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Sammanfattning  

Att hålla djur i hägn kan medföra en negativ påverkan på djurets välfärd då möjligheten till att 

utöva naturliga beteenden begränsas och stereotypa beteenden kan uppstå hos djuret. Berikning är 

därför en metod som används för att motverka negativa effekter och stimulera djurens naturliga 

beteenden. I den här studien undersöktes och jämfördes effekten av tre olika sätt att berika miljön 

i hägn för gotlandsruss. Jag ville dessutom undersöka om det fanns någon skillnad i resultat av 

berikningarna mellan en häst som står ensam i hagen och en häst som står i grupp. Syftet var att 

ta fram kunskap om det mest effektiva sättet att berika hästars miljö i hägn. Effekten av 

berikningen mättes genom att jämföra förändring i tidsbudget av beteenden, före och efter 

berikningarna. Studien genomfördes i Slottsskogens djurpark i Göteborg, Sverige. Hästarna i 

studien var 9 gotlandsruss, 3 hanar och 6 honor, i åldrarna 9–24 år. Berikningarna som användes 

var aktivitetsboll, stock och balja med vatten och äpplen. En individ observerades åt gången, 1 

timme innan berikning tillförts och 1 timme när berikning tillförts. Det utfördes oftast ett 

observationstillfälle (2 timmar) per veckodag under perioden juni-september. Tiden för varje 

enskilt beteende summerades för varje observation. Icke-parametriska test användes för att 

analysera data, eftersom data inte var normalfördelad. Resultaten visade att aktivitetsboll var den 

berikning som ökade hästarnas födosök mest och bollen gav störst effekt när individerna stod 

ensamma. Balja påverkade inte tidsbudgeten. Berikning med stock i grupp och ökade födosök, 

men lede inte till någon förändring i tidsbudget för isolerade hästar. Slutsatsen är att aktivitetsboll 

verkar vara det mest effektiva sättet att berika miljön för hästar, av de berikningar som testades i 

studien. Men även att det verkar finnas en skillnad på effekt av berikning när de står i grupp 

jämfört med när de står ensamma.  

 

Abstract 

Keeping animals in enclosures can have a negative impact on an animal's welfare, the ability to 

exercise natural behaviors becomes limited and stereotypical behaviors by the animal can occur. 

Enrichment used to counteract negative effects and stimulate the animals' natural behaviors. In 

this study, the effect of three different ways to enrich the environment in enclosures for Gotland 

ponies was investigated and compared. It was also examined whether there was any difference in 

the results for individual and group kept horses. The aim was to develop knowledge about the 

most effective way to enrich horses' environment in enclosures. The effect of enrichment was 

measured by comparing changes in the time budget of behaviors, before and after the 

enrichments. The study was conducted in Slottsskogen Zoo in Gothenburg, Sweden with 3 males 

and 6 females, aged 9-24 years. The enrichments consisted of an activity ball, a log and a tub 

with water and apples. One individual was observed at a time, 1h before the enrichment and 1h 

when enrichment was added. Typically, one observation session (2h) was performed every 

morning during the period June-September. Non-parametric tests were used to analyze data, as 

data were not normally distributed. The results showed that activity ball increased the horses' 

food search the most and the ball gave the most effect when the individuals stood alone. Tub with 

water and apples did not affect the time budget. Enrichment with logs in a group increased 

foraging but showed no change for isolated horses. The conclusion is that activity ball seems to 

be the most effective way to enrich the environment for horses, of the enrichments tested in the 

study, and there seems to be a difference in the effect of enrichment when they are in a group 

versus when they are alone. 
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Introduktion  

Djur i fångenskap 

Det finns olika problem till följd av att hålla djur i hägn; rörelseförmågan, tillgång till olika 

miljöer och förmågan att utöva naturliga beteenden minskar och det finns en ökad risk för att till 

exempel stereotypiska beteenden ska uppstå. Stereotypa beteenden är repetitiva, oförändrade 

rörelser utan något syfte (Johansson, 2013). För att reducera stress och stereotypa beteenden finns 

olika metoder som kan öka djurens välfärd, ett av dem är berikning som är den här studiens 

fokusområde. 

För att säkerhetsställa god djurmiljö i hela landet finns lagar kring bland annat djurhållning. 

Kapitel 2 paragraf 2 av djurskyddslagen (2018:1192) säger att: 

  ”Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att 

   1. deras välfärd främjas,  

   2. de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för 

deras välbefinnande (naturligt beteende), och  

   3. beteendestörningar förebyggs.” (Riksdagen). 

Att undersöka värdet av olika berikningar är viktigt för att få vetenskapligt 

kunskapsunderlag till vilka metoder som ger bra effekt på djurens välfärd. 

Berikningseffekter skiljer sig mellan arter (Shapiro, Shapiro & Ehmke 2018) och man bör 

inte utesluta att det kan skilja sig mellan raser.  

Hästhållning  
I den här studien studerades hästar i hägn, med fokus på rasen gotlandsruss. Statens 

jordbruksverksförfattning (SJVFS 2021:13) säger att ”Hästar ska normalt sett hållas så att 

de kan se, höra, känna lukten av och ha daglig fysisk kontakt med andra hästar i hage 

och/eller under den tid de står uppstallade i box eller spilta”. Undantag är hästar som är en 

fara för att skada sig själv eller andra hästar. Men också hästar som har följt tidigare 

förskrifters krav för social kontakt, förutsatt att hästen inte mår dåligt (Jordbruksverket, 

2021). Hästar som är stallade med begränsad kontakt med andra hästar visar en högre grad 

av stereotypiska beteenden, därför är det viktigt att inte hålla en häst isolerad i längre 

perioder (McGreevy, Cripps, French, Green, & Nicol, 1995).  

Berikning av häst har enligt egna observationer oftast studerats på hästar i stallboxar för att 

öka välfärden i den miljön. Troligtvis beror detta på att behovet av berikning är stort i den 

miljön. Den begränsade ytan gör det svårt att utföra naturliga beteenden som att beta och 

röra sig fritt. Den här teorin, att box-stallade hästar skulle må sämre stödjs av Heleski, 

Shelle, Nielsen och Zanellas studie (2002). Studien visade att hästar som hålls i individuella 

boxar visar fler onaturliga beteenden än hästar som går hålls i grupp.  

Gotlandsruss 
Rasen gotlandsruss en liten häst som är ca 115–130 cm i mankhöjd. Det är en stark häst med 

stabilt temperament vilket gör att den är populär för ridskolor och ponnyridning, men även 

historiskt sätt för jordbruksarbete (Skånes djurpark, u.å.). Rasen kommer, som namnet antyder, 

från Gotland och har historiskt sätt funnits vild eller halvvild på Gotland så långt man vet. Än 

idag finns det en halvvild population på Lojsta hed (”gotlandsruss”, 2021, 20 oktober). 

 
Berikning 

Berikning är en process som görs för att stimulera djur i hägn. Stimulering kan vara både mental 

och fysisk för att främja deras naturliga beteenden. Berikning kan vara många olika saker, det kan 

vara allt från att erbjuda flera olika typer av mat, utöka hägnet, efterlikna naturlig miljö, placera 

objekt inne i hägnet eller på olika sätt stimulera djur till att röra sig eller få mental stimulans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Födosök är en stor del av hästars naturliga beteenden, de kan spendera upp till 16 timmar per dag 

med att äta och leta efter mat (Waran, 2007), vilket innebär i princip hela deras vakna tid. Det är 

därför viktigt att tillåta hästar att spendera lång tid på just detta. Det finns studier som bland annat 

visar att hästars stereotypa beteenden minskar när de tillåts äta och födosöka under lång tid och 

flera gånger under dagen, med olika typer av föda (Mcreevy et.al 1995; Rochais, Henry & 

Hausberger, 2017; Goodwin, Davidson & Harris, 2002). En annan studie mätte effekten av ökade 

möjligheter till att födosöka bland ston och det visade att det gav högre grad av positiva 

beteenden för de som hade större möjligheter till att födosöka än de ston som inte hade samma 

möjlighet (Benhajali, Richard-Yris, Ezzaouia, Charfi & Hausberger, 2009). Att använda 

berikning för att förlänga födosökstiden och variera typen av föda är därför ett bra sätt att öka 

hästars välfärd. Dessutom har det visats att foder är mer framgångsrikt än leksaker för att minska 

tristess (Bulens, Van Beirendonck, Van Thielen & Driessen, 2013). Därför skulle det vara bra att 

berika med mat men på ett sätt som även mentalt stimulerar när hästarna inte har tillgång till 

naturligt bete. 

Aktivitetsboll 
Aktivitetsboll (bild 2) används i dag i Slottsskogen för att ge foderberikning samt ökad rörelse 

(Anna Schönström, Slottsskogens djurpark, Göteborg, personlig kommunikation). Det är en boll i 

hårdplast med hål utspridda över hela bollen och det finns ett lock som går att öppna för att 

placera mat inuti bollen. Aktivitetsboll är ett sätt är att förlänga tiden spenderad på att äta, samt 

stimulera rörelse genom att hästen vänder och vrider på bollen för att kunna och dra ut maten. Det 

är en berikning som det finns tidigare studier på och som visar positiva resultat och minskat 

stereotypt beteende (Hendersson & Waran, 2001; Winskill, Waran & Young, 1999; Jörgensen, 

Liestöl & Böe, 2011)  

Stock  

Att använda sig av en stock/gren som berikning är tänkt att ge foderberikning samt mental 

stimulans (Anna Schönström, Slottsskogens djurpark, Göteborg, personlig kommunikation). En 

undersökningsstudie på australienska hästar visade att 75% av de tillfrågade hästägarna angav att 

deras hästar betar på delar av träd, buskar och andra ”icke-betesarter” även när det fanns gräs att 

beta på (Berg, Brown & Lee, 2014). Träd kan alltså vara en alternativ källa till näring som hästar 

naturligt aktivt väljer.  

Balja 
Berikning med balja innebär att man placerar äpplen i en balja med vatten och tanken är att det 

ska ge foderberikning och mental stimulans (Anna Schönström, Slottsskogens djurpark, 

Göteborg, personlig kommunikation). Det blir både en motorisk och mental utmaning att få tag i 

äpplena. Studier har inte tidigare gjorts på just det här sättet att berika hästars miljö och föda, men 

äppelaromen har visat sig vara en föredragen smak jämfört med andra aromer som hallon och 

karamell för häst (Khelil-Arfa et al, 2021). 

 
Sociala strukturer 

Som nämnt ovan mår hästar bra av och bör enligt regler i Sverige ha kontakt med andra hästar 

dagligen. Men endast lite kunskap finns om detta också skulle vara fallet under berikning. I 

grupper av hästar skapas det sociala strukturer, bland annat en hierarki av dominans, även kallad 

rang. Det här kan man enligt Houpt, Law, och Martinisis studie (1978) mäta genom en 

kontrollerad matkälla. Hästar av högre rang delar inte med sig av maten medan hästar i lägre rang 

tenderar att dela med sig till andra. I den här studien jämförs tre olika födoberikningar, det kan 

därför vara intressant att se om det finns en skillnad i tillgång till berikning i grupp jämfört med 

när de står själva. 
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Syfte  

Syftet med studien är att få kunskap om hur man på bästa möjliga sätt berikar hästar. Med den 

kunskapen kan man öka hästars välfärd och minska onaturliga beteenden i enlighet med 

djurskyddslagen. De specifika frågeställningarna för studien var:  

Skiljer sig utfallet av en berikning när en individ är själv jämfört med när den står i grupp? 

Vilken berikning ökar tiden för födosök mest? 

Vilken berikning stimulerar under längst tid? 

 

Material och metod  

Metod 

Studieobjekt 
Studien utfördes på Slottsskogens djurpark i Göteborg, Sverige. Studien utfördes på 9 

gotlandsruss med varierande ålder mellan 9 och 24 varav 3 var hanar och 6 var honor. För 

specifik ålder se tabell 1.  

Individ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kön Hona Hane Hona Hona Hane Hona Hona Hona Hane 

Ålder 22 24 9 13 13 17 11 19 19 

Tabell 1. Tabell som visar ålder och kön för hästarna i studien 

Design 

Studien är en etologisk studie som är utförd genom personliga observationer och tidmätning.  

Observationer utfördes för tre berikningar i två olika scenarion; dels när hästarna stod ensamma i 

hagen, dels när hela flocken var samlad. Vid varje tillfälle var det bara en individ som studerades 

och vilken individ som observerades växlades varje dag enligt ett schema. Ordningen på vilken 

individ som observerades var randomiserad med hjälp av en nummergenerator.  

Det utfördes två observationer om dagen under förmiddagen kl. 10–12, först 1 timme utan 

berikning och sedan lika lång tid med berikning. Undantag från schemat skedde när det av 

specifika anledningar inte gick att genomföra på förmiddagen eller när det behövdes ta igen 

missade dagar och observationer 

genomfördes då både på för och 

eftermiddagen. Observationerna var i viss 

mån väderberoende och vid allt för dåligt 

väder flyttades de till en annan dag. Hästarna 

matades på morgonen innan observationerna 

började, som de vanligtvis också gör.  

Vid observation med ensam häst stod en 

annan häst som sällskap i en intilliggande 

hage (bild 1). I samråd med djurvårdare 

beslutades detta efter att försök utan sällskap 

genomförts på en individ och det var väldigt 

stressande för hästen. Observation i grupp 

genomfördes med hela gruppen samlad i 

samma hage som tidigare försök.   

 

 

Bild 1. Liten inhägnad i hagen, en häst stod här som sällskap under 

försök med ensam häst. Foto: My Tunared 
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Beteendena som mättes innan berikning var:  

• Stå – stå utan att göra något annat samtidigt 

• Gå -Gå utan att göra något annat samtidigt som tex födosök 

• Äta – Äta eller tydligt leta efter mat (de kan lätt blandas ihop och är därför sammanförda 

till ett beteende) 

Övriga: 

• Ligga 

• Dricka  

• Springa 

Under observation när berikning hade tillförts delades beteendena in i grupper baserade på om 

individen var intresserad av berikningen eller inte.  

Efter berikning: 

Intresserad: 

• Stå – Stå vid berikningen/vänta på att få komma fram 

• Gå – Gå till berikningen 

• Äta- Äta av berikningen 

• Lukta - Lukta på berikningen 

• Leka – leka med berikningen, tex skvätta vatten eller sparka på bollen utan att äta av den 

 

Ignorera:  

Samma beteenden som mättes innan berikning 

• Stå – stå utan att göra något annat samtidigt 

• Gå -Gå utan att göra något annat samtidigt som tex födosök 

• Födosök/äta – Äta eller tydligt leta efter mat (de kan lätt blandas ihop och är därför 

sammanförda till ett beteende) 

Övriga: 

• Ligga 

• Dricka  

• Springa 

 

Eventuella stereotypa beteenden noterades. Tiden för utförda beteenden antecknades och fördes 

sedan in i Excel.  

Berikningar:  
Aktivitetsbollen (Bild 2) fylldes med halm innan start och placerades utanför hagen en bit ifrån 

för att inte distrahera studieobjekten. Efter 1h kastades bollen in över stängslet och tiden för 

observation med berikning startades när bollen landat. En stock (Bild 3) placerades en bit utanför 

hagen innan observationerna började och kastades in efter 1h utan berikning. Baljan (Bild 4) 

fylldes med vatten och efter en timme tillförde en djurvårdare 3 äpplen i baljan. Tiden startade 

när äpplena kastades i.  
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Vid berikning i grupp användes samma tre berikningar, men antalet objekt som tillfördes ökades i 

samtliga. Berikning med aktivitetsboll gjordes med två aktivitetsbollar fyllda med halm, 4 stockar 

och 2 baljor med 3 äpplen i vardera. Antalet var begränsat till det som fanns tillgängligt.  

 

Data och analys: 
Data samlades i Excel och tidsbudgeten för varje individ och observation räknades ut. SPSS 

användes för att testa om data var normalfördelad vilket den inte var. Därför användes icke-

parametriska test.  

Wilcoxon signed ranks test användes för att testa skillnader före och efter varje berikning för 3 

olika beteenden (Stå, Gå, Äta). Wilcoxons signed ranks test gjordes både för ensam häst och häst 

i grupp. Totalt 18 st tester utfördes med Wilcoxons, enligt Tabell 2. Genom att använda parat test 

kompenserar man för eventuella effekter av individuella varianser. För att kunna jämföra 

beteendena före och efter berikning adderades beteendena Stå, Gå, Äta under kategorin 

”Intresserad” med samma beteenden under kategorin ”Ignorera” i tidsbudgeten ”Efter berikning”. 

Boxplots gjordes för att illustrera skillnaden mellan före och efter berikning, med tid i minuter på 

y-axeln och beteende på x-axeln med kluster baserade på Före/Efter berikning.  

 Boll 

ensam 

Stock 

ensam 

Balja 

ensam 

Boll i 

grupp 

Stock i 

grupp 

Balja i 

grupp 

Stå Före/Efter Före/Efter Före/Efter Före/Efter Före/Efter Före/Efter 

Gå Före/Efter Före/Efter Före/Efter Före/Efter Före/Efter Före/Efter 

Äta Före/Efter Före/Efter Före/Efter Före/Efter Före/Efter Före/Efter 

Tabell 2. Tabell som visar design för vilka test som utförts med Wilcoxon signed ranks test. Testen visar om det finns någon 

skillnad före och efter berikning.  

Med Kruskal Wallis independent-samples test undersöktes skillnader mellan tid som hästarna var 

intresserade av berikningarna. Beteendena som var under kategorin ”intresserad” summerades för 

varje individ och de tre berikningarna testades mot varandra. Parvisa jämförelser med Bonferroni 

test gjordes för att undersöka var skillnad fanns. Testet gjordes med enskild häst för sig och häst i 

grupp för sig.  

Signifikansnivå p <0,05 användes för alla test och n=9. 

 

 

Bild 2. Aktivitetsboll med halm.  

Foto: My Tunared 
Bild 3. Stock av sälg 

Foto: My Tunared 
Bild 4. Balja med vatten och äpplen 

Foto: My Tunared 
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Resultat  

Före och efter berikning 

Aktivitetsboll 
Berikning med aktivitetsboll visar att den gav en ökning av tid spenderad på födointag 
både när hästarna står själva (figur 1a) och när de står i grupp (figur 1b). Resultaten 
visar också att hästarna i båda fallen spenderar mindre tid på att stå stilla, men ingen 
skillnad på tid spenderad till att gå (figur 1a och 1b).  

 

 
Stock 
Berikning med stock för isolerade individer visar ingen skillnad i tidsbudget före och efter 
berikning i något av beteendena (figur 2a). Vid berikning med stock i grupp syns en 
minskning i födointag och ökning av stillastående (figur 2b). 

 

 

Figur 1a. Hästars beteende före och efter berikning med 

aktivitetsboll, när hästarna är isolerade från flocken. 

Wilcoxon independent samples test är gjort för varje enskilt 

beteende för att jämföra före och efter berikning:Stå 

(p=0,008) Gå (p=0,066) Äta (p=0,008). Stjärna visar 

signifikant skillnad (p<0,05) 

Figur 1b. Hästars beteende före och efter berikning med 

aktivitetsboll, när hästarna är i flock. Wilcoxon independent 

samples test är gjort för varje enskilt beteende för att jämföra 

före och efter berikning. Stå (p=0,038) Gå (p=0,314) Äta 

(p=0,038). Stjärna visar signifikant skillnad (p<0,05) 

Figur 3.   Figur 2b. Före och efter berikning med stock för häst i flock. 

Wilcoxons test för skillnader inom varje beteende före och 

efter: Stå (p=0,028), Gå (p=0,859), Äta (p=0,021). Stjärna 

visar signifikant skillnad (p<0,05) 

Figur 2a. Före och efter berikning för isolerad häst med stock. 

Wilcoxons test inom varje beteende före och efter: Stå 

(p=0,044), Gå (p=0,767), Äta (p=0,515) 
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Balja 
Berikning med balja ledde inte till någon förändring i tidsbudget för hästarna, varken ensam 

(figur 3a) eller i grupp (figur 3b) 

Berikningsintresse 

Hästarnas intresse för berikningarna varierade mellan de tre olika föremålen när de stod själva 

(figur 4a). Boll var den som fångade intresset längst men det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan balja och stock (figur 4b). När hästarna stod i grupp visades ingen skillnad av intresse för  

berikningarna (figur 4c) 

Figur 4a. Hästars 

spenderade tid 

intresserade av 

berikning, när de står 

ensamma. Kruskal-

Wallis Independant 

Samples Test testar 

skillnad mellan 

berikningar, stjärna 

visar signifikant 

skillnad (p <0,01) 

Figur 3a. Före och efter berikning med balja för isolerad 

häst. Wilcoxons test för skillnader inom varje beteende före 

och efter visar: Stå (p=0,953), Gå (p=0,767), Äta (p=0,515) 

Figur 4b. parvisa 

jämförelser med Bonferoni 

test visar skillnader itid 

intresserad av berikningar 

med isolerad häst. Talen vid 

noderna visar medelranken 

för varje berikning. p <0,05 

för jämförelserna mellan 

Boll-Stock samt Boll-Balja, 

 p >0,05 för Boll-Balja 

jämförelse 

Figur 4c. Hästars spenderade tid intresserade 

av berikning, när de står i grupp. Kruskal-

Wallis test visar ingen skillnad mellan 

berikning (p=0,216)  

Figur 3b. Före och efter berikning med balja för häst i grupp. 

. Wilcoxons test för skillnader inom varje beteende före och 

efter visar: Stå (p=0,859), Gå (p=0,678), Äta (p=0,051)  
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Diskussion 

Berikningar 

Aktivitetsboll 
Mina resultat visar att bollen hade en positiv effekt på hästarnas beteende vilket är  i linje med 

tidigare studier (Hendersson & Waran, 2001; Winskill et al, 1999; Jörgensen et al, 2011). 

Aktivitetsbollen bidrar till att födosökstiden ökar (Figur 1a &1b) och enligt en tidigare studie ger 

en ökad födosökstid en positiv effekt på hästars välfärd och beteende (Rochais et al. 2017). I den 

här studien kan det inte avgöras direkt huruvida berikningen påverkade välfärden eftersom inga 

stereotypa beteenden noterades och därför kan man inte se en minskning av dessa beteenden. 

Inga övriga mätbara undersökningar gjordes för att mäta välfärden, därför görs hänvisningar till 

vad tidigare studier visat. Spontana observationer från mig är däremot att när en ensam häst hade 

tillgång till en aktivitetsboll blev den lugnare och brydde sig inte lika mycket om omgivningen. 

Vilket indikerar att hästen blev stimulerad av att kunna sysselsätta sig med att äta ur bollen. 

I och med att det inte fanns stor möjlighet till betning i hagen på grund av underlaget så 

spenderade hästarna mycket tid till att stå stilla, eller leta efter rester av halm- eller grässtrån när 

berikning inte fanns tillgänglig. Detta visar att det fanns ett behov av att söka efter föda och min 

studie tyder på att med en aktivitetsboll kan just födobeteendet stimuleras under en lång period. 

När man ser till intresset för bollen var det tydligt att aktivitetsbollen var den berikning som var 

intressant under längst tid när hästarna stod ensamma (figur 4a). Med bollen kunde de aktiveras i 

60 minuter eller mer eftersom det tog tid att få tag i och äta upp all halm.  

En förklaring till att effektstorleken av aktivitetsbollen var större i försöket med isolerade 

individer (figur 1a) än i grupp (figur 2a) har en trolig förklaring i att alla individer inte fick 

tillgång till aktivitetsbollarna när de var i flock. Största delen av tiden var det endast två eller tre 

individer som åt av halmen i bollen. De andra stod antingen och väntade på att få komma fram, 

eller så gick de någon annanstans och ignorerade berikningen. Men i en tidigare studie som liknar 

den här jämfördes berikningseffekter för hästar som står ensamma i ett stall med hästar som står 

tillsammans med andra hästar i hage. Resultatet där visade till skillnad från denna studie att 

aktivitetsbollen var mer använd i grupp än för en isolerad häst (Jörgensen et al, 2011). I den 

tidigare studien observerades flera grupper av olika raser och grupper om tre–fyra individer. Det 

var alltså en mindre gruppstorlek än i min studie, med andra hästraser, samt flera olika grupper 

och de isolerade hästarna hölls under andra förhållanden. Alla dessa nämnda faktorer kan vara en 

förklaring till att resultaten skiljer sig. Men fortsatta studier bör göras för att få mer kunskap om 

varför det skiljer sig och vilken metod som är bäst för att berika med aktivitetsboll.  

Stock 
När individerna stod själva visade de generellt sett väldigt lite intresse för stocken. Vissa 

individer var till och med framme och luktade på stocken men gick i väg utan att äta av barken. 

Det var lågt intresse (figur 4a) samt att det inte fanns någon effekt av stocken (figur2a) när 

hästarna stod ensamma. Men det var tvärtom i grupp, då ville majoriteten äta barken och de 

tävlade om stockarna. Intressetiden blev inte markant hög i grupp (figur 4c), men det förklaras av 

att observationen pågår över en period av 60 minuter och det gick oftast väldigt fort för hästarna 

att äta upp barken. Efter barken var uppäten fanns inte något stort intresse för stockarna längre. 

Att hästarna visade en så stark skillnad mellan intresset för stocken när de stod själva och när de 

stod i grupp kan enligt egna spekulationer bero på hur de som grupp interagerar och påverkar 

varandra. Tycker en individ att det är spännande med stock, så blir kanske de andra också nyfikna 

och kommer fram. Det verkar som att hästar gynnas av att gå ihop med andra hästar under 

berikning i fallet av stockberikning precis som det gjorde Det finns inte studier som är gjorda på 

just stock som berikning men som tidigare nämnt finns det ett naturligt intresse för att äta av träd 

(Berg et al, 2014) och det stämmer med stocken hade en tydlig effekt i grupp. En intressant 

frågeställning som följer av denna observation och vore intressant att studera vidare är varför 
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majoriteten av hästarna inte är intresserade av stockarna när de står själv? Varför äter alla av 

stockarna i grupp men inte när de står ensamma och har full tillgång till dem? 

Balja 
När hästarna berikades med äpplen i balja visades ingen signifikant förändring i tidsbudget, men 

det betyder inte att de inte hade någon effekt. Resultaten tyder också på att det finns en stor 

variation mellan individer hur de stimuleras och aktiveras av baljan. Baljan var den berikning 

som åts upp snabbast, vilket gör att stimuleringen den ger inte varar så länge. Mina observationer 

antyder också att äpplebaljan uppfattades olika mellan individer, att det var en uppgift med olika 

stor utmaning att få tag i äpplena för de olika individerna. En individ ville inte stoppa ner mulen i 

vattnet vilket gjorde att han inte kunde äta något av äpplena. Han visade frustration genom att 

sparka i marken och på baljan flertalet gånger. En annan häst löste problemet genom att kasta ut 

äppelbitarna utanför baljan och sedan äta upp dem. Mental stimulans är svårt att mäta och 

effekterna som berikningen kan ha haft kan inte alltid observeras i en tidsbudget, men 

observationerna på dessa individer tyder ändå på att viss problemlösning krävdes och att baljan 

skulle kunna bidra med mental stimulans.  

Det har studerats hur problemlösning och utmaningar kan vara positivt för djurs välfärd men 

enligt Meehan och Mench (2007) har det inte gjorts tillräckligt mycket för att säkert veta. 

Däremot tyder Meehan och Menchs översiktsartikel (2007) på att berikning för inhägnade djur 

som ger utmaningar i rätt svårighetsgrad kan bidra till bättre välfärd. Men en viktig faktor är att 

utmaningarna inte ska vara för svåra, det leder till stress och ångest, men inte heller för lätta 

eftersom det inte blir en utmaning och djuren blir uttråkade. I försöken med balja visade det sig 

vara en för svår utmaning för en individ och möjligtvis en för lätt uppgift för andra. Det kan alltså 

enligt teorin om problemlösning som berikning varit en bra berikning för vissa individer men inte 

för alla.   

Varians 
Att spridningen av värden mellan individer är stor beror dels på att det är många faktorer som kan 

spela in och påverka hästarnas beteende, dels väder, temperatur, datum, men också att individerna 

har individuell variation och rang och därför skiljer sig beteendemässigt. Den individuella och 

dagliga variansen har jag tagit hänsyn till i valet av statistisk analys eftersom jag valt ett parat 

test, jämförelsen är alltså för varje individ före och efter en berikning. Vilket då även tar hänsyn 

till temperaturen eftersom individen observerades före och efter under samma dag.   

I grupp efter berikning ser man en extra stor spridning av värden. Denna spridning kan förklaras 

av rangskillnader, som i linje med tidigare studie (Houpt et al, 1978) gjorde att individerna hade 

olika stor tillgång till berikningarna. Eftersom det inte fanns berikning till alla när de stod i grupp 

ledde det till att vissa individer av ibland inte fick komma fram till berikningen, vilket indikerar 

att de är av lägre rang. Individen med högst rang och individen med lägst rang aktiveras alltså 

olika mycket av berikningarna.  

Stor del av ”intresserad” kategorin i grupp (figur 4c) var att individerna stod och väntade på att få 

komma fram till berikningen. Här kunde ett annat sätt att mäta beteendena varit fördelaktigt, 

tillexempel att dela upp beteendet ”Stå intresserad” i fler kategorier. Genom att skilja på hur lång 

tid de väntade och hur lång tid de stod med tillgång till berikning, så hade man fått en tydligare 

bild av hur många som faktiskt ville äta av berikningen men inte fick. De individer som inte 

tilläts komma fram av de andra hästarna uteblev från interaktion med berikning och resulterade i 

stället i att bli mer stillastående.  

Stereotypi 
Inga stereotypa beteenden noterades under observationerna och det fanns därför ingen berikning 

som visar en minskning i stereotypa beteenden. Det skulle kunna betyda att hästarna inte känner 

sig stressade eller begränsade från att utföra naturliga beteenden redan från början. Hästarna i 

studien går fritt både i hagen och inomhus vilket är visat ha en positiv effekt på hästars välfärd 
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Att de tillåts röra sig fritt inom hagens stängsel tillsammans med andra hästar (förutom under 

observation med ensam häst) kan vara en anledning till att stereotypa beteenden inte 

observerades.  

Begränsningar:  

Det fanns endast nio gotlandsruss tillgängligt för den här studien. En liten stickprovsstorlek kan 

bidra till en skevhet i resultat, speciellt i en beteendestudie där varje individ skiljer sig från de 

andra. Studien utfördes även endast på en ras, en flock och på ett ställe och därför bör man i 

fortsatta studier utöka kunskapen genom att genomföra liknande studier på fler hästar, fler raser 

och jämföra olika grupper med varandra. En annan begräsning var att min förmåga att observera, 

anteckna och ta tid samtidigt var begränsad ibland när en häst bytte beteende ofta. Till fortsatta 

studier rekommenderas att spela in hästarna med kamera för att kunna dokumentera och studera 

beteende i efterhand.   

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis finns det en skillnad mellan effekten av berikningarna när hästarna står 

ensamma och när de står i grupp. Gruppen kan skapa ett större intresse för berikningen men den 

kan också minska effekten om det inte finns tillräckligt med föremål för att stimulera alla 

individerna. Slutligen så har aktivitetsbollen visat störst effekt i både tidsbudget och intresse för 

berikningen – det var den berikningen som ökade födosökandet och minskar stillastående mest. 

Det kan därför vara bra att man fortsätter använda sig av aktivitetsboll som berikning för hästar. 

Men också att fortsätta göra studier på effekten av olika berikningar för att ge förutsättningar för 

god välfärd för hästar, men även andra djur i hägn.  
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