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Främst kvinnor upplever arbetsmiljön
i stallarna som tunga och ensidiga 
Arbetsmiljön i våra grisstallar behö-
ver förbättras. Många jobb är tunga 
och eftersom besättningarna blir allt 
större, blir jobben mer tidskrävande 
och stressiga och därför både fysiskt 
och psykiskt ansträngande. Det behövs 
mer samarbete mellan stallpersonal, 
djurproducenter/tillverkare och fors-
kare för att underlätta olika arbetsmo-
ment. Detta är vad som hittills kommit 
fram i doktorand Christina Kolstrups 
undersökning. Christina har följt tio 
gårdar med mer än 200 suggor och 
med minst en anställd person under en 
12-månaders period. 

arbetsmiljö
De tio gårdar som deltog i undersökning-

en, valdes ut med hjälp av näringen, samt lo-
kala organisationer och rådgivare. Urvals-
kriterierna var att respektive gård skulle ha 
minst 200 suggor per driftsenhet och att det 
var minst en anställd i stallet. Dessutom skul-
le driftsenheten vara ”det goda exemplet” 
gällande arbetsmiljöförhållanden.

Arbetsmiljön undersöks
Totalt deltog 27 personer som jobbade 

med grisarna i dessa 10 besättningar i un-
dersökningsperioden. Av dessa var 14 män 
och 13 kvinnor. Åldern varierade mellan 23 
och 57 år. 

Agronom Christina Kolstrup, JBT Alnarp, 
undersöker i sitt doktorsarbete den fysiska 
och psykosociala arbetsmiljön i den storska-
liga grisproduktionen i södra Sverige. Re-
sultaten jämförs med motsvarande i mjölk-
produktionen. De olika metoderna som an-
vändes i undersökningen var enkäter, inter-
vjuer och observationer på gårdarna. Det 
insamlades information om de demografi s-
ka förhållanden, dvs bakgrundsinformation 
om t ex ålder, kön, utbildning, hälsa och mo-
tionsvanor. 
Dessutom insamlades uppgifter om delta-

garna på gården hade regelbundna obehag 
och besvär från olika arbetsmiljöfaktorer, så-
som fysikaliska och kemiska riskfaktorer.
Den fysiska arbetsmiljön undersöktes 

med hjälp av en enkät från Nordiska Mi-
nisterrådet om smärta, värk och obehag i 
olika rörelseorgan. Deltagarna på gårdar-
na blev även ombedda att skatta den fy-
siska ansträngningen vid utförande av oli-
ka arbetsmoment.
Även den psykosociala arbetsmiljön belys-

tes med hjälp av en enkät, COPSOQ, (Co-
penhagen psychosocial Questionnaire) och 
intervjuer.

Damm och lukt ett stort problem
Av resultaten framgår att damm från strö, 

foder och djuren, klimatförhållanden såsom 
kyla, värme och drag samt buller, t ex höga 
skrik från grisar, är de mest frekventa pro-
blemen. 
En del arbetsrörelser är också ett stort pro-

blem. Många kvinnor upplever vissa av ar-
betsmomenten som tunga, repetetiva och 
ensidiga.

Många arbetsuppgifter är fysiskt tunga, t 
ex gödselskrapning. Det fi nns många ytor i 
t ex grisningsboxar som är svåråtkomliga 
och fulla av gödsel, vilka behöver skrapas, 
t ex under grindar o dyl. I undersökningen 
av arbetstider för olika arbetsmoment upp-
tar gödselskrapning ungefär 8 timmar per 
vecka. Alla som söker sig till arbeten inom 
djurskötseln vill sköta om och måna om dju-
ren. Inte skrapa gödsel.
Det stora problemet är att de personer som 

utformat djurskyddsbestämmelserna, L 100, 
inte alls tagit hänsyn till personalen som ska 
sköta djuren. Det verkar som de inte har nå-
gon egen erfarenhet av jobbet i stallarna att 
”luta sig mot”. Inredningstillverkarna har inte 
heller tagit hänsyn till det praktiska arbetet 
i stallarna. De har i för stor utsträckning till-
verkat inredningen för att tillmötesgå djur-
skyddsbestämmelserna. Personalen får kli-
va över boxfronten eller grindar vid insteg 
i boxarna eller ut därifrån. Dessutom mås-
te de hålla kontroll på suggan eller grisar-
na. En större dränerande yta ger torrare box 
och därmed högre hygien. Då minskas dess-
utom gödselskrapandet och lukten.

Ryggen mest utsatt
De allra fl esta personerna i undersökningen 

har större eller mindre problem med krop-
pens rörelseorgan. 
-Tyvärr, säger Christina, vet vi i dagsläget 

inte exakt vad som verkligen orsakar besvä-
ren, men fl era igångvarande undersökning-
ar på JBT kommer förhoppningsvis att kun-
na ge mera information om möjliga orsa-
ker. Allra värst är det med ryggen, händer, 
nacke och axlar. 
-Även knäna är utsatta för belastning-

ar med smärta och värk som följd. Främst 
är det nedre delen av ryggen som tar stryk. 
Den fysiska påfrestningen vid utförandet av 
arbetsmoment såsom gödselskrapning, ka-
strering, avvänjning, samt omgångsvis ren-
göring, upplevde djurskötarna som ganska 
fysiskt ansträngande. Det fanns ingen skill-

Christina Kolstrup.

Kemiska arbetsmil-
jöfaktorer. Som du 
ser drabbas dubbelt 
så många kvinnor av 
detta som män.

Ergonomiska arbets-
miljöfaktorer. Det är, 
för kvinnor, de upp-
repade arbetsrörel-
serna under första 
året som kan orsaka 
senare besvär.

Personalen drabbas 
av olika obehag i rö-
relseorganen. Av män 
är det 8 av 14 som 
drabbas i nedre delen 
av ryggen. För kvin-
nor är det axlarna 
som tar stryk.
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Tel 0500–41 81 90 • Fax 0500–41 99 57
E-post info@skovdeslakteri.se

En samarbetspartner
att räkna med

www.skovdeslakteri.se

Med el ler 
utan 
restmängd?
Big Dutchmans 
blötutfodringar le ve -
re ras an ting en som 
rund pum pan de, eller 
rest mängds fria med 
frisk vat ten skölj ning.

MC99NT
Den senaste 
tekniken för styrning, 
övervakning och 
registrering i 
utfodrings- och 
blandnings-
anläggningar.

Service
Du har nu nära till 
service, från hela fem 
servicecenter runt om 
i landet. 
Alltid snabb service!

…du får dem 
alla från:

Här är tre:

Blötutfodring
har många 
fördelar…
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NOJ Serviceverkstad AB
465 96  NOSSEBRO

Tel 0512 - 542 90  Fax 0512 - 541 40
Klippan 0435-181 90

info@noj.se

Tvättning av svinstallar har hittills varit ett tungt 
och smutsigt arbete. Idag fi nns alternativet Clever 
Cleaner, en automatisk tvättrobot som utför 
grovjobbet vid stalltvättning.
Ring oss gärna på 018-39 82 30 så berättar vi hur 
mycket du dessutom kan spara i tid och pengar 
med CleverCleaner.

Fyrisvallsgatan 24, 752 28 Uppsala 
Tel 018-39 82 30 • Fax 018-60 42 82

www.ramstarobotics.se • info@ramstarobotics.se

Kom inte och säg att tvättning är nyttigt!
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RamstaRobotics AB


