha lika stor 

motivation och vara lika arbetsvilliga som de övriga sex suggorna. 

4.1 Träningarna 

 

Suggorna lärde sig redan första träningen att man ska trycka på metallplattan. I början 

var det ganska många tryck som kom i misstag av t.ex. örat, men när vi kombinerade 

repträningen med judgment bias – träningen så försvann misstagen. På åttonde 

träningen förstod två av sex suggor att man ska röra repet för att en lampa ska tändas. 

På nionde träningen förstod  de fyra sista. Negativa lampan introducerades en träning 

efteråt för två suggor och två träningar efteråt för fyra suggor. Nionde, tionde eller elfte 

träningen hade alla suggor introducerats för negativa lampan.. Vi hade en sugga som två 

gånger i rad inte tryckte på metallplattan när den negativa lampan lyste så det verkade 

som att hon hade förstått uppgiften, men på tredje negativa lampan tryckte hon. Dagen 

efter tryckte hon på metallplattan nästan alla gånger, vilket vi måste tolka som att hon 

ändå inte hade lärt sig.  

Tre suggor tränades 17 gånger, en sugga tränades 16 gånger, en 14 gånger och den sista 

13 gånger, men ingen av våra sex suggor lärde sig vad den negativa lampan innebar. 

Suggorna tränades olika många gånger på grund av tidsbrist, så vi valde att satsa mera 

på de som verkade mest motiverade. Något samband i om den positiva lampan var på 

höger eller vänster sida av brädan och lyckad träning, såg man inte.  

4.2 Kontrollen & testningarna 

 

Alla suggor utförde kontrollomgången felfritt. En av våra sex suggor misslyckades i 

första testomgången. Ett misslyckande tog vi som att suggan tryckte färre än fem gånger 

på metallplattan. Tre av suggorna tog sig igenom alla 20 tryck. En sugga slutade efter 
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sex tryck och en efter 11 tryck. I andra testomgången misslyckades tre av suggorna, 

varav den ena var den samma som i första kontrollomgången. En sugga slutade efter 10 

tryck och två tog sig till slutet.  

4.3 Beteendena 

 

Det beteende vi ser mest under den första testdagen (se tabell 2) är att suggan 

manipulerar repet på ett eller annat sätt. Beteendefrekvensen under en trycksession är 

högre när en lampa lyser än när lamporna inte lyser. Speciellt när den negativa lampan 

lyser ökar beteendet och suggan börjar även röra brädan.  

Tabell 2  

De beteenden vi såg hos suggan när hon höll på med uppgiften. Testdag 1. 

02-jun S1 S2 S3 S4 S5 S6 T1 T2 

Positiva lampan PÅ 

        Rörde repet 

 

1 2 

   

3 0,04 

Rörde brädan 

      

0 0 

Rep -> bräda 

      

0 0 

Bet i repet 1 

 

3 

   

4 0,06 

Bet i tråget 

     

3 3 0,04 

Åt halm 

      

0 0 

Nosade  1 1 

    

2 0,03 

Funderade 

      

0 0 

Lekte med trät 

      

0 0 

Slickade på golvet 

      

0 0 

Gick iväg 

      

0 0 

         Negativa lampan PÅ 

        Rörde repet 

 

14 1 2 

 

14 31 1,15 

Rörde brädan 

  

3 1 1 1 6 0,22 

Rep -> bräda 3 5 8 15 1 2 34 1,26 

Bet i repet 3 

    

1 4 0,15 

Bet i tråget 

    

7 1 8 0,3 

Åt halm 

    

2 1 3 0,11 

Nosade 2 2 1 

 

2 2 9 0,33 

Funderade 

   

1 1 

 

2 0,07 

Lekte med trät 

      

0 0 

Slickade på golvet 

      

0 0 

Gick iväg 

      

0 0 
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Negativa lampan AV 

       Rörde repet 1 

  

1 

 

1 3 0,1  

Rörde brädan 

    

3 

 

3 0,1  

Rep -> bräda 

      

0 0  

Bet i repet 1 

     

1 0,03  

Bet i tråget 

   

1 

 

1 2 0,07  

Åt halm 

   

2 

  

2 0,07  

Nosade  

  

1 

  

1 2 0,07  

Funderade 

      

0 0  

Lekte med trät 

      

0 0  

Slickade på golvet 

      

0 0  

Gick iväg             0 0  
S= sugga 

T1 = totalt alla suggor 

T2 = T1/totala antalet tryck av alla suggor tillsammans 

Positiva lampan PÅ = den lampa som innebar belöning för suggan lyste 

Negativa lampan PÅ = den lampa som innebar bestraffning/ time – out för suggan lyste 

Negativa lampan AV = den lampa som innebar bestraffning/ time – out för suggan hade 

slocknat 

 

I tabell 3 har rep – och brädmanipulationen minskat när den negativa lampan är på 

jämfört med tabell 2. Beteendena under tiden negativa lampan är av har ökat jämfört 

med tabell 2. T.ex. rep – och brädmanipulationen. Här började suggorna även leka med 

trät som hängde i grisningsbåset. Under testdag två lade vi till beteendet ”gick iväg”. 

Tabell 3  

De beteenden vi såg hos suggan när hon höll på med uppgiften. Testdag 2. 

24-jun S1 S2 S3 S4 S5 S6 T1 T2 

Positiva lampan PÅ 

        Rörde repet 1 

 

4 

 

1 1 7 0,17 

Rörde brädan 

    

3 

 

3 0,07 

Rep -> bräda 

    

1 

 

1 0,02 

Bet i repet 

  

2 4 

  

6 0,15 

Bet i tråget 

  

1 

 

4 2 7 0,17 

Åt halm 

      

0 0 

Nosade  1 

 

1 

   

2 0,05 

Funderade 

    

2 

 

2 0,05 

Lekte med trät 

      

0 0 
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Slickade på golvet 

    

3 7 10 0,24 

Gick iväg 

  

2 

   

2 0,05 

         Negativa lampan PÅ 

        Rörde repet 1 21 

  

2 2 26 1,7 

Rörde brädan 

  

3 

 

2 

 

5 0,33 

Rep -> bräda 4 1 

 

1 1 1 8 0,53 

Bet i repet 2 

   

1 

 

3 0,2 

Bet i tråget 

 

1 

    

1 0,07 

Åt halm 

      

0 0 

Nosade  

    

1 1 2 0,13 

Funderade 

 

2 

  

1 

 

3 0,2 

Lekte med trät 

      

0 0 

Slickade på golvet 

  

1 

 

2 2 5 0,33 

Gick iväg 1 

     

1 0,07 

         Negativa lampan AV 

       Rörde repet 2 

 

2 

   

4 0,27 

Rörde brädan 

   

3 1 

 

4 0,27 

Rep -> bräda 

      

0 0 

Bet i repet 1 

   

4 1 6 0,4 

Bet i tråget 

  

1 

   

1 0,07 

Åt halm 1 

 

1 

   

2 0,13 

Nosade  1 

  

1 

  

2 0,13 

Funderade 

    

1 

 

1 0,07 

Lekte med trät 

    

4 3 7 0,47 

Slickade på golvet 

      

0 0 

Gick iväg 1           1 0,07 

S = sugga 

T1 = totalt alla suggor 

T2 = T1/totala antalet tryck av alla suggor tillsammans 

Positiva lampan PÅ = den lampa som innebar belöning för suggan lyste 

Negativa lampan PÅ = den lampa som innebar bestraffning/ time – out för suggan lyste 

Negativa lampan AV = den lampa som innebar bestraffning/ time – out för suggan hade 

slocknat 

Kursiv = suggan utförde inte alla 20 tryck 

I tabell 4 har alla beteenden ökat både under tiden posiva och negativa lampan lyser och 

under tiden positiva och negativa lampan har  slocknat. 
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Tabell 4  

De beteenden vi såg hos suggan när hon höll på med uppgiften. Testdag 3. 

28-jun S1 S2 S3 S4 S5 S6 T1 T2 

Positiva lampan PÅ 

        Rörde repet 

 

4 

  

2 2 8 0,23 

Rörde brädan 

    

3 

 

3 0,09 

Rep -> bräda 

       

0 

Bet i repet 

   

2 

  

2 0,06 

Bet i tråget 1 

 

1 1 5 

 

8 0,23 

Åt halm 

      

0 0 

Nosade  

      

0 0 

Funderade 

      

0 0 

Lekte med trät 

    

3 

 

3 0,09 

Slickade på golvet 1 

 

2 3 4 

 

10 0,29 

Gick iväg 

      

0 0 

         Negativa lampan PÅ 

        Rörde repet 

 
21 

   

4 25 2,08 

Rörde brädan 

      

0 0 

Rep -> bräda 

  

2 

   

2 0,17 

Bet i repet 

     

1 1 0,08 

Bet i tråget 

 

1 

   

1 2 0,17 

Åt halm 

      

0 0 

Nosade  

      

0 0 

Funderade 

      

0 0 

Lekte med trät 

    

1 

 

1 0,08 

Slickade på golvet 

     

1 1 0,08 

Gick iväg 

      

0 0 

         Negativa lampan AV 

       Rörde repet 

  

1 

   

1 0,08 

Rörde brädan 

   

2 

  

2 0,17 

Rep -> bräda 

      

0 0 

Bet i repet 

      

0 0 

Bet i tråget 

  

1 

 

1 1 3 0,25 

Åt halm 

      

0 0 

Nosade  

      

0 0 

Funderade 

      

0 0 

Lekte med trät 

      

0 0 

Slickade på golvet 

  

1 1 2 

 

4 0,33 

Gick iväg       2     2 0,17 
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S = sugga 

T1 = totalt alla suggor 

T2 = T1/totala antalet tryck av alla suggor tillsammans 

Kursiv = suggan utförde inte alla 20 tryck 

Positiva lampan PÅ = den lampa som innebar belöning för suggan lyste 

Negativa lampan PÅ = den lampa som innebar bestraffning/ time – out för suggan lyste 

Negativa lampan AV = den lampa som innebar bestraffning/ time – out för suggan hade 

slocknat 

4.4 Medeltal av latenser 

 

Latenserna från att suggan rör brädan efter en positiv lampa jämfört med en negativ 

lampa är ungefär lika långa, med några få undantag. Medeltalen rör sig om nästan 

samma tid. 

Tabell 5 

Medeltalen av latenserna från att suggan rört repet till att hon rör brädan. Här finns även 

antalet tryck som medeltalet är uträknat med. 

    02-jun     

Sugga Antal 

tryck 

Rep + --> 

bräda 

Antal 

tryck 

Rep (-) --> Bräda 

1 11 3,8 sek 4 4,5 sek 

2 12 3,8 sek 4 5,3 sek 

3 12 4,3 sek 3 3,7 sek 

4 14 3,6 sek 6 2,0 sek 

5 10 4,5 sek 5 3,0 sek 

6 13 4,5 sek 5 3,8 sek 

Ø  4,1 sek  3,7 sek 

     

    24-jun     

Sugga Antal 

tryck 

Rep + --> 

bräda 

Antal 

tryck 

Rep (-) --> bräda 

1* 4 4,0 sek 2 2,0 sek 

2 14 5,2 sek 5 4,2 sek 

3 7 6,6 sek 2 2,5 sek 

4*  FAIL  FAIL 

5 11 4,8 sek 5 4,0 sek 

6* 5 3,2 sek 1 35 sek 

Ø  4,8 sek  5,0 sek 
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    28-jun     

Sugga Antal 

tryck 

Rep + --> 

bräda 

Antal 

tryck 

Rep (-) --> bräda 

1*  FAIL  FAIL 

2 13 2,8 sek 6 3,2 sek 

3* 4 3,3 sek 1 1,0 sek 

4*  FAIL  FAIL 

5* 5 5,3 sek 2 10 sek 

6 13 4,4 sek 3 6,7 sek 

Ø   4,0 sek   5,2 sek 

* = suggan utförde inte alla 20  tryck 

FAIL = suggan utförde färre än fem tryck 

Ø = medelvärde 

 

I tabell 6 ser man att både latenserna från att suggan har ätit till att hon rör repet igen 

och det från att lampan slocknat till att suggan rör repet igen ökar drastiskt från dag 1 

till dag 2 & 3.  

Tabell 6 

Medeltalen av latenserna från det att suggan ätit upp belöningen till att hon rör repet och 

ber om en ny lampa och medeltalen av latenserna från att lampan (både den positiva och 

den negativa) har slocknat till att suggan rör repet. 

    02-jun     

Sugga 

Antal 

tryck 

Ätit --> nytt 

rep 

Antal 

tryck 

Lampan slocknat --> nytt 

rep 

1 10 8,0 sek 4 7,3 sek 

2 12 3,9 sek 4 3,3 sek 

3 12 5,6 sek 5 13,2 sek 

4 13 9,8 sek 6 26,3 sek 

5 9 6,0 sek 5 20,0 sek 

6 12 2,6 sek 6 12,2 sek 

Ø 

 

6,0 sek 

 

13,7 sek 

         24-jun     

Sugga 

Antal 

tryck 

Ätit --> nytt 

rep 

Antal 

tryck 

Lampan slocknat --> nytt 

rep 

1* 4 13,0 sek 2 44,0 sek 

2 13 3,8 sek 5 2,8 sek 
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3 7 81,3 sek 2 83,3 sek 

4* 

 

FAIL 

 

FAIL 

5 10 26,5 sek 5 28,8 sek 

6* 5 39,0 sek 1 47,0 sek 

Ø 

 

32,7 sek 

 

41,2 sek 

         28-jun     

Sugga 

Antal 

tryck 

Ätit --> nytt 

rep 

Antal 

tryck 

Lampan slocknat --> nytt 

rep 

1* 

 

FAIL 

 

FAIL 

2 12 5,0 sek 6 10,0 sek 

3* 4 34,0 sek 1 148 sek 

4* 

 

FAIL 

 

FAIL 

5* 5 42,8 sek 2 37,0 sek 

6 12 5,1 sek 3 18,0 sek 

Ø   21,7 sek   53,3 sek 

* = suggan utförde inte alla 20 tryck 

FAIL = suggan utförde färre än fem tryck 

Ø = medelvärde 

4.5 Rätt & fel, positiv & negativ   

I tabell 7 ser man antalet rätt positiva tryck (suggan tryckte på metallplattan när den 

positiva lampan lyste), rätt negativa tryck (suggan tryckte inte på metallplattan när den 

negativa lampan lyste), fel positiva tryck (suggan tryckte inte på metallplattan när den 

positiva lampan lyste) och fel negativa tryck (suggan tryckte på metallplattan när den 

negativa lampan lyste) som suggan gjorde. I kolumnerna finns även det procentuella 

resultatet, alltså antalet tryck suggan gjorde av det totala antalet lampor vi gav åt 

suggan, alltså 14 stycken positiva lampor och 6 stycken negativa. Procenten hålls hög 

för rätt positiv alla tre dagarna när man ser på totala värdet av alla suggor, T. Procenten 

för totala rätt negativa procenten ökar inte nämnvärt under de tre dagarna. 

 

Tabell 7 

Antalet tryckta rätt & fel positiva och rätt & fel negativa 

02-jun Rätt + Rätt - Fel + Fel - 

S1 11 (79%) 2   (33%) 3   (21%) 4   (67%) 

S2 13 (93%) 2   (33%) 1   (7%) 4   (67%) 

S3 13 (93%) 1   (17%) 1   (7%) 5   (83%) 

S4 14 (100%) 0   (0%) 0   (0%) 6   (100%) 
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S5 10 (71%) 0   (0%) 4   (29%) 6   (100%) 

S6 13 (93%) 1   (17%) 1   (7%) 5   (83%) 

T 88% 17% 12% 88% 

Kursiv = suggan utförde inte alla 20 trycken och fick inte vara med i totala procenten av 

alla suggor 

+ = positiv 

- = negativ 

24-jun Rätt + Rätt - Fel + Fel - 

S1 4   (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 

S2 14 (100%) 1 (33%) 0 (0%) 5 (67%) 

S3 9   (64%) 5 (83%) 5 (36%) 1 (17%) 

S4 1   (50%) 1 (100%) 1 (50%) 0 (0%) 

S5 11 (79%) 1 (17%) 3 (21%) 5 (83%) 

S6 4   (50%) 2 (67%) 4 (50%) 1 (33%) 

T 81% 39% 19% 61% 

Kursiv = suggan utförde inte alla 20 trycken och fick inte vara med i totala procenten av 

alla suggor 

+ = positiv 

- = negativ 

28-jun Rätt + Rätt - Fel + Fel - 

S1 2   (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

S2 13 (93%) 0 (0%) 1 (7%) 6 (100%) 

S3 3  (75%) 0 (0%) 1 (25%) 1 (100%) 

S4 4  (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

S5 3  (43%) 3 (100%) 4 (57%) 0 (0%) 

S6 14 (100%) 3 (50%) 0 (0%) 3 (50%) 

T 96% 25% 4% 75% 

Kursiv = suggan utförde inte alla 20 trycken och fick inte vara med i totala procenten av 

alla suggor  

+ = positiv 

- = negativ 

 

 

 

 



30 
 

5 DISKUSSION 

 

Vi ville undersöka hur suggor påverkas av att vara instängda i grisningburar och 

samtidigt utveckla en judgement bias – metod som fungerar på grisar. Det har flera 

gånger hittats faktorer, som påverkar negativt på välmåendet, i samband med 

instängning. Lawrence m.fl. 1994 bevisade att det framkallar stress, Damm 2008 

bevisade att det hindrar suggorna att utföra artspecifikt beteende och ökar antalet 

dödfödda kultingar och Duncan m.fl. bevisade år 1998 att om grisar hade möjlighet 

valde de ett bås där de inte hölls instängnda en lika lång period som i ett annat, alltså att 

de inte föredrar att vara instängnda. Man har inte många gånger förut testat judgement 

bias på grisar. Ett pilotförsök 2010 och ett försök 2012 där man undersökte hur 

miljöfaktorer påverkar känslotillståndet och vad vi vet om har man inte en enda gång 

testat på suggor. Den metod vi använde oss av var en ny metod. Vi tränade våra suggor 

och försökte lära dem att skilja på olika lampor. En lampa skulle innebära belöning och 

en annan lampa skulle innebära bestraffning och de tre lamporna i mitten skulle vara 

tvetydiga lampor, med vilka man skulle ha kunnat testa känslotillståndet. Vi tränade 

både med suggor i grisningsbås och i grisningsburar. 

I vårt försök som pågick under sex veckor (två veckor träning, tre veckor paus, en vecka 

testning) lärde sig ingen sugga att skilja på den negativa och positiva lampan. Vi kunde 

härmed inte undersöka om det fanns någon skillnad i känslotillståndet hos suggor i 

grisningsbås eller grisningsburar. Vår hypotes var att suggor är mer positiva i 

grisningsbås, så om suggorna skulle ha lärt sig uppgiften hade vi dessutom tänkt testa 

om känslotillståndet ändrades till det bättre när en del av suggorna flyttades tillbaka från 

grisningsburar till grisningsbås. Nu kunde vi inte undersöka det här, men eftersom vi 

efter kontrollen märkte att suggorna kom ihåg uppgiften efter en paus på tre veckor 

kunde vi i stället, innan flytten när de fortfarande var i grisningsburarna, undersöka om 

det fanns några förändringar i latenserna från när de rörde repet tills de rörde 

metallplattan, och även eventuella skillnader i beteendena när suggan fick en negativ 

eller positiv lampa. De eventuella skillnaderna skulle kunna tyda på ändrat 

känslotillstånd.   
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5.1 Resultaten 

 

Det beteende som vi såg suggorna utföra mest (de svärtade i tabell 2) kan tolkas som att 

de inte hade förstått uppgiften. När den negativa lampan var på var det meningen att 

suggorna inte skulle trycka, men det gjorde de (tabell 2). I tabell 2 ser vi också att 

suggan håller på att lära sig att försöka lista ut vad hon ska göra. När den negativa 

lampan lyste ökade frekvensen för det beteende hon trodde var rätt, alltså att röra repet 

och brädan. Frustrationsbeteenden (t.ex. att de biter) är ganska jämna i antal i tabellerna 

2,3 och 4, men vi skulle ha sett högre siffor där om det hade skrivits ner under de allra 

första träningarna när frustrationen var som högst. I tabell 3 och 4, alltså efter 

grisningen, har ”rep bräda” minskat när den negativa lampan lyser och genom att bara 

kolla på den spalten skulle man kunna tro att suggorna lärt sig att man inte ska göra 

något då, men när vi tar alla andra faktorer i beaktande tror vi mera på brist på 

motivation. I tabell 3 och 4 har vi också lagt till en ny rad ”gick iväg”. Det innebar att 

suggan gick bort eller lade sig ner och vi drog slutsatsen att suggan, i motsats till vad vi 

hade trott, inte hade motivation till att träna efter grisningen. I tabell 4 kan man också se 

att alla beteenden har ökat både när lamporna lyste och när de hade slocknat och detta 

kan tolkas som motivationsbrist då suggan hittade på annat att göra i stället för att utföra 

uppgiften. 

Ur tabell 5 ser man mellan första och andra datumet en rejäl ökning i tiden från att den 

negativa lampan lyste till att sugga 6 rörde brädan. Detta skulle kunna vara ett tecken på 

att suggan börjar närma sig rätt beteende. Tyvärr ser man i tabell 7 att sugga 6 ändå inte 

har 6 stycken ”rätt negativ” och alltså inte förstår uppgiften helt. I tabell 6 ser man en 

ökning i latensen från att ha ätit klart till att begära en ny lampa, vilket återigen kan  

tolkas som motivationsbrist. 

Om beteendet ”funderade” skulle ha ökat i takt med träningarna (alltså där man såg att 

suggan inte direkt tryckte på metallplattan efter att en lampa tänts) skulle det ha gett lite 

hopp om att de förstod någonting. Detta ser man tyvärr inte i tabellerna. 
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5.2 Förbättringsförslag 

 

Förslag på åtgärder som kunde användas för att förbättra den här metoden kunde vara 

att suggorna skulle hållas inne i något slags bås när träningen utförs, vi märkte nämligen 

att träningen med suggorna i burar fungerade bättre än med de i båsen, av den enkla 

orsaken att de i burar inte kunde gå iväg från judgement bias – maskinen. På det här 

sättet skulle de alltså inte kunna gå omkring och hitta på andra saker under 

träningssessionen utan det enda de skulle kunna göra är att titta rakt fram på 

träningstavlan. Träningstiden skulle då förkortas och suggorna skulle inte distraheras 

lika mycket av annat runt omkring. Det vore dessutom bra att ha en lugn och tyst 

träningsmiljö där yttre faktorer inte skulle störa. Vi hade rätt mycket liv och rörelse 

omkring oss och dessutom hade vi senare i försöket suggornas kultingar med oss i båsen 

och burarna. 

I stället för att använda sig av lampor med samma färg skulle man kunna ha olika 

färger. Nu när suggorna kunde gå runt kan man inte vara säker på att de verkligen 

förstod att negativa och positiva lampan var olika och belägna på olika sidor av brädan. 

Grisar ser skillnad på vissa färger. De är antagligen röd – grön färgblinda men kan skilja 

blå från andra färger, så olika färger skulle man kunna använda som antingen positiv 

eller negativ signal. Eftersom det är nyansskillnader som grisar reagerar på 

(Zimmerman m.fl. 2011) kunde man sedan lägga olika nyanser av färger som tvetydiga 

lampor. Tyvärr har man inte så mycket kunskap om grisars syn och med tanke på 

grisars anatomi skulle signaler där de får använda luktsinnet passa bättre än signaler där 

de använder synsinnet (Croney m.fl. 2003). 

Vår negativa signal kunde också ändras så att ljudet skulle uppstå alla gånger suggorna 

rör plattan, inte bara den första gången, för att förstärka bestraffningen. Godiset vi 

använde oss av var en foderblandning som spreds runt ganska enkelt och gjorde att det 

tog länge för suggorna att äta, så en belöning i form av någon bit skulle ha varit bättre 

för att hålla takten och motivationen uppe. På sidan om judgement bias – försöket 

gjorde vi ett försök där vi undersökte om suggor tycker om socker och där visade det sig 

att nästan alla gjorde det, så en sockerbit delad i små bitar kunde vara ett annat 

alternativ för belöning. 
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Ett annat inlärningssätt som kanske skulle vara enklare att förstå sig på för suggorna, 

skulle vara att i stället för att suggan inte ska trycka på metallplattan vid negativ signal, 

och således vara passiv, så skulle suggorna gå fram till en annan metallplatta och trycka 

på den, för att undvika att få en bestraffning. En aktiv uppgift kunde vara enklare att 

lära in, i stället för att man som nu ska försöka lära suggan att inte göra någonting alls 

vid en negativ signal. Man kunde t.ex. ha en skild metallplatta för den negativa lampan 

och en skild för den positiva. För att få suggan att lära sig detta skulle man först ge 

ljudsignalen (bestraffningen) direkt man tänder den negativa lampan och när suggan till 

slut, förhoppningsvis, skulle försöka trycka på metallplattan som är under den negativa 

lampan skulle man stänga av ljudet. Sedan skulle man vart efter öka latensen från att 

den negativa lampan tänds till att ljudsignalen kommer igång, fram till att man har de 

samma 10 sekunderna som den positiva lampan hålls tänd. Suggan skulle alltså i 

slutändan ha 10 sekunder på sig att bestämma sig för om den lampa som lyser är en 

lampa som ger belöning eller bestraffning. Ett annat alternativ är att suggan på samma 

sätt som nu, inte skall röra metallplattan som är under den negativa lampan när den 

lampan lyser (men det är alltså fortfarande skilda metallplattor). Då är det förstås igen 

en passiv uppgift, men vid negativ valens kan man vänta sig ett undvikande beteende 

(Imfeld –Mueller m.fl. 2011). Ett undvikande beteende sågs i pilotförsöket med vår 

judgement bias – metod. Suggan undvek att gå fram till metallplattan och röra den när 

den negativa lampan lyste. 

I vårt försök lärde sig dock ingen av suggorna att skilja på postivia och negativa lampan 

och en motivationshämmare i vårt fall kan ha varit att suggorna var högdräktiga och 

skulle grisa inom två veckor. I framtida försök vore det en bra idé att träna suggor i ett 

tidigt dräktighetsstadie. När vi testade suggorna tre veckor efter grisningen märkte man 

en skillnad i beteendet. De verkade mer motiverad att arbeta, hade enklare att röra sig 

och steg till och med upp av sig själva och kom fram till testapparaten när vi monterade 

upp den. Innan vi gjorde den här testningen var vi osäkra på om de skulle komma i håg 

uppgiften, eller ens vilja samarbeta när de hade kultingarna med sig, men den farhågan 

försvann snabbt när vi såg det tidigare nämnda positiva beteendet. Tyvärr höll detta 

beteende bara i sig den första kontrolldagen när vi bara gav positiva lampor. Dagen efter 

när vi också gav suggorna negativa lampor var det helt som om suggorna gav upp direkt 

efter den första bestraffningen och inte alls ville arbeta längre.  
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Om man vill spekulera är det inte helt omöjligt att de skulle vara i lite negativare 

tillstånd, eftersom man vid ett negativt tillstånd är känsligare för förluster än vid 

normala fall (Burman m.fl. 2008). De allra första träningarna när vi introducerade 

negativa signalerna och suggorna fick time – out blev de väldigt frustrerade och bet i 

brädan och skuffade på den. Vartefter träningarna pågick så blev de lugnare. Och sedan 

efter grisningen så tappade de totalt motivationen efter att de fått en time – out. Det var 

som att de gav upp när de märkte att de inte fick belöningen. Problemet med det här är 

att vi inte vet om frustrationsbeteendet vid time – outen, eller det att de gav upp vid time 

– outen, skulle innebära att de är känsligare för en förlust eller om det berodde på något 

helt annat. För att faktiskt veta att känslotillståndet skulle ha ändrats borde de ha lärt sig 

uppgiften helt och hållet, så att man skulle ha kunnat se en ändring i valet vid tvetydiga 

signaler.   

I tidigare försök har man haft ett annat träningsrum än det som djuren normalt bor i. 

Exempel på sådana försök är försöket som Doyle m.fl. gjorde med får år 2010,  försöket 

som Düpjan m.fl. gjorde med grisar år 2013 och även många andra försök. Att ha en 

plats där man tränar djuren och en annan där djuren lever i vardagen skulle kunna 

påverka dem till att lära sig att det är något speciellt på gång när de flyttas till det andra 

rummet och således ge ett felaktigt resultat. I vårt försök bodde en del av suggorna i 

samma omgivning både före, under och efter försöket vilket kan ha varit till vår fördel. 

Vi kunde inte heller göra lika som Daros m.fl. gjorde i sitt försök med kalvar  år 2014 

och ge mat bara i samband med träningen. Dels eftersom suggorna var med i andra 

försök och dels eftersom de var högdräktiga och behövde den rätta näringen. Detta 

förhindrade också vår träning efter grisningen eftersom suggorna var mätta och flera av 

dem inte ens hade ätit upp fodret när vi kom dit för att träna.  

I sådana här försök måste man också hitta en bestraffning som passar djuret i fråga. Det 

ska naturligtvis inte vara skadligt för djuret, men djuret måste uppleva det som något 

negativt. Enkel m.fl. 2014 använde sig av en elstöt som bestraffning. En risk med att ha 

något så pass negativt är att djuret kan bli rädd och inte alls samarbeta.  I försöket med 

möss som Boleij med flera gjorde år 2012, gick det så att 129P3 – mössen åt de beska 

mandlarna och fick således alltså aldrig någon bestraffning, eftersom de inte tyckte att 

beska mandlar smakade illa. Om bestraffningen inte fungerar måste man rata sådana 

individer, alternativt hitta en bestraffning som passar. 
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Med en del individer skulle en metod där de inte själva behöver vara så aktiva kanske 

ha passat bättre. Men man kan ändå anta att vår metod passar bra för de flesta suggor, 

eftersom suggorna nu måste arbeta lite extra för att få belöningen. De skulle först röra 

ett rep och således be om en ny lampa och sedan, om de fick en positiv lampa, trycka på 

en metallplatta för att få belöningen. Eftersom man tidigare har kommit fram till att 

grisar tycker om "contrafreeloading", alltså att arbeta för maten, (De Jonge m.fl. 2008) 

kunde man förvänta sig att just den här metoden skulle fungera.  

Vi tror fortfarande att den här metoden kan användas för att bedöma välmåendet hos 

suggor. Den kräver bara lite vidareutveckling. I pilotförsöket var det en sugga som lärde 

sig att skilja på positiva och negativa lampan, så vi hade innan vi påbörjade försöket 

bevis på att den här uppgiften inte är omöjlig för en sugga att lära sig. Från våra 

träningstillfällen kunde man se ett litet samband i antalet träningssessioner och hur bra 

de hade lärt sig uppgiften. Den sugga som hade tränats näst flest gånger (16 gånger) 

hade några negativa rätt, alltså det att hon inte hade tryckt när den negativa lampan 

lyste. Vi iakttog beteendet ända från början och på vår allra sista testning så såg vi 

tecken på att en av våra suggor, den vi hade tränat flest gånger (17 gånger) hade insett 

att man inte får belöning när negativa lampan lyste. Hon hade inte lärt sig att inte trycka 

på metallplattan när lampan lyste, för det gjorde hon genast efter att hon rört repet. Det 

som ändrades var att hon, så länge den negativa lampan lyste, rörde repet, kollade på 

lampan, rörde repet igen osv tills lampan slocknat. Hon fortsatte detta beteende och då 

när hon rörde repet efter att negativa lampan hade slocknat kom förstås en positiv 

lampa. Hon kollade på lamporna och tryckte då direkt på metallplattan. Hon verkade 

alltså röra repet för att försöka ändra den negativa lampan till att bli positiv.  

I framtida försök behöver man nödvändigtvis inte flera suggor så länge man testar om 

den nyutvecklade metoden fungerar, det man behöver är mer tid att fokusera på enskilda 

suggor. Man ska också tänka på att man inte kan testa en enskild sugga hur många 

gånger som helst, för under testen lär de sig också någonting. Man skall i stället träna 

några gånger, göra ett test, och sedan på nytt träna några gånger. När man sedan har en 

fungerande eller åtminstone lovande metod så är ett större antal suggor naturligtvis till 

fördel eftersom man då får ett bredare spektrum att testa på. Steget efter att suggorna 

har lärt sig uppgiften är att skapa situationer som man antar att är negativa eller positiva 

för suggan och sedan testa dem med den inlärda metoden.   
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Sammanfattingsvis kan man anta att det inte är omöjligt att lära suggor en sådan här typ 

av uppgift. Med mera tid skulle vi ha kunnat komma längre i vår undersökning och 

suggorna skulle kanske ha hunnit lära sig skilja på lamporna. Man såg att suggorna hade 

kommit till det stadiet att de funderade när de kollade på lamporna och potential fanns 

att de skulle ha lärt sig hela uppgiften. 
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