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Stort tack till alla djurvänner som gjort denna rapport möjlig.
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“Om slakterierna hade väggar av glas, skulle alla i världen vara vegetarianer”
Linda McCartney
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För att visa upp det systematiska djurplågeriet som sker på svenska 
djurfabriker har aktivister dokumenterat rådande missförhållanden 
med videokameror och digitalkameror. Alltid har djurens säkerhet 
satts i första rum och aktivisterna har därför burit skyddskläder, mask 
och handskar.
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Under två års tid har Djurrättsalliansens researchgrupp 
dokumenterat förhållandena på en tiondel av Sveriges 
cirka tusen grisfarmer. Det omfattande material som vi 
samlat in ligger till grund för kampanjen Ett liv som gris. 
Vår undersökning visar på ett utbrett djurplågeri och en 
genomgående förekomst av missförhållanden inom den 
svenska grisindustrin. 
 
Det fi nns mer än dubbelt så många grisar som nötkreatur 
i Sverige och tio gånger fl er grisar än hästar. Men grisarna 
syns inte. Endast en procent av Sveriges grisar får någon 
gång under sitt liv chansen att vistas utomhus. Det innebär 
att man sällan får en skymt av de individer, som efter ett 
kort liv i grisindustrin, blir till köttprodukter. Än mindre får 
man möjligheten att bevittna deras levnadsförhållanden. 
Verkligheten fi nns undangömd i stora betongkomplex runt 
om i Sverige. Ytterst få känner till hur det ser ut innanför 
väggarna på grisfarmerna och det är den sanningen Djur-
rättsalliansen vill visa upp med kampanjen Ett liv som gris.
 
Utrustade med kameror, decibelmätare och inspektions-
protokoll har Djurrättsallliansen besökt hundra svenska,
slumpvis utvalda, grisfarmer med en stor geografi sk sprid-
ning. Underlaget för vår undersökning består av allt från 
stora industrifarmer med tusentals djur till små familjegård-
ar med några tiotal suggor. De fl esta av gårdarna repre-
senterar den genomsnittliga, “välskötta” uppfödningen 
medan några av dem är att klassa som rena vanvårdsfall.  
 
När vi gick igenom de offentliga djurskyddsinspektionerna 
av de farmer som vi själva besökt fann vi att oroväckande 
många inte var kontrollerade under de senaste tio åren, 
eller ännu längre. De farmer som fått anmärkningar och 
som åtgärdat sina brister var mycket få i relation till alla de 
farmer som fått godkänt vid planerade inspektioner, men 
som vid våra oanmälda besök visade en helt annan sida 
av djurskyddet, djuromsorgen och djurhälsovården. Vid 
sammanställningen av vårt insamlade material fann vi att 
samtliga av de besökta grisfarmerna brast på en eller fl era 
punkter i djurskyddslagen. Därför har Djurrättsalliansen, 
som en del i kampanjen Ett liv som gris, polisanmält var 
tionde svensk grisfarm för djurskyddsbrott.  
 
Vår omfattande utredning slår hål på myten om den lyck-
liga svenska grisen med knorr på svansen; den bild som 
grisindustrin så gärna vill sprida och som den okritiska 
konsumenten så gärna vill tro på. Vad vi sett och doku-
menterat i vårt breda undersökningsmaterial är nämligen 
något helt annat. Djurrättsalliansen har fångat den san-
ningsenliga bilden av svensk grisindustri och med den vill 
vi nu ersätta alla myter, föreställningar och rena lögner.  
 
Under våren 2009 satte svensk media fokus på det 
bristande djurskyddet inom den danska grisnäringen. 
De aspekter som då kritiserades har Djurrättsalliansen 
återfunnit och dokumenterat också på svenska grisfarmer. 
De missförhållanden som fi ck svenska köttkonsumenter att 
reagera och det som fi ck förespråkarna för den svenska 

grisindustrin att slå sig för bröstet – allt det har Djurrätts-
alliansen funnit på de svenska gårdarna. Fixering av 
suggor, avsaknad av strömaterial, smutsiga boxar, grisar 
täckta av sin egen avföring och starkt begränsat rörelse-
utrymme är vardag i såväl de danska som de svenska gris-
stallarna. Skador och beteenden som endast uppstår i en 
miljö där djuren inte får utlopp för sina naturliga beteenden 
likaså.Så som grisstallar generellt utformas kan de helt en-
kelt inte tillfredsställa grisars behov av stimulans eller djur-
skyddslagens krav på att få utlopp för naturliga beteenden. 
Allt detta fi nns nu dokumenterat och vår researchgrupp 
kan vittna om hur tillvaron i de här stimulanslösa miljöerna 
leder till stress, sjukdomar och psykiska problem.
 
Med kampanjen Ett liv som gris vill Djurrättsalliansen 
skapa en opinion mot det systematiska förtryck som dag-
ligen sker på grisfarmer runt om i Sverige och som drabbar 
de tre miljoner grisar som årligen offras för köttkonsum-
tionen. För oss i Djurrättsalliansen fi nns inte lösningen på 
problemet i att läsa om ursprungsland eller ursprungsgård 
på köttförpackningarna. Den fi nns inte heller i justeringar 
av lagtexter eller i djurskyddsinspektörernas kamp, där de 
i motvind och under svår tidsbrist endast kan hålla efter 
de grövsta fallen av överträdelser och lagbrott. Djurrätts-
alliansen anser att vegetarisk kost är den enda garantin för 
att våra kostvanor inte medför ett smärtfyllt, plågsamt och 
ovärdigt liv för andra individer. Genom att låta dina per-
sonliga val baseras på kunskap och solidaritet med andra 
kännande varelser, kan du bespara åtskilliga individer ett 
liv i det helvete som den här kampanjen berättar om.  
 
Om du som läser den här rapporten vill hjälpa Djurrätts-
alliansen att förändra grisarnas situation eller hjälpa oss att 
sprida vegobudskapet så tveka inte inför att kontakta oss. 
Det fi nns någonting att göra för alla. Du kan beställa fl er 
rapporter eller fl ygblad att sprida till vänner och bekanta, 
du kan kontakta en av våra lokalgrupper för att sluta upp 
med oss i vår utåtriktade kamp för grisarnas rättigheter och 
mycket, mycket mer. Vid sidan av den rapport du håller i 
din hand har vi gjort en dokumentärfi lm av vårt material. 
Filmen kommer visas under en föreläsningsturné, 
och den fi nns att se och beställa via vår kampanjsida 
www.ettlivsomgris.se. Hemsidan är också rik på texter, 
bilder och inkluderar en detaljerad redovisning av vad vi 
hittat på de olika farmerna – samt självklart uppdateringar 

om kampanjen.
 
Med den här rapporten behöver 
ingen längre leva i okunskap 
om grisarnas livssituation. Det 
som återstår nu är att ta 
ställning och att rädda liv.

Djurrättsalliansens kampanjsida:
www.ettlivsomgris.se

DJURRÄTTSALLIANSEN

AVSLÖJAR GRISINDUSTRIN
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I sitt propagandamaterial försöker Sveriges grisföretagare 
slå fast sinnebilden för det svenska, världsberömda djur-
skyddet och föreställningen om svenska grisar som friska 
och lyckliga. Här bemöter Djurrättsalliansen de åtta argu-
ment de använder sig av, och avslöjar dem som de lögner 
de i själva verket är.

“Knorr på svansen”
Grisarna i köttindustrin har 
absolut ingenting att göra på dag-
arna. Denna extrema uttråkning 
leder till psykiska störningar, till 
exempel att djuren börjar bita 
på varandras öron och svansar. 
Med avbitna svansar följer ofta 
svåra infektioner som kan skada 
den underliggande muskula-
turen och göra köttet osäljbart. 
I de fl esta länder kommer man 
förbi problemet genom att klippa 

av svansen redan på griskultingarna, utan bedövning. 
Det här är förbjudet enligt lag i Sverige och detta faktum 
används av företrädare för grisindustrin som ett bevis på 
att svenska grisar har det bra. Man använder knorren som 
en symbol för den goda, svenska grisindustrin. Men på 
varannan svensk gård med slaktsvin har Djurrättsalliansen 
funnit ett fl ertal individer med avbitna svansar. 
Många tror att knorr på svansen betyder att grisen är glad. 
Men knorren är en bieffekt av aveln, precis som spetshund-
arnas hoprullade svans. Vildsvinen, som är tamgrisarnas 
ursprung, har alltid raka svansar.

“Gott om plats”
Svenska slaktsvin lever 
i boxar i ladugårds-
byggnader eller stora 
stallar. I en box ryms tio 
individer och tillsammans 
delar de på nio kvadrat-
meter. En sugga med 
10-15 kultingar lever på 
sex kvadratmeter. 

Något som gärna framhålls av grisindustrin är att det i 
Sverige är förbjudet att fi xera suggor, det vill säga att låsa 
fast dem i stålkonstruktioner så att de inte kan vända sig 
eller skada sina kultingar. Det är dock tillåtet att fi xera en 
enstaka sugga max en vecka om hon visar aggressivitet 
mot sina kultingar. Det här kryphålet i lagen utnyttjas av 
grisproducenterna. Djurrättsalliansen har funnit system-
atiskt fi xerade suggor på var femte grisfarm. 
Vi har också sett grisar som kliver på varandras ryggar i 
trängseln, och grisar som fastnat i gallerkonstruktionerna 
i försök att vidga sina vyer eller fl y undan. Men vi har inte 
kunnat bevittna en enda individ som fått vistas ute eller 
springa dit benen vill bära henne. 

“Halm och strö”
I den svenska djur-
skyddslagen står det att 
”Strömedel till grisar ska 
ha sådana egenskaper 
samt ges i sådan mängd 
att grisarnas sysselsätt-
ningsbehov och komfort-
behov tillgodoses.” Det 
här efterlevs dock inte 

i praktiken. En undersökning av Sveriges Radio i slutet 
av 2008 visade att varannan grisgård har för lite strö, och 
då får man räkna med att bedömningarna är gjorda till 
grisproducenternas fördel, och att inte heller den godkända 
hälften har särskilt gott om strö. 
Grisar är inte anpassade att sova och leva på betong. Redan 
bland en månad gamla smågrisar har hela 80 procent 
skador på benen på grund av de hårda golven, och det är 
vanligt att de lite äldre djuren får liggsår. En svensk studie 
från 2009 visade att var tredje sugga har liggsår på skuld-
rorna. I den stimulanslösa tillvaron på farmerna är det inte 
ovanligt att grisarna biter på varandras sår, som snabbt blir 
större och infekterade. 
På 94 procent av grisfarmerna som Djurrättsalliansen 
besökt saknades halm eller annat strömaterial hos gris-
arna i den mängd som lagen kräver. På 16 procent av 
gårdarna saknades strömedel helt och hållet. Det är fram-
för allt hos slaktsvinen som strö saknas, men även hos 
suggorna som förgäves försöker bygga bo av luft och den 
orubbliga betong som golven består av. På de farmer där 
halm förekommer i boxarna är mängden så försvinnande 
liten att den omöjligen tjänar sitt syfte.

“Friska grisar”
Hälften av alla grisar i 
den svenska grisindu-
strin har skador i mag-
säcken och 12 procent 
har fullt utvecklade, 
smärtsamma magsår när 
de slaktas, sex månader 
gamla. Var tionde gris 
har lungsäcksinfl amma-

tion på grund av den dåliga luften i grisstallarna. Hälften 
av grisbönderna får själva luftvägsproblem av att vistas i 
stallarna några timmar varje dag.
Diarré i samband med avvänjningen från mjölk är så 
gott som regel hos smågrisar, svåra navelbråck av både 
förvärvade och ärftliga orskaker är vanligt förekommande, 
såväl som ledinfl ammationer på grund av avel som syftar 
till snabb tillväxt. En av tio grisar är halta. 
Grisindustrin räknar med att i genomsnitt en-två grisar dör i 
varje kull före fyra veckors ålder och antalet smågrisar som 
dör ökar för varje år i Sverige. Det är varken friskt eller 
normalt. Men det är noga uträknat: det är mer ekonomiskt 
för köttindustrin att avla fram suggor som föder onormalt 
stora kullar och acceptera lite ”svinn”. 

SVERIGES GRISFÖRETAGARES

LÖGNER BEMÖTS MED FAKTA
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• På var femte gård med smågrisuppfödning har vi hittat 
fi xerade suggor – suggor som står fastlåsta i små burar, 
vilket är olagligt annat än under mycket speciella omstän-
digheter.

• På två tredjedelar av gårdarna var djuren smutsiga eller 
mycket smutsiga.

• På 40 procent av gårdarna hittade vi döda djur, många 
gånger inne i boxarna bland de levande.

• På 84 procent av gårdarna fanns uppenbart sjuka djur 
– svaga, halta, hostande, med klåda eller med förlamade 
fram- eller bakben. 

• På 95 procent av gårdarna fanns det djur med sår, mest 
rivsår efter slagsmål men också bölder, liggsår och stora 
öppna sår.

• På hälften av slaktsvinsgårdarna har vi sett aktiv svans-
bitning eller avbitna/skadade svansar.
 

När Djurrättalliansen dokumenterat den svenska grisindu-
strin har vi sett mängder med åkommor hos svenska 
grisar. Det rörde sig om allt från små sår och lätta hältor 
till grisar som inte kunde röra sig, grisar som låg döende 
bland sina boxkamrater och grisar som i fl era dagar legat 
döda i boxen och lockat fram kannibalism hos de andra 
grisarna. 

“Naturligt be-
teende”
Grisar på svenska 
farmer sover 19 timmar 
per dygn, och måltiderna 
är avklarade på sam-
manlagt 30 minuter. I det 
vilda ägnar grisar minst 
14 timmar per dygn åt att 
böka och leta efter föda, 

och sover omkring åtta timmar. 
På samtliga grisfarmer som Djurrättsalliansen besökt har 
grisarna varit starkt begränsade i sin möjlighet att bete 
sig naturligt. Grisarna kan inte böka, de kan inte bygga 
bo åt sina kultingar eller svalka sig då de är för varma. 
Svansbitning, rörbitning, kannibalism och apati är olika be-
teendestörningar som uppkommer under de här omstän-
digheterna och som vi kunnat dokumentera på 55 procent 
av farmerna. Djurrättsalliansen anser att grisar i den sven-
ska grisindustrin per defi nition är fråntagna möjligheten till 
ett naturligt beteende, men avarterna som vi har sett har 
varit chockerande grava och antalet sådana orimligt högt.

“Bra för Sverige”
Det kan inte vara bra 
för ett land att ha en 
rådande moral som god-
känner ett systematiskt 
förtryck av intelligenta, 
kännande individer för 
någon annans vinnings 
skull. Genom att värna 
om och visa respekt och 

omtanke för alla individer, såväl människor som djur, kan 
en större medkänsla och solidarietet växa fram. Det tjänar 
alla på, människor som djur. Om Sverige vill fortsätta pro-
fi lera sig med ett framstående djurskydd så krävs drastiska 
förändringar av grisindustrin. Utan en sådan förändring är 
det enda sättet för svensk grisindustri att behålla sitt goda 
rykte att fortsätta gömma undan verkligheten bakom tjocka 
väggar och falska argument. Det kan inte vara bra för 
Sverige att vagga in sina medborgare och konsumenter i 
en falsk bild av ett gott djurskydd. 
Djurrättsalliansen anser att det enda sättet att garantera 
att det lidande som vi genom denna undersökning kunnat 
bevittna är att välja en köttfri kost. Bara den dag då gris-
industrin upphör kan vi med säkerhet veta att vinstintressen 
inte längre driver grisar in i det förtryck som de lever under 
idag.

“Världsklass”
Det är ironiskt att de djurskyddslagar som många svenska 
animalieproducenter från början slogs hårt för att stoppa, 

• På 55 procent av gårdarna har vi kunna konstatera
beteendestörningar, så som gallerbitning och kannibalism.

• På mer än hälften av gårdarna har våra inspektörer 
noterat att luften sticker i luftvägarna, ett mått på att 
ammoniakhalten ligger över gränsvärdena.

• På hela 94 procent av gårdarna har det varit mycket små 
mängder halm eller strö, ett krav enligt svensk lag. 

GRISARNAS VERKLIGHET I SIFFROR
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och som många fortfarande helst skulle slippa, nu används 
som deras främsta käpphästar för att försvara sin verk-
samhet.
I svensk djurskyddslag fi nns paragraf fyra som ska slå fast 
alla djurs rätt att kunna bete sig naturligt. Den svenska 
grisindustrin lever inte upp till detta. Även om det går att 
hitta ännu värre förhållanden i andra länder att mäta sig 
mot och bygga sin självsäkerhet på, så innebär det inte 
att Sverige har ryggen fri. Det fi nns grader i helvetet, men 
grisindustrin är och förblir ett helvete, även för en svensk 
gris. En svensk sugga som endast riskerar att bli fi xerad 
några veckor må ha det något bättre än suggorna som 
fi xeras hela livet i Danmark. En svensk kulting må uppleva 
en något lägre grad av smärta då den endast 
kastreras utan bedövning, till skillnad från dess amerikan-
ska motsvarighet som dessutom får sin svans kuperad 
under samma omständigheter. Men lidandet är defi nitivt 
även i Sverige. Vad är det värt att vara bäst i världen när 
det innebär att de andra grisarna bara har det sämre, inte 
att de egna grisarna har det bra? Eller när man inte ens 
lever upp till sitt eget lands lagar om djurskydd?
Uppfattningen om Sverige som “landet med världens bästa 
djurskydd” är inte verklighetsbaserad. Många andra länder 
utvecklas snabbt och Sverige framstår inte längre som 
föregångsland i en internationell jämförelse.

Källor:
Svenska PIG (2009). Bogsår – förekomst och riskfaktorer. Nr 42, april 2009.
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom 
lantbruket m.m. DFS 2007:5. Saknummer L100.
Sveriges Radio Ekot (2008). Ekot granskar grisfabriken i Sverige.  www.

sr.se  
Svenska dagbladet (2006). Snabb spridning av svår magsjuka. 2006-01-07.
SMI:s zoonosrapport (2006). http://www.smi.se/upload/16526/Zoonosrap-
port-sv-2006.pdf

“Tryggt 
och säkert”
Varje år insjuknar i 
Sverige 400-600 
personer, de fl esta 
barn, i magsjukdomen 
Yersinios – en smitta 
som huvudsakligen 
sprids med fl äskkött. 
Man misstänker att 

mörkertalet är stort. I en undersökning 2004 fann man att 
10 procent av obehandlade fl äskprodukter innehöll 
bakterien som ligger bakom sjukdomen. Sambandet 
mellan köttkonsumtion och cancersjukdomar i mag-tarm-
kanalen är sedan länge väl dokumenterat och konstaterat. 
Men framför allt: Kan man känna sig trygg och säker med 
en industri vars företrädare måste ljuga för att marknads-
föra sina produkter?

“Världsklass”
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Hässlås Nilsgård, Långås 
“Mycket blod och öppna sår. Grisarna var antingen 
apatiska eller aggressiva.”

Kyrkbyn Prästgården, Mark 
“Tre dödfödda grisar. Fluglarvsangripna sår. Lamporna 
tända nattetid.”

Mossby, Skivarp 
“Stark likdoft. En död, förruttnad gris låg bland de andra. 
Skitigt, blött, oerhörd stank. Många nedstänkta med blod. 
Kan inte ha fått daglig tillsyn.”

Maglasäte Gård, Höör 
“Kultingar gnager på suggans liggsår. Apatiska, smutsiga 
av egen avföring. Halm saknas.”

Ås Säteri, Säffl e 
“Stressade grisar, klättrade mycket på varandra, mycket 
skrik. Otroligt mycket fl ugor. Liggande apatiska grisar 
nästan i varje box. Stanken var outhärdlig.” 

Granepigg, Torna-Hällestad 
”Utanför huset fanns en container med tre döda smågrisar. 
Bredvid containern en blodig fl äck på betongen.”

”NÄR VI TRODDE ATT DET 

INTE KUNDE BLI VÄRRE...”
VITTNESMÅL FRÅN DJURRÄTTSALLIANSENS RESEARCHGRUPP

Tygelsjö Mölla, Dalby 
“En kulting satt fast med huvudet under en järngrind i små-
grisavdelningen. Skrek fruktansvärt tills vi lyckades få loss 
den.”

Bollerups naturbruksgymnasium, Tomelilla 
“Tjugotre suggor var fi xerade. Det låg en död kulting i en 
av gångarna, och en av kultingarna hade ett öppet skärsår 
på höger bakben.” 



10 Ett liv som gris

DJURRÄTTSALLIANSENc



11Ett liv som gris 

DJURRÄTTSALLIANSENc

Bröderna Ingvarssons Jordbruks AB, Skurup 
“Många kliar sig mot gallret och verkar ha mycket klåda. En 
gris förlamad i bakbenen. Strö obefi ntligt – betonggolv med 
plastspalt.”

Hults gård, Säffl e 
“Samtliga 74 suggor i stallet var fi xerade. Både suggor som 
redan fött och sådana som skulle föda.”

Blackstaby, Flen. (Lars Hultström, ordförande Swedish 
Meats.) 
“I alla sektioner låg det döda grisar, antingen i eller utanför box-
arna. Många vinglade och var väldigt svaga. Ingen hade halm.”

Sälboda Gård, Arvika
”Ett fl ertal grisar har gigantiska navelbråck. De är så stora att 
de nästan släpar i marken.” 

Sälshög Ekedala, Tomelilla
”Kroppen är uppsvälld och missfärgad, ansiktet är till hälften 
uppätet.”

Dalby Hill, Dalby 
”Många ‘åt’ mat trots att det var tomt i skålen.”

Handelsbolaget Kvarnagård, Långås 
“Överlag nedgånget. Får grisarna tillsyn överhuvudtaget?” 

Ramstad gård, Säffl e
“Vi såg svansbitning, dåligt med strö, benskador, bölder. 
Karl-Petter hade en affi sch på sig själv på väggen hos slakt-
svinen...”

Backagården Tegsell produkter, Helsingborg 
“De kliar sig nästan konstant. Mycket fl ugor. Ingen halm alls. 
Mycket dålig luft, fl äkten avstängd. Smutsiga, magra djur. Fyra 
suggor fi xerade.” 
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Den första tiden
Många små grisar kommer till världen direkt på hårda 
betonggolv, och de kommer att leva och dö utan att 
någonsin ha upplevt något annat. Enligt lag ska alla 
grisar, men framför allt suggor som snart ska föda, ges 
tillgång till ”strö av halm eller annat jämförbart mat-
erial”. Vilda grisar som ska föda bygger ett avancerat 
bo av grenar och mossa, så välisolerat att det håller 
en temperatur på 20 grader även om grisarna föds på 
vintern. Även hos hårt avlade suggor i grisindustrin fi nns 
en stark instinkt att bädda och bygga ett bo inför sin 
förlossning och för sina kultingar. Detta är en av anled-
ningarna till att de ska ges tillgång till halm att bygga 
med – något som vår undersökning visat inte följs på 
svenska gårdar. 
För att öka produktionen har man avlat fram suggor som 
föder onaturligt stora kullar, uppemot femton kultingar 
i en kull mot det naturliga på runt fem. Det leder till en 
hård konkurrens kring mat och värme, och i snitt en till 
två kultingar i varje kull dör innan de blivit fyra veckor. 
Trots det är ekvationen lönsam för grisproducenten. 
När griskultingarna bara är en månad gamla tas de ifrån 
sin mamma, så att hon ska kunna insemineras igen. 
Naturligt diar grisar i fyra månader, och lever i nära 
kontakt med sin mamma mycket längre än så. 

ETT LIV SOM GRIS

”Slaktsvinsstadiet”
När grisarna är tre månader gamla och väger cirka 25 
kilo klassas de som slaktsvin, vilket ofta innebär att de 
säljs till en annan gård. De grupperas med andra grisar 
av samma vikt, där en box på nio kvadratmeter kan rym-
ma tio individer. De får leva i dessa boxar i ytterligare 
omkring tre månader innan de skickas till slakt, vid en 
vikt på runt 100 kilo. Man har avlat grisar för en extremt 
snabb tillväxt, något som ger djuren problem med bland 
annat smärta i ben och leder. 
Det är inte bara trångt i slaktsvinsstallet, det är också 
smutsigt, bullrigt, och oerhört dålig luftkvalitet. Var 
tionde gris har problem med luftvägsinfl ammationer 
på grund av ammoniak och damm, och då lever de 
ändå bara sex månader. Grisar, som är mycket renliga 
djur – och som, om de får välja, håller sin toalettplats 
långt ifrån mat och sovplatser – tvingas leva i sin egen 
avföring.
Det allra största problemet för grisarna är kanske ändå 
att de har så oerhört tråkigt. De har absolut ingenting 
att sysselsätta sig med mellan de två-tre måltiderna 
om dagen, och frustrerade och uttråkade skadar de 
varandra med ständiga slagsmål. De fl esta grisar har 
sår någonstans på kroppen, riv- och bitskador som inte 
sällan utvecklas till bölder. 

Ett par månader gamla grisar som 
tagits ifrån sin mamma och väntar 
på insättning i slaktssvinsstallet.
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Beteendestörningar 
Understimulerade djur, liksom människor, drabbas av 
ångestliknande symptom, depressioner och beteende-
störningar. Vissa grisar blir apatiska av den kala miljön 
i köttfabrikerna. De sitter då och stirrar framför sig med 
tom blick, andra utvecklar stereotypa beteenden som att 
bita på gallren. Det förekommer att grisar skrapar sina 
trynen blodiga mot betonggolvet i desperata försök att 
få göra det trynen är till för – böka i jord. Grisar biter av 
varandra svansar och öron i sin desperata jakt på något 
att göra. En svensk studie från 2004 visade att 7 procent 
av grisarna har skadade svansar.

Avelsdjurens liv
De enda grisar som blir äldre än sex månader är de som 
ska användas för avel. Suggorna fi nns ute på de gårdar som 
har smågrisuppfödning, medan galtarna fi nns på särskilda 
avelsstationer.
En avelssuggas liv går ut på att vara dräktig, föda så många 
ungar som möjligt och sedan skiljas från dem efter bara en 
månad. Sedan upprepas processen; insemination – dräkt-
ighet – födsel – digivning – ungarna tas bort. Minst var tredje 
svensk sugga lider av smärtsamma liggsår, framför allt på 
skuldrorna. Liggsåren kommer sig av att hon ligger på hårt 
underlag i kombination med att hon ger di åt onormalt stora 

kullar vilket i sin tur gör att hon magrar av. 
De fl esta suggor görs dräktiga genom insemination. Galtar 
fi nns ute på gårdarna men bara med syftet att stimulera 
suggorna att komma i brunst. Dessa galtar lever ensamma 
i små boxar och har mycket torftiga liv. På avelsstationerna 
hålls galtar som pumpas på sperma, men som aldrig får träffa 
en sugga. 
Suggorna får leva så länge de föder tillräckligt många ungar 
och är tillräckligt friska för att vara lönsamma, i medeltal 
knappt tre år. Deras kött är inte mycket värt på marknaden, 
och det blir allt vanligare att svenska suggor skickas utom-
lands för slakt, bland annat till Tyskland där slakterierna 
betalar någon krona mer per kilo. 

Transporter
De fl esta grisar transporteras två gånger under sitt liv: från 
uppfödningsgården till slaktsvinsgården, och sedan därifrån 
till slakteriet. Många suggor transporteras mellan gårdarna i 
en så kallad suggpool fl era gånger om året. Varje år skadas 
eller dör 14 000 grisar under transporter i Sverige. Hos Scan 
med fl era förminskas siffran med att det inte är många 
promille av det totala antalet,  men vad spelar det för roll för 
den enskilda individen? Ofta blandas grisarna med främlingar 
i de trånga bilarna, vilket leder till slagsmål. En annan vanlig 
orsak till skador och dödsfall är överhettning. 

En till två grisar i varje kull dör under sin första 
levnadsmånad. Här har en kulting klämts ihjäl under 
sin mamma, trots att suggan är fi xerad. Fixeringen 
sägs användas just för att förhindra detta.
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Branchföreningen Kött- och charkföretagen, KCF, har 
bekostat en studie med syftet att ge dem underlag för att 
driva en kampanj för att höja den idag tillåtna transporttiden 
på åtta timmar till tolv timmar. Studien blev en besvikelse för 
de ansvariga då den redovisades i oktober 2009: ”Resultaten 
visar att ju kortare transporten är, desto bättre.”
Många konsumenter låter sig förledas av idylliska begrepp 
som ”närproducerat” – som om betongfabriker bara fanns 
någon annanstans. Men att grisen fötts upp i samma län 
som affären som säljer dess kött betyder inte att den inte 
transporterats tvärs över landet för att slaktas eller att dess 
levnadsförhållanden varit bra. 

Slakt
Varje år dödas tre miljoner grisar på svenska slakterier. Det är 
en gris var tionde sekund. 
Det går oftast till så att grisarna motas in i en slags hiss som 

leder ner i ett koldioxidschakt. Grisarna tvingas att andas in 
gasen, som sticker i lungorna och ger dem kvävningskänslor. 
Total panik utbryter i den trånga hissen. Efter någon minut är 
grisarna medvetslösa och hängs upp i ena foten i ett rullband. 
En slaktare skär ett djupt sår i halsen på varje medvetslös 
gris, vilket gör att de blöder till döds. Sedan skickas kroppen 
in i skållkaret för att göras ren, pälsen bränns bort med eld, 
griskropparna klyvs och styckningsprocessen påbörjas. Snart 
går grisarna inte att känna igen. 
Slakterierna blir allt färre för varje år, vilket leder till längre 
och längre transporter och fl er djur som ska passera slakt-
linjen varje minut. Förra året blev grisar vid minst sex tillfällen 
skållade levande på svenska slakterier, då personalen missat 
själva avblodningen.

Svansbitning är en beteendestörning som kan 
utvecklas då grisar lever i en stimulansfattig 
miljö. 

Apati och trängsel i de smutsiga boxarna. 
Grisarna bär spår av ständiga slagsmål.

Fixering av suggor är förbjudet i Sverige men 
hittades på var femte besökt suggård.

Grisar på ett slakteri i väntan på att hissas ner 
i koldioxidschaktet.

Källor:
ATL (2009). Långa transporter stötte på patrull. www.atl.nu, 2009-10-12. 
Djurens Rätt (2006). Grisarnas liv och död – en rapport om hur grisar 
behandlas i Sverige.
Jordbruksverket (2009). Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik.
EFSA (2004). Scientifi c Report of the Scientifi c Panel for Animal Health and 
Welfare on a request from the Commission related to welfare aspects of 
animal stunning and killing methods.

Svenska PIG (2009). Bogsår – förekomst och riskfaktorer. Nr 42, april 2009.
Svenska Djurhälsovården (2008). Magsår hos svenska grisar – besättnings-
bundet. Djurhälsonytt, 2008-06-23. 
Sveriges Radio P4 Halland (2009). Skickas till Tyskland för slakt. 2009-05-
28.
Sveriges Radio Ekot (2008-2009). Ekot granskar grisfabriken i Sverige. 
www.sr.se 
Svensk Gris (2004). Vilka grisar biter? Nr 5 2004.

En ständig väntan på mat - grisar i ätbås som 
väntar på dagens höjdpunkt, utfodring med 
pellets eller en blöt sörja som är densamma 
varje dag. 

Rörbitning är en mycket vanligt förekommande 
beteendestörning.

Foto: Erik Lindegren
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TRE KRITISKA RÖSTER MED INSIKT
DJURSKYDDSINSPEKTÖREN Som djurskydds-
inspektör under drygt 30 år var mitt jobb att försöka se till att 
djurskyddslagen efterlevdes ute på gårdarna. Den säger att 
alla djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande 
och sjukdom samt att djur har rätt att utöva sitt naturliga 
beteende. Lagen är en kompromiss mellan djurskydd och 
ekonomi, men det är djuren som drar det kortaste strået i den 
kompromissen.
 
Griskultingar får kastreras utan bedövning och grisar kan inte 
få utlopp för ett naturligt beteende då de inte kan böka på ett
betonggolv. De tekniska utgödslingssystemen omöjliggör för 
många grisstallar att ha tillräckigt med strömedel. Grisen är 
ett intelligent djur, som vistas i stimulansfattig miljö och det är
tveksamt om det överensstämmer med lagens intentioner.

Vid oanmälda inspektioner är det få grisgårdar där djuren har
tillräckligt med halm för att kunna böka och ligga mjukt. När 
man projekterar nya grisstallar sker det i från djurskydds-
bestämmelsers mininivå. Det är inte optimalt för djuren, men 
kostnadseffektivt då det är fråga om att producera mesta 
möjliga till minsta möjliga kostnad. 
I många slaktsvinstallar har svinskötarna andningsskydd och 
hörselskydd vilket vittnar om att miljön inte heller är bra för 
djuren – som vistas där ständigt. Det kan konstateras att en 
stor del av våra slaktsvin har påvisbara lungförändringar vid 
slakt.
 
De människor som sysslar med grisuppfödning befi nner sig i 
ett system och gör så gott de kan, de gör helt enkelt som alla 
andra. De levererar en produkt som samhället efterfrågar, 
enligt samhällets bestämmelser. Konsumenten saknar ofta 
kunskap och valfrihet och väljer den billigaste, storskaligt 
producerade och industrialiserade varan framför en dyrare 
produkt som kommer från djur som kunnat utöva ett naturligt 
beteende under sin livstid.

Göran Gustavsson, djurskyddsinspektör under 30 år

VETERINÄREN Som veterinär kan man känna sig makt-
lös inför de stora hälsoproblemen inom dagens grisnäring. 
Näst slaktkycklinguppfödning är det den mest intensiva 
och industrialiserade uppfödningsform för djur som vi har i 
Sverige och den undermåliga miljön får stora konsekvenser 
för djurens hälsa. 

Virus- och bakterieinfektioner ger smågrisdödlighet och 
andra komplexa sjukdomsbilder. Det är mycket vanligt att 
smågrisar har diarré och att slaktsvin har luftvägsinfek-
tioner. Till detta läggs den psykiska ohälsa som grisarna 
– intelligenta, läraktiga, nyfi kna och sociala djur – utsätts 
för genom att inte få utlopp för sina naturliga beteenden. 
Man har i föreskrifter erkänt grisarnas behov av stimulans 
men trots det lever de fl esta inomhus på betonggolv större 
delen av sina korta liv. 

Den torftiga miljön och bristen på utrymme ger stereotypa 
beteenden och stress och det fi nns gott om infektions-
portar eftersom liggsår, rivsår och bitskador är frekvent 
förekommande. Suggor får ofta bogsår och smågrisar 
får sår på frambenen till följd av att de legat mot betong-
golvet och diat. Klövskador och fl äkning är andra vanliga 
problem. Inbördes rangordning och omförfl yttningar mellan 
kullar leder till slagsmål med skador som följd. 

Det satsas mycket resurser på att fi nna botemedel mot de 
infektionssjukdomar som ger störst ekonomiska konse-
kvenser för grisindustrin, men antibiotika och vacciner 
räcker inte långt i ett system som inte främst tar hänsyn till 
grisarnas behov, utan till maximal effektivitet och ekonomi. 

Jag menar att grisuppfödningen som den vanligen ser ut 
idag innebär organiserat djurplågeri.

Fredrik Johansson, leg. veterinär
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ETOLOGEN Grisar är fantastiskt spännande djur, det är 
många etologers favoritdjur. De är så intelligenta och upp-
fi nningsrika och så lätta att få kontakt med. De har många 
unika och speciella beteenden som gör dem extra intres-
santa att studera. Deras kommunikation, känsloliv och 
sociala relationer gör dem på många sätt så väldigt lika 
oss. Bara en sån sak som att de helst ligger hela fl ocken 
och slappar i en vattenpöl när det är som hetast på som-
maren, vem känner inte igen sig i det?

Det är ingen tvekan om att grisar i dagens svinhållning inte 
får utlopp för sina naturliga behov. Som ungar får de inte 
leka, som mödrar får de inte bygga bo, och under hela livet 
fråntas de möjligheten att böka, att bada, att vandra och 
att leva i en naturlig fl ocksammansättning. Allt det som är 
viktigt för en gris har tagits ifrån dem. 

Man stuvar runt grisar i olika grupper, ofta baserat på vikt, 
utan hänsyn till att det här är djur som värderar sina rela-
tioner till andra högt och att varje möte med en främling är 
ett stort stressmoment. Man skiljer ungar och mammor åt 
efter bara fem veckor, trots att griskultingar diar i minst 17 
veckor och ofta lever tillsammans med sina mödrar livet ut.

Jag tror ändå att det allra största problemet för grisarna i 
köttindustrin är att de har så tråkigt. För sådana aktiva och 
nyfi kna djur är det ren tortyr att inte ha något att göra. Det 
är därför de utvecklar beteendestörningar som svansbit-
ning och stereotypt rörtuggande, men det är också många 
grisar som blir apatiska och bara stirrar in i väggen, precis 
som en djupt deprimerad människa.

Lena Lindström, etolog
Dödligheten är stor på grisfabrikerna.
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Anna-Lena Thomsson var som så många andra: hon äl-
skade djur. Under uppväxten på landet tjatade hon på sina 
föräldrar om att få ta hand om olika husdjur och hon läste 
till djurvårdare för att kunna jobba med sitt intresse. Strax 
efter utbildningen fi ck hon anställning på en av Sveriges 
största grisfarmer. Ett och ett halvt år senare lämnade 
hon sitt jobb med helt nya ögon och blev så småningom 
en aktiv förespråkare för djurs rättigheter. Idag målar hon 
tavlor och håller föredrag om sina intryck och upplevelser 
inom grisindustrin. 

– Jag var en klassisk djurvän. Jag ville ut och jobba med 
djur och samtidigt se verkligheten, säger Anna-Lena. 

Utan att riktigt kunna formulera det för sig själv hade hon 
svårt att få ihop den motstridiga bilden av svensk djurhåll-
ning. 

– Under utbildningen till djurvårdare matades vi med upp-
fattningen att Sverige har världens strängaste djurskydds-
lag och att djuren i Sverige har det bra. Jag trodde på 
det, samtidigt som reportagen om djurplågeri och långa 
djurtransporter ibland fl imrade förbi på TV och tog plats i 
mitt huvud. En anledning till att jag sökte jobb på just den 
här grisfabriken var att de hade slakteri på området. Det 
var ju bra, tänkte jag, för då slapp grisarna transporteras. 
Jag tänkte inte på att många djur fraktades dit från andra 
delar av landet, säger Anna-Lena.

Hon var en av fem-sex djurskötare på farmen som inhyser 
8 000 grisar samtidigt. Redan första dagen introducerades 

hon till vad som skulle bli en av hennes vanligaste 
arbetsuppgifter: att titta igenom boxarna med de nyfödda 
kultingarna och plocka ut de som verkade svaga och olön-
samma att föda upp. 

– Sen tar man dem i bakbenen och dödar dem genom att 
slå dem hårt i betongväggen. 

Andra rutiner bestod i att skrapa rent grisarnas boxar, 
övervaka utfordringsmaskinen, medicinera och kastrera 
hankultingarna; ett ingrepp som sker några dagar efter 
födseln utan bedövning. 

– Behandlingen av djuren var chockartad för mig först. 
Men jag har som de fl esta i vårt samhälle en djup ar-
betsmoral och jag tänkte att jag måste göra det här, jag 
hade ju skrivit under ett anställningskontrakt. Jag ansträngde 
mig verkligen för att komma in i jobbet och försökte stänga 
av tankarna. Men jag drömde mycket mardrömmar i början 
så jag antar att hjärnan bearbetade det i sömnen, säger 
Anna-Lena.

Hennes jobb var stressigt och det var viktigt att hålla koll 
på att tiden som lades på en gris inte översteg vad den 
skulle generera ekonomiskt i slutändan. 

– Enligt svensk lag ska djuren ha rätt till sitt naturliga 
beteende och djurvårdaren ska kunna se varje individ och 
säkerställa att den mår bra. Det fanns inte en chans till det. 
I stallet med slaktsvin skulle jag lägga max några minuter 
på skötsel per dag, i varje avdelning med 320 individer. 

“DJURPLÅGERIET FICK MIG 

ATT LÄMNA GRISINDUSTRIN”
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Grisarna är fullständigt understimulerade, de kan inte dra 
sig undan och det fi nns absolut ingenting att sysselsätta 
sig med. De får en skopa strö och maskinell utfordring med 
mat två gånger om dagen. Det är allt som händer. Kalla 
det naturligt beteende? 

– Egentligen är ju grisar nyfi kna, aktiva och sociala djur 
som ägnar tolv timmar om dagen åt att böka och söka 
föda. Men här blev många apatiska av sin tillvaro, säger 
Anna-Lena. 

De fl esta grisar i Sverige slaktas när de är ett halvår 
gamla. Då väger de runt 90 kg och hålls tio-elva stycken i 
en box. Mot slutet kan de knappt vända sig om i trängseln 
och alla får inte plats att äta samtidigt. 

Efter ett års arbete tog Anna-Lena semester i fem veckor. 
När hon kom tillbaka slog verkligheten på grisfarmen emot 
henne. Tvivlet inför verksamheten och sin egen roll i den 
gjorde henne plötsligt ångestladdad och förtvivlad. Hon 
tog ett steg bort genom att vägra använda bultpistolen 
på sjuka och olönsamma djur mitt framför alla de andra 
grisarna i boxen. 

– Plötsligt såg jag vad jag höll på med. Men jag var ändå 
så inställd på att göra mitt jobb. En gång efter semestern 
stod jag inne i slaktsvinstallet och bara grät och grät. Jag 
var tvungen att ta mig därifrån men vetskapen om att jag 
kunde lämna gjorde det bara ännu värre. De skulle ju bli 
kvar där, de får inget annat liv. De bara sitter där, 24 timmar 
om dygnet.

Anna-Lenas samvetskval växte och tankarna hon haft i 
början om att kanske kunna göra något bra för grisarna 
formulerades till en smärtsam insikt: ”bra” fi nns inte på 
kartan.
 
– I slutet fokuserade jag all min kraft på att desperat 
skrapa boxarna. Skrapa och skrapa. Det var det enda om-
råde där jag kunde påverka, det enda jag kunde göra inom 
ramarna: försöka hålla rent. 

Ett halvår senare sa hon upp sig. Det tog ytterligare ett 
år att bearbeta händelserna och få kraft att vända skuld-
känslorna till någonting konstruktivt. Anna-Lena kallar sig 
fortfarande djurvän, men numera är hon vegan och menar 
att alla djur har rätt till sina egna liv. Hon är noga med 
att inte peka ut sin före detta arbetsplats; namnet saknar 
betydelse eftersom det är systemet av djurutnyttjande som 
hon vänder sig emot. Inför julen för några år sedan fi ck 
hon en artikel publicerad på DN Debatt där hon beskrev 
grisarnas verklighet och hon håller regelbundet föredrag 
om sina upplevelser. Hon har även försökt få till stånd en 
dialog med Sveriges grisproducenter, bland annat om hur 
de använder begreppet ”naturligt beteende” i sina reklam-
kampanjer. 

– Fram tills den dag en gris kan se mig i ögonen och 
förmedla till mig: ”det är okej att du tar mitt liv för din 
njutnings skull” – och den dagen tror jag inte kommer – så 
kommer jag att fortsätta att försöka göra människor, media 
och beslutsfattare medvetna om de övergrepp som pågår. 
Jag gör det för grisarnas skull, säger hon.

Grisar som dör kan lämnas att ruttna i båsen på grisfabrikerna.
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Stanken och värmen slår mig i ansiktet så fort jag öppnar 
ladugårdsdörren. I en stor gammal lada, där smutsen 
hänger i tjocka remsor från tak och väggar, fi nns slakt-
svinen. Första gången Sälboda fi lmades var vår första syn 
grisar isolerade i en sjukbox. De hade mycket stora bölder, 
hostade och var mycket svaga. När vi nu är där för andra 
gången, är de inte kvar.

Det sticker i min näsa när jag andas, det är en sån 
obeskrivlig doft här. Grisarna är täckta av sin egen avföring 
och glider runt på det ohalmade betonggolvet. Svaga gris-
ar ligger ihoptryckta i hörnen i nästan varje box. På fl era 
ställen står grisar bredvid och biter på de svaga grisarnas 
svansar. Många har ingen svans alls utan bara en svart 
liten knopp, en sårskorpa. En del grisar är så svaga att 
de inte orkar reagera när de andra biter på deras svansar 
eller öron. De orkar inte resa sig upp när andra springer 
över dem. Ett fl ertal grisar har gigantiska navelbölder. De 
är så stora att de nästan släpar i marken. Haltande grisar. 
Grisar som sitter som hundar – de ser helt apatiska ut. En 
gris har ett stort öppet sår på sin rygg. Bredvid honom sit-
ter en gris och bitter på gallret, jag ser mig om och iakttar 
många som gör likadant.

Den ena vidriga synen avlöser den andra. När jag tror 
att det inte kan bli värre ser vi hur några grisar står och 

ÖGONVITTNE 
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rycker och äter på något genom gallret från boxen bred-
vid. Plötsligt ser jag en livlös, grå klöv sticka fram mellan 
gallret och de andra grisarnas munnar. Jag ställer mig på 
en kant och vad jag ser kommer jag aldrig att glömma. 
På golvet nedanför mig, bakom en vägg, ligger en död 
gris. Den är grå i färgen och hela bakdelen är uppäten. 
Grisarna i boxen bredvid fortsätter konstant att slita i den 
döda grisen. Vad är det för människor som har ansvar för 
dom här djuren? Har de sett grisen ligga och kämpa för 
sitt liv och bara ryckt på axlarna och gått vidare? I var och 
varannan box härinne ligger grisar som inte reagerar alls 
när man kommer fram. De står på tur. Vi såg att något var 
galet bara vi gick förbi, det kan inte en bonde som ska vara 
där dagligen missa. Varje dag ska det tas bort avföring och 
fyllas på med ny halm.

Något som dessa grisar verkar ha varit utan ett bra tag. 
Båda gångerna som vi varit här har varit på dagtid. Inte 
någon av gångerna fanns det spår av halm. Det är inte en 
slump. Här lever grisarna på betong, förmodligen
alltid.

Verkligheten på Sälboda gård har borrat sig djupt in i mitt 
minne. Det var oerhört viktigt för mig att låta sanningen där 
inifrån komma ut till omvärlden. Ett ställe som detta borde 
verkligen aldrig, aldrig få fi nnas.

SÄLSBODA GÅRD, VÄRMLAND

Annika, aktiv i Djurrättsalliansen
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”Det här kommer att bli fi na julskinkor” och liknande kom-
mentarer fi ck jag höra den första tiden när grisarna hade 
fl yttat in. Med tiden tystnade dock kommentarerna. Gran-
narna och andra förbipasserande började ta för givet att 
grisarna skulle vara där. När släktingar och vänner träffade 
mig frågade dom oftast både om hur jag själv mådde och 
hur det var med grisarna. 

När jag tänker på grisarna, det vill säga Pippi, Ronja, 
Bill och Bull, som bodde i drygt tio år hemma hos mig på 
gården, blir jag ”varm i hjärtat”. Grisarnas bus, förstånd, 
nyfi kenhet, vänlighet och önskan om att bli ompysslade 
gjorde dem till fantastiska individer. Den insikten får mig än 
mer att förtvivlas över det som mängder av grisar utsätts 
för i uppfödning och slakt. 

Som små ville alla fyra gärna sitta i knäet och bli ompys-
slade. Som vuxna vägde de 200-250 kg vardera och som 
tur var bestämde vi ganska snart att de istället fi ck ligga 
bredvid mig i halmen. Det är åtskilliga timmar jag tillbringat 
klappande och kliande grisarna, som då sträcker ut sig i 
sin fulla längd av välbehag. 

Griskultingar har många likheter med hundvalpar. De 
busar t.ex. genom att dra i byxbenen, leta i fi ckorna, skaka, 
riva och dra i papperspåsar, tygstycken eller annat som 
kommer i deras väg, och inte minst genom att i full fart 
springa runt och leka tafatt med kompisarna eller mig. 
Sedan utmattade sova tungt. Instinkterna fanns där redan 
från början, t.ex. att hålla sig varma genom att bygga bon 
eller bädda ner sig i halmen. En fi n ögonblicksbild jag 
har är att i den kyliga kvällen se ett jätteberg med halm 
där fyra små trynen endast stack upp när jag kom in och 
nattade. Även som vuxna pysslade de mycket med sina 
sov- och viloplatser. Inomhus bar, grävde och byggde de 
boplatser i halmen, särskilt om det var kallt ute. Ute grävde 
de mjuka kroppsformade gropar att ligga i på den högst 
belägna platsen i hagen.

Nyfi kenheten och upptäckarlusten fanns där alltid. Därför 
skulle alltid hinkar och baljor som inte satt fast vändas 
upp och ned på så att även undersidan kunde undersök-
as. Gick det sedan att slänga och bolla med hinken en 
stund gjorde de förstås gärna det också. En dag satt jag i 
lugn och ro på en sten i skogsdungen och vips fi ck jag en 
fl ygtur när Bill kom på att han skulle se vad som gömde sig 
under min bak. Ute grävde de på vissa platser så intensivt 
med trynet att jordkokorna yrde. När de hittade något riktigt 
intressant eller gott syntes det tydligt för då roterade 
svansen som en propeller.

Att de förstod och kom ihåg sammanhang är uppenbart. 
I deras stora hage fanns ett mindre skogsparti. Dit gick 
de då och då på egen hand och ibland brukade vi gå dit 
tillsammans. När jag kom med passade de på att visa mig 
alla slags saker. Hur de hittat en lämplig ryggkliargren, 
extra intressanta stenar att knuffa på, osv. Vi skulle också 

alltid leka kurragömma. Det uppskattades mycket när jag 
smög iväg och gömde mig och gav ifrån mig några ljud – 
och fram bakom trädet eller stenen tittade strax någon av 
grisarna fram med glimten i ögat. Alla människor skulle må 
bra av att få lära känna en gris!

Grisarna har gett mig så oändligt många fi na minnen 
och glada stunder under dessa dryga 10 år. Tillsammans 
med dem har jag fått förmånen att lära känna och följa 
deras egenheter, fi nurligheter och förstånd. Aldrig ska 
jag glömma de många och underbara stunderna tillsam-
mans ute i hagen då de behagfullt legat utsträckta i gräset 
eller bökande bland gräs och rötter så tuvorna yrde, eller 
snarkande uppe i sanddynorna, eller vällustigt kliande och 
skrubbande mot ett träd i den lilla skogsdungen och förstås 
de härliga tillfällena vid deras eget tillverkade bad då de 
med stort välbehag, pustande och fnysande i sin fulla 
längd sträckte ut sig så vatten och gyttja stänkte. Och inte 
minst alla de gånger inne i ladan, ofta efter maten då alla 
gärna ville få en egen stund med lite småprat och kliande 
under hakan och på magen. Alltid behagfullt utsträckta i 
halmen i sin hela längd.

Kristina Mattsson

ÄLSKADE GRISAR
Kristina Mattsson tog under tio år hand om fyra grisar som undslapp sitt öde att bli slakt-
svin. Här återger hon några av sina minnen från åren med grisarna.

Pippi, Ronja, Bill och Bull njuter i det fria.

Snö!
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• I ett försök fi ck några 
grisar lära sig skillnaden 
på en boll, en frisbee 
och en apportbock, och 
hämta eller hoppa över 
var och en av föremålen 
på kommando. De mindes 
fortfarande vad sakerna hette tre 
år efter träningen. 

• Grisar är mycket renliga djur, som alltid håller 
toalettplatsen långt från mat- och sovplatserna 
om de kan välja. 

• Grisar svalkar sig genom 
att bada i vatten eller 

dy när de är varma, 
eftersom de inte kan 

svettas. 

• Grisar är 
duktiga på att 
simma.

• Grisar 
har ett rikt socialt liv med 
livslånga relationer till sina 
familjemedlemmar. 

• Grisar är mycket intelligenta. De anses vara 
smartare än hundar, och de är 

minst lika lättlärda, lojala och 
tillgivna.

• Grisar drömmer när de 
sover.

• Grisar är det enda 
hovdjuret som bygger 
bo. Vilobon till nattsömn-
en, och grisningsbon till 
ungarna.

• Grisar kan planera framåt genom 
att till exempel gömma mat för 
dominanta artfränder.

• Grisar har minst tjugo olika 
läten med olika betydelser, 
från ”jag tycker om dig” till 
”jag är hungrig”, eller det 
hundlika varningsskallet.

• Grisar kommunicerar ock-
så med ansiktsuttryck och 
kroppsspråk. Vildsvin kan resa 
ragg och kommunicera med 
svansen och öronen, något som 
knappt är möjligt för de grisar där 
aveln lett till gles päls, hängande öron 
och ihoprullad svans.

• Grisars främsta sinne är luktsinnet 
– liksom hundar lever de i en värld av 
dofter.

FANTASTISKA FAKTA OM GRISAR

Illustrationer av Maria Borgelöv, www.borgelov.com
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Vad kan jag göra för att hjälpa grisarna i 
grisindustrin? 
Den viktigaste insatsen du kan göra är att sluta äta kött. 
Det fi nns ingen bättre garanti för att försäkra dig om att 
inga djur kommer till skada. Tillsammans med grisarna 
lider många andra djur svårt i djurindustrin för människor-
nas skull. Vi kan befria dem från det genom medvetna val 
kring vår mat.
En genomsnittlig svensk äter ungefär 35 kilo griskött om 
året, för varje person som slutar äta kött kan många liv 
räddas. Du kan göra skillnad!
Du kan också hjälpa till genom att sprida information om 
djurens situation i svensk livsmedelsindustri. Ta kontakt 
med oss så berättar vi vad du kan göra för grisarna tillsam-
mans med oss!

Räcker det inte om jag går över till Kravmärkt 
kött?
Även en kravgris liv innehåller ett stort lidande och många 
plågsamma erfarenheter. Kastrering utan bedövning är 
regel även på ekologiska gårdar. Stress- och skräckfyllda 
transporter på upp till åtta timmar och efterföljande be-
handling på slakterierna är densamma för en ekologisk 
gris och vilken annan gris som helst. 

Lider verkligen grisarna av att vara instängda om 
dom aldrig sett något annat?
Många av grisarnas beteendebehov fi nns inuti dem som 
djupt rotade instinkter. Dessa försvinner inte genom 
avel eller över tid. Att söka sin föda genom att böka, att 
kontrollera sin kroppstemperatur genom att rulla sig i dy 
och att kunna bygga bo åt sina kultingar är alla behov som 
fi nns medfött hos grisarna. Det är behov som inte försvunnit 
med aveln och som inte tillgodoses på farmerna. 

Det är väl bättre att äta svenskt kött än utländskt?
Det är inte likhetstecken mellan att det står “ursprungsland 
Sverige” på en köttförpackning och att djuret som köttet 
kommer ifrån levt och dödats under goda förhållanden. 
Många av de problem och brister som man ofta belyser i 
andra länders djurhållning har vi dessutom funnit på fl ertalet 
grisfarmer i Sverige. 
Det fi nns bara en märkning av mat som kan garantera att 
djur inte kommit till skada och på den står det helvegetar-
iskt.

Varför valde ni att sätta fokus på just grisarna?
Endast en procent av Sveriges grisar ges någonsin en 
chans att gå ut, resten är undangömda i stora betong-
komplex runt om i Sverige. Hur många svenskar har egent-
ligen sett och träffat en gris från den svenska grisindustrin? 
Det fi nns mer än dubbelt så många grisar som nötkreatur 
i Sverige och tio gånger fl er grisar än hästar. Men grisarna 
syns inte. Deras vardag bevittnas i stort sett endast av 
gårdens ägare och grisskötare. De som konsumerar köttet 
från dessa djur har ingen aning om hur det ser ut innanför 
väggarna på grisfarmerna. Det är den verkligheten vi vill 
visa. 

Varför ska man bry sig om grisarna och andra 
djur när det fi nns barn som svälter?
För att det hänger ihop. Medkänslan räcker till fl era! För 
att producera foder till djuren i köttindustrin använder vi 
jordens resurser på ett mycket slösaktigt sätt. Energiåt-
gången är långt mycket större än om vi direkt skulle odla 
mat till världens människor, istället för att låta grödorna ta 
vägen via djuren i form av foder. Två tredjedelar av jordens 
odlingsmark används för att odla foder till djur. Maten, och 
marken, hade räckt till många fl er om man odlade grödor 
för mänsklig konsumtion. Istället för att lokalbefolkningar 
ges möjlighet att odla sina jordar och få mat till sig själva 
driver man upp grödor som blir till djurfoder för att kunna 
producera kött som säljs till andra länder. 
Det fi nns inget motsatsförhållande mellan att engagera 
sig för djur och människor. Snarare är det ett tecken på 
en övergripande solidaritet och omtanke för alla levande 
individer.

Varför ska jag bry mig om vad jag äter?
Som konsument och som kund har du möjlighet att påverka 
efterfrågan på olika produkter. Om vi blir färre som vill 
betala för kött i butiker och restauranger så kommer 
utbudet också förändras. Du som väljer bort kött föregår 
också med gott exempel och visar att en annan värld är 
möjlig; en där djurfabriker inte behövs och där djur inte 
utsätts för svårt lidande för människors egoistiska syften.

Vad fi nns det som jag kan äta i stället för kött? 
Idag fi nns det mängder med produkter, som fungerar 
utmärkt som ersättning, både näringmässigt och smak-
mässigt, i din kost. Många produkter framställs av soja och 
utbudet av de växer ständigt i vanliga livsmedelsaffärer 
och i specialiserade butiker. På restaurangerna växer 
kunskapen om vegetarisk mat och många av de är helt fria 
från djurprodukter, alltså veganska. Fler och fl er recept-
samlingar och kokböcker ges ut och på Internet fi nns 
mängder med tips, kunskap och inspiration för det 
veganska köket. Vegansk mat är nyttig, god, variationsrik 
och framför allt fri från förtryck! 

FRÅGOR OCH SVAR

Det fi nns mycket spännande vegomat.
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Djurrättsalliansen
Box 385
114 79 Stockholm

info@djurrattsalliansen.se
076-230 12 00
Plusgiro: 42 54 11-6

Under två års tid har aktivister från Djurrättsalliansen besökt 
närmare hundra slumpvis utvalda grisgårdar i hela landet –  från 
Burträsk i norr till Skivarp i söder. Det är omkring en tiondel av 
landets alla grisfarmer. Vårt undersökningsmaterial består av allt 
från stora industrifarmer med tusentals djur, till små familjegårdar 
med några tiotal suggor. På varje gård har vi med hjälp av 
videokameror, kameror och anteckningsblock dokumenterat de 
övergrepp och lagbrott vi har sett.

Det omfattande material som vi samlat in ligger till grund för den 
här rapporten. Den ger en oroväckande bild av de svenska 
grisarnas verklighet –  en vardag präglad av tristess, sjukdomar 
och hårda betonggolv. 

Följ med Djurrättsalliansen bakom köttfabrikernas stängda dörrar 
och ta del av våra avslöjanden. 

Vågar du se sanningen?

Djurrättsalliansen är en rikstäckande djurrättsorganisation som utgörs av lokal-
grupper i olika städer. Dessa arbetar dels med lokala mål och arrangemang, men 
de enas även ofta i stora landsomfattande kampanjarbeten.

Det är våra aktiva medlemmar som driver och utgör Djurrättsalliansen. Allt arbete 
är oavlönat och alla donationer går oavkortat till arbetet för djuren.

En stor del av Djurrättsalliansens kampanjer och material bygger på det arbete 
som vår researchgrupp utför. Syftet med den är att avslöja och motverka djurplågeri 
i alla dess former. Rapporten som du nu håller i din hand, Ett liv som gris, är ett 
reslutat av det arbetet.


