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The Swedish trotter - psychical stress and the effect on 
the health of the horse 
 

Anna Sondell 

Abstract 
The aim of this study was to determine situations where the Swedish trotter experience 
psychical stress and which stress-related problems that occur from these situations. The aim 
was also to give understanding to how people around the trotter could manage the stress and 
problems that occur from it. Two methods were used. A questionnaire study of 49 Swedish 
professional trainers and 18 Evidensia clinics for horses and a literature study. One interview 
with a veterinarian was performed by phone. Because of answering frequency to the 
questionnaires this study has no statistic significant results. The results show some 
indications on the Swedish trotters psychical stress load. In general the Swedish trotter is 
exposed to the same stressors as other race horses and horses in the equestrian sports. 
Situations involving stressors are transport and factors within the management of the horse, 
such as turning out, social contact and available forage. There are a number of diseases that 
exposure to stress can trigger, such as EGUS, overtraining, learned helplessness, stereotypes 
and the lowering of the immune system due to the release of cortisol and activation of the 
sympathetic nervous system. The conclusion of this study is that there are several situations 
that are potential stressors for the Swedish trotter, although it seems that the mental health is 
relatively good. Trainers seem to be well aware of the ethology of the horse and the 
importance of individual management for the psychological health of the horse. 
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1 Inledning  
Idag hålls de flesta hästar som sporthästar. En av dessa sportgrenar är trav där hästen ska 
framföra en lätt vagn, så kallad sulky med kusk i så snabb trav den behärskar på en oval bana. 
En travhäst som galopperar kommer efter ett visst antal galopperade meter diskas. Det finns 
i Sverige 33 officiella travbanor från Boden i norr till Malmö i söder med ca 900 arrangemang 
per år (Svenskt Travsport A 2011). Utöver dessa finns ett antal travbanor som inte får 
anordna spel men som kan anordna så kallade bygdetrav. Det finns ca 65 000 travhästar i 
Sverige där merparten är varmblodiga travare. Kallblodig travare är av en tyngre ras och 
tränas mest i norra delarna av Sverige. Ägare till en travhäst kan välja att lämna hästen till en 
professionell travtränare och då kör oftast den professionella travtränaren själv hästarna i 
tävlingsloppen(Svenskt Travsport B 2012). Alternativt kan en catchdriver köra, som inte 
tränar hästarna utan endast kör hästar vid tävling. Hästägaren kan också själv välja att träna 
sin häst men måste då ha en så kallad B-licens som innebär att ägaren genomgått en kortare 
utbildning, tränaren är då en så kallad amatörtränare. Amatörtränare kan också ta emot 
hästar för träning precis som proffstränaren. I Sverige finns det ca 500 proffstränare och ca 
5000 amatörtränare. 

Travtränare/kuskar och hästägare vill ha friska, skadefria hästar som kan prestera bra på 
travbanan och vill därför undvika situationer där hästens välmående äventyras. En stressad 
situation kan på många sätt orsaka både fysiska skador liksom sjukdomar hos hästar och är 
därför intressant att titta lite närmare på. Förutom att välfärden för den specifika hästen 
hotas är det också intressant för travtränare och ägare att komma tillrätta med 
stressrelaterade problem eftersom hästen då kan förväntas prestera bättre på travbanan. 
Dessutom är problemet intressant ur ett djurskyddsperspektiv eftersom välfärden hos hästen 
hotas om den utsätts för många stressande situationer där den riskerar att skada sig eller bli 
sjuk. Kan vi komma tillrätta med i alla fall en del av den stress som hästar utsätts för kan 
både hästens hälsa och välfärd förbättras och ägarna kan slippa onödiga kostnader för skador 
och sjukdomar som kan undvikas. Intresset för att få förståelse för vilken typ av 
skador/sjukdomar som har sin grund i stress hos hästen och vilka åtgärder som kan antas för 
att förhindra dem är därför viktigt för samtliga som arbetar med och omkring travhästar. En 
sådan förståelse kan också vara viktigt för kontrollanter på Länsstyrelsen vid bedömning av 
hästhållningen hos de som håller travhästar. 

1.1 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka vilka stressituationer som travhästar utsätts för samt 
vilka stressrelaterade problem som kan uppstå. Studien syftar också till att ge förståelse hur 
ägare och människor runt hästarna ska hantera hästens stress och de problem som uppstår 
från stressen.  

1.1.1 Frågeställningar 
- Är dagens travhäst utsatt för situationer som utsätter dem för negativ stress? 

- Kan åtgärder som mer utevistelse i hage, mer social kontakt med andra hästar eller mer 
grovfoder skapa en mindre stressande miljö för travhästar? 

- Går det att se sjukdomar hos travhästar som är stressrelaterade? 

- Upplever veterinärer att travhästar är stressade? 

- Upplever travtränare att travhästarna har beteenden som kan tyda på stress? 

- Hur kan människor som arbetar runt och med travhästar hantera problematiken runt stress 
hos travhästar? 
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2 Bakgrund 
När hästar och dess stressnivå diskuteras finns det en del grundläggande begrepp som 
behöver förklaras. Vad en häst är och dess grundläggande beteenden är viktigt för att förstå i 
vilka situationer stress uppkommer och hur hästen upplever stress. Dessutom är det viktigt 
för att förstå hur den kan tänktas hantera stressen när den väl uppkommit. För att kunna föra 
en diskussion kring naturliga beteenden och stress krävs också en förståelse av vad välfärd 
innebär och hur den kan påverkas. 

2.1 Hästens utveckling 
Det djur som hästen härstammar från kallas Eohippus och levde för 65 miljoner år sedan och 
var liten som en räv (Hippokraten u.å., Hästensliv 2011). Den hade fyra tår fram och tre tår 
bak, trampdynor och levde i tropiska skogar eller sumpmarker i Nordamerika, Asien och 
Europa där dess huvudsakliga föda var blad och frukt som den fann i lågt växande buskar. 
För ca 2 miljoner år sedan utvecklades Equus som också är enda släktet som till viss mån 
finns kvar ända fram till idag. Ur Equus utvecklades olika grenar av hästdjur så som åsnan 
och hästen.  

Hästen domesticerades av människan för ca 6000 år sedan även om människan tidigare än 
så jagade hästen för föda (Waran 2003, Jensen 2002). Till en början höll människan hästen 
som födokälla genom att fölen slaktades och åts upp och ston mjölkades. Senare utvecklades 
hästhållningen till att hästen blev ett nyttodjur som användes för arbete och senare för sport 
av olika slag. Man har kunnat fastställa att hästen användes som riddjur så tidigt som under 
det antika Grekland. När hästen gick från att användas som födokälla till att människan 
använde dem i det dagliga arbetet flyttades hästarna även till en miljö som var mer bekväm 
för människan. Till en början höll människan dem i inhägnader/hagar. Detta utvecklades 
sedan till att hålla hästen i stall även om hagar fortfarande används. Detta innebar att hästen 
från att ha fått strövat fritt och ägnat större delen av dygnet till att söka föda fick betydligt 
mindre utrymme att röra sig på och begränsat med mat. Idag finns det få vilda hästflockar 
kvar men så sent som på 1800-talet finns det bevis för vilda hästar i Europa och Asien 
(Waran 2003).  

2.2 Naturligt beteende hos häst 
Hästen är ett bytesdjur som har överlevt bland annat genom sitt utpräglade flyktbeteende 
(Waran 2003). Hur den försvarar sig beror lite på vilket typ av hot det rör sig om och hur 
miljön ser ut runt omkring. Är en häst trängd kan den mycket väl attackera för att överleva. 
Ofta vänder den bakändan mot hotet och sparkar för att få huvudet så långt från hotet som 
möjligt. Finns det en chans så tar hästen till flykt för att komma undan. 

Hästen är ett betesdjur som i det vilda tillståndet ägnar större delen av dygnet till att söka 
föda, ca 16-18 timmar. Den vilar bara korta perioder och har alltid minst en individ på vakt 
när andra sover (Jensen 2002). Hästar är flockdjur och flocken består oftast av en hingst, ett 
antal könsmogna ston och deras avkommor. Det kan dock förekomma vissa varianter på 
denna flocksammansättning. Hingsten har till uppgift att skydda flocken mot inkräktare och 
rovdjur medan det är ett av de äldre stona som tar beslut om hur flocken ska röra sig, var de 
ska äta och dricka och när olika saker ska göras. Hästar är mycket sociala och spenderar en 
hel del tid till att klia och hjälpa varandra att till exempel vifta bort flugor.  

Kommunikationen mellan hästar är väl utvecklad och komplicerad eftersom den innehåller 
väldigt många små signaler (Jensen 2002). Hur den placerar olika kroppsdelar och olika 
läten spelar en viktig roll i kommunikationen. Det är dock inte bara hästens egna läten som 
kan användas i kommunikationen utan även ljud som uppkommer av rörelser som hästen 
gör. Till exempel att hästen stampar i backen med framhoven ger extra information till 
mottagaren utöver själva rörelsen av benet. Förutom ljud och rörelser kommunicerar även 
hästen genom lukter. Hingsten lägger sin träck på hög och signalerar därmed sin status, stoet 
signalerar med lukt att hon är i brunst. Mellan flockmedlemmar är kroppskontakt en viktig 
källa för kommunikation. Ofta kan hästar ses stå och klia varandra vilket är en viktig del i 
deras samvaro, och detta utbyte av pälsvård signalerar att hästarna litar på varandra (Jensen 
2002).  

file:///C:/Users/Anna/Documents/Hippokraten
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Inom flocken råder en hierarki där den som är dominant visar sin ställning genom att flytta 
på de lägre stående flockmedlemmarna (Jensen 2002). Dock är det de lägre stående 
flockmedlemmarna som ser till att hierarkin upprätthålls genom att flytta på sig när en med 
högre rang gör anspråk på samma plats. Det är alltid den som är dominant som äter och 
dricker först. Hierarkin hos hästar idag varierar mycket eftersom flockarna som hästarna 
hålls i sällan är konstanta och dominansordningen förändras så snart en flockmedlem flyttas 
från gruppen även om den bara är borta en kortare stund. 

2.3 Välfärd 
Begreppet välfärd är en sorts måttstock för välmående hos djuret där olika faktorer väger in i 
bedömningen (Moberg och Mench 2000). I stort betyder välfärd att djuret är fri från hunger, 
törst, sjukdomar, skador och brist på trygghet. Det vill säga att djurets basbehov är uppfyllda. 
Dessutom ska djuret ha möjlighet att utföra naturliga beteenden, det vill säga beteenden som 
djuret skulle ha utfört om de levde fritt och som djuret har relativt hög motivation att utföra 
(Stamp Dawkins 1998, Fraser 2009).  

The British Farm Animal Welfare Council (2009) har listat fem friheter på sin hemsida som 
definierar välfärd för djur: 

”1. Frihet från törst, hunger  
 2. Frihet från besvär  
 3. Frihet från smärta, skada eller sjukdom. 
 4. Frihet att utföra naturliga beteenden.  
 5. Frihet från rädsla och oro.”  

Välfärd är också ett begrepp som kommit in i förslaget till ny djurskyddslag för att ge ett 
samlat begrepp på bedömning av djur och deras välmående. I betänkandet till ny 
djurskyddslag (SOU 2011:75) menar utredaren att djurvälfärd innebär att djuret mår bra 
såväl psykiskt som fysiskt. Utredaren anser vidare att djurens välfärd och folkhälsan är väl 
sammankopplade eftersom en god djurhållning minskar användandet av antibiotika och 
därigenom fås bättre säkerhet vad gäller livsmedel och mindre antal resistenta bakterier. 
Utredaren vill att mindre avvikelser hos djurhållare ska kunna finnas men att de hela tiden 
måste grunda sig på en bedömning av det specifika djurets välfärd. 

2.4 Djurskyddslagstiftningen 
De grundläggande bestämmelserna för hur djur får tränas och tävlas återfinns i 
djurskyddslagstiftnigens olika delar. I Djurskyddslagen (1988:534) 2§ framgår det att djur 
skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Vidare i 5§ DL framgår att 
djur inte får överansträngas och inte heller agas eller drivas på med redskap som lätt kan såra 
eller på annat sätt skada djuret. Dessutom står det i 17§ DL (1988:534) att djur inte får tränas 
för eller användas vid tävling på sådant sätt att de utsätts för lidande. Utifrån detta står det i 
Djurskyddsförordningen (1988:539) 34§ att jordbruksverket får meddela föreskrifter om i 
vilka fall verket, genom utsedd veterinär, ska närvara vid offentliga tävlingar med djur. 
Utifrån den grundläggande lagstiftningen framgår genom Jordbruksverkets föreskrifter och 
allmänna råd om träning och tävling med djur (SJVFS 2011:24) 1-4 §§ att du varken får träna 
eller tävla med djur på ett sätt som orsakar lidande. Du får inte heller träna eller tävla med 
djur som har en skada eller sjukdom som kan orsaka lidande. Detta innebär alltså att hästar 
som på något sätt genom tävling eller träning utsätts för lidande inte får ställa upp i travlopp. 
Enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur 
(SJVFS 2011:24) Bilaga 1 innebär trav en hög risk ur djurskyddssynpunkt. 

2.5 Stress hos hästar 
Stress är ett begrepp som används för att förklara en mängd olika påfrestningar och hot mot 
den kroppsliga jämnvikten (Jensen 1996, Moberg och Mench 2000). Begreppet används med 
olika betydelse i många sammanhang och därför är det viktigt att definiera vilken typ av 
stress som behandlas. I den här studien avser begreppet stress den mentala påfrestningen 
som uppstår vid ett hot eller en situation som inte hästen kan hantera.  
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Oavsett vilken typ av stress det handlar om reagerar kroppen på ett likartat sätt. En rad olika 
biologiska processer startar, bland annat aktiveras det sympatiska nervsystemet vilket 
innebär att puls och andning ökar för att förse muskler med bränsle, utsöndring av adrenalin 
ökar, matsmältningen hämmas och pupillen vidgas. Utsöndring av endorfiner ökar för att 
dämpa känslan av smärta och ångest eftersom hästen kan behöva fly även om den gjort sig 
illa (Moberg och Mench 2000). När kroppen hotas på något sätt frisätter hypofysen 
hormonet ACTH (Binjurebarkstimulerande hormon) vilket transporteras till binjurebarken 
och stimulerar frisättning av kortikosteroider, bland annat kortisol. Kortikosteroider 
stimulerar produktionen av glukos och nedbrytning av fett vilket gör att kroppen får större 
tillgång till bränsle. På så sätt ser kroppen till att den är redo att fly eller på annat sätt hantera 
situationen (Jensen 1996). Dessa reaktioner kan hästen inte själv styra utan de kommer 
automatiskt genom det autonoma nervsystemet och responsen är livsviktig för hästens 
överlevnad (Ayala et. Al 2012, Jensen 2009, Moberg och Mench 2000). Under långvarig 
stress kan immunförsvaret bli nedsatt eftersom både en aktivering av sympatiska 
nervsystemet och processen hypofys-binjurebark hämmar immunförsvarets aktivitet. Det 
kan gå så långt att thymus och benmärg, där leukocyter tillverkas krymper vilket resulterar i 
att immunförsvarets tillbakagång blir beständig (Jensen 1996). När hotet har försvunnit 
slutar det sympatiska nervsystemet vara aktivt och det parasympatiska nervsystemet ökar sin 
aktivitet. Det innebär att de funktioner som sattes igång av hotet nu återgår till det normala 
för hästen (Moberg och Mench 2000). 

Stress är viktigt för överlevnad och i olika grad uppstår stress hela tiden (Moberg och Mench 
2000). Därför är stress inte alltid något negativt. Stress blir ett problem när hästen inte 
klarar av situationen trots att kroppens funktioner satt igång (Jensen 1996). Det kan bero på 
att det är ett stort hot som skapar intensiv stress eller att hästen utsätts för stress under en 
lång period. Det som definierar negativ stress är att den så kallade biologiska kostnaden blir 
för hög (Moberg och Mench 2000). Det kan handla om att en växande unghäst stressas så att 
dess metabolism inte fungerar som den ska eller att den inte har tid att äta så länge som den 
borde. Detta resulterar i att unghästen inte växer som det ska eftersom den inte får tillräckligt 
med näring. Att hästen utsätts för stress blir därför en nackdel för dess fortsatta överlevnad, 
den biologiska kostnaden blir då för hög. Det är då hästen blir stressad på ett negativt sätt 
och dess välfärd hotas. Hur hästen hanterar den stressande situationen beror lite på 
individens förutsättningar och vilken typ av situation det är (McGowan och Witheorth 2008). 
Den kan försöka göra något åt situationen eller försöka anpassa sig. 

Stress för en fritt strövande häst kan vara att den hotas av ett rovdjur som närmar sig. I 
fångenskap handlar det kanske mer om att hästen utsätts för en situation det inte riktigt kan 
hantera, påverka eller att den hindras från att utföra högt motiverat beteende (Jensen 2009). 
När en häst utsätts för ett hot eller en påfrestning av något slag påbörjas alltså den process i 
kroppen som förbereder hästen att på olika sätt försöka hantera situationen. Alternativt 
utvecklar hästen beteenden som lindrar stressen. Situationer som kan utlösa stress hos 
hästen är bland annat transport (Schmidt et al. 2010, Fazio et al. 2012, Waran och Cuddeford 
1995), isolation (Visser er al. 2008), uppstallning (Werhahn et al. 2012, Jensen 2006) och 
hur mycket foder hästen får (Waran 2003, Cooper och Albentosa 2005). 

Både kortisolnivåer hos hästen och dess hjärtfrekvens är väl etablerade indikatorer på stress 
(Young et al. 2012, Scmith et al. 2010). Kortisolhalten mäts oftast i hästens saliv eftersom 
själva metoden inte stressar hästen lika mycket som ett blodprov och således kan större 
tillförlitlighet till mätningen antas. En förhöjd hjärtfrekvens tyder på stress men kan också 
visa att hästen på något sätt är upphetsad. Därför är det viktigt att titta på flera olika 
parametrar när stress studeras (Young et al. 2012, Scmith et al. 2010). Young et al. (2012) 
studerade hästar i syfte att utveckla ett system för att utvärdera välfärd hos tamhästar genom 
både beteenden och de mer etablerade indikatorerna som hjärtfrekvens och kortisolhalt. 
Studien visade att det går att se ett samband mellan olika grader av stress hos hästar och 
vilka beteenden de utför. I studien delade de upp beteenden i olika stressnivåer. Ingen stress, 
Låg, medium och hög stressnivå gavs vissa specifika beteenden. En låg stressnivå visade sig 
genom att hästen viftade mycket med svansen, är nyfikna och försökte undersöka situationen 
eller objektet. Hästar med en stress på mediumnivå visade beteenden som att skrapa med 
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hoven, de slutade äta för att fokusera på det som var stressande och de såg sig hela tiden 
omkring. En häst med hög stressnivå uppvisade beteenden som bland annat att vara 
aggressiv, stereotypa beteenden samt att de var väldigt oroliga och alerta. Hästarna i denna 
studie som hade låg/medium stresspåverkan utvecklade i flera fall stereotypa beteenden. 
Tidigare erfarenheter har betydelse för hur djuret hanterar stress i situationer som liknar 
varandra (Moberg och Mench 2000).  

Typiska signaler på att en häst är stressad innebär att den har en höjt huvud, uppspärrade 
näsborrar och den får svårt att stå stilla (Jensen 2009). Hästen kan bli lite svår att hantera 
och ibland till och med bli aggressiv. En långvarig stress kan utlösa stereotypa beteenden så 
som krubbitning, vävning eller boxvandring för att nämna några. Stress har visat sig ligga 
bakom olika fysiologiska problem hos djur så som magsår, hjärt- och kärlsjukdomar och 
försämring av immunförsvaret (Jensen 1996). Hur hästen reagerar på potentiellt stressande 
situationer eller miljöer beror helt på hästens egen upplevelse av den. Det har även med 
tidigare erfarenhet att göra eftersom hästen lär sig att situationen inte var farlig på något sätt 
(Stamp Dawkins och Manning 2012). Det kan handla om att lära hästen att fladdrande 
plastpåsar inte är något att bry sig om genom att utsätta den för påsen och att mötet med 
påsen inte ger någon negativ effekt. Så småningom lär sig hästen att påsen inte är farlig och 
upphör att uppmärksamma den. Detta kallas habituering. Ett djur som blivit skrämt eller är 
upphetsat är mer känsligt för förändringar i miljön än ett djur som är lugnt och harmoniskt. 

2.6 Problem som är relaterade med stress 
Det finns egentligen ingen sjukdom som direkt orsakas av stress däremot kan stress innebära 
att sjukdomar har lättare att bryta ut eftersom det frestar på kroppen att vara i ett aktivt läge 
(Jensen 2006). När stress diskuteras är det ändå oftast vissa sjukdomar som oftare dyker 
upp, antagligen på grund av att det finns några sjukdomar som oftare drabbar djur när de 
utsätts för stress (Jensen 2006). Det finns åkommor som anses ha samband med stress så 
som Equine Gastric Ulceration Syndrome (EGUS), inlärd hjälplöshet, nedsatt immunförsvar 
samt stereotypa beteenden. 

2.6.1 Stereotypa beteenden 
Stereotypier brukar definieras som beteenden som inte har någon uppenbar funktion för 
djuret och utvecklas när djuret på något sätt hindras från att utföra något naturligt beteende 
som har hög motivation för utförande hos djuret (Jensen 2009, Waran 2003). En stereotypi 
utmärker sig genom att beteendet utförs upprepade gånger och på samma sätt. Ofta tar 
aktiviteten upp mycket tid för djuret. Vad som innefattar naturligt beteende kan vara föremål 
för diskussion eftersom ett tamt djur har utvecklat nya beteenden under evolutionen från 
domesticeringen och till dagens datum. Men det finns beteenden som är typiska för varje 
specifik djurart som de dessutom ofta har en hög motivation att utföra. Det är dessa 
beteenden som djuret bör få möjlighet att utföra för att förhindra utveckling av stereotypier 
(Jensen 2009). 

2.6.2  EGUS 
EGUS (Eguine gastric ulceration syndrom) är hästarnas motsvarighet till människans 
magsår. Dock är det inte helt klargjort om EGUS uppkommer på grund av stress eller om 
hästar som lider av EGUS är mer stresskänsliga (Murray et al 2006, Begg och Sullivan 2012, 
Malmkvist et al. 2012).  

Hästens mage består av två delar där ena delen har en körtelfri slemhinna som är känslig mot 
syra medan den andra delens slemhinna skyddas genom ett skikt med bikarbonat, det är 
också i den delen som magsyran produceras (Sjaastad et al. 2007 refererad i Moa Berggren 
2011, 11) En stor andel sporthästar och då framför allt kapplöpningshästar och dressyrhästar 
har EGUS. EGUS är en sjukdom som uppkommer när magsyra kommer i kontakt med 
känsliga delar av hästen mage. EGUS är vanligt förekommande bland tävlingshästar i 
samtliga discipliner men har visat sig ha högst förekomst bland så kallade racinghästar (trav 
och galopp) som dessutom går under hård träning (Murray et al 2006, Begg och Sullivan 
2012). Dessutom har man sett att aktiva tävlingshästar i större utsträckning har EGUS än 
hästar som slutat tävla, vilket även visat sig hos svenska travhästar (Jonsson och Egenvall 
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2006). Hästar som lider av EGUS i olika grad visar oftast inte några symtom, men man har 
sett symptom som kan bero på EGUS vilka bland annat är att de blir fula i pälsen, tappar 
aptiten, går ner i vikt och har blöt träck eller diarré (Jonsson och Egenvall 2006).  

Det har visat sig att hästar som har problem med EGUS presterar sämre men hittills har det 
inte klargjorts vad det egentligen är som gör att hästarna presterar sämre (Franklin et al. 
2008). EGUS kan behandlas med påvisat gott resultat genom medicinering av omeprazole 
(Orsini et al. 2009).  

2.6.3 Inlärd hjälplöshet 
Djur som utsätts för upprepade, stressande situationer som de inte kan påverka hur de än 
beter sig, kan utveckla så kallad inlärd hjälplöshet (Hall et al. 2008). Detta beteende innebär 
att djuret som utsätts för en situation som är starkt stressande och upplever att den varken 
har kontroll över situationen eller kan påverka utgången, helt enkelt känner att de är 
hjälplösa och slutar försöka. Ofta kan dessa hästar kallas lugna eller att de anses stabila och 
fogliga när det egentligen kan handla om att de är väldigt stressade (Hall et al. 2008). 
Syndromet utmärker sig genom att hästen ger upp sina försök att hantera situationen och 
slutar reagera på olika stimuli. 

2.6.4 Nedsatt immunförsvar 
Det har forskats en hel del på hur kortisol påverkar immunförsvaret hos framför allt grisar, 
nötkreatur och råttor där det visat sig att kortisol begränsar immunförsvarets processes (De 
Castro et al. 2000, Moberg och Mench 2000). Det är dock många faktorer som påverkar 
immunförsvaret och det är ännu inte helt klart exakt hur immunförsvaret påverkas av stress 
(Moberg och Mench 2000). 

2.6.5 Överträningssyndrom 
Enligt McGowan och Whitworth (2008) menar Persson (1967) att överträning är relativt 
vanligt bland travhästar och att syndromet är den största orsaken till att travhästar presterar 
dåligt på travbanan. Det finns indikatorer som visar att en stressande levnadsmiljö för hästar 
kan utlösa överträningssyndrom (McGowan och Whitworth 2008, Alexander och Irvine 
1998). Syndromet uppmärksammas oftast genom att hästen presterar dåligt, tappar i vikt 
trots att fodergivan inte förändrats, visar tecken på psykisk stress samt tappar aptiten 
(McGrowan och Whitworth 2008). 

 

  



7 

 

3 Metod och material 
Studien baseras på litteraturstudier och enkätstudie. Litteraturen hämtades främst från Web 
of Science. De sökord som användes var ”horses”, ”behaviour/behavior”, ”stress”, ”stressors”, 
”problem”, ”trotter”, ”crib-biting”, ”welfare”, ”stereotype”, ”human-horse relation”. Sökning 
på Libris gjordes med sökorden ”animal behaviour”, ”stereotypes”, ”Per Jensen”, ”animal 
evolution”. Även Onesearch användes med sökord som ”horse”, ”stress”, ”human-horse- 
relationship”. 

Skriftliga enkäter skickades ut till veterinärer vid samtliga av Sveriges Evidensia hästkliniker, 
17 stycken (Bilaga 1) samt till 49 proffstränare inom travsporten (Bilaga 2). Frågeformuläret 
avslutades med att tränarna själva fick berätta deras syn på uppkomsten av stress och vad 
som kan förebygga. Dessutom kunde de där ange hur de hanterar stressade hästar. Samtliga 
respondenter fick två veckor på sig att svara på enkäten innan en påminnelse skickades ut. 
Svarstiden för påminnelsen var en vecka. Respondenter till enkäten som skickades ut till 
proffstränare valdes ut slumpmässigt med hjälp av register från Svenska Travsportförbundets 
publikation Trav och Galopp 2013. Urvalet gjordes genom att lotta ut 50 respondenter från 
400 proffstränare. 

Efter utgången svarstid för påminnelser gjordes försök till sju djupintervjuer med veterinärer 
vid Evidensias hästkliniker och fem proffstränare. 

Respondenter till telefonintervju med veterinärer och travtränare valdes genom lottning med 
undantag för en veterinär som angivit sitt telefonnummer på enkätens förstasida. Sju 
hästkliniker och fem travtränare lottades fram från den ursprungliga urvalsgruppen. 

3.1 Avgränsning 
Studien tar inte hänsyn till ålder på travhästarna eller hur länge de varit tävlingshästar, det 
vill säga hur länge de deltagit i travtävlingar. Studien tar inte heller hänsyn till om det är kall-
eller varmblod.  

Valet av Evidensia hästkliniker som respondenter grundar sig på att dessa är belägna på eller 
i nära anslutning till travbanorna. 

Eftersom det finns så många travtränare, både amatörer och professionella i Sverige 
avgränsades respondenterna till att endast inkludera proffstränare. 

Stress är ett stort begrepp som används för att beskriva olika påverkan i kroppen. Denna 
studie tar endast upp psykisk stress som kommer genom påfrestningar av miljön runt hästen. 
Däremot kommer kroppsliga funktioner som uppkommer av stress och dess påfrestningar på 
hästens fysiologi tas upp.  
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4 Resultat 
Resultatet från enkätundersökningen redovisas nedan under rubriker som berör de 
problemområden studien funnit relevanta att titta närmare på i förhållande till 
frågeställningen. Tillsammans med enkätundersökningen redovisas de utförda intervjuerna 
samt relevant forskningsresultat.  

4.1 Enkät och intervju - proffstränare och veterinärer 
Svarsfrekvensen hos proffstränarna var 33 %. Vid första utskicket inkom 11 enkäter och efter 
påminnelse inkom ytterligare fem. Försök till djupintervju gjordes med fem av 
proffstränarna, men ingen intervju genomfördes. 

Svarsfrekvensen hos veterinärerna var 18 %. Vid första utskicken inkom fyra enkäter, varav 
en räknas som bortfall. Det kom inte in någon enkät efter utskickad påminnelse. På grund av 
den låga svarsfrekvensen genomfördes även en telefonintervju med en av veterinärerna vid 
Evidensias veterinärkliniker.  

4.2  Travhästens stressnivå generellt 
På frågan vilket temperament som var vanligast bland de travhästar klinikerna fick in (Bilaga 
1) svarade de flesta att travhästarna har energifullt temperament, även om den generella 
uppfattningen är att de är välhanterade och därför lätta att hantera vid besök på kliniken.  

Ingen veterinär ansåg att travhästen var mer stressad än andra typer av hästar, däremot 
ansåg en veterinär att de var mer pålitliga och lätta att ha och göra med. Frågan där kliniken 
skulle fylla i observerade beteenden hos travhästar (Bilaga 1) visar att travhästar som 
kommer in till Evidensias kliniker uppvisar beteenden som tyder på att situationen är 
stressande. Det vanligaste beteendet enligt enkäterna var att hästen har svårt att stå still, 
både i boxen och på gången. Men klinikerna har även stött på beteenden som att hästar 
stampar med hovarna, gnäggar mycket, diarré, huvudskakningar samt att hästarna är 
märkbart oroliga/nervösa. 

Det var en klinik som på frågan om hästar som besökt kliniken ofta hanterar 
undersökningssituationen bättre än hästar som sällan besökt kliniken (Bilaga 1) inte tyckte 
att det var någon skillnad. En klinik ansåg att det varierade och ytterligare en klinik ansåg att 
hästarna som besökt dem ofta hanterade situationen bättre. 

Två av veterinärerna angav luftvägsproblem som ett av de vanligaste problemen hos 
travhästar. På frågan om det var vanligt att kliniken upptäcker/ser beteendestörningar hos 
travhästar (Bilaga 1) var det en veterinär som kryssade ja. 

Det var en tränare som haft en häst som inte kunnat tävla på grund av hästens stressnivå. 
Hästen fick pausa i karriären eftersom den skakade i kroppen innan träning och var väldigt 
het. Efter vila och föl är hästen tillbaka på travbanan som montéhäst. 

4.3  Potentiell stress i miljön 

4.3.1  Transport 
De flesta travtränarna åkte upp till 20 mil för att tävla och anländer samma dag som tävling 
(Bilaga 2). Två tränare angav att de anlände till tävlingsbanan minst två timmar före start. En 
tränare ansåg att det var viktigt att komma några timmar före tävling för att hästen skulle 
hinna anpassa sig innan loppet. På tävlingsbanan var de flesta hästarna lunga men alerta 
medan fyra tränare angav att de hade hästar som var mer oroliga än vanligt på 
tävlingsplatsen (Bilaga 2). Två tränare angav nya miljöer och flyttning av hästar från stall och 
tävling som stressmoment. En veterinär ansåg att travhästar är vana vid att åka transport och 
därför inte upplever märkbar negativ stress vid transporttillfällen. 

Att hästar transporteras och visar höga kortisolvärden kan också enligt veterinär (2013) bero 
på förväntan, framför allt om hästen är van att åka till tävling och har positiva erfarenheter av 
situationen, både under transport och på själva tävlingsplatsen. 
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Varje transport innebär flera olika moment så som hantering innan själva lastningen, att 
lastas av eller på, resan samt ankomsten till en ny plats. Dessutom innebär transporten ofta 
att hästen flyttas från flocken, ibland för att transporteras ensam. Flera studier har visat på 
ökad hjärtfrekvens, förhöjd halt av glucocorticoider och förändrat beteende hos hästar under 
och efter transport (Schmidt et al. 2010, Fazio et al. 2012, Waran och Cuddeford 1995). Själva 
lastningen är det moment som är mest stressande för hästen, mycket på grund av att hästar 
inte tycker om att gå in i mörka och smala utrymmen (Waran och Cuddeford 1995). Schmidt 
et al. (2010) visade att hästar som transporteras under flera dagar blir mindre stressade av 
transporten för varje dag den pågår och föreslår att hästar till viss del vänjer sig vid 
transportsituationen. Dessutom visade dessa hästar på högre kortisolhalter ca en timme 
innan transporten i samband med att transporten förbereddes av människor. Dock menar 
Schmidt et al. (2010) att det inte betyder att det är en negativ upplevelse för dessa hästar 
eftersom de transporterats förut. De förhöjda kortisolvärdena kunde lika gärna tyda på att 
hästarna hade en positiv förväntan av transporten, erfarna tävlingshäster kan förvänta sig 
transport till tävlingsplats och därför visa fysiologiska tecken på upphetsning (Waran och 
Cuddeford 1995). 

Det har visat sig att hästar har en förhöjd kortisolhalt just efter träning, transporter och 
isolation vilket tyder på att dessa situationer är stressande för hästen (Ayala et al. 2012). 
Hästar utsätts ofta för sådana stressande situationer innan, under och efter tävling (Ayala et 
al. 2012). Alexander och Irvine (1998) menar att en tävlingsdag kan innebära en lång period 
av stress för hästar eftersom förhöjda kortisolvärden har visat sig börja just innan lastning 
och före hästen kommer ut på travbanan. Detta är normalt inte något problem eftersom 
hästar oftast återhämtar sig snabbt. När en häst utsätts för en lägre tid av stress och inte får 
återhämta sig förlorar hästen kroppens naturliga variation av kortisol och höjer halten fri 
kortisol i blodet, hästen får symtom på överträningssyndrom.  

4.3.2  Isolation, uppstallning och utevistelse 
De 9 tränare som hade sina hästar uppstallade angav att alla hästar kunde se varandra under 
uppstallning (Bilaga 2). En av tränarna angav att hästarna även kunde interagera med 
varandra under boxvistelse genom att boxar var utan galler på halva boxväggen mellan 
hästarna. Det var sex proffstränare som höll sina travhästar i lösdrift.  

De flesta av tränarna hade hästarna ute mer än 6 timmar per dygn (Figur 1) och de flesta av 
proffstränarna höll två eller fler hästar i varje hage (Bilaga 2). Två tränare angav att de även 
höll hingstar i grupper. En av tränarna hade en del av sina hästar i lösdrift medan andra var 
uppstallade med ca 10 timmars hagvistelse per dag. 
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Figur 1. Antalet timmar travtränarna angav att hästarna var ute per dygn. Flest hästar hölls i lösdrift.  

Sex tränare uppgav att de hade hästar som uppvisade stressrelaterade beteenden i stallet 
(Bilaga 2). Det vanligaste beteendet var att hästen hade svårt att stå still (Figur 2). Utöver 
detta gnäggade hästarna mycket, skrapade med hovarna i golvet, nafsar efter den som 
hanterar den samt darrningar i bog- och knäparti. Tre tränare angav att tillgång till sällskap 
var en viktig åtgärd för att förhindra stress hos hästar. 

 

 
Figur 2. Beteenden som travtränarna angivit att deras hästar uppvisat inne i stallet eller vid selning samt hur 
många beteenden varje tränare angivit. 
 

Även Evidensias hästkliniker angav miljön kring hästen som viktig och framför allt 
hagvistelse och sällskap för att få en välmående häst. Det var en av klinikerna som när de har 
stressade hästar på besök ställer in en annan häst bredvid för att lugna den. Några av 
veterinärerna upplevde att travhästarna utförde vissa beteenden som anses tyda på stress. 
Samtliga beteenden har observerats (Svårt att stå stilla både i box och på gången, 
huvudskakningar, stampar med hovarna i backen, försöker äta på inredningen, gnäggar 
mycket, viftar mycket med svansen, diarré, märkbart orolig/nervös) även om det bara var 
beteendet att hästen har svårt att stå stilla som samtliga veterinärer angav.  
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Det är alltid mer eller mindre stressande för en häst att vara isolerad eller skiljas från sina 
flockmedlemmar (Visser et al. 2008). Unghästar som stallas upp individuellt visar betydligt 
fler beteenden som tyder på stress än hästar som står parvis.  

Hästar blir mer stressade ju mer de vistas i box och spenderar mer av sin tid i boxen med att 
hålla sig sysselsatt än att vila (Werhahn et al. 2012). Hästar som får gå ute med ett antal 
hagkompisar har lägsta stressnivån. 

Cooper et al. (2000) såg att om hästar ges möjlighet att se och interagera med andra hästar 
minskar frekvensen av utförda stereotypa beteenden. Hästar som har möjlighet att se 
varandra i stallet har uppvisat mindre frekvens av stereotypa beteenden (McGreavy et al. 
1995 ) 

4.3.3  Fodersituationen 
Tio av proffstränarna gav hästarna fri tillgång på grovfoder (Figur 3). Sex av proffstränarna 
gav hästarna 8 kg eller mer per dag. Ingen av tränarna gav hästarna mindre än 8 kg grovfoder 
om dagen. Samtliga tränare utom två tränare gav kraftfoder. Fyra tränare uppgav tillgång på 
foder som en viktig åtgärd för stress hos hästar. Många nämnde en bra foderstat som åtgärd.  

 

 
Figur 3. Antal kilo grovfoder per dag som travhästar utfodras med. Flest antal tränare gav sina hästar fri tillgång.  

Får hästar inte sitt tuggbehov tillfredställt får den inte utlopp för sitt högt motiverade 
tuggbehov och försöker få utlopp för beteendet på annat sätt. Är den bristande 
fodersituationen inte tillfällig kan hästen utveckla orala stereotypa beteenden (Waran 2003, 
Cooper och Albentosa 2005). En studie där fullblodshästar studerades (McGreevy et al. 1995) 
visade på en minskning av stereotypa beteenden när hästarna utfodrades med mer grovfoder. 

4.3.4 Hantering 
De flesta av tränarna uppger att fasta rutiner och en lugn hantering av hästarna är viktigt för 
att förebygga stress. Flera tränare angav att hästar blir stressade när de inte vet vad som 
förväntas av dem eller att de inte vet vad som ska ske men även att det ställs för höga krav på 
hästar som inte är redo. Så kallad intervallträning angavs av tränarna som ett stressmoment.  

Dessutom var det flera tränare som ansåg att träning måste läggas individuellt för att undvika 
stress hos hästen. De menade att om en tränare kräver för mycket av en häst i dålig kondition 
eller en häst som av annan anledning inte är redo för det skapar det stress hos hästen. En av 
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tränarna menade på att det var viktigt att låta hästen vara häst mellan träningar och 
tävlingar. Många tränare angav att det är viktigt att ha bra och kunnig personal. 

Evidensias hästkliniker frågades om de upplevde att ägarens sätt att hantera hästen på 
kliniken hade stor betydelse för hur hästen uppfattar situationen. Två kliniker svarade nej, en 
av dem ansåg att hanteringen inte hade jättestor betydelse. En klinik angav att en lugn och 
erfaren hästägare oftast ger en lugnare häst. 

Hanteringen av hästar är viktig, både vid tävlingstillfället och hela situationen kring hästen 
till vardags (Veterinär 2013). När det gäller hanteringen är det också viktigt att se till varje 
hästs förutsättningar och fysiska status för att inte ställa för höga krav på travhästen eftersom 
det kan utlösa stress. Veterinären ansåg att travhästar generellt är väl omhändertagna och att 
travtränarna är duktiga på att anpassa träningen för varje enskild häst. 

En häst lär sig snabbt att en situation är obehaglig om den som hanterar den straffar ett 
beteende som är oönskat (Waran 2002). Det är viktigt att den som hanterar hästen förstår 
hur stark motivation hästen har för att utföra ett beteende och sedan korrigera efter det. 

4.4  Sjukdomar/problem som är relaterade med stress  

4.4.1  EGUS 
Fyra tränare angav att de hade hästar med magsårsproblematik. En av tränarna svarade att 
det inte förekom i stallet men att det förebyggdes med hjälp av proaktiv medicinering. En av 
tränarna uppgav att det förekom magsårsproblem med ungefär 2-3 hästar per år. En annan 
tränare uppgav att magsår förekommit på en häst på 10 år.  

Samtliga av hästklinikerna hade varit i kontakt med travhästar som lider av EGUS. En klinik 
observerade att det inte är riktigt vetenskapligt bevisat att EGUS är kopplat till psykisk stress 
men trodde ändå att samband fanns. 

Enligt veterinär (2013) är det ungefär 3 hästar per år som kommer in till kliniken på grund av 
att tränaren upplever att hästen har problem. På de kliniker som saknar utrustning för att 
ställa en diagnos för EGUS tittar man på hästens kliniska symtom och medicinerar. Mår 
hästen bättre på medicinering så antas hästen ha lidit av EGUS. 

Orsakerna bakom att hästar får EGUS är många och inte helt kartlagda men man har bland 
annat kunnat se att hästar som får för kort ättid har en högre prevalens av EGUS och hästar 
som står mycket i stall om man jämför dem med hästar som går på lösdrift och bete. EGUS 
har visat sig vara vanligare vid utfodring av foder med högt stärkelseinnehåll, långa stunder 
utan foder och en begränsad högiva (Malmkvist et al. 2012). Hästar som fodras med 
koncentratfoder så som kraftfoder i pelleterad form samt liten högiva har visat sig ha hög 
förekomst av EGUS medan hästar som får större högiva med mindre kraftfoder och som 
fodras i hagen har lägst förekomst av EGUS (Orsini et al. 2009).  

Förekomsten av EGUS hos hästar som tränas hårt tros komma av att hästens mage pressas 
ihop under trav och galopp vilket innebär att magsyra pressas fram till den proximala delen 
av magen vilken saknar skyddande slemhinna som motstånd mot syra (Franlin et al. 2008, 
Orsini et al. 2009). Resultaten går isär vad gäller stress hos hästar och EGUS. Det har visat 
sig att hästar som utsätts för ett Novel Object Test (NOT) och lider av EGUS har högre 
kortisolhalter i blodet än friska hästar (Malmqvist et al 2012). NOT innebär att hästar utsätts 
för ett för dem okänt objekt vilket placeras ut i deras miljö. Testet visar hur djur hanterar 
rädsla och hur benägna de är att utforska och har använts för att visa hästars mentalitet i 
fråga om rädsla (Malmqvist et. al 2012). Malmqvist et al. (2012) undersökte ridhästar med 
EGUS och deras beteende samt stresshantering. Studien visade att hästar med svår EGUS är 
mer känsliga för stress och är mindre toleranta för förändringar i miljön (Malmkvist et al. 
2012).  
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4.4.2 Stereotypa beteenden 
Två hästar uppvisade stereotypt beteende och vilka var krubbitning och huvudnickningar. 
Båda tränarna som angav stereotypa beteenden bland sina hästar hade hästarna generellt i 
hage 6 timmar per dag. De stereotypa beteendena uppvisades i hemmamiljö och i stall (Figur 
4). 

 
Figur 4. Två hästar uppvisade stereotypa beteenden. De två hästarna hade en generell hagvistelse på 6 h.  

Veterinärerna upplevde att travhästarna utförde vissa beteenden som anses tyda på stress. 
Samtliga beteenden har observerats men veterinärer angav att travhästar har svårt att stå 
stilla var det vanligaste beteendet. En veterinär ansåg att travhästar skiljer sig i temperament 
mot andra typer av hästar och då handlade det om att travhästen enligt veterinären oftast är 
pålitlig och lätt att ha att göra med. Två veterinärer angav att de observerat stereotypa 
beteenden hos travhästar och då handlade det om vävning och boxvandring.  

Ofta beror orala stereotypier att något inte stämmer med utfodringen eller att något i 
samband med utfodringen stressar hästen (Waran 2003). Forskning har det visat sig att 
hästar som fodras med så kallade koncentratfoder/kraftfoder lättare utvecklar en stereotypi 
eftersom fodret dels inte stillar hästens tuggbehov och dels för att hästens motivation till 
födosök och tid för ätningen inte är tillräckligt lång, trots att fodret mer än väl täcker hästens 
näringsbehov. Hästen äter normalt i 16-18 timmar inkluderat med födosökstiden och har 
väldigt få timmar då den är utan föda. När hästar står på stall är det sällan den ättiden 
tillgodoses. Stereotyper som kan uppstå när det är problem med utfodringen är ofta 
krubbitning eller luftsnappning. Är det problem med hästens rörelsebehov visar det sig oftast 
genom att hästen går runt i boxen, så kallad boxvandring vilket sliter på hästens leder och 
skelett (Waran 2003, McGreevy et al. 1995).  

4.4.3 Inlärd hjälplöshet 
En klinik hade erfarenhet av inlärd hjälplöshet men menade på att det var väldigt ovanligt.  

4.4.4 Nedsatt immunförsvar 
Samtliga kliniker angav luftvägsinfektioner som en vanlig åkomma hos travhästar. Vid 
intervju med veterinär (2013) diskuterades om stress påverkade immunförsvaret och att det 
kunde ligga bakom luftvägsproblemen. Veterinären ansåg att orsaken hellre beror på att 
hästarna träffar många andra hästar, ofta befinner sig i olika samt nya miljöer och därför i 
hög utsträckning utsätts för smittorisker.  

Litteraturen visar på att det finns ett samband mellan stress och nedsatt immunförsvar (De 
Castro et al 2000). Kortisol vars egenskaper vanligtvis är fördelaktiga för kroppen vid träning 
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får en negativ funktion på immunförsvaret när halten blir för hög under lång tid (Alexander 
och Irvine 1998). 

4.4.5  Överträningssyndrom 
Enligt veterinär (2013) är det relativt vanligt med överträningssyndrom hos travhästar men 
att det numer finns en större medvetenhet om syndromet och att tränare generellt är mer 
försiktiga vid träningen. Oftast är det tränaren som kommer in med hästen för att hästen 
upplevs prestera dåligt när det verkligen gäller. Diagnos ställs genom att blodprov tas direkt 
efter stark påfrestning och då mäts hästens hematokritvärden, är de höga lider hästen av 
överträningssyndrom.  

 Risken att utveckla överträningssyndrom ökar om hästen utsätts för psykisk stress 
(Alexander och Irvine 1998). Enligt McGowan och Whitworth (2008) är det både psykisk och 
fysisk stress som ligger bakom syndromet och i många fall är den psykiska påfrestningen en 
lika viktig orsak som den fysiska. 

 

5  Diskussion 
Diskussionens upplägg är att först diskuteras metodval och felkällor, därefter kommer 
resultatets olika delar diskuteras. Diskussionen avslutas med avsnittet slutsats där studiens 
frågeställningar kommer behandlas. 

5.1  Metodval och felkällor 
Litteraturstudien genomfördes för att få en bred bild av hur stress påverkar hästar i 
allmänhet och vilka problem som kan uppstå i samband med stress. Detta var nödvändigt för 
att kunna ställa relevanta frågor till både proffstränare och veterinärer. Litteraturstudien är 
också en del av resultatet eftersom travhästar reagerar som de flesta andra hästar på hot och 
press.  

Enkätstudien valdes för att kunna få in en så sanningsenlig bild som möjligt av situationen 
för travhästar i Sverige. En enkät är mer anonym än intervju eftersom det inte krävs någon 
personlig kontakt för att lämna svar. Svarsfrekvensen för travtränare var låg, 16 av 49 tränare 
svarade på enkäten (33 %) vilket var en besvikelse men ändå på något sätt väntat. För denna 
studie kändes möjligheten att vara anonym väldigt viktigt eftersom ämnet är känsligt och att 
kryssa i svar som visar på stress kan upplevas personligt och som ett hot mot den egna 
hästhållningen. Bortfallet för travtränarenkäterna kan bero på att enkäten var relativt 
omfattande och kanske kändes allt för tidskrävande för proffstränarna. Travsporten har 
också varit väl omdiskuterad under lång tid, mest på grund av upploppets drivning av 
hästarna vilket kan ha färgat proffstränarnas inställning till enkäten. Om respondenternas 
svar visat på att travhästen är väldigt stressad kan de ge en negativ bild av travsporten vilket i 
sin tur kan innebära att travtränarnas verksamhet blir lidande. Detta kan innebära att ämnet 
i sig gjorde travtränarna negativt inställda till att svara. 

 För att få fler inlämnade svar kunde antalet frågor i enkäten minskats. Det var dock svårt 
eftersom stress hos hästar kan komma av så många olika anledningar. Eventuellt hade de 
sista frågorna kunnat uteslutas eftersom de endast behandlade travtränarnas egna 
reflektioner. Dock har de flesta respondenternas svar på dessa frågor givit studien en bra och 
viktigt insyn i hur travtränarna ser på hästar och stress. För att få ett mer tillförlitligt resultat 
togs även ytterligare kontakt med fem travtränare, dessa avböjde dock medverkan med brist 
på tid som anledning. Detta styrker teorin om att enkäten ansågs vara lång. 

Svarsfrekvensen bland Evidensias veterinärer var ännu lägre. På grund av att en Evidensia 
hästklinik är belägen på Täby galopp och därför inte svarade på frågorna som specifikt gällde 
travhästar räknas den som bortfall. Av 17 kliniker inkom 3 svar (18 %) vilket var oväntat. 
Även här kan det handla om att enkäten var omfattande och ställde en del känsliga frågor. 
Veterinärerna ansåg kanske inte sig ha tiden till att svara på frågorna. Kanske får de väldigt 
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många enkäter till sina kliniker och därför inte anser sig ha tid att svara på alla. I fallet med 
veterinärer är det också viktigt att beakta anonymitetsproblematiken. Evidensia hästkliniker 
är i de flesta fall belägna på travbanan och travhästarnas ägare/tränare är deras kunder. Det 
finns i skrivande stund endast 18 Evidensia hästkliniker i Sverige vilket gör att de inte kan 
anses vara helt anonyma. De personliga svaren är naturligtvis anonyma men deras samlade 
syn på stress hos travhästar blir inte ett anonymt tyckande och kan i förlängningen innebära 
att deras kunder ifrågasätter dem, beroende på vad enkätsvaren hade visat. Detta kan ha 
medverkat till att veterinärer kände sig omotiverade att svara på enkäten. 

Vid försök till telefonintervju lottades 7 respondenter fram av Evidensias hästkliniker som 
sedan ringdes upp. Vid kontakt via telefon informerades veterinären om att intervjun skulle 
ta mellan 20-30 minuter, men kunde avbrytas om respondenten inte kunde fortsätta. Två av 
klinikerna svarade inte i telefonen och tre avböjde. Dock genomfördes en telefonintervjuer 
med veterinär. Den sjunde kliniken fick in ett akutfall vid tillfället som telefonintervjun skulle 
genomföras och hade därför inte möjlighet att medverka. Anledningen som angavs till att de 
avböjde var brist på tid och en veterinär tyckte att enkäten varit för omfattande och ansåg sig 
inte ha tid att svara på varken den eller mina intervjufrågorfrågor. 

Bland de enkätsvar som inkom är det viktigt att fundera till eventuella bakomliggande 
orsaker till att just de respondenterna svarade. Det finns en risk att de som valde att svara på 
enkäten var tränare som inte ansåg sig ha några stressrelaterade problem med hästar de har i 
träning. Även om respondenterna var helt anonyma kan det ändå ha funnits en oro att 
travsporten eller proffstränarnas verksamhet skulle framställas som dålig ur djurhållning- 
och välfärdssynpunkt.  

På grund av den låga svarsfrekvensen är det svårt att dra några statistiskt signifikanta 
slutsatser angående travhästar i Sverige. Däremot kan stressituationen för hästarna hos de 
tränare som svarade på enkäten ses som en inblick i hur det kan se ut, men inte ses som en 
sanning för hela populationen.  

Det skulle vara intressant att genomföra en empirisk studie av den svenska travhästen för att 
kunna ge en bättre bild av hur travhästens psykiska hälsa ser ut. Eftersom stress, både fysisk 
och psykisk går samman och påverkar hästens hälsa samt prestationsförmåga borde ämnet 
anses som viktigt, framför allt ur ett djurskyddsperspektiv. 

5.2  Travhästens stressnivå 
Enkätstudien kan inte visa på att travhästar generellt har en hög nivå av psykisk stress. Det 
var få stressrelaterade beteenden och endast två travhästar uppvisade stereotypa beteenden. 
I litteraturen finns det inte heller något som tyder på att den negativa stressen hos just 
travhästar har studerats i någon större utsträckning. Studier har gjorts på distanshästar och 
tävlingshästar inom ridsporten där man funnit att genar som pressar hästen att utföra 
rörelser som inte är naturliga eller som innebär en stor fysisk påfrestning har fler hästar som 
uppvisar stereotypa beteenden (Hausberger et al. 2009). Men detta har alltså inte hittats vad 
gäller travhästen specifikt. Det är dock möjligt att travhästar som pressas för hårt upplever en 
större psykisk stress än travhästar som får utvecklas i sin egen takt och med väl anpassad 
träning. 

Själva tävlingsdagen kan vara stressande för hästar, oavsett tävlingsgren. Den stressen verkar 
inte vara något problem för friska och stabila hästar, de återhämtar sig snabbt. Däremot 
verkar nedsatt välfärd hos hästen påverka återhämtningen negativt vilket gör att stressen 
från tävlingsdagen kan vara svår att hantera(Alexander och Irvine 1998). Detta visar hur 
viktigt det är att anpassa sin hästhållning till hästens behov och värna om dess välfärd 
eftersom psykisk och fysisk stress kan innebära att hästen utvecklar överträningssyndrom 
och då inte presterar på travbanan. Det handlar naturligtvis inte bara om hästens välfärd, 
även om det är den viktigaste aspekten. Det handlar även om att ägare och tränare förlorar 
pengar då hästen måste vila och kanske behandlas om den blir sjuk. Den häst som inte kunde 
tävlas på grund av sin stressnivå skulle kunna ha lidit av en hög stressnivå. Eftersom den nu 
går som montéhäst kan det vara lätt att anta vagnen som en orsak till stress. Eventuellt kan 
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hästen ha lidit av överträningssyndrom eftersom den var ovillig att träna och försökte 
antagligen springa ifrån träningen. Det skulle också kunna bero på att hästen inte var mogen 
för det som begärdes av den men efter att ha fått pausa från tävlingsbanan och fått ha föl har 
hästen mognat och klara nu av pressen. Det är naturligtvis endast spekulationer eftersom 
någon orsak inte angavs av tränaren i fråga. 

Det verkar som om travhästen är energifull men att den vanligtvis är välhanterad och lätt att 
arbeta med. Detta kan till viss del bero på att travtränarna enligt en veterinär (2013) upplevs 
vara medvetna om problematiken och därför är noggranna med att anpassa både inkörning 
av unghästar, träning och tävlande efter vilken typ av häst det handlar om. En travhäst börjar 
dessutom hanteras tidigt och körs oftast in vid ett års ålder vilket innebär att de tidigt får lära 
sig vad som krävs av dem vid hantering. Detta ger travhästen en trygghet vid samspelet med 
människan eftersom den i de flesta situationer kan förutsäga vad som förväntas av dem. 

Något som kan påpekas är att det verkar inte som om själva travsportutövandet med hästar 
har någon inverkan på hästens psykiska hälsa. De faktorer som enligt litteraturen främst 
orsakar psykisk stress är miljön som hästen hålls i. Sporthästar generellt ligger i riskzonen för 
att utsättas för negativ stress i samband med tävling eftersom dagen för vissa individer kan 
innebära en lång period av aktiverade stressprocesser i kroppen. Speciellt om välfärden i 
hästens vardag, utanför tävlingsdagen inte är bra och återhämtningen därför försvåras. Ur 
det perspektivet verkar det som om travhästen inte utsätts för några för travsporten unika 
stressfaktorer. 

5.3  Potentiell stress i miljön 

5.3.1  Transport 
Generellt transporteras travhästar relativt ofta och handlar främst om transporter till och 
från travbanan. De flesta av tränarna hade upp till 20 mil till tävlingsbanan, men antalet mil 
varierade en hel del då flera tränare tävlar över hela landet. Hur stressande det är för 
travhästen att transporteras kan ifrågasättas eftersom studier har visat att hästar som åker 
långt och ofta visar på lägre kortisolhalter ju längre tid den transporteras vilket kan tyda på 
en viss habituering. Hästar som fått lära sig att transporterna inte är farliga och kanske till 
och med gillar tävlandet borde enligt teorin om habituering få minskad negativ stress i 
samband med transporter. De förhöjda kortisolhalterna som studier i ämnet visar på kan 
också betyda att hästen är upphetsad inför det som ska ske. Hjärtfrekvensen har också 
använts för att belysa stressen hästar utsätts för i transport men där måste den fysiska 
belastningen av transporterandet beaktas eftersom hästen hela tiden tvingas parera svängar, 
inbromsningar och hastighetsökningar. För hästar är alltid transporter mer eller mindre 
stressande men det verkar som om tidigare erfarenheter och hur den hanteras i samband 
med lastning har stor betydelse för den upplevda stressen vid transport. Förrutom tidigare 
erfarenheter verkar hästens välfärd ha stor betydelse för om stressen upplevs som negativ. 
Bristande välfärd kan innebära att hästen i sin hemmiljö utsätts för negativ stress i form av 
lite utevistelse i hage eller dålig luftkvalité i stallet. Det innebär att hästens förmåga att 
handskas med ytterligare stress minskas och då kan transporten mycket väl betyda intensiv 
negativ stress.  

5.3.2  Isolation, uppstallning och utevistelse 
Det är väldigt intressant att flera av proffstränarna håller hästarna i lösdrift. Lösdrift är 
egentligen det mest naturliga för hästen då den kan ströva fritt i hage och söka skydd i 
ligghall när den själv anser att det behövs. En häst i lösdrift står inte heller instängd på en 
liten yta på samma sätt som en häst som är uppstallad och får på ett mer naturligt sätt sitt 
rörelsebehov tillgodosett. I dagens stallar begränsas ofta det sociala utbytet dels genom galler 
eller heltäckande väggar mellan boxar samt att hästarna ofta går i enskilda hagar utan 
möjlighet till nära kontakt med varandra (Jensen 2002). I det naturliga är en viktig del för 
hästar att kunna klia och putsa varandra, därför kan enskild uppstallning och enskild 
hagvistelse skapa stress. Hästar sover många men korta stunder olika fördelat på dygnet. En 
uppstallning tvingar hästen till att vara inaktiv under de timmar den vistas i box, vilket oftast 
är nattetid. På grund av sitt sömnmönster kommer hästen då under vistelse i boxen tvingas 
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vara inaktiv när den är vaken och kanske hellre skulle ägna sig åt födosök. Lösdrift är den 
hästhållningsform som ligger närmast deras naturliga beteende vilket kan vara viktigt att 
komma ihåg om hästen uppvisar beteenden som till exempel boxvandring, eftersom just den 
stereotypin tyder på att rörelsebehovet inte är tillgodosett. Att ha hästen i lösdrift är dock inte 
problemfritt eftersom hästhållaren måste beakta flocken sammansättning i förhållande till 
rangordning och hur lösdriften är utformad. En ranglåg häst kan uppleva enorm påverkan av 
stress i en grupp av dominanta individer. I sådana situationer är det väldigt viktigt att se över 
gruppsammansättningen och hur fodringsplatser och ligghallar är utformade. Det som kan ge 
en insikt i problematiken kring uppstallning och hagvistelse är att de två hästar som 
uppvisade stereotypa beteenden hade en generell vistelsetid i hage på 6 timmar. Det innebär 
att om hästen står uppstallad i ca 17 timmar om man tar bort en timme för träning. Det är 
lång tid för en häst att stå inaktiv vilket skulle kunna förklara uppkomsten av stereotypa 
beteenden. Underlaget i denna studie är dock litet och någon sann generalisering är svår att 
göra. 

Uppstallning är något som påverkar hästen negativt mycket på grund av att den är ett 
flyktdjur som lever i flock. På grund av detta mår hästen bäst om den har stor yta att röra sig 
på med god uppsikt som möjliggör tidiga upptäckter av rovdjur. Uppstallning innebär en 
liten yta oftast i en stallbyggnad vilket hämmar hästens sikt. Dessutom innebär uppstallning i 
box en begränsning av hästen rörelsebehov och sociala kontakt med andra hästar. Detta 
verkar dock travtränarna som svarat på enkäten vara medvetna om. De flesta som inte hade 
lösdrift höll sina hästar i hage en stor del av dagen och alla utom en hade flera hästar i 
samma hage. Dessa hästar får många av sina behov tillgodosedda. Det är också viktigt att 
tänka på travhästen och dess förutsättningar. En travhäst tränas hårt och en god träning ger 
en vältränad häst, detta betyder också att en travhäst har bra kondition och antagligen 
behöver röra sig mycket. Att stänga in en sådan häst flera timmar i boxar, oftast på nio 
kvadrat måste bli frustrerande för hästen. Det kan också vara bra att vara medveten om ifall 
hästen skadar sig och blir beordrad boxvila. I sådana fall kan det vara lugnande med en 
boxgranne där kontakt mellan hästarna tillåts.  

5.3.3  Fodersituationen 
Att det var så många tränare som gav sina hästar fri tillgång till grovfoder var förvånande 
men positivt ur välfärdssynpunkt. Eftersom de flesta tränare ger hästarna kraftfoder var det 
lätt att förutsätta en minskad högiva. Så var inte fallet i denna studie där nio av tränarna gav 
hästarna fri tillgång på grovfoder och alla tränare utom två gav kraftfoder. Att ge fri tillgång 
till grovfoder ger hästen stora möjligheter att tillfredsställa sitt tuggbehov och ger chanser till 
födosök, framför allt om foderplatser finns på lite olika ställen i hagen. Fri tillgång kanske 
kan ses som ett problem med tävlingshästar eftersom de bör hållas i god kondition samt få 
tillräckligt med näring för att kunna bygga muskler och orka träna. Det finns också hästar 
som av olika anledningar inte kan gå på fri tillgång eftersom de blir sjuka när energitillskottet 
inte står i relation till motionen den får. I en pågående studie där första delen publicerats 
(Ringmark et al. 2012) undersöker hur växande hästar klarar sig på enbart grovfoder och det 
har visat sig att växande hästar som tränas klarar sig bra på enbart grovfoder med god 
kvalitét. De växer och tränar bra samt har en god hälsostatus. Detta borde kunna få fler inom 
hästsporten att öka sin giva av grovfoder och därmed öka hästens välfärd. 

Denna studie tog inte upp på vilket sätt hästarna utfodrades med hö vilket kan vara 
intressant eftersom många av tränarna hade flera hästar i samma hage och ranglåga hästar 
kan uppleva stress vid fodring. Denna problematik minskas dock vid fri tillgång på foder men 
bör ändå beaktas eftersom en felaktig utformning kan innebära att ranghöga hästar vaktar 
maten.  

5.3.4  Hantering 
De flesta travtränare var fullt medvetna om hur viktigt det är att hantera hästen på rätt sätt 
och det är kanske inte så konstigt. En proffstränare lever på att träna och tävla travhästar. 
För att få en fungerande verksamhet där hästägare vill anlita tränaren måste verksamheten 
visa sig vara lönsam. För att få en lönsam verksamhet är det viktigt att hästarna får leva i en 
bra miljö med så lite yttre påfrestningar som möjligt, annars visar det sig i prestationen på 
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travbanan. Yrket som proffstränare kräver stor hästkunskap och ställer även krav på de 
människor som arbetar inom verksamheten. Många av tränarna anger rutiner och ett lugnt 
förhållningssätt som viktigt för att undvika stress hos hästen. Det verkar också finnas en god 
insikt i vikten av individuell hantering av hästar. Det intressanta med svaren från 
veterinärerna var att personerna som hanterar hästen på kliniken inte anses ha någon 
inverkan på hästens stressnivå. Hästar är duktiga på att läsa av människor och en stressad 
människa borde smitta av sig på hästen. Tränarnas egen uppfattning verkar vara att det har 
betydelse även om deras enkät inte berörde besök vid hästklinik. Det kunna vara att stressen 
vid själva besöket på kliniken inte påverkas av människans hantering men att det är viktigt 
att tänka på i den vardagliga hanteringen.  

 Travhästar hanteras också vanligtvis i väldigt tidig ålder och då etableras en relation mellan 
människa och häst samtidigt som den får en god bild av förväntningar på den. Detta kan visa 
sig vara både negativt och positivt eftersom en unghäst som pressas för hårt kan uppleva 
psykisk stress som den sedan tar med sig upp i vuxen ålder. Däremot är det positivt om 
inledande hantering och inkörning sker helt på hästen villkor och hänsyn tas till hästens 
fysiska och psykiska mognad. Vid intervju med veterinär diskuterades detta och veterinären 
ansåg att travtränare idag är väl medvetna om detta och ytterst få pressar sina unghästar mer 
än vad hästen kan hantera. Detta styrks med tränarnas åsikter om orsaken till stress där flera 
faktiskt angav för höga krav på hästen som en av de bakomliggande faktorerna. 

5.4  Sjukdomar/problem som är relaterade med stress 
Rent generellt verkar det vara sällsynt att stress ensamt ligger bakom en sjukdom. Ofta 
verkar det vara flera olika faktorer som samverkar och orsakar ohälsa hos travhästen, likväl 
som andra typer av hästar. Som Jensen (2006) definierar i sin bok är stress i sig ingen 
sjukdomsorsak men dess påverkan på kroppens funktioner gör djuret mer mottaglig för 
infektioner. 

5.4.1  EGUS 
Förhållandet EGUS och stress verkar inte vara helt utrett. Däremot anser veterinärer att 
stress är en stor del till sjukdomen. Vad gäller EGUS verkar träningsintensitet och fodergiva 
vara de främsta faktorerna, även om stress helt klart verkar vara en del i uppkomsten av 
sjukdomen. Precis som litteraturen visar denna studie på en relativt hög frekvens EGUS 
bland travhästar. Även om de riktiga siffrorna är osäkra, eftersom en riktig diagnos endast 
kan ställas med hjälp av gastroskopi och många kliniker saknar möjlighet till denna, 
behandlas hästen ändå för misstänkt EGUS. Blir hästen bättre antas den lida av sjukdomen. 
Förekomsten som denna studie visar kan därför ifrågasättas eftersom enkätundersökningen 
inte berörde vilken metod som användes för diagnostisering.  

Det finns mycket forskning i ämnet EGUS men åsikterna går isär vad gäller stressens roll i 
sjukdomen. Tyvärr gick de artiklar som specifikt tog upp sambandet inte att komma åt så det 
resonemanget får lämnas vidare. Däremot är det viktigt att komma ihåg den ökade 
stresskänslighet som hästar med EGUS uppvisat i studier. Malmqvist et al. (2012) ansåg att 
det var viktigt att försöka befria hästar med svår EGUS från situationer som kan utlösa stress. 
Dels på grund av den ökade känsligheten men också för att förhindra att sjukdomen 
försvåras. En häst med EGUS bör kanske inte tävlas med hänsyn till Jordbruksverkets 
föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur (SJVFS 2011:24) 1-4 §§ 
eftersom sjukdomen orsakar lidande och ett fortsatt tävlande skulle kunna innebära 
ytterligare lidande för hästen. Även om det har setts samband med sämre tävlingsresultat och 
EGUS (Franklin et al. 2008) verkar sjukdomen kunna pågå länge utan att ägaren eller 
tränaren upptäcker några synliga symtom hos hästen (Jonsson och Egenvall 2006). Detta 
kan vara ett problem ur välfärdsynpunkt eftersom hästen då har dålig hälsa men ändå tränas 
hårt och tävlas.  

5.4.2  Stereotypa beteenden 
Förekomsten hos respondenterna var låg och det kanske inte är så förvånande egentligen. 
Många respondenter hade hästarna på lösdrift med fri tillgång på hö och med hagkompisar. 
Dessutom tränas oftast travhästar regelbundet. Det var få tränare som hade hästarna ute 
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mindre än 8 timmar per dag och detta gör att hästarna får röra sig relativt fritt en stor del av 
dagen. Sammantaget har då travtränarna täckt de behov som anses vara främsta orsakerna 
till stereotypa beteenden. De två som uppgav förekomst av stereotypa beteenden hade också 
hästarna i hage i genomsnitt 6 timmar per dag vilket kan anses vara lite i förhållande till 
hästens behov av rörelse. Detta samband måste dock tas med försiktighet då risk för felkällor 
är stor. En studie (Hausberger et al. 2009) undersökte hur typen av arbete påverkade hästar 
och det visade sig vara skillnad på typen av arbete och vilken omfattning av stereotypa 
beteenden som förekommer. De fann att dressyrhästar hade högst förekomst och generellt 
fler beteenden per häst medan voltigehästar hade minst förekomst av stereotypa beteenden. 
Skillnaden verkar vara vilken typ av psykologisk press hästen utsätts för under träning och 
tävling samt i vilken omfattning hästen pressas. Att tvinga hästen utföra rörelser som den 
egentligen inte är skapad för och som kräver att hästen inte visar några känslouttryck, som i 
dressyr har visat ge högst prevalens av stereotypa beteenden. I det avseendet kan trav ses 
som en sport som pressar hästen som en elitlöpare men inte begär att hästen ska röra sig 
onaturligt. Vikten av att hästen ska hålla sig till trav i höga hastigheter kan vara föremål för 
diskussion även om dagens travhästar under lång tid avlats för att vara stadig i traven och för 
att ha en fysiologiskt stark kropp. Det är fortfarande en påfrestning och de pressas hårt och 
hur den psykologiska effekten av den påfrestningen ser ut har denna studie inte kunnat ta del 
av.  

5.4.3  Nedsatt immunförsvar 
Studien har inte gett några definitiva samband mellan psykisk stress och nedsatt 
immunförsvar. Litteraturen som behandlar processerna bakom sambandet visar att det kan 
vara möjligt. Däremot är det inte alltid lätt att skilja på psykisk stress och stress orsakad av 
träning och vad författarna egentligen menar med själva uttrycket stress. Det som klart 
framgår är att stress orsakad av miljön runt hästen helt klart gör den mer känslig för både 
infektioner och nya intryck. Hästens kropp går på högvarv och gör sig redo för flykt vilket 
innebär att den stänger av de funktioner som inte behövs i den situationen. Dit hör 
matsmältningen och immunförsvaret vilket till viss del visar på ett samband. Även 
processerna bakom själva stressreaktionen visar att kortisol till viss del hämmar 
immunförsvaret. Veterinärer verkar inte anse att det finns ett samband men utesluter inte att 
det skulle kunna vara så.  

Evidensias kliniker angav samtliga att halsproblem var vanligt hos travhästar men under 
intervju ansågs förekomsten inte ha samband med stress. De verkar mer anse att 
halsproblem beror på att travhästar i allmänhet rör sig i sådana miljöer som ökar risken för 
smitta. Travhästar i allmänhet verkar ofta ha luftvägsproblem. Det är inte något som tas upp i 
denna studie men det skulle kunna finnas ett samband mellan nedsatt immunförsvar på 
grund av stress och halsinfektioner.  

5.4.4  Överträningssyndrom 
Syndromet förekommer hos travhästar. Enligt litteraturstudien är det relativt vanligt och 
veterinären antydde att det är en vanlig orsak till att tränare kommer in och vill undersöka 
hästen. Den har presterat dåligt på träning och tränaren vill undersöka orsaken. Den största 
orsaken verkar vara för intensiv träning i förhållande till återhämtning där stress från 
omgivningen verkar ha betydelse för uppkomsten av överträningssyndrom. En häst som 
tränas intensivt måste få tid till återhämtning och finns det stressfaktorer i dess miljö 
försvårar det återhämtningen (McGowan och Whitworth 2008). Stress gör också hästen mer 
känslig för stimuli från miljön vilket också kan motverka återhämtning eftersom kroppen är 
satt i stridsläge och därmed jobbar för högvarv även när tränaren har hästen i vila. Som 
denna studie indikerat är travtränare medvetna om vikten av hästens miljö och välfärd. De 
verkar kunna se ett klart samband mellan prestation och vikten av individuell hantering. 
Därför är det intressant att det enligt veterinär är relativt vanligt. Vad är det som gör glappet 
mellan tränarens förståelse för hästens etologi och förekomsten av syndromet? I denna 
studie kan orsaken till glappet ligga i risken för felkälla. Det kan vara en viss typ av tränare 
som svarat på enkäten vilket ger en snedvridning av resultatet. 
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6  Slutsats 
Transporter innebär alltid stress men det verkar vara individuellt betingat om hästen 
upplever den så pass stressande att det blir negativ stress. Situationer som är stressande 
handlar om att hästen isoleras, separeras från sin flock, möter nya miljöer, hur utfodring och 
hagvistelse utformas. Överlag tycks det finnas ett starkt samband mellan hästen hälsa i övrigt 
och upplevelsen av stress, det behöver då inte heller vara situationsbundet. 

Långa perioder av födosök kan minska stressen för hästar. Det är också viktigt att se till 
hästen sociala behov blir tillfredställt helst genom att hästen får en eller flera hagkompisar. 
Det mest optimala för att skapa bra välfärd hos hästar verkar vara att hålla dem i lösdrift med 
fri tillgång på grovfoder. Andra åtgärder handlar om att se till varje hästs personlighet och 
anpassa både hur den hanteras, träning och dess sociala kontakter efter det.  

EGUS är en åkomma vars samband med stress är väldigt debatterat och här verkar det vara 
en kombination av träning, fodergiva och stress som ligger bakom sjukdomen. Stress kan 
ligga bakom infektionssjukdomar genom att immunförsvaret försvagas och djuret blir då mer 
mottagligt för infektioner. Däremot går det inte att säga att stress direkt orsakar en sjukdom. 

Med tanke på svarsfrekvensen är det svårt att dra någon slutats angående hur veterinärer 
upplever travhästens stressnivå. De veterinärer som svarat verkar dock inte anse att 
travhästen är speciellt stressad i förhållande till andra typer av hästhållning. 

Studien visar att de flesta travtränarna i Sverige har god kunskap om hästen och dess behov. 
De verkar väl införstådda med vad som kan vara psykiskt stressande och vad som kan vara 
viktigt att tänka på för att minska risken för negativ stress hos hästarna.  

Rent generellt gäller det nog för samtliga som arbetar runt travhästar att vara medvetna om 
hästens naturliga beteende och försöka hålla hästarna på ett sätt som är så naturligt som 
möjligt och inom rimliga gränser. Mer specifikt är det viktigt att titta på varje hästs 
temperament och individuella behov.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Hej 

Jag heter Anna Sondell och läser sista året på Miljö- och hälsoskyddsprogrammet vid 

Umeå universitet, 180 hp med inriktning mot djurskydd. Hästar har alltid funnits runt 

mig. Från början genom min moster som i liten skala födde upp och tävlade 

kallblodstravare och numer genom att jag har egna hästar. 

På grund av det starka intresset skriver jag nu examensarbete som undersöker 

stressrelaterade problem hos travhästar. Vilka situationer kan innebära stress för 

travhästen och går det att förhindra på något sätt? Syftet med studien är att försöka 

hitta problemområden och om de kan förhindras eller åtgärdas på något sätt. Hästar 

som tränar och tävlar utsätts alltid för stress av något slag även om all stress inte är 

negativ. Det som är viktigt är att identifiera den negativa stressen och försöka förhindra 

att den uppkommer och finna åtgärder som inte är allt för kostsamma för den som tar 

hand om hästen.  

Denna enkät som består av 20 frågor skickas ut till samtliga ATG- kliniker i Sverige 

men behandlas konfidentiellt och resultaten kommer inte analyseras separat från 

varandra. Svaren från alla kliniker kommer att analyseras som en enhet för att försöka 

se hur veterinärer anser att travhästens stressituation ser ut . Jag skulle bli väldigt 

tacksam om ni tog er tid till att fylla i enkäten och skicka tillbaka den i bifogat frankerat 

svarskuvert senast 10/4 2013. 

Om någon av er kan ställa upp på en telefonintervju vänligen skriv ner ert 

telefonnummer och vilka tider jag kan ringa. Intervjun har som syfte att få en djupare 

förståelse för hur ni upplever travhästarnas temperament och deras stressnivå. Svaren 

kommer att ingå i den sammansatta analysen av enkätsvaren och behandlas även de 

konfidentiellt. Om ni ställer upp på en telefonintervju kommer jag skicka frågorna 

några dagar i förväg så ni har möjlighet att förbereda er. 

Önskar ni ta del av resultatet kommer det vara möjligt när studien är klar, någon gång 

under sommaren. Studien kommer publiceras via Umeå universitets hemsida - 

http://www.emg.umu.se/student/examensarbeten/ 

Har ni några frågor så tveka inte att ringa eller maila mig; 076-8378878, 

stervin92@hotmail.com 

 

□ Anna får gärna kontakta mig för en telefonintervju via 

telefonnr:___________________  

Jag är tacksam för er hjälp med min studie! 

 

Men vänlig hälsning Anna Sondell 

Studerande, Miljö- och hälsoskyddsprogrammet 

 

 

mailto:stervin92@hotmail.com
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Enkät - Hur mår travhästen? 
Eftersom det finns en mängd olika orsaker till att hästar upplever stress är det viktigt att 

försöka se till helheten. Frågorna i denna enkät syftar till att beröra de områden som kan 

orsaka stress hos just travhästar. För att kunna se samband behövs även information om hur 

hästarnas beteende ser ut. Jag är tacksam för att ni tar er tid för att svara på dessa frågor. 

 

Skador och sjukdomar 
1. Vilken är den vanligaste orsaken till att ni får in en travhäst till er klinik? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. Vilken skada är den vanligaste bland travhästar? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3. Anser ni att någon skada kan vara stressrelaterad? Om ja, vilken typ av 

skada? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

4. Vilka sjukdomar brukar ni behandla travhästar för? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5. Upplever ni att travhästar drabbas av andra typer av sjukdomar än hästar 

som inte tränas och tävlas för trav? 

□Ja 

□Nej 

Kommentar:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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6. Har ni träffat på travhästar som lider av magsår eller början till magsår? 

□Ja 

□Nej 

Kommentar:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7. Upplever ni att travhästar generellt har andra typer av skador än andra typer 

av hästar? 

□ Ja, 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

□ Nej 

Kommentar:_______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Beteende 

8. Är det vanligt att ni upptäcker/ser beteendestörningar hos travhästar? 

□Ja 

□Nej 

Kommentar:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

9. Vilken beteendestörning upplever ni som den vanligaste hos travhästen? 

□Vävning 

□Krubbitning 

□Boxvandring 

□Annat:________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

10. Bland de travhästar ni får in vad är vanligast i temperament? 

□Hög energi 

□Låg energi 

□Inte observerat 

Kommentar:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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11. Har ni observerat några av följande beteenden hos travhästar som kommer 

till er klinik? 

□ Svårt att stå stilla (både i box och på gången) 

□ Huvudskakningar 

□ Stampar med hovarna i backen. 

□ Försöker äta på inredningen 

□ Gnäggar mycket 

□ Viftar mycket med svansen 

□ Diarré 

□ Märkbart orolig/nervös 

□Annat:________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Kommentar:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

12. Har ni upplevt någon travhäst som verkar ha stängt av sina funktioner, det 

vill säga att den inte uppträder normalt för en häst och knappt reagerar vid 

undersökning eller uppstallning hos er? Så kallad inlärd hjälplöshet. 

□ Ja, men det är väldigt ovanligt 

□ Ja, hos några travhästar 

□ Ja, det är ganska vanligt 

□ Nej 

Kommentar:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

13. Om ja på fråga 12, vilket typ av beteende uppvisade hästen och i vilken 

situation? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

14. Upplever ni någon skillnad i temperament mellan de travhästar ni får in och 

andra typer av hästar? På Vilket sätt? 

□Ja, 

nämligen:_______________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

□Nej, ingen skillnad. 

Kommentar:________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

15. Vad eller i vilken situation på er klinik upplever ni att hästarna uppvisar 

högsta energinivån? Det vill säga vad eller vilken situation som verkar vara 

mest svårhanterlig /stressande för hästen. 

□Vid ankomst och en kort stund därefter 

□ Vid undersökningar 

□ Vid blodprov eller andra situationer som kräver nålsättning 

□Vid uppstallning 

□ Annat:________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Kommentar___________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Olyckor 

16. Har ni haft någon olycka på kliniken på grund av att en häst varit svår att 

hantera på grund av dess stressnivå? Vid nej, hoppa till fråga 15. 

□Ja 

□Nej 

Kommentar:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

17. I vilken typ av situation uppstod olyckan? Flera alternativ är möjliga. 

□ Vanlig undersökning 

□ Hantering vid sidan 

□ Vid blodprovstagning eller liknande 

□ Annat:_____________________________________ 

Kommentar:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

Stresshantering 

18. Hur brukar ni hantera stressade/oroliga hästar? 

________________________________________________________

________________________________________________________
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

19.  Anser ni att ägarens sätt att hantera hästen på er klinik har stor betydelse för 

hur hästen uppfattar situationen? Om ja, på vilket sätt? 

□Ja:___________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

□Nej 

Kommentar:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

20. Anser ni att hästar som varit på er klinik ofta hanterar 

undersökningssituationen bättre än hästar som sällan besökt er? 

□ Ja 

□ Nej 

Kommentar:____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Tack för er medverkan! 
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Bilaga 2 
 

Hej 

 

Jag heter Anna Sondell och läser sista året på Miljö- och hälsoskyddsprogrammet vid 

Umeå universitet, 180 hp med inriktning mot djurskydd. Hästar har alltid funnits 

runt mig. Från början genom min moster som i liten skala födde upp och tävlade 

kallblodstravare vilket födde intresset och numer har jag egna hästar. 

Kallblodstravaren har alltid haft och kommer alltid ha en speciell plats i hjärtat.  

På grund av mitt intresse för travhästar skriver jag nu examensarbete som undersöker 

stressrelaterade problem hos travhästar. Vilka situationer kan innebära stress för 

travhästen och går det att förebygga? Syftet med studien är att försöka hitta 

problemområden och om de kan förebyggas eller åtgärdas på något sätt. Hästar som 

tränar och tävlar utsätts alltid för stress av något slag även om all stress inte är 

negativ. Det som är viktigt är att identifiera den negativa stressen och försöka 

förhindra att den uppkommer och finna åtgärder som inte är allt för kostsamma för 

den som tar hand om hästen.  

 

Jag kommer skicka ut enkäter till 50 slumpvis utvalda proffstränare i Sverige och du 

är en av de utvalda. Svaren behandlas anonymt och kommer inte bedömas 

individuellt. Enkäten består av 23 frågor med möjlighet att kommentera de svar som 

ges. De inkomna enkätsvaren kommer att analyseras i sin helhet och som grupp för 

att se om det finns något mönster hos travhästar som bör uppmärksammas. Enkäter 

kommer även skickas ut till samtliga ATG-kliniker för att få veterinärens syn på 

travhästen.  

 

Vill ni ta del av resultatet finns det möjlighet till detta när studien är klar, troligtvis 

under sommaren eller hösten. Du når examensarbetet via 

http://www.emg.umu.se/student/examensarbeten/.  

 

Jag skulle bli väldigt tacksam om ni tog er tid till att fylla i enkäten och skicka tillbaka 

den i bifogat frankerat svarskuvert senast den 10/4 2013 . 

Har ni några frågor så tveka inte att maila eller ringa mig: stervin92@hotmail.com  

076-8378878 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning Anna Sondell 

Studerande, Miljö- och hälsoskyddsprogrammet 

 

 

  

mailto:stervin92@hotmail.com
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ENKÄT – Hur mår travhästen? 
Jag är tacksam för att ni tar er tid för att svara på dessa frågor. Eftersom det finns en mängd 

olika orsaker till att hästar upplever stress är det viktigt att försöka se till helheten. Frågorna i 

denna enkät syftar till att beröra de områden som kan orsaka stress hos just travhästar. För 

att kunna se samband behövs även information om hur hästarnas beteende ser ut. Jag är 

tacksam för att ni tar er tid att svara på enkäten! 

 
Stallmiljö 

1. Hur många travhästar har ni i träning som står uppstallade hos er? 

___________ 

Kommentar:____________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. Är det någon av dessa hästar som tävlas? Om ja, hur många? 

□Ja, ________ 

□Nej 

Kommentar:____________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. Kan hästarna se varandra från boxarna i stallet? 

□Ja  

□Nej 

□Kommentar:___________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4. Hur många personen hanterar vanligtvis hästarna dagligen? Ange gärna 

vilken typ av befattning personerna har. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Foder 

5. Hur många kilo grovfoder (hö och liknande) får hästarna i genomsnitt/dag? 

□_________ 

□ Fri tillgång 

Kommentar:____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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6. Utfodras generellt era travhästar med kraftfoder (Korn, havre, olika 

koncentrat)? 

□Ja 

□Nej, inget kraftfoder  

□ Annat:_______________________________________________________ 

Kommentar:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Utegång och sällskap 

7. Hur många timmar i genomsnitt/dag går hästarna ute i hage? 

□ Antal timmar genomsnitt/dag:___________ 

□Vi har våra travhästar i lösdrift, det vill säga att hästarna går ute dygnet runt med 

tillgång till ligghall. 

Kommentar:____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

8. Har ni flera hästar i samma hage? Om ja, hur många i samma hage? 

□Nej 

□ Ja, Antal hästar i samma hage:________ 

□ Vi har lösdrift, antal hästar i lösdriften är: _______ 

Kommentar:_____________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Beteende och temperament 

9. Uppvisar hästarna några av dessa beteenden inne i stallet eller vid selning 

utomhus? 

□Huvudskakningar vid uppbindning 

□Svårt att stå still 

□Slår ofta med svansen 

□Stampar med benen 

□Gnäggar ofta 

□ Diarré eller lös träck, i box och/eller vid uppbindning 

□ nafsar/hugger/biter efter den som hanterar den 

□ Annat:_____________________________________________________ 

Kommentar:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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10. Uppvisar någon häst något/några av dessa beteenden? 

□Boxvandring (hästen går runt i boxen långa stunder) 

□Vävning (hästen gungar med huvud och framdel ovan t ex stalldörr) 

□Krubbitning (Hästen sätter tänderna mot kant och ”suger luft”) 

□Huvudnickningar (Hästen skakar/svänger huvudet upp/ner eller i sida) 

□Annat:________________________________________________________

________________________________________________________ 

□Nej, fortsätt till fråga 13. 

Kommentar:_____________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

11. Om ja på fråga 10, hur många av era hästar uppvisar dessa beteenden? 

□ 1 häst 

□ 2-5 hästar 

□ 5-10 hästar 

□ fler än 10 

Kommentar:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

12. Om ja på fråga 10, vid vilka situationer uppvisas detta/dessa beteende? 

□ Hemma i boxen 

□ Hemma i stallgången 

□ Ute i hagen 

□ I boxen på tävlingsbanan 

□ I stallgången på tävlingsbanan 

□ Vid selning inför tävling 

□ Annat:_____________________________________________________ 

 

Kommentar:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

13. Har du haft någon häst som inte kunnat tävla på grund av att den hade för 

hög stressnivå? 

□ Ja 

□Nej 

Kommentar:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________ 
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Transport 

14. Innebär hästarnas tävlande generellt långa resor? Om ja, genomsnittlig längd 

på resa till banan.  

□ Ja, ca_____ mil 

□ Nej, vi har bara några km till den travbana där de tävlas mest. 

Kommentar:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Tävlingssituation och tävlingsplats 

15. Hur upplever ni travhästen på tävlingsplatsen? 

□Lugn men alert, inga problem att hantera. 

□Mer orolig än vanligt men inga problem att hantera. 

□Svår att hantera på grund av oönskade beteenden. Ange gärna vilken typ av beteende 

som uppvisas:____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________________ 

 

16. När brukar de hästar som ska tävla anlända till tävlingsbanan? 

□ Dagen innan 

□ Samma dag 

□ Annat: 

Kommentar:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Skador och sjukdomar 

17. Har någon av era travhästar drabbats av skador som inte beror på sparkar 

från annan häst eller en olycka i hagen? 

□ Ja, typ av skada: 

______________________________________________________________

________________________________________________________ 

□ Nej 

Kommentar:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________ 
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18. Har det hänt någon olycka med de som hanterar hästen när hästen varit 

inblandad/orsaken?  

□Ja, typ av olycka: 

______________________________________________________________

________________________________________________________ 

□Nej 

Kommentar:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

19. Har någon av era hästar diagnostiserats med magsårsproblem? 

□ Ja, antal: 

______________________________________________________________ 

□ Nej 

Kommentar:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Stress 

20. Hur försöker du hantera en situation när hästen är stressad? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

21. Vad upplever du som den största orsaken till stress hos hästar? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________ 

22. Hur förebygger du stress hos dina hästar? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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