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Abstrakt 
Kandar används flitigt inom ridsportsgrenen dressyr, och är enligt FEI och det 
svenska tävlingsreglementet (II) ett krav att använda i Grand Prix och inom 
mästerskapsklasser. Med denna magisteruppsats vill jag undersöka hur ridning på 
kandar kan påverka hästen fysiskt och psykiskt. Syftet är även att sätta ridning på 
kandar i förhållande till hästens välfärd och djurskyddslagen (2018:1192), FEI:s 
uppförandekod samt tävlingsreglementet inom dressyren. Uppsatsen är en kvalitativ 
litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar, vetenskapliga böcker, 
djurskyddslagen samt hemsidor från hästbranschen.  

När hästen rids på kandar kan fysiska skador uppstå i munnen som sår i den mjuka 
vävnaden, infektioner i käktänderna samt tryckskador. Utöver det applicerar 
kandaret ett betydande tryck på andra delar av huvudet och på hästens nacke. 
Nosgrimman kan orsaka tryck och skav när den spänns för hårt samt skapa en inre 
stress då den förhindrar hästen från att öppna munnen för att utföra naturliga behov 
och lindra eventuell smärta. Den psykiska belastningen kan utspela sig när hästen 
inte kan utföra normala beteenden på grund av kandaret och en inre stress kan 
uppstå. Kandarbetten anses inte vara kompatibla med varandra och ryms naturligt 
inte i hästens mun. Kandar kan anses strida mot 2 kap. 1, 9 §§ djurskyddslagen 
(2018:1192), att utrustning inte får orsaka lidande samt att det är förbjudet att utsätta 
djur för onödigt lidande. Kandaret kan innebära en risk för lidande om hästen inte 
har de morfologiska förutsättningarna att bära det. Det strider även mot FEI:s 
uppförandekod där hästen välfärd alltid ska prioriteras framför ryttarens framgång, 
genom att vara ett krav och inte ett val för ryttaren.  

Abstract 
Double bridle is widely used in the sport dressage, and according to the FEI and the 
Swedish competition regulations (II) is it a requirement to use in the Grand Prix and 
within the championship classes. With this essay I want to investigate how riding on 
double bridle can affect the horse physically and mentally. The aim is also to put 
horseback riding in relation to the horse's welfare and the Swedish animal welfare 
law (2018: 1192), the FEI:s Code of Conduct and the competition rules in dressage. 
The essay is a qualitative literature study based on scientific articles, scientific 
books, the animal welfare law and websites from the horse industry. 

When the horse is ridden with double bridle, physical damage can occur in the 
mouth as sores in the soft tissue, infections in the teeth and pressure injuries. In 
addition, the double bridle applies a remarkable pressure to other parts of the head 
and to the horse's neck. The cavesson can cause pressure and abrasions when 
tightened too tightly and create an internal stress as it prevents the horse from 
opening the mouth to perform natural needs and alleviate any pain. 



 

The mental strain can occur when the horse cannot perform normal behaviors due to 
the double bridle and an internal stress can occur. The bits that is used for double 
bridle is not considered compatible with one another, and does not fit naturally in 
the horse's mouth. Double bridle can be considered contrary to Chapter 2: sections 1 
and 9 in the Swedish Animal welfare law (2018: 1192), that say that equipment 
must not cause suffering and that it is forbidden to expose animals to unnecessary 
suffering. The double bridle may involve a risk of suffering if the horse does not 
have the morphological conditions to carry it. It is also contrary to the FEI Code of 
Conduct, where horse welfare should always be given priority over the rider's 
success, by being a requirement and not a choice for the rider. 
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Ordlista 
Ord Beskrivning 

Hjälper De hjälper en ryttare använder för att 
överföra sin vilja till hästen (NE.se 2019). 
Det används som ett kommunikationsmedel 
mellan häst och ryttare (Kyrklynd & 
Lemkow 1996) 

Canintand Annat ord för beten/hingsttanden (Svenska 
hästtandvården 2019). 

Cement Den mjukaste hårdvävnadstypen av 
kindtandens 3 olika (Svenska 
hästtandvården 2019). 

Dentin Tandben, finns i samtliga tänder (Svenska 
hästtandvården 2019).   

Inciciv Framtand (Svenska hästtandvården 2019). 
Molar Bakre kindtand/tuggtand/sidotand (Svenska 

hästtandvården 2019). 
Premolar Främre kindtand/tuggtand/sidotand 

(Svenska hästtandvården 2019). 
Stereotypi Samlingsnamn på ”onormala” beteenden 

som hästar utför i fångenskap och det är 
upprepande och oförändrade beteenden som 
utförs. Hästar som utför dessa onormala 
beteenden använder beteendet som en 
funktion för att hantera stress och andra 
faktorer som gör att deras ”vardag” upplevs 
upprörande (J.Cooper & P.McGreevy, 
2007). 

Horsemanship Horsemanship är en 
utbildningsmetod/träningsfilosofi som 
bygger på att skapa en ömsesidig förståelse 
mellan människa och häst genom 
kommunikationsmetoder som hästar förstår 
via sitt naturliga beteende förstår 
(Nosworthy 2013).  

Samling Samling är en central term inom dressyr och 
definieras som en förkortning av hästens 
steglängd med behållen energi och bakbens 
aktivitet (Byström m.fl. 2015). Samlade 
rörelse är exempelvis piaff och passage som 
krävs för att rida grand prix (Byström m.fl. 
2015). 

Tygeltag När ryttaren använder tygel som går mellan 
ryttarens hand och till bettet i hästens mun 
för att kommunicera (Górecka-Bruzda m.fl. 
2015). Det utförs genom att förstärka 
trycket eller förflytta handen (Górecka-
Bruzda m.fl. 2015).   

Kandar Huvudlag som används främst vid ridning 
inom dressyr. Består av 1 bridongbett och 1 
stångbett för att öka ryttarens precision.  



 

  

Innehållsförteckning 
1 Inledning 1 

1.1 Domesticering och utveckling av hanteringsmetoder med bett 1 
1.2 Utvecklingen av synen på hästar samt användning av utrustning vid 
 ridning 2 
1.3 Féderation Èquestre Internationale, FEI 4 
1.4 Syfte och frågeställning 5 

2 Material & Metoder 6 
2.1 Dataurval 6 
2.2 Bearbetning av resultat 7 

3 Resultat 7 
3.1 Hästens ätbeteende 7 
3.2 Hästmunnens anatomi 8 
3.3 Hästens sätt att visa smärta och obehag 9 
3.4 Tecken på smärta och konfliktbeteenden som orsakas av  
 smärta i huvudet eller munnen 10 
3.5 Bettets placering och påverkan från ryttaren 11 
3.6 Kandarstångens funktion 13 
3.7 Kandaranvändningens fysiska påverkan på dressyrhästen 15 
3.8 Kandaranvändningens psykiska påverkan på dressyrhästen 16 

4 Diskussion 18 
4.1 Skador och problem som kandar kan medföra 18 
4.2 Beteenden som hästen kan uppvisa vid fysisk smärta och psykisk 
 belastning 19 
4.3 Ryttarens påverkan och inverkan på hästens välfärd i samband med  
 ridning på kandar 21 
4.4 Är ridning på kandar är förenligt med djurskyddslagen (2018:1192)  
 och FEI:s uppförandekod? 23 
4.5 Studiens potential och påverkande faktorer 24 

5 Slutsats 25 
6 Referenser 26 
 



 

1(30) 
  

1 Inledning 

1.1 Domesticering och utveckling av hanteringsmetoder med bett 
     

Många av dagens träningsmetoder härstammar från tiden när hästen domesticerades, 
då var det viktigare att metoden var effektiv framför snäll mot djuret. Till en början 
fångades vilda hästar genom att skada dem i jakt. Ston och föl jagades i flera dagar 
tills de var helt utmattade och tillfångatogs genom fällor och snaror (Waran, 
McGreevy & Casey 2002). För att kunna hantera de vilda hästarna utvecklades olika 
metoder. Det skapades huvudlag och hästarna bands på olika sätt för att kunna 
kontrollera dem (Waran, McGreevy & Casey 2002). Det finns tidiga bevis från 
Syrien och Turkiet som enligt Waran, McGreevy & Casey (2002) visar att näs- och 
läppringar användes som metoder för att kunna kontrollera hästarna. En metod som 
förmodas skapat smärta och obehag. Eftersom hästen är väldigt känslig kring mulen 
och läppar måste det ha lett till att hästen blev väldigt skygg om sitt huvud (Waran, 
McGreevy & Casey 2002). Metoden användes under flera decennier för att 
människor skulle kunna rida på hästarna (Waran, McGreevy & Casey 2002). För att 
få den vilda hästen ridbar krävdes det att den blev trött. Det åstadkom man genom 
att binda ihop hästens ben och genom att binda fast dem i stolpar. Därefter reds 
hästarna tills de slutade försöka kasta av sin ryttare på grund av ren utmattning 
(Waran, McGreevy & Casey 2002). Hela metoden bygger på att hästar lär sig att 
inte streta emot då det inte lönar sig och hästen kuvas. Det här kallas för inlärd 
hjälplöshet (Waran, McGreevy & Casey 2002).  

Stången har enligt Waran, McGreevy & Casey (2002) från början bestått av brons 
som tvinnandes ihop. För att sedan utvecklas allt eftersom till de bett vi har idag, 
och som fortfarande används inom hästsporter. Bett har använts på hästar i drygt 6 
000 år och det finns många olika varianter och syften med betten (Doherty 2017). 
Grekerna utvecklade bett med stimulering. I mitten av bettet fästes små rörliga 
järnbitar som skulle framkalla salivavsöndring, då det antogs vara ett tecken på att 
hästen accepterade bettet (Waran, McGreevy & Casey 2002). Yngre hästar reds på 
skarpare bett för att lära sig att respektera bettet. Det ansågs viktigt att hästen hade 
en känslig mun (Waran, McGreevy & Casey 2002).  

Senare lärde grekerna sig att trycket från ett bett endast var effektivt om det inte var 
konstant och de lärde sig rida med en lätt hand (Waran, McGreevy & Casey 2002). 
Ridning och metoder för att rida in unga hästar utvecklades hela tiden och världen 
över fanns det olika metoder och filosofier. Romarna var generellt väldigt grymma i 
sina metoder och använde skarpa bett med höga portar (förhöjningar i mitten av 
bettet där tungan ska ligga). Några bett krävde till och med tandextraktion för att 
bettet skulle få plats i hästens mun (Waran, McGreevy & Casey 2002). I norra 
Europa under medeltiden föredrogs stora tunga hästar då de kunde bära soldater 
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med iklädda rustning in i krig. Tunga hästraser var oftast lättare att rida och kraven 
var lägre gällande hästens hälsa och välmående när de ändå skulle skickas in i krig 
(Waran, McGreevy & Casey 2002).  

Hästar reds in genom styrka och tvång, med stångbett, sporrar och piskor som 
hjälpmedel. Det manuskript som skrevs av Rusius år 1486 för ”horsemanship”, 
alltså det sätt vi ska behandla hästar på, beskrev metoder som nu i efterhand kan ses 
som brutala. Dock accepterades metoderna som instruktioner för hästträning under 
nästan 200 års tid (Waran, McGreevy & Casey 2002). Under renässanstiden 
framkom nya filosofier som influerade ”horsemanship” tänket i Europa och ridning 
blev en konstform. Tränare behövde skaffa sig större förståelse för hur deras 
signaler och hjälper till hästen påverkade djuret (Waran, McGreevy & Casey 2002). 
Metoderna blev mildare men tvångsbaserade metoder förekom fortfarande, och även 
här var grunden att hästen skulle lära sig hjälplöshet (Waran, McGreevy & Casey 
2002).  

Olika metoder för att lära hästen att acceptera bettet testas ständigt. Vissa metoder 
så som att knyta fast två remmar som går från varsin sida av bettet i hästens mun till 
varsin pelare fastsatt i marken, används fortfarande av den ”högre skolan” i Spanien 
(Waran, McGreevy & Casey 2002). Hur hästar tränas och vilka metoder som 
används skiljer sig mellan olika kulturer och har också påverkats av rådande religion 
och synen på djur.  

1.2 Utvecklingen av synen på hästar samt användning av utrustning 
vid ridning 
 

I Cserhalmis (2004) avhandling framgår det att synen på hästar och deras 
användningsområde skiljer sig mellan olika tider. Under sent 1800-tal och tidigt 
1900-tal var hästen ett redskap som användes inom jordbruket och ägarnas empati 
till hästen skiljer sig avsevärt från idag. Trots den instrumentella synen som då 
skapades var hästen viktig för samhällets bestånd förklarar Cserhalmi (2004, s 322). 
Att domstolarna trots detta fällde människor som för sin försörjning tyckt sig ha rätt 
att slå sina hästar, visar att det fanns en stor inlevelseförmåga och empati för djurens 
lidande. Cserhalmi (2004, s 322) menar att eftersom det idag tillåts i 
sportsammanhang att våld riktas mot djuren för att vinna en tävling, tyder på det 
motsatta. Att vi idag har en sämre förmåga att leva oss in i djurens lidande och 
undervärderar deras värde. Trots att idag finns betydligt mer kunskap om hästens 
biologi och beteendemässiga behov samt vilka träningsmetoder som passar ihop 
med hästens inlärningsförmåga (Cserhalmi 2004). Redan under sent 1800-tal var det 
skamfullt att bli åtalad för djurplågeri. Trots det pågick illa hantering av sjuka och 
döende hästar som inte avlivades tillräckligt snabbt (Cserhalmi 2004, s 277). 
Människan var beroende av hästen för försörjningen och hästen användes ibland 
trots att ägaren anade att det inte var lämpligt. Det hände att hästar bar selar som 
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orsakade djupa sår som fick allmänheten att anmäla ägaren. Dock fick ofta 
anmälaren lida för sin anmälan, så som trakasserier, våld eller att grannsämjan sattes 
på spel (Cserhalmi 2004, s 212). Det fanns även ett tabu kring att döda hästar då det 
endast var speciella personer, så kallade rackare, som fick döda hästar (Cserhalmi 
2004,s 274-276). 

I och med att djurs välfärd uppmärksammas mer och mer så har Hill m.fl. (2015) 
upptäckt att den utrustning vi idag använder på djuren ifrågasätts alltmer. Idag 
används tvångsmedel som spön, sporrar, sadlar, nosgrimmor och framför allt bett 
som hästarna rids på (Hill m.fl. 2015). Människan är van vid metoder som hjälper 
till att kontrollera hästen på ett framgångsrikt och säkert sätt. Användning av bett 
vid ridning och hantering av hästar är vanligt och Doherty (2017) menar att 
kunskapen om vilka skador och vilken påverkan bettet har på hästen är liten.   

Idag regleras utrustningen som används på djur i 2 kap. 1 §, djurskyddslagen 
(2018:1192) där det framgår att djur ska skyddas mot onödigt lidande samt i 9 § 
samma kapitel står det att utrustning inte får användas på ett sätt som kan orsaka 
djuret lidande eller skada. Genom att placera bett i hästens mun vid ridning eller vid 
hantering tillåter det oss att kontrollera hästens rörelse genom negativ förstärkning 
(Hill m.fl. 2015). Negativ förstärkning innebär enligt Hill m.fl. (2015) att hästens 
belönas när trycket från bettet släpper. Även sporrar fungerar på samma sätt; när 
hästen flyttar sig åt det håll ryttaren önskar, släpps trycket med sporren. Hästens 
natur, likt vår, är att söka sig bort från det som skapar ett obehag eller smärta.  

När ett bett placeras horisontellt i munnen landar det på lanerna, som är den del 
innanför hästens mungipor som saknar tänder (Björnsdóttir, Kristjansson & 
Lundström 2014). Även tungan har en viktig funktion vid ridning på bett. Enligt 
Björnsdóttir, Kristjansson & Lundström (2014) fungerar tungan som en padd som 
skyddar tänder och laner från trycket av bettet och kontrollerar fördelningen av 
trycket. Bettet har en förmåga att tryckas upp mot den hårda gommen som är full av 
känsliga nerver. Hästen kan dock inte fly eller komma ifrån från bettets påverkan 
helt och hållet så länge bettet finns i munnen. 

Utöver den smärta som uppstår i samband med ridning på bett kan andra 
fysiologiska processer starta hos hästen. När ett bett placeras i munnen stimuleras 
hjärnan till att tro att hästen ska äta, för något är i munnen (Cook 1999). Det startar 
enligt Cook (1999) en tuggreflex och salivavsöndringen börjar, men samtidigt ska 
hästen motioneras och tränas vilket skapar en fysiologisk konflikt. Hästen är ett djur 
som andas genom näsborrarna och vid träning borde hästens mun vara stängd och 
läpparna ihop för att andningen ska kunna ske obehindrat (Cook 1999). Bettet gör 
att det här inte är möjligt och leder ofta till att munnen är öppen (Cook 1999).  

Stångbett används flitigt inom ridsporten och kandar är idag ett krav på de högsta 
nivåerna inom dressyrtävling trots att den forskning som Björnsdóttir, Kristjansson 
& Lundström (2014) utfört visar att användning av kandarstång kan ifrågasättas ur 
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djurskyddssynpunkt. Kandar är ett huvudlag som består av en kandarstång och ett 
bridongbett.  

 
Bild: Kandar bestående av ett bridongbett och ett stångbett med kedja (vänster bild) under 
hakan. Nosgrimman sitter över nosryggen och på den högra bilden visas de 4 tyglar som 

krävs vid ridning  

Fotograf: Therese Nordin 

Det är ingen annan disciplin inom ridsport som kräver lika lång utbildningstid som 
dressyr för att nå toppen, Grand Prix nivån (Leitch 2011). Dressyrhästen förväntas 
prestera på denna nivå efter 5-7 år i träning när hästen är mellan 9-12 år gammal 
(Leitch 2011). Det krävs stor muskelmassa för att kunna utföra den grad av samling 
som krävs samtidigt med en lätthet i steget som vanligtvis inte kommer naturligt för 
hästen (Leitch 2011). Dressyrhästen tränas vanligtvis intensivt i perioder för att 
under några minuter på tävlingsbanan prestera sitt absolut bästa (Leitch 2011). För 
att få hästen att prestera till den nivå ryttaren önskar har grymma metoder används 
även under modern tid (Leitch 2011). Metoder som tvingar hästen att lyfta på benen 
högre och längre än vad den normalt skulle gjort, stympning av tungan, hårt 
åtspända nosgrimmor, hårt åtspända kedjor samt överdriven användning av spön 
och sporrar (Leitch 2011).  

1.3 Féderation Èquestre Internationale, FEI  
 

Dressyr är en av ridsportgrenarna och Féderation Équestre Internationale (FEI), det 
internationella ridsportförbundet, kräver att alla som är involverade i internationell 
ridsport måste följa de regler som FEI sätter upp för de olika grenarna. Alla 
involverade måste erkänna och acceptera deras uppförandekod som lyder att hästens 
välfärd alltid måste sättas först och aldrig får undermineras av tävling eller 
kommersiella syften (FEI, 2019). Under uppförandekoden punk 1b ska hästar endast 



 

5(30) 
  

hållas i sådan träning som matchar deras fysiska kapacitet och nivå av mognad. 
Metoderna för att träna hästar får inte skapa rädsla eller vara våldsamma. Under 
artikel 401 i handboken punkt 5 framgår att hästen ska acceptera bettet med en 
konstant lätt och mjuk och kontakt med ryttaren. Huvudet ska vara stadigt placerat 
lite lätt framför vertikal vinkel och inget motstånd ska göras mot ryttaren. 

I dressyrregelhandboken går det även att läsa om vilken utrustning som är tillåten att 
använda och inte, samt på vilka nivåer i dressyren som det krävs att ryttaren rider på 
kandar (FEI, 2019). I artikel 428 i handboken för dressyrtävling punkt 2.1.5 står att 
nosgrimman aldrig får vara så hårt spänd att den orsakar skada på hästen. Dock 
finns det inget mätverktyg eller sätt att bedöma vad som är för hårt. Träns (med ett 
bett) är tillåtet att använda upp till Grand Prix. Enligt punkt 2.2 (artikel 428) är 
kandar ett tvång i CDI3*/4*/5* vilket är olika nivåer inom internationell Grand Prix, 
samt i U25 vilket är ungdomsklasser upp till 25 år på Grand Prix-nivå, och i alla 
mästerskap och turneringar förutom på ponnynivå. Enligt punkt 3 måste alla bett ha 
hela ytor och en kandarstång måste minst vara 12 mm tjock och ett bridongbett 
minst 10 mm brett. Längden på skänklarna får enligt punkt 3.3.1 vara max 10 cm 
långa.  

I Sverige har Ridsportförbundet skapat tävlingsreglementen för de olika 
disciplinerna inom ridsport och i tävlingsreglemente II (TR II) kontrolleras 
dressyrtävlingarna. Under moment 211 står det att från och med Msv B-klasser är 
val av bett valfritt mellan träns eller kandar och ansvaret har förlagts på ryttaren. 
Enligt moment 254 framgår det att vid ridning på kandar måste den huvudsakliga 
kontakten med hästens mun vara med bridongbettet. 

Enligt artikel 1034 i FEI:s handbok under punkt 1 ska det ske en hästinspektion 
innan tävling på alla FEI event för att säkerhetsställa att alla hästar som deltar är 
lämpade för det. I artikel 1038 framgår det att inspektören som utför inspektionen 
vill se hästen röra sig i skritt och trav samt att en mer noggrann inspektion av 
hästens kropp kan ske. Enligt artikel 1047 kan en veterinär när hästen går av banan 
även kontrollera hästens mun och ben för att se om det bildats några sår och om 
hästen blöder utesluts ekipaget ur tävlingen. FEI har även infört en så kallad 
blodregel som innebär att om någon av domarna (antal kan variera från 1-5 
beroende på tävling) eller en inspektör ser färskt blod på hästen, från munnen eller 
någon annanstans så diskvalificeras ekipaget omedelbart och definitivt (FEI, 2019) 

1.4 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur ridning på kandar kan påverka 
hästen fysiskt och psykiskt. Fysiska påverkan begränsas till munnen och huvudet 
och definieras som problem som stör eller gör ont för hästen. Psykisk belastning 
definieras som något som orsakar hästen inre stress eller som skapar en inre konflikt 
med hästens naturliga beteenden. Syftet är även att sätta det i förhållande till hästens 
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välfärd och djurskyddslagen (2018:1192), FEI:s uppförandekod samt 
tävlingsreglementet inom dressyren. 

Frågeställning lyder: 

- Vilka är de vanligaste skadorna i hästens mun efter användning av kandar? 
- Vilka typiska beteenden kan hästen uppvisa vid smärta eller psykisk 

belastning? 
- Är ryttaren ansvarig för psykiskt belastning och smärta som kan uppstå i 

munnen vid ridning?  
-  Är ridning på kandar förenligt med djurskyddslagen (2018:1192) och FEI:s 

uppförandekod?  

2 Material & Metoder 
Arbetet är en kvalitativ litteraturstudie som har utförts genom att granska befintlig 
litteratur. Den litteratur som arbetet har grundats på är vetenskapliga böcker, artiklar 
och hemsidor inom hästbranschen så som FEI och Svenska ridsportförbundets. 
Litteratursökningen har gjorts via söktjänsten OneSearch, Science Direct och 
sökmotorn Google Scholar. För att beskriva hur användningen av kandar påverkar 
hästen har jag använt fackgranskade tidskrifter (på engelska peer review). 
Sökningen avgränsades till artiklar tillgängliga i fulltext, engelska och endast 
artiklar. Jag har inte haft en specifik tidsgräns på vetenskapliga artiklar då ämnet i 
sig är tillräckligt begränsat att finna information om. Exempel på sökord som har 
använts är: Bit and equine (2 313 träffar), Snaffle bit (161 träffar), Curb bit (48 728 
träffar), Mouth problem in horses (21 984 träffar), Horses mouth (21 984 träffar), 
Horses anatomy (9 994 träffar), Horses pain respons (32 träffar), Equine oral (87 
träffar), Stress in ridden horses (36 400 träffar). Jag sorterade sedan ut de artiklar 
som hade en intressant titel och som berörde ett ämne jag kunde ha nytta av. Sedan 
läste jag artikelns sammanfattning för att avgöra om det var värt att läsa hela 
artikeln.  

För att beskriva och förstå hästens anatomi och allmänt om dressyrgrenen har jag 
använt mig av kursböcker, facklitteratur, anatomiböcker och hemsidor. För att 
inhämta de författningar och de av branschens egna regler som var tillämpbara har 
jag besökt Jordbruksverkets hemsida samt sökt på Google efter FEI:s och 
tävlingsreglementet regler.  

2.1 Dataurval 
För att hitta relevanta artiklar vid stort antal träffar vid sökning skapade jag vissa 
kriterier som jag formulerade om till analysfrågor som hjälp för att sortera ut de 
artiklar som kunde bidra till min undersökning. Analysfrågorna har varit: 1) berör 
studien ett ämne som kan hjälpa mig besvara mina forskningsfrågor och berör den 
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hästar? 2) kan studien bidra till att skapa en större förståelse i sammanhanget? 3) Är 
texten relevant för att förstå betydelsen av min forskningsfråga? De artiklar jag 
valde ut berör alla någon form av häststudie, bidrar med information om hästens 
biologi och hästens domesticeringsprocess, belyser problem och skador som kan 
uppstå vid ridning på kandar och andra typer av bett och huvudlag, samt hästars 
smärtrespons i samband med smärta i huvudet. I slutskedet av mitt urval hade jag 38 
artiklar varav 26 presenteras i denna uppsats, utöver det tillkommer de böcker och 
hemsidor som presenteras i referenslistan.  

2.2 Bearbetning av resultat 
 

Efter min datainsamling har jag noterat vilka artiklar som kan bidra till mitt egna 
resultat för att sedan väga dess mot varandra för att slutligen skapa mig en egen 
slutsats. De resultat som bidragit till min egen slutsats sammanställs i resultatdelen. 
För att presentera resultatet tydligt har det delats in under specifika kategorier  

3 Resultat 

3.1 Hästens ätbeteende 
 

Hästen är ursprungligen ett vilt flocklevande djur som var beroende av grässlätter, 
sin vaksamhet, storlek och snabbhet för att kunna överleva (Mills & Redgate 2017). 
Idag finns det flera olika hästraser, alla med olika temperament och syften. Det de 
har gemensamt är att de är avlade för att passa in i den domesticerade formen (Mills 
& Redgate 2017). Det här visar sig inom de olika grenar som finns i hästsporten där 
hopphästar avlas på vissa linjer och dressyrhästar på andra. Det hästarna idag 
spenderar sin tid på skiljer sig avsevärt från vad de gör i det vilda. Den största delen 
av dygnet (9-18 timmar) spenderar hästar i det vilda enligt Mills & Redgate (2017) 
till att söka efter föda beroende på fodertillgång och kvalité. Eftersom hästen är ett 
betesdjur så innebär det även att en central uppgift för munnen att sönderdela födan 
och de växlar normalt sida att tugga maten på (Lundström & Petterson 1991).  

När en häst söker efter föda under långa perioder innebär att den måste ta många 
tuggor. Det uppskattas att en häst tar runt 30 000 tuggor på en dag och tuggar cirka 
60 000 gånger på en dag (Mills & Redgate 2017). Det motsvarar ungefär 40-55 
tuggrörelser per minut förklarar Lundström & Petterson (1991), och när mun-
funktionen är normal rör sig käklederna i harmoni och utan hack i rörelsemönstret. I 
den domesticerade miljön är dessa siffror betydligt lägre då hästar hålls mer inne, på 
mindre ytor och utfodras med mer koncentrerad mat. Det har Mills & Redgate 
(2017) upptäckt kan leda till beteendestörningar så som stereotypier. Författarna 
förklarar att hästen i det vilda är gräsätare eller äter växter som liknar gräs samt 
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rötter och bark. Det saknas en motsvarighet till detta i domesticerade miljöer (Mills 
& Redgate 2017). I fångenskap erbjuds hästen uppvägt foder som består av en viss 
del grovfoder som hö och en viss del kraftfoder. I det vilda är hästen ett bytesdjur 
och det kräver att de snabbt kan reagera och fly. Mills & Redgate (2017) beskriver 
att hästars stora ögon och öron indikerar att syn och hörsel är viktiga sinnen hos 
hästen. Även lukt och smak är relativt väl utvecklade hos hästar.  

3.2 Hästmunnens anatomi 
 

Huden är hästens största känselorgan som är olika känsligt på olika ställen där 
mulen, nacken, manke, bogblad och flanken är ställen med extra mycket nerver 
(Mills & Redgate 2017). Hästens munhåla omges till stora delar av mjuk massa, så 
som kinderna, slemhinnor, tungan och muskler (Doherty 2017). Hästens tänder 
består av cement, dentin, pulpa och emalj. Hästens tänder benämns som hypsodonta 
tänder och människors tänder benämns som brachydonta (Muylle, 1999). Skillnaden 
mellan dessa är att hypsodonta tänders ocklusalyta (tuggyta) består av emalj, dentin 
och cement medan människors ocklusalyta bara består av emalj (Muylle, 1999). När 
hästen äter gräs så påverkas även hästens tänder. Eftersom hästen maler gräset med 
sina tänder slits tandytan allt eftersom och är därför viktigt att tänderna inte tappar 
sin skärpa (Furugren m.fl. 2013). Tänderna utvecklas till att vara så kallade 
strecktecknade och innebär att emaljen är veckad runt tandbenet (Furugren m.fl. 
2013). Veckningen av tanden sker när tanden bildas och det skapas inbuktningar 
både från tuggytan och från tandens sidor (Furugren m.fl. 2013). De här 
inbuktningarna fylls med materialet som kallas cement och ska enligt Furugren m.fl. 
(2013) hindra grus och andra små hårda föremål från att kunna kilas fast och skada 
tanden. Emaljen är det hårdaste och slits därför inte lika fort och på tuggytan skapas 
vassa åsar som effektivt maler sönder gräs vid tuggning, och det här malverktyget 
skärps kontinuerligt vartefter tänderna slits (Furugren m.fl. 2013). För att 
kompensera för det växer inte tänderna ut helt på en gång, utan de har en så kallad 
fördröjd rot-utveckling. Det innebär att en stor del av tanden ligger kvar nere i 
käkbenet medan roten utvecklas (Furugren m.fl. 2013). Hästarnas tänder har alltså 
en avancerad utvecklingsmetod. Den del som syns i munnen kallas för funktionell 
krona och den som ligger kvar i käkbenet kallas för reserv krona. Allteftersom roten 
utvecklas under hästens liv skjuts tanden mer och mer ut (Furugren m.fl. 2013). Det 
här pågår fram tills hästen är runt 20 år gammal, och sedan fungerar tänderna tills 
tuggytan helt slitits ner (Furugren m.fl. 2013).  
 
I hästens mun finns fyra olika typer av tänder. De är framtänderna som heter 
incisiverna och hörntänder som kallas canintänder. De sitter längst fram i munnen 
och är fästa i överkäkens ben. Canintanden finns inte hos alla hästraser och är enligt 
Hoppe (2004) ovanlig hos ston. Utöver dessa två tänder finns det längre bak i 
munhålan 3-4 premolarer och 3 molarer (Hoppe 2004). Lundström & Petterson 
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(1991) har upptäckt att det är molarerna och premolarerna som används som 
tuggtänder hos hästen. De har en kvadratisk form där ytan som ligger mot kinden är 
lätt arkadformad, och den yta som ligger mot gommen är svagt bågformad. I 
underkäken ändrar sig formen på dessa tänder till en mer rektangulär. Ytan som 
ligger mot kinden saknar arkadformmönster (Lundström & Petterson 1991). Mellan 
canintänderna och premolarerna, som Hoppe (2004) förklarar finns en tandfri yta 
som kallas lanerna.  

Hästens tänder är inte skapta för att passa med bett vilket kan leda till problem. I 
överkäken vid premolarerna bildas vid 6-12 månaders ålder en tand som kallas 
vargtand. Den kan skapa stora problem om den kommer i kontakt med bett då den 
ligger nära lanorna och gärna hamnar i kläm (Dixon & Dacre, 2005). Det utrymme 
som bildas mellan lanerna i över och underkäke hos hästen uppskattas att vara runt 
34 millimeter enligt Graham m.fl. (2016). 

3.3 Hästens sätt att visa smärta och obehag 
 

Det är viktigt att kunna bedöma smärta hos djur för att kunna bedöma vilket 
hjälpmedel som behövs för att ta bort smärtan. För att en bedömning av smärtskalan 
ska vara korrekt krävs det att den byggs på dess giltighet och pålitlighet (Costa m.fl. 
2018). Giltigheten försäkrar oss om att skalan verkligen mäter smärta och 
pålitligheten försäkrar oss om att smärtan som mäts är konstant och inte flyktig 
(Costa m.fl. 2018). Hos oss människor anses ansiktsuttryck vara en pålitlig 
indikation på smärta. Costa m.fl. (2018) har i sin studie applicerat det på hästen i 
smärtsituationer mot hela kroppen där även munnen inkluderas. Giltiga indikationer 
hos hästen är enligt Costa m.fl. (2018) bakåtdragna öron, sammanpressning av mun, 
spänning ovanför ögonen, ansträngda tuggmuskler, spänningar runt mun och nos 
samt spända näsborrar. Studien visade att dessa indikationer gick att använda även 
vid en lägre grad smärta och att hästen snabbt markerar när det gör ont på olika 
ställen på kroppen (Costa m.fl. 2018). Författarna förklarar att det även är viktigt att 
tänka på att smärta är en subjektiv upplevelse och att djur inte kan kommunicera 
verbalt. Det innebär att det inte finns någon vedertagen metod för att mäta smärta 
som kan appliceras på alla djur enligt de Grauw & van Loon (2016). Det finns även 
fler faktorer som kan påverka att det är svårt att mäta smärta hos hästen. Eftersom 
de är ett bytesdjur kan det vara extra utmanande då de som många andra bytesdjur 
inte gärna visar sin smärta eller svaghet för öppet. Det kan även skilja sig mellan 
olika avelslinjer och den individuella erfarenheten av smärta (de Grauw & van Loon 
2016). Stimuli eller känslomässiga händelser som för med sig smärta kan även bidra 
till beteendeförändringar hos hästen så som i hur den uppträder, dess hållning, och 
hur hästen går samt interagerar med andra individer (de Grauw & van Loon 2016). 
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3.4 Tecken på smärta och konfliktbeteenden som orsakas av smärta i 
huvudet eller munnen 
 

Hästar som har ont i munnen av olika anledningar kommer troligtvis inte att tömma 
sin mun på foder mellan fodringar. Och kommer samla foder likt en hamster i 
kinderna (Dixon & Dacre 2005). Att samla fiberrik mat mellan tänderna och 
kinderna tros vara ett sätt för hästen att skydda sina kinder om de har sår eller om 
tänderna är vassa (Dixon & Dacre, 2005). Smärta i hästens mun kan även visa sig på  
andra sätt. Genom att hästen bara tuggar på ena sidan, vilket inte hör till det 
normala, eller håller sitt huvud på ett onaturligt sätt för att förflytta maten (Dixon & 
Dacre, 2005). Ytterligare tecken på smärta i munnen kan vara att hästen gärna äter 
mjukt blötlagt foder men undviker hö av hårdare kvalité eller kraftfoder som är 
svårtuggat (Dixon & Dacre 2005). De förklarar även att det kan leda till matvägran 
och att hästen förlorar vikt utan att uppvisa några andra kliniska symptom. 
Troligtvis lär sig ryttaren enligt Dixon & Dacre (2005) upptäcka att en häst har ont i 
munnen genom att problem med bettet uppstår vid ridning, då hästen troligtvis 
kommer försöka stöta bort det.  

Att hästens välfärd påverkas negativt kan ske på många olika sätt. Górecka-Bruzda 
m.fl. (2015) har upptäckt att konfliktbeteende hos djur är en beteenderespons när 
djuret genomgår svårigheter att hantera en miljö eller en situation. Det kan vara 
genom både mentalt eller fysiskt obehag. Obehaget visar sig ofta genom protester 
och motstånd vid hantering, träning eller till utrustning (Górecka-Bruzda m.fl. 
2015). Författarna förklarar även att hästar som tvingas tävla eller träna trots att de 
är psykiskt eller fysiskt oförberedda kan bli lidande av mentala och fysiska skador. 
Inom tävlingsgrenen dressyr har ryttare länge varit kritiserade för att rida hästar i en 
onaturlig vinkling av hals, nacke och huvud och att dressyrhästar ofta visar upp 
konfliktbeteenden (Górecka-Bruzda m.fl. 2015). De beteenden som författarna 
noterar som exempelvis motstånd vid hantering, träning och till utrustning, är 
beteenden som sällan eller aldrig har noterats utföras hos vilda eller ferala hästar. 
Konfliktbeteenden har även Górecka-Bruzda m.fl. (2015) sett ökar desto högre 
svårighetsgraden blir och desto högre krav som krävs på en tävling.  

Det är dock svårt att skilja på smärttecken orsakade av bettet från andra tecken som 
orsakas av att ha en ryttare på ryggen enligt Mellor & Beausoleil (2017). Att den 
ridna hästen gapar, gör konstanta käkrörelser, håller på med bettet genom att tugga 
på det, gnisslar tänderna, tar tag i bettet med tänderna, rullar tungan eller lägger 
tungan under eller bakom bettet, håller på med tungan hela tiden, överdriven 
salivavsöndring och dregling är tecken enligt Mellor & Beausoleil (2017) på att 
hästen gör motstånd mot bettet. Andra tecken är att hästen skakar eller slänger med 
huvudet eller viftar med svansen mer än normalt (Mellor & Beausoleil 2017). När 
dressyrhästen går i en samlad långsam takt har Mellor & Beausoleil (2017) noterat 
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att hästens käkvinklar lätt blir väldigt låga vilket har resulterat i att munnen är delvis 
eller helt öppen samt att hästen slänger eller skakar på huvudet.  

3.5 Bettets placering och påverkan från ryttaren 
 

Vilken reaktion och vilka skador ett bett skapar i munnen påverkas av många olika 
faktorer. Doherty (2017) förklarar att det kan vara faktorer som den individuella 
reaktionen till tryck, anatomi, de morfologiska förutsättningarna samt hur mycket ett 
bett används. Att förekomsten av sår och sårbildning i hästens mun är signifikant 
högre hos hästar som rids med bett, jämfört med hästar som rids på bettlösa 
alternativ är något som Tell (2008) bekräftar i sin studie. Bettet rör sig i sidled i 
munnen och Doherty (2017) har noterat att det skapar ett tryck då bettet förblir på 
samma ställe hela tiden. Det leder ofta till att hästen försöker ändra ställning på 
tunga och käkar för att förflytta trycket.  

Vanliga fynd i hästen mun efter användande av bett är enligt Björnsdóttir, 
Kristjansson & Lundström (2014) tryckskador och sår på slemhinnan, läpparna och 
tungan. Sår i hästens mun kan även uppkomma av olika anledningar. När ett bett 
placeras i munnen och ett tygeltag gör så att bettet dras mot de mjuka vävnaderna 
fram och tillbaka skapas friktion (Scoggings 2001). Det här kan enligt Scoggins 
(2001) orsaka sår eller att tryck skapas mot tänderna som i sin tur kan orsaka slitage. 
Scogging (2001) presenterar från en studie utförd av Dr. Khris Kirkland framgår det 
att efter att ha undersökt flera hundratals slaktade hästar hade över 80 % signifikanta 
skador på slemhinnorna i munnen. Det var i samband med att tänderna blivit vassa 
på grund av nerslitning av bettet.  

När en häst har orala skador kan det tänkas påverka hästen på ett flertal sätt. 
Scoggings (2001) förklarar att det kan påverka hästens prestation avsevärt. 
Storleken och formen på hästens mun påverkar vilken reaktion ett bett ger på hästen. 
Eftersom hästens tänder ständigt växer så förändras hästens mun ju äldre den blir 
(Scoggings 2001). Formen, tjockleken och rörligheten i hästens tunga varierar 
mellan hästarna. Scoggings (2001) förklarar att även faktorer så som temperament, 
attityd och känslighet hos hästen har stor påverkan på hur ett bett passar just den 
individen. En annan avgörande faktor enligt författaren är ryttaren. Alla ryttare 
skapar inte automatiskt skador i hästens mun utan ryttarens känslighet är den 
avgörande faktorn för om en häst får skador i munnen (Scoggings 2001). En ryttare 
med en så kallad hård hand och en dragande kontakt i munnen skapar mer friktion 
och tryck i munnen än en ryttare som är försiktigt och följsam med handen 
(Scoggings 2001). Trots att det gör ont är hästens naturliga instinkt enligt Scoggings 
(2001) att trycka mot smärtan som skapas. Vilket kan upplevas av ryttaren som om 
att hästen lutar sig åt den sidan av bettet som skapar smärta i munnen. När detta sker 
indikerar Hockenhull & Creighton (2013) studie att när problem uppstår i träning 
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med hästen, tenderar ryttare till att ta till ännu skarpare utrustning än vad som 
tidigare använts.   

Det finns idag en mängd olika bett med olika tjocklek och form. Bennet (2001) 
framför hur viktigt det är att bettet noggrant anpassas efter individen och att storlek, 
form och känsligheten i olika hästars mun varierar stort. Ett bett som är för kort 
nyper mungiporna mot käktänderna och ett bett som är för långt kan glida för långt 
sidledes i munnen och orsakar hos en stång att tungporten hamnar på sidan av 
tungan (Bennet 2001). Är det för hårt spänt i sidostyckena på huvudlaget kommer 
en eftergift i tygeln inte att märkas då bettet hela tiden stramar uppåt i hästens mun 
(Bennet 2001). Det är även här viktigt att ta hästens ålder i beaktande då ett bett som 
passade när hästen var 5 år troligtvis inte passar när hästen är 12 år på grund av 
förändringar som skett i munnen förklarar Bennet (2001). Vilken typ av bett som är 
bäst lämpat att använda beror på vilken gren hästen tränas för, hur den förväntas 
hålla sitt huvud och sin nacke.  En dressyrhäst exempelvis, förväntas gå med nacken 
i en vertikal vinkel medan galopphästen förväntas ha en betydligt högre och mer 
horisontell vinkel på sin nacke (Bennet 2001).  

Manfredi, Clayton & Rosenstein (2005) förklarar att vid användning av bett sker 
alltså flera följdreaktioner. När tryck appliceras till tyglarna så applicerar bettet 
tryck till de mjuka vävnaderna i munnen, och via huvudlaget appliceras tryck vidare 
till andra delar av huvud och nacke hos hästen. Den individuella hästens anatomi av 
läpparnas placering, hur mycket plats som finns i munhålan, form på gommen och 
storlek på tungan påverkar även vilken typ av bett som är lämpligt att använda 
(Manfredi, Clayton & Rosenstein 2005).  

Eiseriö m.fl. (2015) har försökt dokumentera fördelningen av trycket i tyglarna 
under ett helt ridpass för att kunna se hur det skiljer sig mellan övningar i olika 
gångarter. Studien visar att trycket i tyglarna varierar mellan gångarter, ryttarens 
position i sadeln, vilken övning ryttaren utför samt utbildningsnivå. En häst som har 
väldigt stora gångarter kräver också en ryttare som kan parera rörelserna utan att bli 
hängandes i tygeln för att finna sin balans (Eiseriö m.fl. 2015). Studien visade även 
att högertygeln ofta hade ett högre tryck än vänster vilket kan bero på om ryttaren är 
högerhänt och starkare i den sidan. Men trycket i tyglarna är mer komplext än så 
och faktorer så som hästens personlighet, vilken gren inom ridsport som utförs och 
dagsformen spelar en stor roll (Eiseriö m.fl. 2015). ). Trycket i tygel kontrolleras 
alltså till största del av ryttaren. Cook (1999) har upptäckts att tygeln används alltför 
ofta som en balansbräda för ryttaren och får på så sätt alldeles för mycket tyngd. 

Även träningstekniker och utrustning har en signifikant effekt på hur hästen mår 
under och efter träning. Olika träningstekniker kan skapa förvirring, konflikt, 
flyktrespons och muskulär nedbrytning hos hästen (McGreevy m.fl. 2011). Hästen 
är ursprungligen inte skapad för att ridas på. Att blir riden är därför en utmaning för 
hästen och det kräver en stor portion anpassning för att kunna vänja sig vid dels all 
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utrustning men framförallt att bära på en människa (McGreevy m.fl. 2011). Hela 
hästens liv efter inridning består av att vänja sig vid saker och anpassa sig till nya 
situationer, ny utrustning, nytt foder, ny ryttare, nytt hem, etc. Det består även av 
många andra inre konflikter så som att släppa kontrollen som det bytesdjur de 
faktiskt är i det vilda till att helt kontrolleras av människan (McGreevy m.fl. 2011). 

3.6 Kandarstångens funktion  
 

Stångbett kan se ut på olika sätt och antingen vara oledade, enkelledade eller 
dubbelledade och kan även vara med eller utan port som är en extra böj mitt på 
stången för att ge plats åt hästens tunga, samt med eller utan kedja (Bennet 2001). 
Ett bett är ofta runt 14-16 millimeter tjockt (Graham m.fl. 2016). Bennet (2001) har 
upptäckt att det är utformningen av bettet som avgör hur skarpt bettet är i hästens 
mun. Ett stångbett har två typer av ringar, den övre ringen fästes i sidostycket i 
huvudlaget och den lägre ringen fästes i tygeln som går tillbaka till ryttarens hand 
(Bennet 2001). Enligt Bennet (2001) är det längdförhållandet mellan mundelen och 
den övre respektive undre ringen som avgör hävstångseffekten. En skänkel som är 
tre gånger så lång som den övre delen ovanför stången kommer enligt Bennet 
(2001) leda till att tygeltaget blir tre gånger så starkt i hästens mun. Om stången har 
en port så kan utformningen av porten ha olika påverkan på hur trycket fördelas i 
munnen. Bennet (2001) har upptäckt att en låg port sätter mer tryck på tungan och 
lanorna medan en hög port sätter hårdare tryck mot den känsliga gommen. Bennet 
(2001) förklarar att portens uppgift är att fördela bettets kraft så det inte enbart 
placeras på tungan. Utformningen av porten kan även leda till olika typer av skador. 
Skador på gommen kan förekomma vid höga portar men en låg port behöver inte för 
den sakens skull anses vara mildare och skapar ett större tryck på lanorna (Bennet 
2001). Stångens effekt förstärks även av hur hårt kedjan under hakan spänns då det 
är den som reglerar bettets rörlighet, en hårt spänd kedja gör att hävstångseffekten 
börjar direkt när ett tygeltag utförs (Bennet 2001). Bennet (2001) förklarar att när ett 
tygeltag utförs börjar skänklarna på bettet rotera och kedjan under hakan dras åt. 
Graham m.fl. (2016) har upptäckt att ju större rotation som är möjligt på skänklarna, 
skapar ett desto större tryck underifrån.   
 
Själva kandaret är en kombination av en stång tillsammans med en bridong (ett 
två/tredelat bett med fasta eller rörliga bettringar), där det fästs varsin tygel i varje 
sidostycke vilket resulterar i 4 tyglar totalt (Bennett 2001). Det huvudlag som 
används på hästen består av flera olika delar. Det finns en nosgrimma som spänns 
runt nosryggen som förhindrar hästen från att öppna sin mun och håller huvudlaget 
på plats. Genom att spänna nosgrimman hårt ökar kontrollen över hästen (Crago 
m.fl. 2019). Nosgrimman kan spännas olika hårt och efter ryttarens önskemål. Det 
finns ännu inget standardiserat sätt att mäta hur hårt en nosgrimma ska spännas 
enligt Crago m.fl. (2019) för att inte orsaka hästen smärta. Tidigare har FEI 
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tillämpad två-fingers regeln där två fingrar skulle få plats emellan hästens nosrygg 
och nosgrimman (Crago m.fl. 2019). Men det har nu förkastats då det inte ansågs 
vara tillräckligt standardiserat enligt Crago m.fl. (2019). Nosgrimmor kan vara olika 
breda och olika tjocka, vissa mer mjuka och ergonomiska än andra (Crago m.fl. 
2019). Breda nosgrimmor riskerar enligt Crago m.fl. (2019) att trycka in huden och 
de mjuka vävnaderna mot käktänderna och skapa tryckskador. Hårt åtspända 
nosgrimmor kan också förhindra hästen från att utföra normala beteenden så som att 
slicka, gäspa och svälja (Crago m.fl. 2019). Utöver det kan även smärta uppstå 
under nosgrimman om det utvecklas skav, eller om huden svullnar upp vid 
ansträngning (Crago m.fl. 2019).  

Kandaret är en kombination av bett som gör hästen extremt känslig och som 
möjliggör placering av hästens huvud med mer finess än vad något annat bett tillåter 
(Bennet 2001). Tanken är att den största delen av kommunikationen ska ske via 
bridongbettet och att stångens roll endast är en passiv hjälp vid samling och balans 
av hästen (Bennet 2001). När tygeln som leder till stångbettet blir för spänd blir 
trycket i hästens mun väldigt hårt och är oftast den största anledningen till att 
problem och skador i samband med ridning på kandar uppstår (Bennet 2001).  

  

 

 

  

 

Bild 1: Rak kandarstång 
Bild 2: Kandarstång med 
bred framåtlutad port 

Bild 3: Bridongbett Bild 4: Stångbett med hög 
port 

Bildkälla: Therese Nordin 
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Principen av att rida på denna kombination är att betten ska fungera oberoende av 
varandra (Cross m.fl. 2016). Bridongen ska användas som den generella kontrollen 
av riktning och fart medan stångbettet ska fungera som en extra hjälp för att 
förstärka bettet vid behov (Cross m.fl. 2016). Behovet kan uppstå enligt Cross m.fl. 
(2016) när ryttaren vill kunna rida med mer precision och mindre hjälper.  

3.7 Kandaranvändningens fysiska påverkan på dressyrhästen 
 

Cross m.fl (2017) har i sin studie upptäckt att trycket från en kandarstång är mer 
konstant än tidigare trott. Det indikerar att bridongbettet trycker ner stångbettet och 
på så vis skapar tryck på lanerna. Författarna anser att det kan användas som en 
indikation på att bettkombinationen inte ryms i munnen och inte uppfyller den 
funktion som de är skapta för. Trycket från stångbettet har inte tidigare antagits 
finnas där hela tiden så som deras studie bekräftar. Studien bekräftar även att betten 
inte är kompatibla med varandra då stångbettet påverkas av vad som händer med 
bridongbettet och betten på så vis inte är oberoende av varandra. Cross m.fl. (2017) 
förklarar även att när ryttaren rider och rytmiskt ska följa hästens rörelser sker det 
periodvis eftergifter av tygeln vilket gör att bridongbettet kan hamna ovanpå 
stångbettet. Det leder till att stångbettet påverkas av alla tygeltag som utförs i 
bridongtygeln och då trycks ner. Stångbettet trycker då konstant i hästens mun utan 
att tyglarna till stångbettet behöver vara särskilt spända (Cross m.fl. 2017). Betten 
kan enligt författarna fungera separat men kombinationen av dem ger dåliga 
förutsättningar och kan vara smärtsamt och obehagligt för hästen.  

Björnsdóttir, Kritjansson & Lundström (2014) har i sin studie på tävlande 
Islandshästar upptäckt att användning av stångbett med en port kan vara en stor 
riskfaktor till allvarliga sårskador på lanerna i munnen. Skadorna som orsakats av 
porten var främst i gommen och hittades hos 51 % av de hästar som reds med 
stångbett med en port. Liknande skador hittades endast hos 13 % av de hästar som 
reds med ett vanligt tränsbett. Anledningen tror författarna är att porten gör det 
lättare för hästen att lyfta bettet med tungan för att undvika tryck i mungiporna och 
istället försöker skjuta det uppåt i munnen. Tryckskador på tunga och lanor som 
orsakas av stångbett är oftast ett resultat av överdriven styrka i ryttarens hand enligt 
Dixon & Dacre (2005) och kan leda till att det utvecklas infektioner i käktänderna. 
Trycket kan även variera enligt Dixon & Dacre (2005) studie beroende på 
skänklarnas mekanik och längd men bettet skickar alltid starka signaler till hästen.  

Utöver det tryck som skapas i munnen påverkas även nacke och nosrygg av att 
dressyrhästen ska gå i en vertikal ställning med halsen. Det blir tryck och friktion på 
nacken och på nosryggen enligt Murray m.fl. (2015). Författarna förklarar att det 
kan synas på huden genom att det blir irriterat och där päls skavs bort. Olika 
designer på huvudlag skapar olika mycket tryck på olika ställen. Det indikerar hur 
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viktigt det är att ha rätt design på huvudlaget och att det är anpassat till hästens 
huvud, personliga preferenser och om hästen är extra känsligt någonstans för att 
uppnå god välfärd (Murray m.fl. 2015).  

3.8 Kandaranvändningens psykiska påverkan på dressyrhästen 
 

Hästar är väldigt anpassningsbara och toleranta mot hur vi människor hanterar dem. 
Det är något som McGreevy m.fl. (2011) förklarar kan leda till att de blir sårbara 
och att deras välfärd lätt påverkas negativt. Vissa hästar som introduceras för kandar 
har i McGreevy, Warren-Smith & Guisard (2012) studie visat sig få förhöjda 
stressresponser och författarna förklarar att det kan indikera att de hästarna behöver 
en längre invänjningsperiod. Författarna mätte temperaturökningar i hästens öga när 
hästen bar kandar. Ökningen av temperaturen i ögat var i positiv korrelation med 
ökning av kortisolhalterna i samband med en smärtrespons. Termografiska 
förändringar i ögat har använts för att undersöka stress på kaniner, boskap och 
tidigare hästar (McGreevy, Warren-Smith & Guisard 2012). Författarna förklarar 
dock att den ökande nivån av kortisol är den främsta och mest vedertagna metoden 
att mäta stressresponser på. Kortisolnivåerna går att mäta hos hästen genom att ta ett 
blodprov eller ett salivprov exempelvis innan ett test och ett till blodprov efter ett 
test för att sedan jämföra kortisol nivåerna (Popescu m.fl. 2012). Studien utfört av 
McGreevy, Warren-Smith & Guisard (2012) har även uppmärksammat att 
stressresponsen sker utan att någon spänning från en tygel finns. Författarna anser 
att en häst ska skolas in varsamt och introduceras långsamt till nya saker. Att 
introducera ett kandar för en häst kan till exempel göras genom att först låta hästen 
ha det på sig, sedan rida ut i skogen på långa tyglar för att sedan allteftersom 
applicera mer och mer tryck i tygeln. Det här är viktigt då kombinationen som 
består av både ett bridongbett och ett stångbett allvarligt kan skada hästens psyke 
och mun om hästen inte är inskolad korrekt eller om ryttaren inte är tillräckligt 
tekniskt kunnig att hantera ett sådant bett (Bennett 2001). Betten i kombination med 
varandra leder till att ryttaren kan rida med finjustering då stångbettet finns som en 
passiv hjälp och ska underlätta att rida hästen i balans och öka hästens samlings grad 
(Bennett 2001). 

Utöver dessa metoder kan stress mätas genom att studera ansiktsuttryck hos den 
ridna hästen enligt Hall m.fl. (2013). Öronens position och rörelse är den primära 
signalen för om hästen är spänd eller avslappnad. Om öronen är strukna bakåt eller 
är i en bakåtlutande position indikerar det enligt författarna att hästen är i ett 
negativt mentalt tillstånd. Öron som pekar framåt tolkas oftast som ett tecken på 
intresse, att hästen är alert och uppmärksam samt att när de rör sig fram och tillbaka 
lyssnar hästen (Hall m.fl. 2013). Andra ansiktsuttryck enligt författarna som tyder 
på att hästen upplever en inre konflikt är spänningar runt munnen. Orala stereotypier 
så som slickande, läpprörelser, och onormalt öppnande av munnen är onormala 
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orala beteenden (Hall m.fl. 2013). Medan tandklapprande och att bita tag i bettet kan 
ses som stressrelaterade beteenden (Hall m.fl. 2013). Hästens psykologiska respons 
till en viss situation eller utrustning kan även mätas genom att observera hästens 
hjärtfrekvens (Hall m.fl. 2013). Det är dock svårt att avgöra vad det är hästen 
reagerar på om det mäts under exempelvis ridning.  

Även Cook (1999) har i sin studie upptäckt att om kandaret skapar obehag, smärta 
och skada, kan det vara en anledning till att hästen inte vill prestera när den ombes 
att göra det och även leda beteendeproblem. Författaren har noterat att bettet 
påverkar många reflexer hos hästen och att det ofta blir psykologiskt 
motsägelsefullt. Det stör även andningen och hästen rörelseförmåga. McGreevy 
m.fl. (2011) förklarar att den kroniska psykiska stressen som uppstår vid intensiv 
träning och utrustning som framkallar ett obehag kan utsätta hästen för skador i 
vävnad och även minskat immunförsvar. All utrustning som är tryckbaserad, så som 
kandarstången är genom hävstångseffekten, placerar hästen i ett diskriminerande 
dilemma då hästen måste svara på trycket från ett bett men samtidigt ignorera andra 
tryck som trycket från sadelgjorden enligt författarna. Hästen har i deras studie inte 
setts habituera till trycket från bett. McGreevy m.fl. (2011) har också upptäckt att 
inre stress kan uppstå när hästen gapar eller försöker trycka bettet ifrån sig och 
ryttarens reaktion är att spänna åt nosgrimman hårdare så att hästen inte längre kan 
öppna munnen. McGreevy, Warren-Smith & Guisard (2012) förklarar att den inre 
stressen då uppstår för att hästen inte längre kan utföra de orala behov den har som 
att tugga, slicka och gäspa. En konsekvens av detta som författarna har upptäckt är 
att det kan leda till att domaren på en dressyrtävling inte kan se orala 
konfliktbeteenden. Eftersom hästen inte har möjlighet att utföra dem om 
nosgrimman är för hårt spänd. Dock utförs det av ryttaren ofta i tron om att det ska 
underlätta för hästen att acceptera bettet och att hästen inte ska kunna dra lika starkt 
i tyglarna (McGreevy m.fl. 2011).  

Utöver den stress som kan uppstå hos hästen när den ombes utföra vissa rörelser 
eller genom att bära extra vikt som en ryttare finns det enligt König m.fl (2017)  
andra faktorer som kan orsaka psykisk stress. Exempelvis genom att hästen frekvent 
presenteras för nya och främmande stimuli, situationer och miljöer under träning 
och tävling. Det leder ofta till att en av de största stressfaktorerna hos hästen är 
ångest och rädsla enligt författarna. Hästen kan även påverkas av ryttarens inre 
status så som stress, rädsla eller osäkerhet och enligt König m.fl (2017) kan det 
smitta av sig på hästen. En av de största smärtorsakerna till stress som hittas av 
veterinärer är relaterade till skador i munnen, oftast orsakade av det bett som 
använts. Psykisk belastning är något som även uppmärksammas i det svenska 
tävlingsreglementet. I moment 254 i TR II står det att om hästen lägger ut tungan, 
lägger tungan över eller drar upp tungan liksom om den gnisslar tänder eller är 
överaktiv med svansen ska det tolkas som tecken på nervositet.   
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4 Diskussion  

4.1 Skador och problem som kandar kan medföra 
 

Det är många komponenter under användningen av ett kandar som kan påverka 
hästens välfärd. Betten i kombination med varandra utsätter hästen för både fysiska 
skador och psykisk belastning. Betten kan leda till att hästen får tryckskador i 
munnen på lanorna, i vävnaden, gommen och på tungan. Utöver det bidrar betten till 
en ökad risk för inflammationer i framförallt käktänderna. Även andra sår som 
uppstår i munnen bör vara en riskfaktor för att infektioner ska utvecklas. Det slitage 
som bettet förmodas ha på tänderna som Scoggings (2001) beskriver i sin artikel bör 
ha en långvarig effekt på hästens välfärd.  Hästen är beroende av att tänderna 
behåller sin skärpa för att kunna mala sönder fodret, och en reflektion är att detta 
kan störas om ett bett orsakar att tänderna slits annorlunda. Frågan är om det här kan 
påverka att dressyrhästen slås ut tidigare än en häst riden utan bett eller om det 
orsakar att dressyrhästen överlag har ett genomgående tandproblem. Det skulle vara 
intressant att studera detta närmare och se om finns en koppling mellan majoriteten 
hästar som rids på kandar. Cross m.fl. (2017) studie indikerar att bridongbettet och 
stångbettet ihop inte är en ultimat lösning för hästen, då betten inte fungerar i den 
synergi som ryttare tror. Det skapas tryck i munnen som indikerar att betten inte 
ryms i munnen och som gör att betten tappar sin ursprungliga funktion, alltså att 
verka oberoende av varandra (Cross m.fl. 2107). Även detta tror jag kan vara en risk 
för att betten sliter mer på tänderna än vad ryttaren förväntar sig.  

Flera studier som jag presenterar under resultat bekräftar att stångbett och 
bridongbett ihop skapar smärta och obehag för hästen och att när vi adderar en 
ryttare till denna ekvation försämras oftast hästens förutsättningar för god välfärd 
anmärkningsvärt. Utrymmet mellan lanorna uppskattas vara 34 millimeter enligt 
Graham m.fl. (2016) och att två bett då som är mellan 14-16 millimeter vardera ska 
rymmas där samtidigt som hästen ska ha möjlighet att andas och tugga ordentligt, 
uppfattar jag som orimligt. Doherty m.fl. (2017) poängterar även hur viktigt det är 
med den individuella anatomin hos hästar när det kommer till bett. Alla hästar har 
olika morfologiska förutsättningar för vilket bett som kan användas, likväl som vi 
människor har olika storlek på munnen och har olika problem i munnen som gör oss 
olika känsliga. Jag tror att det uppstår problem med att definiera kandar som ett bra 
eller dåligt redskap att använda vid ridning, just på grund av att det är svårt att 
tillämpa ett generellt problem på alla hästar. Det finns vissa hästar som presterar bra 
på kandar och där inga synliga skador kan påpekas. Men som resultatet bekräftar så 
sker det även en stor psykisk belastning när kandar används, som kan vara svårare 
att upptäcka. Det är många naturliga beteenden hos hästen som hämmas och det kan 
uppstå en viss stressrespons vid ridning på kandar.  
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Både Cook (1999) och Manfredi, Clayton & Rosenstein (2005) förklarar att förutom 
betten och de skador de bidrar med så appliceras det även ett avsevärt tryck på andra 
delar av huvudet och på hästens nacke. Det sker ofta i sammanhang med att hästen 
försöker komma ifrån bettet, troligtvis på grund av ett smärtsamt tryck eller en 
skada i munnen. Huvud och nacke är viktiga för hästens balans och om trycket från 
träns minskas där och ger muskler och nerver mer frihet kan det troligtvis öka 
hästens balans och möjlighet att prestera (Hill 2015). Som ryttare tror jag önskan 
alltid är att hästen ska kunna prestera så bra som möjligt. Om kunskapen hur fel 
utrustning kan hämma prestationen och utvecklingen fanns, så skulle det vara mer 
självklart att välja en annan utrustning.  

Även nosgrimman på kandaret kan förhindra hästen från att utföra normala 
beteenden som att tugga och gäspa när den spänns för hårt enligt Crago m.fl. (2019). 
Det uppstår en problematik när det inte finns något standardiserat sätt att mäta hur 
hårt eller löst en nosgrimma ska spännas. Det lämnar över ansvaret på den enskilda 
ryttaren att avgöra vad som är bäst för hästen vilket är svårt när det inte finns 
tillräckligt med vägledning inom ämnet. Jag tror att om det framkom ett sätt att mäta 
detta på skulle det bli lättare för gemene man att försäkra sig om att nosgrimman 
inte skadar hästen. En reflektion är att det kanske inte behöver vara så svårt. Kanske 
kan man i förhållande till omkretsen där nosgrimman ska sitta definiera ett visst 
mått som ska lämnas fritt under nosgrimman.  

Idag finns det många alternativ på marknaden som är designade just för att undvika 
tryckskador och problem relaterade till användningen av nosgrimma. Men även här 
kvarstår problematiken kring hur hårt själva nosgrimman ska spännas. Om en 
nosgrimma spänns hårt, oberoende av hur den ser ut så lär problemen i hästens mun 
kvarstå. Det finns även huvudlag som är designade för att undvika tryck vid öron 
och nacke men samma problematik uppstår där. Om inte huvudlaget är anpassat rätt 
för den enskilda individen och om inte ryttaren vet exakt hur den ska spänna alla 
remmar kommer det troligtvis fortfarande utsätta hästen för smärta och obehag. 
Bettlösa alternativ kan vara en lösning för hästar som får väldiga problem med bett 
men McGreevy m.fl. (2011) förklarar att det inte heller är optimalt då även det är 
beroende av negativa förstärkningar genom att hästen slipper tryck vid lydnad.  

4.2 Beteenden som hästen kan uppvisa vid fysisk smärta och psykisk 
belastning 
 

Jag tror att många av de konfliktbeteenden som presenteras under resultatet är 
beteenden som de flesta ryttare kan relatera till i olika situationer. Och precis som 
Górecka-Bruzda m.fl. (2015) förklarar så är det just vid träning och hantering som 
dessa beteenden uppstår. Alltifrån att hästen gnisslar tänder, är orolig med tungan, 
får en ökad salivutsöndring och dräglar mer än vanligt, eller problem vid ridning 
med att hästen lägger tungan över bettet. Jag tror att det är få ryttare som verkligen 
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reflekterar över hur mycket det faktiskt påverkar hästen och exakt vilka de 
bakomliggande orsakerna är. Ofta försöker ryttaren lösa problemet genom att ändra 
utrustning, istället för att utreda om det beror på ett mentalt eller fysiskt obehag. 
Resultatet förklarar att konfliktbeteenden är en beteenderespons när djuret 
genomgår svårigheter att hantera en miljö eller en situation (Górecka-Bruzda m.fl. 
2015). En reflektion jag gör är att alla dessa beteenden är något som jag ett flertal 
gånger har sett vid tävlingsplatser på olika hästar. Att vara på en tävlingsplats lär 
vara påfrestande för hästen bara när det kommer till att hantera den miljön som 
oftast är ny och främmande. Att då samtidigt hantera en svår situation med att 
exempelvis bära ett kandar förstår jag kan utlösa dessa konfliktbeteenden. Något 
som sällan uppmärksammas. Det svenska tävlingsreglementet bedömer vissa av 
dessa beteenden som ett tecken på nervositet. När det egentligen skulle kunna vara 
tecken på att hästen upplever smärta som härstammar från skador i munnen. Dock 
så sker ju dessa beteenden inte bara på tävling utan även hemma i hästens trygga 
miljö, vilket indikerar ännu starkare att utrustningen vi väljer till vår häst har en 
påverkan på hästens välfärd. För att studera hur och om kandaret stressar hästen 
skulle metoden som Hall m.fl (2013) kunna användas genom att studera 
ansiktsuttryck på en grupp hästar som rids på kandar.  

Dressyr är vanligtvis inte den disciplin inom ridsport som i första hand kritiseras för 
påverka hästens välfärd negativt utan ingår ofta när det diskuteras områden generellt 
som ingår i hästens välfärd (Leitch 2011). Ändå så är dressyren den gren inom 
ridsport som allt mer kritiseras för att rida hästen i en onaturlig vinkling av hals, 
nacke och huvud (Górecka-Bruzda m.fl. 2015). Jag tror att en stor del av 
problematiken ligger i att ryttare så gärna vill lyckas och prestera bättre för varje 
tävling. Min egen erfarenhet från de år jag varit verksam inom dressyrtävlingar och 
inom sporten är att det är en väldigt prestigefylld sport. Det ställs höga krav från ens 
tränare att alltid bli bättre och framför allt att hästen ska utvecklas hela tiden. Målen 
som byggs upp är allt för ofta i förhållande till nästa tävling, vad som borde vara 
nästa steg och vad som krävs för att hinna med vissa kval eller för att delta på 
viktiga tävlingar. 

Användningen av tvångsmedel, som ett kandar är har normaliserats inom 
dressyrgrenen och är något som länge varit en tradition för ryttare att använda. De 
flesta lär sig rida på vanligt tränsbett. Men det finns en viss status i att börja rida på 
kandar och tillhöra ”dem” som rider klasserna där kandar får användas. Jag tror att 
många börjar rida på kandar endast av den anledningen att klassen de ska tävla i 
tillåter det. De funderar nog egentligen inte på om det är ett hjälpmedel de har ett 
behov av, eller om det kommer gynna ekipagets prestation ihop. I många fall är det 
nog så att kandaret blir rörigt för en ovan ryttare med två extra tyglar och att det 
snarare hejdar ekipagets framgång.    

Jag tror att många av de beteenden som räknas som konfliktbeteende generaliseras 
av ryttaren och tolkas på ett sätt som passar utvecklingskurvan bättre. Att hästen 
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slänger med huvudet kategoriseras ofta som ett unghästbeteende snarare än ett 
konfliktbeteende. Att hästen blir stark i handen kategoriseras ofta till att det är en så 
kallad ”het” häst med mycket energi. Jag tror att det här är något som oftast sker på 
grund av okunskap och inte av ovilja att hästen ska må bra. Hästen är ofta väldigt 
viktig för ägaren och det finns i nästan alla fall en stor omsorg och affektion till 
djuret. Studier som den skriven av Horna m.fl. (2018) som förklarar att en stor del 
av hästens prestation är baserat på inre egenskaper hos hästen, är viktiga att 
förmedla. Egenskaper hos hästens så som karaktär, temperament och arbetsvilja är 
något en tränare sällan har diskuterat med mig när målsättningen för nästa 
tävlingssäsong har varit aktuell. Jag tror även att det är viktigt att applicera det vid 
val av utrustning eftersom resultatet visar att vissa hästar helt enkelt inte har samma 
fysiologiska förutsättning för att bära kandar som andra. Att hästen får ta 
konsekvenser som fysiska skador eller psykiskt belastning bör aldrig vara ett 
alternativ.   

Jag skulle aldrig springa med för trånga eller för tunga skor eller ha på mig något 
som skapade ett obehag eller smärta. Jag skulle inte heller kunna prestera mitt bästa 
om det var något som tryckte eller gjorde ont. Så tanken på att det är något som 
hästen utsätts för, samtidigt som den förväntas prestera på elitnivå i många fall är 
enligt mig, väldigt motsägelsefullt. Det här går även att relatera till om nosgrimman 
spänns för hårt. Där hästen har en sårig mun och hindras från att lindra sin smärta 
genom att öppna munnen.  

4.3 Ryttarens inverkan på hästens välfärd i samband med ridning på 
kandar 

 
En teori är att kandaret används av ryttare för att lättare kunna visa upp svåra 
rörelser på sin häst. Då det ger mer precision genom dubbla bett och dubbla tyglar, i 
placeringen av hästens huvud och reglering av hästens fart. En reflektion av det är, 
att borde det inte vara mer logiskt att inte rida på kandar för att verkligen visa upp 
sin kunskap/teknik att samverka med hästen utan dessa hjälpmedel. Idag tillåts det i 
alltfler tävlingsnivåer inom dressyren att ryttaren får välja mellan att rida med 
vanligt träns eller med ett kandar vilket är ett bra steg på vägen men om hästens 
välfärd skulle vara första prioritering skulle det kanske inte behöva vara ett val. Det 
skulle utesluta att ryttare på dessa nivåer, som då också får antas inte besitter den 
skicklighet och erfarenhet som ryttarna på de högsta nivåerna gör inom dressyren, 
att rida på kandaret överhuvudtaget. För precis som Scoggings (2001) visar i sin 
studie är ryttaren en av de största faktorerna till hästens skador i munnen, beroende 
på vilken styrka som används vid ridning. Det bekräftas av Dixon & Dacres (2005) 
studie som har upptäckts att skador i hästens mun oftast är på grund av en alldeles 
för stark hand. Utöver de skador som fysiskt kan uppstå i hästens mun förklarar 
König m.fl (2017) att stress och oro som ryttaren själv upplever kan överföras till 
hästen. Kandaret är en avancerad utrustning att bemästra med sina 4 tyglar och 
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skarphet att jag kan föreställa mig att den ryttare som inte är redo att använda det, 
själv upplever det som stressande. Förutsättningarna för att hästen och ryttaren då 
ska uppfatta detta verktyg som harmoniskt och behagligt förminskas avsevärt.  

En annan aspekt i ryttarens utbildning är någon som Bennet (2001) lyfter. Det är hur 
viktigt det är att ryttare är tekniskt kunnig att hantera den typ av svår utrustning som 
ett kandar faktiskt är. Och det faktum att bettet alltför ofta används som en 
balansbräda av oss ryttaren som Cook (1999) förmedlar i sin studie är ännu en 
indikation på att alla inte är redo eller lämpade för att använda sig av ett så starkt 
hjälpmedel. För bettet placeras, vilken kombination eller typ det än är, på hästen 
känsligaste del. Det är en stor riskfaktor för hästen välfärd samt att kandar är något 
som egentligen vilken ryttare som helst får köpa och använda på sin häst. Jag anser 
att hur ryttaren väljer sin utrustning är en viktig del i hur hästens välfärd påverkas. 
Hockenhull & Creighton (2013) studie undersöker delvis hur ryttare väljer den mest 
lämpade utrustningen till sin häst samt vad dessa beslut grundar sig på, samt 
ryttarens kunskaper och hur mycket jobb som läggs ner på att fatta beslutet. Det 
finns en viss underliggande oro att utrustning väljs för att lösa problem som en typ 
av ”quick fix” på exempelvis beteende problem hos hästen som uppstår vid träning 
(Hockenhull & Creighton 2013). Jag överraskades över resultatet i studien där det 
vanligaste svaret hos deltagarna var att de valt den utrustning som bäst hjälpte dem 
att kontrollera hästen, antingen som en nödvändighet eller en säkerhetsåtgärd. Andra 
svar var att det användes för att hästen fungerade bra med utrustningen, att viss 
utrustning krävdes vid viss aktivitet, utrustningen användes för att tackla ett visst 
problem med hästen och dess prestation och vissa ryttare använde en viss utrustning 
utifrån egna preferenser. Endast 3 % (av 1036 deltagare) svarade att de använde den 
utrustning som uppfattades vara den snällaste mot hästen. Det här låter jag 
representera den syn som idag finns på hästen i relation till att vara ett redskap för 
sin egen framgång inom sporten.  

Troligtvis finns det även många missuppfattningar gällande utrustning där 
kunskapen egentligen baseras på snacket som florerar i stallet eller vad som är 
trendigt. Porten på kandarstången är något som jag uppfattar att ryttare tror ska vara 
ett snällare alternativ till en rak stång för hästen och som oftast används av välvilja. 
Medan resultatet visar på att även den skapar anmärkningsvärda problem för hästen 
och framför allt i gommen. Återigen bekräftas det att en handling som leder till 
skador på hästen har skett på grund av okunskap. Jag tror att den sårbarhet som 
finns hos hästen på grund av deras anpassningsbarhet är något som lätt överutnyttjas 
och är något som blivit socialt accepterat inom ridsporten att göra. Det är viktigt att 
förstå att det är just hästens anpassningsbarhet som gör dem sårbara. Jag tror att 
genom att förbättra hästens hälsa och välfärd kommer det troligtvis leda till hästar 
som är mer säkra att hantera, presterar bättre och som är glada i sin träning, vilket 
jag är övertygad om att majoriteten av ryttare vill uppnå.  
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En ytterligare reflektion jag gör baserat på egna observationer av ridsporten 
generellt är att de flesta diskussioner inom ridsporten handlar om hur ryttaren ska nå 
dit den vill. Vilka som är de bästa träningsmetoderna och hur ryttaren mentalt ska 
arbeta med sig själv för att nå dit. I dessa diskussioner är det sällan jag 
uppmärksammat något om hästen och hur dessa metoder kommer påverka hästens 
mentala tillstånd. Det här tycker jag exemplifierar det Cserhalmi (2004, s 322) 
beskriver som att människor idag har en sämre förmåga att leva sig in i djurens 
lidande och att hästens värde idag undervärderas.  

Något som McGreevy m.fl. (2011) vill uppmärksamma är vikten av att ha ett 
holistiskt perspektiv på hästen och dess prestation. Detta för att hästar och ryttare 
ska kunna träna på elitnivå, och samtidigt kunna minska skador och maximera 
hästens glädje och välmående. Hästens mun har aldrig utvecklats för att bära bett 
och författarna är likt som jag, häpnande över det faktum att det fortfarande är ett 
krav på de högsta nivåerna inom dressyr. Jag anser att det är viktig att ryttaren tar ett 
ansvar för att minimera stress och konflikter hos hästen. Idag finns det fortfarande 
en alltför instrumentell syn på hästens användningsområden och att hästens välfärd 
kanske inte alltid sätts först på det sätt som många ryttare tror att de gör.  

4.4 Är ridning på kandar är förenligt med djurskyddslagen 
(2018:1192) och FEI:s uppförandekod?  
 

FEI propagerar för att en av delarna i dressyr är att hästen ska acceptera bettet med 
eftergift och genomsläpplighet utan spänningar eller motstånd. Visst finns det hästar 
som accepterar kandar och som inte visar några fysiska skador. Några studier om 
specifikt dessa hästar har några psykologiska problem kan jag inte hitta. Men det 
finns däremot många studier som påpekar de risker som finns med kandar samt att 
det inte fungerar i den synergi som är tanken är. Här går det att ifrågasätta FEI:s 
uppförandekod där hästens välfärd alltid ska komma först. Trots det krävs kandar 
enligt både FEI:s regler och svenska TR II. Det som framförallt blir motsägelsefullt 
är att det finns ett krav att använda kandaret. Här låter inte FEI ryttaren sätta hästens 
välfärd först om de vill tävla i mästerskap och turneringar. Det är ett bra exempel på 
där tävlingssyftet och prestationsmöjligheten för ryttare tillåtits komma före hästens 
välfärd.  

Ett intressant faktum som Mellor & Beausoleil (2017) belyser är att användningen 
av dessa bett idag anses mer och mer ohumant och våldsamt och om det skulle 
testas i rätten på vissa ställen i världen så skulle det troligtvis klassas som olagligt. 
Det skulle dock kräva att myndigheten utförde stickprov på tävlingar för att 
kontrollera munstatus hos de tävlande hästarna som bär kandar. Om det då skulle 
upptäckas skador i munnen skulle det troligtvis vara svårt att på plats bevisa att det 
orsakats av kandaret. Det skulle krävas någon typ av standardiserat test för att både 
utvärdera när nosgrimmans kan orsaka skada samt precisera skador som uppstått på 
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grund av kandar. Det skulle även krävas något som möjliggör en utvärderings av 
hästens psykiska belastning. En fördel med att förbjuda nosgrimmor som är för hårt 
spända är att domarna lättare skulle kunna bedöma om hästen är genuint avspänd 
och accepterar bettet då hästen skulle ha frihet att uttrycka sig. En för hårt spänt 
nosgrimma förhindrar hästen från att visa konfliktbeteenden vilket blir missledande 
för domaren.  

Kandaret skapar olika problem för hästen och är enligt resultaten direkt skadligt för 
djuret. Det kan anses strida mot 2 kap, 9 § djurskyddslagen (2018:1192) som 
innebär att utrustning inte får användas på ett sätt som kan orsaka djuret lidande 
eller skada. FEI lägger över ansvaret på ryttaren gällande användningen av kandar. 
Eftersom djurskyddslagen ska verka förebyggande bör den kunskap som nu 
beskriver kandarbetten som olämpliga i kombination med varandra som ett verktyg 
vid ridning, göra dessa olagliga. De studier och den vetenskapliga information jag 
presenterat under den här undersökningen anser jag ger tillräckligt med kunskap för 
att fastställa att kandaret även skapar onaturliga och smärtsamma tryck på hästens 
nosrygg och nacke. Studier på hästarnas mun och användningen av bett har kommit 
så pass långt att det går att klargöra att just kandaret inte uppfyller lagens krav att 
skydda djur mot onödigt lidande enligt 2 kap. 1 § djurskyddslagen (2018:1192). Jag 
anser att det är ett onödigt lidande när det finns mer humana alternativ. Det finns 
inte något som längre motiverar varför hästen ska riskera att lida vid ridning på 
kandar. Kandaret är inte någon som ryttare behöver för att kunna utöva sin sport 
eller för att fortsätta sin verksamhet och framgång inom yrket. Det baserar jag på 
egna arbetserfarenheter hos professionell dressyrryttare, som utförde samma rörelser 
med hästen på träns som på kandar.  

Att rida på kandar är något ett regelverk kräver av ryttare som vill vara verksamma 
inom dressyren. Det är en uråldrig metod som används inom branschen och som 
kommit att bli en tradition. Jag anser att det går att ifrågasätta den traditionen samt 
att organisationer som FEI och Svenska ridsportförbundet lämnar över ansvaret om 
användning av kandar till ryttaren. Djurskyddslagen (2018:1192) ska arbeta 
förebyggande och här krävs det att en kontrollmyndighet systematiskt undersöker 
användningen av kandar och förekomsten av skador för att säkra hästarnas välfärd.   

4.5 Studiens potential och påverkande faktorer 
  

Enligt Eriksson, Forsberg & Wengström (2013) är det viktigt att en forskare tar 
ställning till sin egen förståelse för ämnet, sina egna kunskaper samt erfarenheter 
som kan påverka hur denne tolkar resultatet.  

Jag har sedan tidigare inte speciellt bra erfarenheter av att rida på kandar och är 
troligtvis negativt inställd till kandaret innan jag påbörjade studien. Jag tror det kan 
ha en viss effekt på hur jag tolkar olika studiers resultat. Men jag anser inte heller att 
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det påverkat min studie så att det jag presenterar är oriktigt. Min undersökning har 
varit hyfsat begränsad på grund av tid och möjlighet till att göra en mer utökad 
studie. Jag ser mycket potential i att fortsätta studera det här ämnet mer praktiskt 
med hästar och ryttare och studera den långvariga effekten av användande av kandar 
på olika typer av hästar. Det saknas även studier som noggrant tittar på 
tävlingshästar som bär kandar och som mäter stressnivåer hos dessa i jämförelse 
med hästar som rids på träns.  

Något som hade styrkt min undersökning hade varit att fått tillfälle att samarbeta 
med en hästtandläkare eller en person som är expert inom ämnet. Jag anser att min 
undersökning kan vara en bra grund för framtida studier och uppmärksammar ett 
viktigt ämne som kräver och förtjänar mer tid.  

5 Slutsats 
 
Syftet med examensarbetet var att undersöka hur ridning på kandar kan påverka 
hästen genom fysiska skador och psykisk belastning, samt att sätta det i förhållande 
till hästens välfärd och djurskyddslagen (2018:1192), FEI:s uppförande kod samt 
tävlingsreglementet inom dressyren. Jag anser att arbetet har uppfyllt det syftet och 
samtidigt bidragit med en djupare förståelse för ämnet och problematiken. Jag har 
inte hittat några studier som föreslår att kandar skulle gynna hästens välfärd eller 
välmående. Inte heller några metoder att använda kandar utan att hästens välfärd 
sänks. Nedan besvaras examensarbetets frågeställningar: 

Vilka är de vanligaste skadorna i hästens mun efter användning av kandar? 

Stångbett skapar tryck främst på käktänderna och kan leda till infektioner, sår på 
tungan, lanorna och de andra mjuka vävnaderna. Stångbett med port kan orsaka 
skador i gommen och ett extra tryck på lanorna beroende på utformningen. 
Ytterligare problem med nacke och nosrygg kan uppstå vid ridning på kandar. 
Nosgrimman kan orsaka smärta så som tryck eller obehag som uppstår vid friktion. 
Obehag kan vara hud problem som uppstår där pälsen skavs bort. Om nosgrimman 
är för hårt spänd kan den förvärra eventuella skador i munnen som orsakats av 
betten. Den förhindrar även hästen från  att utföra lindrande beteende som att öppna 
munnen vid smärta eller orala stereotypier som hästen har skapat en behov för, om 
den spänns för hårt.  

Vilka typiska beteenden kan hästen uppvisa vid fysisk smärta eller psykisk 
belastning?  

Fysiska beteenden kan vara att hästen slänger med huvudet, blir orolig med tungan 
och försöker trycka bort bettet genom att lägga tungan över eller bakom bettet. 
Hästen kan gnissla tänder, få en ökad salivutsöndring, försöka förflytta underkäken 
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för att undkomma tryck eller upplevas luta sig mot bettet. Den psykiska 
belastningen kan uppstå när hästen i samband med kandar får ett stresspåslag. Det 
kan generera i ökad nervositet, känsla av obehag och ett flyktbehov vid smärta som 
hästen inte kan leva ut. Beteenden som dessa placeras hästen i ett diskriminerande 
dilemma då hästen måste svara på trycket från ett bett men samtidigt hantera 
behovet av att utföra naturliga beteenden så som att tugga och gäspa.  

Är ryttaren ansvarig för psykiskt belastning och smärta som kan uppstå i munnen 
vid ridning?  

Ett bett i sig som bara ligger still i munnen orsakar sällan hästen smärta. Det krävs 
att en ryttare applicerar ett tryck i tygeln för att obehag och smärta ska uppstå som 
kan leda till fysiska sårskador. Ryttaren påverkar även hästen genom val av 
utrustning och genom sin egen förståelse för hur viss utrustning ska användas. 
Ryttarens känslor och nervositet kan även smitta av sig på hästen och leda till 
psykisk belastning. Ryttaren bär hela ansvaret för de skador och psykiska problem 
som hästen får utstå vid ridning och bör göra allt i sin makt för att undvika dessa.  

Är ridning på kandar förenligt med djurskyddslagen (2018:1192) och FEI:s 
uppförandekod?  

Ridning på kandar innebär stora risker för hästen välfärd och att skador som är både 
fysiska och psykiska lätt kan uppstå. En viktig aspekt är att betten inte anses vara 
kompatibla med varandra. På grund av den dåliga regleringen och den ökade risken 
för skador bör inte användning av kandar vara lagligt då det utsätter hästarna för 
onödigt lidande, stor risk för skador, psykisk belastning och påverkar deras välfärd 
negativt. Det finns inget legitimt skäl som motiverar det lidande som kan komma att 
uppstå. Även det faktum att hästens mun inte är skapad för att bära bett bör motivera 
till att ett bett är tillräckligt och att två bett inte borde vara ett alternativ. 
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