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igen ett rovdjur. Därför är det oerhört 
viktigt med samspel och förtroende 
mellan häst och människa.

Unghingstarna skiljs ut 
I det fria lever hästar i så kallade 
haremsflockar som utgörs av en ledar
hingst med 34 ston och deras föl. 
Delar av dygnet kan flockar gå sam
man till en större hjord. Fördelarna är 
bland annat tryggheten och att det är 
lättare att upptäcka, och ta skydd mot, 
rovdjur.

De hingstar som föds i flocken 
lämnar den när de blir 24 år gamla. 
De går samman med andra unghästar i 
så kallade ungkarlsflockar. Stona, i sin 
tur, lämnar i allmänhet flocken i sam
band med sin första brunst. Ungkarls
flockarna splittras så småningom, när 

senare – om vi tar ett långt kliv framåt 
i historien – även som sportdjur. 

De studier av hästars beteende som 
gjorts är utförda på så kallade ferala 
hästar, alltså förvildade tamhästar, 
eftersom det inte längre finns några 
fria vildhästar. Bland annat har man 
använt mustanger i Nordamerika 
och så kallade brumbies i Australien. 
Likaså har hästar som lever nästan 
fritt, exempelvis i engelska New Forest 
och franska Camargue, använts.

Sådana studier är den främsta källan 
till kunskap om hur våra trav, rid och 
galopphästar av idag fungerar. 

Dagens tamhästar är mindre aggres
siva och flyktbenägna men i övrigt 
mycket lika sina förfäder. Människan 
är ett rovdjur, som äter hästar. Hästar 
är bytesdjur som självklart känner 

I all hästhantering är det till 
stor hjälp att känna till hästens 
historia och dess nedärvda 
beteenden. 
Extra viktigt är det i arbetet 
med unga hästar, som behöver 
en ledare som inger förtroende 
och skapar acceptans. 

ästen domesticerades och 
började nyttjas av män
niskan för cirka 6 000 år 
sedan. Mycket pekar på att 

det skedde i Ukraina. Från början jaga
des naturligtvis vildhästen för köttets 
skull, men man insåg sedan att den 
kunde vara bra som arbetsdjur, och 
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sto har högsta rang. Ungdjur och föl är 
alltid lägst i rang.

I ungkarlsflockarna finns en ledar
hingst som till och med kan valla de 
andra hingstarna. 

Det finns även en rangordning 
mellan flockarna som grundar sig på 
ledarhingstens rang och även till viss 
del flockens storlek. Man har gjort 
observationer vid vattenhål då vissa 
flockar fått väntat flera timmar innan 
de kunnat dricka.

Ska man sammanfatta det hela kan 
man säga att rangordning oftast bygger 
på ålder, kön, storlek, aggressivitet och 
hälsostatus.

Hos hästar av idag ser vi också en 
tydlig rangordning, vilket vi måste 
ta noga hänsyn till vid uppstallning. 
Att placera en ranghög häst intill en 
ranglåg kan innebära problem för den 

hingstarna – sällan före fem års ålder 
 bildar egna harem. 

Kunskapen om det här har medfört 
att vi idag tidigt skiljer unghingstar 
och ungston åt. Många låter sedan 
hingstarna, ungefär när de blivit 1,5 år 
och könsmogna, gå tillsammans med 
äldre ston. Det medför att stona ”upp
fostrar” dem. 

Syn, hörsel – och ursprungsbeteende
Ibland kommunicerar häst och män
niska dåligt. Vi förstår till exempel inte 
varför hästen skyggar vid en plats den 
passerat hundratals gånger tidigare, 
och feltolkar hästen som ouppfostrad 
istället för rädd. Och en rädd häst är 
ett flyende häst. En olycka händer lätt.  

Mycket av det här skulle kunna und
vikas om vi lärde mer om hästens ned
ärvda kommunikationssätt och sinnen. 
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Den skyggande hästen, med sitt skarpa 
synfält på cirka 360 grader, ser mycket 
tidigare än människan, med ett synfält 
på runt 180 grader, en tänkbar fara.  

Också rörelser och minspel, även 
mycket små, uppfattar hästen tydligt. 
Det är med andra ord fullt logiskt att 
hästar i stressade situationer, omgiven av 
stressade människor också hamnar på en 
hög stressnivå. Av det kan vi dra lärdom 
att det är viktigt att hantera sin unghäst 
mycket inför exempelvis auktioner. En 
häst som kommer från en lugn hemma
miljö, och hanteras av en människa den 
accepterar och känner förtroende för, 
har sannolikt bättre beredskap för att 
mäkta med tempot på en auktionsplats. 

Rangordning i flocken – och stallet
I regel är haremshingsten ranghög, 
men det finns exempel där ett äldre 

Ren instinkt kan 
leda till att en rädd 
häst gör sig av 
med ”rovdjuret” i 
vagnen – och flyr. 
Foto: Kanal 75

Tänk på rang-
ordningen när du 

stallar upp hästarna. 
Ranglåg häst intill 

en ranghög är ingen 
lyckad kombination, 

liksom två jämbördiga 
intill varandra. 
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djur som bara sover i korta stunder, 
undantaget föl som vilar en stor del av 
dygnet. 

Onaturlig hantering ger 
onaturligt beteende

Hästar behöver utlopp för sitt natur
liga beteende. Den behöver ha tillgång 
till grovfoder, gärna fri tillgång, fysisk 
kontakt med andra hästar, tillräckligt 
långa ättider, utevistelse och omväx
lande arbete. Annars är risken mycket 
stor att hästen blir stressad och utveck
lar olika typer av beteendestörningar. 
Mycket hårt arbete utan möjlighet till 
avkoppling ger stressade hästar. Alltför 
monoton träning kan utveckla bete
endestörningar som krubbitning och 
vävning, det vill säga olika former av 
stereotypi. Denna upprepning av bete
endemönster, såsom vävande hästars 
vägande från det ena frambenet till det 
andra, har aldrig setts hos hästar som 
lever fritt. 

sistnämnda som kan bli stressad och 
därmed få ett försämrat foderupptag. 

Bytesdjur med behov av bra sömn
I en studie av Camarguehästarna 
visade det sig att hästarna vilade 1/5 av 
dygnet. De vuxna hästarna låg på brös
tet 3,5 procent av dygnet och på sidan 
0,5 procent. Stående vilade de sig 20 
procent av dygnet. Hos uppstallade 
hästar är liggtiden cirka 8 procent.

Hos människan talar man om den 
oerhört viktiga REMsömnen, ”dröm
sömnen”, som anses vara mycket 
betydelsefull för inlärningsproces
sen eftersom hjärnan då är som mest 
aktiv. Denna sömn är lika viktig för 
hästar, som för att komma in i REM
sömn måste ligga ner och har stöd för 
huvudet. 

Stallet i sig måste därför vara utfor
mat så att hästarna kan, och vågar, 
lägga sig ned. Det gäller att återigen 
hålla i minnet av hästar är bytes

Fakta – Kortkort 
hästhistoria:
Hästsläktets förfäder kan följas cirka 60 miljoner år 

tillbaka i tiden. då levde den lilla Eohippus, ”gry-

ningshästen”, som var cirka 22-50 cm i mankhöjd 

och hade flera tår. På dagens hästar utgör griffel-

benen de tillbakabildande tårna. det första entåiga 

släktet var Pliohippus. 

För 20 miljoner år sedan övergick dåtidens hästar 

från äta blad och löv till att bli gräsätare. 

Hästfamiljens utveckling ägde rum i Nordamerika, 

men vissa tider har det funnits en landbrygga till Asien 

över nuvarande Berings sund, och enstaka hästsläk-

ten har då kunnat vandra över. Över denna land-

brygga kom också det enda nu levande släktet Equus 

över till Asien och spred sig över Gamla världen. 

Equus fanns för cirka 100 000 år sedan i Nord- och 

Sydamerika, Asien, Europa och Afrika – det vill säga 

över nästan hela världen. under den senaste istiden 

dog alla hästdjur ut i Amerika och vid istidens slut 

fanns hästsläktet endast kvar i Europa och norra 

Asien. 

Idag finns sex levande arter av hästsläktet: häst, 

åsna, halvåsna och tre sebraarter. Samtliga kan para 

sig, men avkommorna blir sterila. 

Källor:
Jensen P, 1995, Djurens beteende, LT:s förlag
Rundgren M med flera, 1999, Hästens Biologi, LT:s förlag
Rundgren M, föredrag, uppfödarutbildning

Auktionsplatser är en stressig miljö, och även den lugnaste häst kan jaga upp sig. 
Men är hästen trygg och välhanterad är chansen att den behåller lugnet betydligt 
större. Foto: Claes Kärrstrand

den första förfadern till hästen, fyrtåiga Eohippus, 
har med hjälp av fossiler spårats cirka 60 miljoner 
år tillbaka i tiden. Illustration: Heinrich Harder 
(Wikipedia) 
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