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Sammanfattning 
För de allra flesta är bettets användning en självklarhet, men vet man verkligen vilken inverkan det 

har på hästen, och på hästens träning och utbildning? De flesta tror att bettet, i rätt händer, är ett 

humant medel för kontroll – men vi har hittat fakta som tyder på motsatsen. 

Bevis för användningen av bett har hittats så långt tillbaka som för 5 000 år sedan, långt innan det 

fanns vare sig forskning på området eller veterinärer – och efter det har traditionen fortsatt. 

I hästens mun finns de tunna, knivvassa lanerna mot vilka bettet ligger, och det finns egentligen 

ingen plats för bettet i munhålan då tungan tar upp hela utrymmet. 

Bettet har också många bevisat skadliga effekter, inte bara i munnen och på tänderna, utan också på 

underliggande vävnader, andningen, nervsystemet och hästens rörelsemönster. 

Det finns också flera alternativ till bettet som fungerar minst lika bra, och passar inte en typ så finns 

det andra att testa. 

Vi tycker att bettets eventuella fördelar inte överväger nackdelarna och att man därför inte ska 

använda bett alls. Detta medför visserligen att man måste jobba mer på sitt förhållande till hästen 

och inte bara kan komma till stallet för att rida. På lång sikt tror vi däremot att det fungerar mycket 

bättre och att man minskar riskfaktorn rejält. Dessutom får man en friskare och gladare häst. 

Abstract 
For the majority  the use of a bit when training a horse is given, but do one really know what effects 

it has on the horse, and on the horse’s further training and education? Most believe that the bit, in 

the right hands, is a humane means of control – but we have brought up facts that suggest the 

opposite. 

Evidence has been found proving that bits were used as far back as five thousand years ago, long 

preceding both scientific research and the veterinary profession. – And the tradition has lived on ever 

since. 

In the mouth of the horse are the thin, sharp-edged bars against which the bit rests, and there is 

really no space for the bit inside the oral cavity since the tongue fills it completely. 

The bit also have many proven harmful effects, not just in the mouth and on the teeth, but also on 

underlying tissues, the respiratory- and nervous systems and the pattern of movements. 

There are also many alternatives to the bit, that works at least as well, and does not one work, there 

are others to try. 

Our opinion is that the possible advantages of the bit do not weigh up the disadvantages, and that 

one therefore shouldn’t use a bit at all. This, on the other hand, means that one might have to work 

more on the relationship with the horse, and that it wouldn’t work to just come to the stable to ride. 

We do however believe that it still works a lot better in the long run and that one decreases the risk-

factor significantly. Besides, you get a happier, healthier, horse. 
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Metod, källkritik och avgränsning 
Vi har huvudsakligen använt oss av litteraturstudier, med en stor del av materialet hämtat på 

internet. 

Vi har fokuserat på att försöka hitta seriösa forskningsresultat och texter skrivna av bl. a veterinärer 

för att få fram relevant, uppdaterad information. 

Det kan vara värt att nämna att vi båda två redan hade en åsikt om ämnet innan vi började med 

arbetet, men vi har försökt vara objektiva i faktadelarna. 

Vi har i arbetet använt oss mycket av Dr. Robert Cooks forskning. Det kanske inte är så bra att ta så 

mycket material från en enda källa som dessutom har en produkt att sälja. Dr. Cook är däremot en 

välkänd forskare som har varit verksam i många år, även innan han designade sin egen produkt, och 

det finns inte heller någon annan forskning som bestrider hans resultat (annan forskning vi har hittat 

pekar åt samma håll). 

För att få ett så objektivt och allsidigt projektarbete som möjligt har vi också försökt hitta forskning 

som pekar på bettets positiva sidor, men inte hittat några. På de ställen där det står att man måste 

använda bett finns det inga påvisade referenser eller konkreta belägg för just den typen av 

påstående, och alltså inte heller några argument baserade på forskning som säger varför man ska 

använda bett.  

Vi har valt att avgränsa oss till hur bettet i sig påverkar hästen fysiologiskt. Vi har alltså valt att inte gå 

in på hur ryttaren och typen av ridning påverkar bettet (och därigenom hästen), även om detta 

självklart kan göra en viss skillnad i praktiken.  

Alexander Nevzorov och Magnus Kaogi 
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1. Introduktion 
Nästan alla hästägare använder sig av bett och tidigare var det en självklarhet. Nu har folk mer och 

mer börjat använda sig av bettlösa alternativ men det finns inte någon allmänt känd orsak till varför 

man ska eller inte ska använda bett. I det här arbetet har vi försökt sammanställa all fakta inom 

området för att komma fram till vad som är bäst – bett eller bettlöst. Arbetets frågeställningar har 

varit att fundera över varför vi egentligen använder bett och varför det inte än har blivit lika 

accepterat att träna hästar utan bettet som hjälpmedel. 

1.1 Vad är ett bett? 
 Ett bett är (oftast) ett metallstycke som man lägger i hästens mun för att kunna utföra vissa övningar 

med hästen (t ex stanna och svänga) genom att kontrollera huvudet. Bett kan se olika ut beroende på 

användningsområde men det finns tre huvudgrupper som man brukar dela in alla bett i: Tränsbett, 

stångbett och övriga sorter. Gemensamt för alla bett är att de kan orsaka hästen skada i fel händer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Tränsbett 

Tränsbett är den kategori av bett som de flesta hästägare 

använder. De kan vara tvådelade, tredelade eller sitta i ett 

enda stycke; oledade. Det finns bett som är olika ”skarpa” 

men generellt sett brukar man säga att tränsbetten är 

mildast mot hästen. Hur lätt ett bett kan skada en häst 

beror självklart mycket på vem som håller i 

tyglarna/tömmarna, och man kan därför inte säga att man 

rider med ”det snällaste bettet på marknaden” eftersom 

det är ens egen hand som bestämmer trycket i hästens 

mun. (Wikipedia, Bett) 
Fig. 2: Visar hur tränsbettet fungerar 

Skänkel 

Port 

Kedja 

Fig. 1: Bettets delar 
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Fig. 4: Stigbett 

1.1.2 Stångbett 

Stångbett anses vara skarpare än tränsbett på grund av 

hävstångseffekten de får när man använder tyglarna. 

Stångbett har nämligen en överskänkel som är fäst i 

sidostycket på tränset, och en underskänkel som tygeln 

fästs i. De har också en kindkedja som sitter under hästens 

underkäke. När man drar i tyglarna pressas bettet ner mot 

lanerna i hästens mun, samtidigt som överskänkeln drar i 

sidostycket då även kedjan börjar pressa mot underkäken, 

vilket får effekten att hästen böjer på nacken. Detta är vad 

som kallas för hävstångeffekt. (Wallberg, 2009) 

1.1.3 Övriga bett 

Det finns även bett som är speciellt tillverkade för vissa 

hästar, som t ex tungfelsbett som används på hästar som 

ofta lägger tungan över bettet. Det finns också olika sorters 

”hissbett”, som hissas upp i munnen och lägger mycket 

tryck på hästens mungipor. (Wikipedia, Bett) 

1.2 Varför använder vi bett? 
Den största anledningen till att så många använder bett är förmodligen att vi har gjort det så pass 

länge nu att det helt enkelt sitter i. Det ses som ett helt normalt hjälpmedel när man pratar om 

hästhållning, och vissa skulle inte kunna tänka sig att äga häst utan ett bett till hands. 

Många tror att det är bettet som gör att man kan kontrollera hästen (bilaga 1) och att det skulle vara 

helt omöjligt att handskas med hästar utan detta redskap, men forskning har till och med visat att 

det är säkrare att inte använda bett (Cook & Strasser, 2003). Det finns även många (mer 

lättillgängliga) bevis på att det inte alls är ett nödvändigt redskap, som exempel har vi de för många 

välkända namnen Lorenzo, Pignon, Jean-Mark Imbert, Alexander Nevzorov, Pat Parelli m.fl.1 

2. Historia 
I Kazakstan har man hittat bevis på användning av bett ända sedan år 3500-3000 f.Kr. (IAES, 1998) 

Man vet inte exakt hur de såg ut på den tiden, men forskare har även hittat bett gjorda av metall från 

Brons-/Järnåldern (Politz, 2008). På den tiden fanns det inga veterinärer eller forskare som kunde 

avgöra om bettet påverkade hästen negativt, men ändå fortsätter vi att använda metallbett som inte 

har genomgått några större förändringar sen de uppfanns för ungefär 5000 år sedan! (Cook, 2002) 

Under den klassiska dressyrens (Haute ecole – högskolan) utveckling på 1600-talet gjorde sig de tre 

främsta ”skaparna” väldigt kända och är än idag, 400 år senare, ser folk upp på dem. Dessa tre var 

Antoine de Pluvinel, Francois Guerinier och Chevalier de Nestier, vilka ansågs använda mer humana 

träningsmetoder baserade på Xenofons tankar 2000 år tidigare. Chevalier de Nestier hade en ritual 

som alla hans nya lärlingar var tvungna att genomgå. Som ny elev fick man ta på sig ett träns designat 

för människor där bettet ”arbetades” av de Nestier eller någon av de högre lärlingarna, på samma 

                                                           
1
 Man kan diskutera olika personers behandling av hästar, men faktum är att alla dessa kan kontrollera sina 

hästar utan bett. 

Fig. 3: Visar hävstångseffekten från ett stångbett 



den 27 november 2009 [BETTETS INVERKAN PÅ HÄSTEN] 

 

 
7 

sätt som det användes i en hästs mun. Syftet var att ryttaren alltid skulle vara medveten om hästens 

smärta under ridning, oavsett ryttarens skicklighet. (Nevzorov, 2004) 

2.1 Bettets utveckling 
Enligt Alexander Nevzorov i filmen ”The Horse Crucified and 

Risen – The Horse Encyclopedia” försökte människan för flera 

tusen år sedan hitta ett sätt att kontrollera hästar på. Man 

gjorde ringar som sattes fast mellan näsborrarna (som man 

ibland kan se hos vissa nötkreatur) och dessa fungerade bra ett 

tag. Området kring ringen blev svårt skadat och trasades dock 

snabbt sönder vilket gjorde ringen oanvändbar. Man sökte då 

efter ett ställe som skulle vara mer smärtsamt för hästen och 

hittade kroppens känsligaste ställe; munnen. 

I början tillverkades betten av andra material än metall, t.ex. 

ben, trä och tagel. Man märkte dock snart att dessa material 

nöttes snabbt och de började ersättas med metall. Som redan 

har nämnts så liknade de tidigare betten väldigt mycket de bett som vi använder idag. De bestod 

oftast av ett oledat (väldigt sällan ledat) munstycke och sidostyckena på betten, alltså de nutida 

bettringarna där tyglarna fästs, var i många fall utsmyckade och vackra. Munstyckena var mycket 

bredare än vad vi är vana vid idag. (Politz, 2008) 

När hästarna var tvungna att bära riddare i tung utrustning under Medeltiden avlades de större och 

kraftigare. Betten blev även dem ”större” och skarpare - De fick längre skänklar och högre portar 

vilket förstärkte effekten av bettet väsentligt (Politz, 2008). I början av 1600-talet började bettlösa 

träns bli mer kända bland hästfolk, då Baptista Galiberti tränade hästar med hackamore eller kapson 

innan han ansåg att de var redo för att ha ett bett i munnen (Gahwyler, 1993). Man har därefter 

fortsatt med teorin att börja träningen med ett mildare alternativ, såsom bettlöst eller ett vanligt 

tvådelat tränsbett, och när hästen och ryttaren sedan är tillräckligt utbildade byter man till ett 

skarpare bett. (Politz, 2008) 

  

Fig. 5: Indian War Bridle, kan ha 
används redan för 5500 år sedan (NSF, 
2009) 

Fig. 6: Tredelat bronsbett från handynastin (Kina, 206 f.Kr. – 220 e.Kr.) 
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Fig. 7: Överkäken hos en hingst 

3. Hästens mun 
Precis som hos oss människor har hästens mun i uppgift att mala sönder och ”sortera” foder (gräs). 

Munnen är matspjälkningssystemets första anhalt där den grövsta nedbrytningen av maten sker 

genom tuggning. 

Tänderna är uppbyggda av tandben, cement och emalj. Emaljen är det 

hårdaste man kan hitta i kroppen (Pettersson, 2009) och det som maler 

fodret med hjälp av vassa åsar på tändernas tuggyta. Saliv bildas i och 

med att hästen har något i munnen (tuggar) för att blöta upp fodret så 

det kan passera nästa del i digestionssystemet, svalget och 

foderstrupen, obehindrat. Till skillnad från människan har hästen 

däremot inga enzymer i saliven. (Rundgren) 

Bettets önskade plats i munnen är på lanerna, vilket är det tandlösa 

området i hästens mun som man finner mellan framtänderna och 

kindtänderna. Lanerna är två knivskarpa kanter som täcks endast av ett 

tunt lager tandkött och slemhinna (ca 2 mm). Tandköttet är i sin tur 

ombildad benhinna som har i uppgift att förse skelettet med viktiga 

näringsämnen. (Cook & Strasser, 2003) 

Tänderna växer ungefär 2 mm per år (Rundgren). Mjölktänderna byts ut successivt (2,5 – 4,5 år) och 

en häst ska ha bytt alla tänder vid 5 års ålder (Löfgren, 2005). 

Tungan är en muskel som vars huvudsakliga uppgift är att transportera fodret i munnen. Tungan tar 

upp hela munhålan innanför tänderna och det finns alltså egentligen ingen plats för bettet, utan man 

gör plats för det (Löfgren, 2005). 

Underkäken är mycket smalare än vad man kan tro genom att titta på hästens huvudform. En 

fullvuxen, stor arbetshästs kranium mättes och avståndet mellan underkäkens laner (smalaste 

området i hästens mun) visade sig vara 2 cm. Det tandlösa områdets uppmättes till 4 cm långt. (Cook 

& Strasser, 2003) 

Vargtänder 

Det är inte alla hästar som har vargtänder, ungefär hälften. För hästar i det fria utgör vargtänder 

inget problem men när man lägger ett bett i hästens mun orsakar den stor smärta vid tryck (från t ex 

bettet). De som vill betsla sin häst brukar därför få rådet att ta bort tanden genom en enkel 

operation.  
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4. Negativa effekter 

4.1 I munnen 

4.1.1 Munslemhinnan 

90 procent av alla hästar som rids med bett drabbas av sår i munslemhinnan, medan cirka 50 procent 

av hästar som går på bete drabbas av samma problem. De munskador flest hästar uppvisar vid 

behandling på klinik är sår i slemhinna och kinder, och därefter i mungipor och tunga. Antalet sår 

ökar i de områden som är direkt påverkade av bett och nosgrimma – kindens insida vid första 

kindtanden och i mungiporna. ('Hästfolk', 2009) 

När hästen tuggar i vanliga fall så pressas 

kinderna utåt av fodret i munhålan, 

medan de under ridning eller körning 

istället pressas inåt mot tänderna av 

nosgrimman. När hästen sedan tuggar på 

bettet hamnar kindens insida i kläm mot 

(och mellan) tänderna vilket ger upphov 

till skav.                            (Löfgren, 2005) 

     I området vid de första kindtänderna 

är det mycket vanligt med blåsor och 

skavsår (Johnson & Porter, 2006). 

Tandköttet som täcker lanerna i hästens mun är i sig en ”modifierad” version av benhinnan (”huden” 

utgörs av den tunna slemhinnan). Eftersom det inte finns någon annan vävnad som täcker benet 

uppstår inte blåmärken eller svullnad till följd av en skada – då det inte finns något som kan, när det 

skadas, orsaka svullnad eller en så kraftig blödning att det ger upphov till blåmärken. (Cook & 

Strasser, 2003) – Hästen kan alltså ha skador i munnen utan att det syns som ”riktiga” sår i 

slemhinnan eller huden vid mungiporna. Däremot uppstår ofta inre blödningar och ibland svullnader 

som kan vara svåra att upptäcka utan genomgående undersökning (eller obduktion). (Johnson & 

Porter, 2006) 

4.1.2 Benvävnad 

Skador i hästens mun behöver som sagt inte synas. Vad som är värre är de tryckskador som uppstår 

när hårt möter hårt (bett mot käkben eller tänder). (Lundström, 2002) 

På grund av sättet som hästens mun (lanerna med tandkött) är uppbyggd finns det inte heller någon 

vävnad som kan dämpa eller avlasta bettets tryck mot benet - förutom tungan, som dock väldigt få 

hästar låter ligga kvar under bettet (mer i detta i avsnittet om tungan). Hur lanerna är utformade kan 

jämföras med smalbenet på en människa. Dock är lanerna känsligare, dels på grund av hur tunna de 

är och på grund av att slemhinnan och tandköttet är mycket tunnare och känsligare än huden och 

benhinnan som täcker det mänskliga smalbenet. (Cook & Strasser, 2003) 

Kontinuerligt trauma på benvävnaden i hästens mun ger upphov till inflammationer i benvävnaden, 

vävnadsdöd och bildandet av så kallade ”bensporrar” (utstickande skelettbildningar) på lanerna i 

hästens mun. (Cook & Strasser, 2003) 

Fig. 8: Svåra munskador orsakade av bett 
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I en undersökning av 74 käkben (från hästar 5 år 

eller äldre) från fyra muséesamlingar visade det 

sig att bensporrar uppträdde i 74 % av fallen 

(egentligen i ännu fler fall om man endast räknar 

bland tama hästar, då käkben från ferala, alltså 

vilda, hästar även ingick i undersökningen). Bland 

kranium från ferala hästar och 35 käkben från 

zebror fanns inga bensporrar. (Cook & Strasser, 

2003) 

Vid palpation på levande, obedövade 

ridskolehästar upptäcktes bensporrar på lanerna 

hos 18 procent av hästarna (dock är det troligt att 

siffran är högre, eftersom många hästar är alltför 

känsliga kring och i munnen för att låta någon undersöka dem i vaket tillstånd, och många små 

bensporrar kan vara svåra att upptäckas då de täcks av tandkött och slemhinna). (Cook, 2002) 

Det är benhinnan (tandköttet) som förser benet med näringsämnen och därför kan skadat tandkött 

orsaka att benvävnaden dör och s.k. ”sequestrum” bildas. Dock är detta ganska ovanligt (Cook & 

Strasser, 2003).  Sequestrum är ”flisor” av död benvävnad som lossnar från benet, ligger kvar under 

benhinnan och omges av onormala benbildningar, dessa skador orsakar ofta ärrbildning i skelettet 

och kronisk inflammation. (Wikipedia, Sequestrum). 

4.1.3 Tungan 

Det finns som tidigare nämnt ingen plats för bettet i hästens mun – hela munhålan fylls upp av 

tungan. Det är också tungan som får ”flytta sig” eller tryckas ihop för att ge plats åt bettet. 

Tungan är en muskel och tål därför mer tryck från ett bett än lanerna. När ett bett läggs i munnen har 

hästen tre val: 

1.  lämna kvar tungan under bettet – vilket skyddar lanerna men gör att tungan pressas mellan 

bettet och de tunna (vassa) lanerna, 

2. lägga tungan över bettet (dock är detta ovanligt, då det är svårt att låta bli ett främmande 

föremål i munnen2), 

3. eller det tredje, vanligaste alternativet – att dra tillbaka tungan bakom bettet och ”leka” med 

bettet med tungspetsen. Detta pressar gommen uppåt och begränsar hästens 

andningsförmåga (mer om detta i avsnittet om andning). 

(Cook & Strasser, 2003) 

4.1.4 Tänder 

Hästens tänder är till för att mala foder och är livsviktiga för hästens överlevnad, slits tänderna 

onormalt kan det ha direkt inverkan på hästens livslängd. (Hästfolk, 2009) 

                                                           
2
 Experiment: Lägg en penna i munnen och försök hålla tungan stilla. När man får ett föremål i munnen startas 

matsmältningsreflexer som säger åt tungan att flytta bak ”maten” i munnen. 

Fig. 9: Jämförelse mellan underkäkar med resp. utan 
bensporrar 
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Ett för långt bett har en tendens att åka för långt bak i hästens mun (Löfgren, 2005), och ännu oftare 

tar hästen själv bettet mellan kindtänderna för att undkomma obehaget, vilket sliter dem onormalt. 

(Lundström 2002). Slitaget på kindtänderna medför att underkäkens tänder blir vassa på den inre 

sidan samtidigt som överkäkens tänder får liknande spetsar (”hakar”) på utsidan (mot kinden). Denna 

typ av spetsar kan också bildas av att hästen tuggar med huvudet i fel ställning, eftersom 

tandraderna då inte ligger an mot varandra som de ska. Spetsarna förhindrar hästens normala 

tuggrörelser (Cook, 2005) och kan ge upphov till sår och skav på kindernas insida (speciellt om en 

nosgrimma trycker från utsidan). (Hästfolk, 2009) 

Att hästar tar bettet mellan 

tänderna eller tuggar på bettet 

sliter som sagt tänderna 

onormalt, och till slut kan de 

slitas så mycket att pulpan 

friläggs – detta medför smärta 

och kan orsaka infektions-

sjukdomar i tänderna. Hästar 

som tuggar mycket på bettet 

lider dessutom mycket oftare av 

karies och tandröta. (Johnson & 

Porter, 2006) 

När hästar biter i eller tuggar på 

bettet får det tänderna att förflytta sig vilket skapar gluggar mellan dem. I gluggarna fastnar det 

sedan mat som infekterar vävnaderna och kan medföra sjukdomar och kroniska skador. (Johnson & 

Porter, 2006) 

4.2 Ansiktsnerven 
Hästens ansiktsnerv (nervus trigeminus) är indelad tre större grenar (som i sin tur förgrenar sig 

genom hela huvudet), och i och med att det är samma nerv som fördelar sig över hela huvudet kan 

skarp smärta fortplanta sig från en del av huvudet till en annan. (Cook & Strasser, 2003) 

Den första grenen – nerven tillhörande ögat (opthalmicus-nerven) – registrerar signaler från ögonen, 

ögonlocken, tårkanalerna och huden vid pannan och nacken.  

Den andra grenen - överkäksnerven (maxillaris-nerven) – tar emot nervsignaler från överkäken, 

överkäkens tänder, gommen, överläppen och mulen. 

Den tredje grenen – nerven tillhörande underkäken (mandibularis-nerven) – ger känsel åt underkäken 

och underkäkens tänder, mjukvävnaderna i tunga, underläpp, haka och tandkött, samt spottkörtlarna 

och huden kring och på öronen. (Cook & Strasser, 2003) 

Ett bett placeras mot lanerna i hästens mun – precis ovanför den plats där mandibularis-nerven 

kommer ut ur benet (för att ge känsel till munnens inre delar). På grund av den placeringen är det 

inte bara bettets tryck mot ben, tandkött och slemhinna som registreras, utan även trycket mot 

ansiktsnerven som intensifierar smärtan flera gånger om. (Cook & Strasser, 2003) 

Fig. 10: Svårt fall av förflyttade tänder och gluggar 
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Som tidigare nämnt kan smärta i en av ansiktsnervens grenar fortplanta sig till de andra, vilket kan 

göra att smärta orsakat av bettet visar sig som till exempel huvud- eller öronskygghet, och i vissa fall 

även ljuskänslighet. (Cook & Strasser, 2003) 

Bettets tryck mot mandibularis-nerven är en direkt orsak till ansiktsneuralgi hos hästar, vilket kan 

leda till en rad andra smärtrelaterade problem och symtom. Ett sätt detta visas på är det s.k. 

”headshaking syndrome” som ofta uppträder vid ridning med bett. (Cook & Strasser, 2003) 

Headshaking syndrome kan också, förutom på grund av mekaniska orsaker som exempelvis bett eller 

andra skador, orsakas av olika (hittills i stort sett okända) sjukdomstillstånd eller allergier. (Capstar 

Equine Products – Equine Headshaking Syndrome) 

Dock har det visats att headshaking syndrome är en reaktion på någon variant av ansiktsneuralgi som 

i sin tur triggas av en annan bakomliggande orsak. (Madigan & Bell, 1997) 

Skador på nervsystemet (i detta fall ansiktsnerven) kan medföra permanenta symtom (som t ex de 

ryckningar och skakningar som karakteriserar Headshaking Syndrome) och förändringar i 

nervfunktionerna och känsligheten – något som inte borde vara smärtsamt kan istället upplevas som 

outhärdligt.  (Madigan & Bell, 1997) 

 Hos människor orsakas ansiktsneuralgi (trigeminusneuralgi) nästan alltid av olika sjukdomstillstånd 

som t ex infektioner i ansiktsområdet, MS, cancer eller en stroke. Det kan ibland även orsakas av 

direkt skada mot en del av ansiktsnerven (t ex vid tandoperation) eller det centrala nervsystemet. 

Smärtan (hos människor) beskrivs ofta som elstötar eller knivhugg, och varar oftast i några få 

sekunder för att avta i några minuter och sedan komma tillbaka. Vid vissa specifika sjukdomstillstånd 

uppträder även funktionsbortfall och begränsad förlamning i musklerna. (Hansson & Linderoth, 2004)  

Fig. 11: Visar hur ansiktsnerven sprider sig i hästens huvud. 
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4.3 Andning – Hals, Lungor och luftvägar 

4.3.1 Äta /Svälja 

Det är omöjligt för hästen, liksom för alla däggdjur, att både andas och äta samtidigt, och då hästen 

inte kan andas genom munnen (utom vid DDSP – se nästa avsnitt) är det viktigt att halsens 

”växlande” funktion mellan sväljning och andning fungerar som den ska. När en häst rör sig i frihet 

har den munnen stängd och ingen luft kommer in i munhålan. 

När man placerar ett bett i hästens mun triggar det matsmältningsreflexer – ökad salivproduktion, 

rörelser i läppar och tunga och hästen börjar tugga. Detta aktiverar det parasympatiska nervsystemet 

vilket bl.a. sänker hjärtverksamheten och blodtrycket och leder mer blod till matsmältningssystemet 

(Wikipedia, Parasympatiska nervsystemet) - vilket är en direkt motsats till vad man vill när hästen ska 

prestera. Bettet orsakar dessutom (som nämnt i tidigare avsnitt) smärta, vilket i sin tur aktiverar det 

sympatiska nervsystemet (Cook & Strasser, 2003) – som istället försöker höja hjärtfrekvensen och 

blodtrycket, och leda bort blod från matsmältningssystemet (Wikipedia, Sympatiska nervsystemet). 

Halsmuskulaturen får alltså (under ansträngning med bett i munnen) samtidigt både signaler om att 

äta/svälja och andas, vilket kan resultera i kräkreflexer i halsmuskulaturen och att hästen får svårt att 

andas, eftersom luftvägarna inte är fullständigt öppna. (Cook & Strasser, 2003) 

Fig. 12: Visar hur andningsvägarna och matstrupen/svalget korsar varandra 

Figur 13: Struplockets och mjuka gommens placering hos en häst som sväljer (t.v.) respektive andas (t.h.) 
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4.3.2 DDSP (Dorsal Displacement of the Soft Palate): 

När hästen andas hålls struplocket (epiglottis) öppet och passar in bakom den mjuka gommen (längst 

bak i munnen) vilket håller luftvägarna öppna, svalget stängt och förhindrar mat eller vätska från att 

komma ner i lungorna från munhålan (Hubert & Brown, 2006).  

DDSP är ett tillstånd där struplocket ”släpper” från den mjuka gommen. Detta är fullständigt normalt 

när hästen sväljer men ska inte ske när hästen andas (Hubert & Brown, 2006). När DDSP sker vid 

andning hamnar struplocket i vägen och bromsar upp luften på väg ner i lungorna. Hålet bakom den 

mjuka gommen blir dessutom mycket mindre (eftersom struphuvudet inte håller det öppet) och lika 

mycket luft kan inte passera. – Att luftintaget hämmas medför luft- och syrebrist och hästen ”kvävs” 

långsamt. När struplocket inte ”håller fast” den mjuka gommen fladdrar denna vid in- och utandning, 

vilket ibland skapar ett gurglande, ”rytande” (roaring) eller vibrerande missljud. (Cook & Strasser, 

2003) 

Hästen kan som sagt normalt 

inte andas genom munnen, 

men vid DDSP är detta möjligt 

(även om luftintaget är mycket 

litet) eftersom struplocket inte 

avseglar munhålan från 

luftstrupen. I vanliga fall 

återställs också struplocket till 

sin normala position (DDSP 

försvinner) när hästen sväljer, 

men problemet kan också bli 

kroniskt (Hubert & Brown, 

2006). 

DDSP kan orsakas av olika sjukdomstillstånd (Hubert & Brown, 2006) eller ha ”mekaniska” orsaker 

(Cook & Strasser, 2003). 

Det finns fem olika orsaker till DDSP (när det inte är orsakat av ett sjukdomstillstånd): 

1. Att luft kommer in i munhålans bakre del på grund av att munnen är öppen; detta 
destabiliserar den mjuka gommen som då påverkas av (och ”fladdrar”) vid in- respektive 
utandning. Högre hastigheter medför snabbare och kraftigare andetag vilket förvärrar 
problemet. 

2. Att hästen drar tillbaka tungan bakom bettet vilket trycker upp den mjuka gommen ovanför 
struplocket. 

3. För mycket vertikal böjning i nackleden (vilket bl. a pressar upp den mjuka gommen) 
eventuellt kombinerat med någon av de andra orsakerna. 

4. Kräkreflexer i halsmuskulaturen orsakade av motsatta nervsignaler för sväljning/andning. 
5. Förvirring i halsmuskulaturen (inte kräkreflexer men halsfunktionen kan låsa sig). 

(Cook & Strasser, 2003) 

Onaturlig lyftning av den mjuka gommen är ett förstadium till DDSP (Cook & Strasser, 2003). 

Figur 14: T.v. normalt (friskt) struplock (E) över den mjuka gommen (SP). 
T.h. DDSP – struplocket är försvunnet under den mjuka gommen. 
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4.3.3 Epiglottal Entrapment 

Epiglottal entrapment är en missbildning i hästens struphuvud (Cook, 2007). Det är ett relativt vanligt 

problem som kan medföra andningssvårigheter och som orsakar missljud vid andning (Hästsjukhuset 

Strömsholm). 

Epiglottal Entrapment orsakas av att luft kommer in i munnens bakre del på ”fel” sida om struplocket 

samtidigt som hästen andas (speciellt om hästen andas genom munnen vid DDSP). Att luft kommer in 

på struplockets undersida medan hästen andas gör att slemhinnan där utsätts för kraftigt negativt 

sug vid inandning. Slemhinnan som är anpassad för att ligga tätt emot den mjuka gommen när 

luftvägarna är öppna, bildar, när den utsätts för sugande undertryck, en slags ”flik” som hamnar i 

vägen för näshålans allra bakersta/halsens översta del och hindrar luftflödet. (Cook & Strasser, 2003) 

4.3.4 Arbetsinducerad Lungblödning (EIPH – Exercise Induced Pulmonary Hemorrhage) 

Arbetsinducerad lungblödning(eller Exercise Induced Pulmonary Hemorrhage) är ett tillstånd som 

innebär att blod kommer in i luftvägar och lungor på grund av att kapillärerna (de minsta blodkärlen) 

i luftvägar och lungor skadas. I vissa fall syns EIPH i form av näsblod, men det är mycket sällan (i ca 

fem procent av fallen) man kan se blödningen annat än genom att undersöka luftvägarna med 

endoskopi (en kamera förs ner i luftvägarna). (Wikipedia, Exercise Induced Pulmonary Hemorrhage) 

Man har länge varit ovetande om vad som orsakar lungblödning hos hästar i arbete (Cook & Strasser, 

2003) och närmare 95 % av alla kapplöpningshästar lider av problemet som generellt tros bero på 

någon typ av sjukdomstillstånd (Khouri, 2006). Det finns däremot forskning som bevisar att 

lungblödning under arbete orsakas av det kraftiga undertryck som bildas i lungorna när hästen andas 

häftigt samtidigt som luftvägarna begränsas på något sätt (Cook & Strasser, 2003).  

När luftvägarna förminskas eller blockeras måste hästen ta djupare andetag för att få ner luft i 

lungorna (försök andas genom ett sugrör – samma princip) vilket som sagt skapar ett kraftigare 

undertryck i lungor och luftstrupe. Kapillärerna i lungornas alveoler och luftstrupens väggar är 

mycket känsliga (barriärerna mellan luften och blodkärlen är tillräckligt tunna för att kunna tillåta 

gasutbytet från blod och luft) och är inte anpassade för att klara av det onaturligt kraftiga 

undertrycket som då gör att blod sugs igenom väggarna, ibland håller kapillärerna men det händer 

att de spricker och blir permanent skadade. (Cook & Strasser, 2003) 

Blodet i lungorna gör bl.a. att syreupptagningsförmågan 

och lungfunktionerna begränsas kraftigt, och i svåra fall 

leder EIPH till döden (The Horse.com, 1997). 

Brustna kapillärer och alveoler (lungbristning) och 

medförande blödning (i samband med dykning) hos 

människor medför bröstsmärtor, hosta, andningsbesvär 

och i extrema fall chock och död (Tryckskillnadsskador, 

Barotrauma). Förekomsten av blod i lungorna (som alltid 

med vätska i lungorna) ger drunkningssymtom och kan 

leda till döden, man ”drunknar i sitt eget blod” (Lunds 

Universitet, 1997).  

  

Fig. 15: Näsblod hos häst, orsakat av lungblödning 
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4.3.5 Övrigt 

Hästens tungrörelser (t ex om den tuggar på 

eller ”leker” med bettet) begränsar också 

andningen. Tungan sitter ihop med 

struphuvudet. Både struphuvudet och 

svalget följer till viss del med i tungans 

rörelser (det är detta som gör att man kan 

svälja – det fungerar på ungefär samma sätt 

hos människor). När hela struphuvudet följer 

med i tungans rörelser är det inte konstigt 

att luftintaget begränsas. Hos en häst utan 

bett i munnen ligger tungan stilla vid mer 

ansträngande arbete. (Cook & Strasser, 2003) 

4.4 Steg och rörelser 
Hästens steg och rörelsemönster påverkas också av bettet, både mer ”direkt” och på grund av de 

smärtreaktioner bettet orsakar. (Cook & Strasser, 2003) 

Hästens steg (rörelser) är sammanlänkade med huvudets pendlande rörelser i de olika gångarterna. 

Speciellt i galopp gör huvudrörelserna att hästen behöver använda betydligt mindre energi, eftersom 

huvud och hals bl. a. fungerar som en motvikt som drar med hela hästens kropp, till exempel med 

hjälp av de ligament som går genom hästens nacke och fäster i ryggraden. (Cook, 2000) 

När hästen galopperar är andningen dessutom synkroniserad med hästens steg (hästen tar ett 

andetag/steg) och rörelserna påverkar andningen direkt – i fas ett (längst till höger i bild) skiftar 

bukhålans inre organ bakåt och drar med sig diafragman, vilket gör att lungorna vidgas och hästen 

kan andas in utan att behöva använda musklerna i någon större utsträckning – ingen energi behöver 

läggas på själva inandningen. I fas tre (längst till vänster i bild) när hästen sänker huvudet och skiftar 

kroppsvikten framåt pressar också bukens inre organ framåt mot diafragman och luften pressas ut ur 

lungorna – hästen andas ut. (Wikipedia, Respiratory system of the horse) 

Det faktum att bettets användning påverkar hästens andning gör att det också påverkar hästens 

rörelser och rörelsefrihet, och inverkan på hästens rörelsefrihet (med hjälp av bettet3) påverkar 

hästens andning. (Cook, 2000) 

 

  

                                                           
3
 Hästar med bett i munnen blir ofta stela eller ”låsta” i nacken och resten av kroppen. Ryttare använder också 

ofta tyglarna, och därmed bettet, för att hålla huvudet stilla eller i en önskvärd position. 

Fig. 17: Hästens rörelsemönster i galopp 

Fig. 16: Tillbakadragen tunga påverkar både den mjuka 
gommen och struplocket 
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5. Bettlöst 
Många tror att man tappar all kontroll över hästen genom att ta bort bettet, och vågar inte pröva 

bettlösa alternativ på sin häst eftersom den vanligtvis ”sticker” eller är okontrollerbar med sitt 

vanliga träns (bilaga 1). Eftersom det oftast är bettet som är orsaken till beteendet4 kan det vara en 

bra idé att pröva använda ett bettlöst träns. Det är viktigt att komma ihåg att hästen inte vänjer sig 

vid ombytet efter en minut, och att den fortfarande kan ha kvar vissa beteenden ett tag efter bytet. 

(Cook & Strasser, 2003) 

Innan man byter till bettlöst för första gången bör man gå till en tandläkare som kan titta hästen i 

munnen och se så att den inte har några skador. Det är väldigt vanligt att vanliga engelska 

nosgrimmorna och aachenremmarna är felanpassade vilket leder till att kinderna skavs mot 

tänderna. De bettlösa tränsen trycker oftast på samma ställen som dessa två nosstycken vilket än en 

gång kan utlösa smärta (Lundström, 2000). Man ska inte glömma att även fast man har gjort sig av 

med en smärtorsak kan hästen fortfarande ha ont (eller minnas smärtan) och man blir inte av med 

problemet genom att skaffa ett ”skarpare” bettlöst träns lika lite som om man skulle skaffa ett 

skarpare bett. (Cook & Strasser, 2003) 

5.1 Alternativ 
Det finns många olika bettlösa alternativ, men är man på jakt efter sin favorit kan man trösta sig med 

att urvalet i alla fall inte är lika stort som när man tittar på bett. Här är de allra vanligaste bettlösa 

tränsen och lite information om hur dessa fungerar. Man kan såklart rida i en helt vanligt grimma 

eller utan träns över huvud taget, men vi har valt att skriva om huvudlag som är gjorda för att ridas 

eller köras med. 

Mekanisk hackamore (Tysk hackamore) 

Detta är vad de flesta får i tankarna när man nämner bettlöst och är även 

någonting som de flesta är väldigt negativa till. Det är inte obefogat utan 

det finns många historier om hästar som har fått näsbenen/underkäken 

knäckta eller har blivit strypta på grund av ett mekaniskt hackamore. 

Ett mekaniskt hackamore fungerar som ett skänkelbett, det har alltså en 

hävstångseffekt. När man använder tyglarna trycker nosgrimman på 

nosryggen samtidigt som kedjan pressar på underifrån. I och med att 

skänklarna sitter fast i sidostyckena på tränset skapas också ett tryck på 

nacken.  Ju längre skänklar man använder desto mer tryck kan man 

åstadkomma. 

Med ett mekaniskt hackamore får man en bra ”kontakt” för att sakta ner och stanna, men det 

fungerar inte så bra för att styra (rekommenderas alltså inte till körhästar). 

(Cook, 2005) 

  

                                                           
4
 Om man märker att någonting är fel under ridningen är de vanliga riklinjerna att man främst ska undersöka 

hästens rygg och mun. Hittas ingenting är risken stor att det ändå är bettet. (Cook & Strasser, 2003) 

Fig. 18: Mekaniskt hackamore 
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Bosal hackamore 

Namnet bosal syftar på själva nosdelen av det här tränset, som också 

skapar en hävstångseffekt. När tyglarna används trycks en knut längst 

ner upp mot hakan, samtidigt som nosryggen (mulen) trycks ner. 

Nackstycket är ofta gjort av tagel vilket irriterar huden väldigt mycket. 

När bosalen verkar på nedre delen av huvudet skapar nackstycket 

starkt obehag i nacken vilket gör att hästen böjer på nacken för att 

undkomma trycket. (Cook, 2005) 

 

Sidepull 

Ett sidepull har inte samma hävstångseffekt som de andra 

hackamore-typerna, och fungerar bättre när det kommer till att 

styra hästen (Cook, 2005). Styrkan regleras genom att höja eller 

sänka nosgrimman; ett nosstycke som sitter långt ner på hästens 

nosrygg trycker på en känsligare plats än de som sitter högre upp 

(Walnestedt, Sidepull). Sidepulls fungerar inte like bra när man ska 

stanna som när man ska svänga, och är därför inte lämpligt som 

träns vid körning. (Cook & Strasser, 2003) 

Sidepull kan se ut på många olika sätt och bilden visar ett träns som 

även kan användas med bett. 

 

Crossunder bettlösa träns 

Crossunder modellen av träns finns hos flera tillverkare och man får själv bestämma vilken man 

föredrar. Det är det enda bettlösa träns som inte fungerar genom att ge hästen obehag i varierande 

grader. Som man kan se på bilden så trycker ”hakremmarna” (som bildar själva krysset) på sidan av 

huvudet när man drar i motsatta tygeln. Trycket puttar huvudet åt sidan och visar på så sätt var 

hästen ska gå. Eftersom hästen går dit huvudet pekar faller det naturligt för hästen att bli riden/körd 

med ett crossunder träns och man behöver inte vänja den med utrustningen utan träningen kan 

fortsätta som vanligt på en gång. (Cook, 2005) 

   

Fig. 19: Bosal hackamore 

Fig. 20: Sidepull 

Fig. 21: Visar hur ett Dr. Cook Bitless Bridle fungerar 
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6. Körning 
När man pratar om körning läggs 

mycket vikt ned på säkerheten. 

Jämfört med ridningen är den enda 

direkta kontakt man har den genom 

tömmarna till hästens mun. Man 

använder därför oftast skarpare bett 

än i ridningen (där man kan använda 

sin egen kropp mer), för att få mer 

”kontroll” över hästen och lättare 

kunna få stopp på den om den skulle 

få för sig att springa iväg. (Cook, 2004) 

Vi har tidigare tagit upp vilka skador 

som bettet kan medföra och även 

smärtan det orsakar under träning. En häst som arbetar i konstant obehag blir inte lugnare, utan har 

lättare att stressa upp sig, bli rädd för ingenting och ”sticka iväg”. Dessa är orsakerna till att man 

använder skarpare bett vid körning, men istället för att göra situationen säkrare förvärras den 

istället. (Cook, 2004) 

Dr. Hilary Clayton (USA) gjorde 2008 en jämförelse mellan körning med liverpoolbett (det vanligaste 

bettet inom körning) och Dr. Cook Bitless Bridle (CBB, crossunder-modell). I testet användes en 

vältränad körhäst tävlad på långa distanser, ägd och körd av Jos Bodewes. Resultaten visar en 

sänkning av hästens puls vid målgång när CBB användes. Hästen var betydligt svettigare efter att ha 

blivit körd med bett, även fast det var 4oC varmare när CBB användes. Jos Bodewes märkte att hästen 

var mycket mer avslappnad med CBB och höll ett jämnare tempo under sträckan. (Länk till hela 

rapporten finns i källförteckningen.) (Calkoen, 2008)  

Fig. 22: Cathie Hatrick Anderson kör häst med crossunder-träns. 

Fig. 23: Stadstur i vagn (USA), häst körs med crossunder-träns 
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7. Diskussion 
Efter att ha skrivit faktadelen i det här arbetet har vi kommit fram till att vi tycker att det är helt 

onödigt att använda bett. Det finns bevis på att det fungerar utan bettet (Pat Parelli, Lorenzo och 

Alexander Nevzorov är bra exempel) och många andra alternativ till bettet finns tillgängliga. 

Vi tror att det finns många anledningar till att så många använder bett. Till exempel får man lära sig 

redan från början (om man börjar på ridskola) att ”det ska vara så”, det finns inget alternativ. I 

princip använder alla bett och det är mer tradition än att var och en prövar sig fram och hittar det de 

tycker fungerar bäst. 

Bettet kan också vara ”lättare” att använda från början än de flesta bettlösa alternativ, som ryttaren 

oftast måste lära sig använda och som hästen måste vänja sig vid, innan man får full kontroll.  

Vi tror också att idén om att bettet är någonting nödvändigt kan ha kommit från när man började 

använda hästar i krig och så många som möjligt (som också ofta inte kunde mycket om hästar) snabbt 

skulle kunna hantera så många olika hästar som möjligt. 

Många är också övertygade om att bettet är nödvändigt ur säkerhetssynpunkt, men efter att ha läst 

alla forskningsresultat tror vi att det på längre sikt ger motsatt effekt, eftersom det medför så mycket 

smärta. Olycksrisken borde bli betydligt större om hästen redan är på helspänn och har, eller är rädd 

för att få, ont. Det är också bevisat att det inte går att använda ett bett utan att skada hästen, oavsett 

om man har en ”mjuk hand” eller inte. Visserligen är det skillnad mellan olika ryttare men vi tror inte 

att det finns någon som rider med bett som kan säga att de aldrig ens tar i tyglarna eller någon gång 

har varit nybörjare. Ingen av oss skulle personligen vilja använda någonting som har en möjlighet att 

skada hästen. 

Vi förstår att det kan vara svårt om man rider på ridskola att inte använda bett, eftersom man då inte 

har ansvaret för hästarna och väldigt sällan har något att säga till om. Däremot tycker vi att det borde 

vara en självklarhet att även ridskolehästar ska få gå utan bett, åtminstone någon gång ibland. På 

samma sätt tycker vi också att det borde vara tillåtet att tävla utan bett i alla grenar. 

Kontrollen över hästen brukar också vara något som associeras med användningen av bett, och 

många känner att de inte kan (eller kommer kunna) hantera sin häst om de tar bort bettet. Vi tycker 

istället att problemet ligger hos kommunikationen och förhållandet med hästen och att det inte är 

någonting som kan lösas genom att ta till hårdare medel (i detta fall bett).  

Om man inte tycker att de negativa effekterna bettet har på hästen är tillräckligt för att börja 

ifrågasätta bettets användning kan man också fundera över vilka effekter bettet har på plånboken. 

Kostsamma operationer för att till exempel ta bort vargtänder, bensporrar eller fixa spruckna tänder 

är ingenting man behöver tänka på om det som orsakar skadorna inte finns där. Andra typer av 

skador som hästen råkar ut för (som ofta medför dyra räkningar) kan också indirekt ha orsakats av 

bettet. En häst som har ont och inte kan röra sig fritt eller andas ordentligt presterar inte bara sämre 

utan har också bristande koncentration och blir lättare trött, vilket inte så underligt ger en ökad 

skaderisk för både häst och ryttare.  

Det pågår hela tiden forskning och många företag försöker ta fram ”snällare” bett som är bättre 

anpassade till hästens mun, och nu för tiden har varje häst minst ett eget bett. Man försöker tillpassa 

betten individuellt och variera mellan olika bett för att ”minimera slitaget”. Vi anser dock att det inte 
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finns något ”snällt” bett över huvud taget. Ett bett kan vara snällare än ett annat bett, men hur 

välanpassat det än är så är det fortfarande är ett främmande föremål i hästens mun som stör 

fysiologiska processer och alltid har kontakt med till exempel ansiktsnerven. 

Bettlöst 

Någonting som är väldigt vanligt är att man spänner fast en nosgrimma för att förhindra hästen från 

att gapa, bita tag i eller lägga tungan över bettet. Det är tyvärr många som ignorerar dessa 

försvarsmekanismer utan att tänka på varför de från början har uppstått. Dessa problem (som 

resulterar i mindre kontroll över hästen) uppstår över huvud taget inte om man använder bettlöst 

eftersom det då inte finns någonting för hästen att ”ta ifrån” ryttaren, alltså bettet. 

Vi anser att hästens form är någonting som ska komma inifrån hästen och den ska inte uppmanas av 

huvudlaget att bara kröka på nacken. De olika hackamoren är skapta på olika sätt så att de liknar 

bett. Man skulle kunna säga att det är ett bettlöst bettalternativ – de fungerar liknande som träns 

med bett men utan bett närvarande i hästens mun. När man läser på internet om de olika bettlösa 

alternativen jämförs de på de allra flesta sidor med bett: Ett mekaniskt hackamore jämförs med ett 

skänkelbett som ger hävstångseffekt och likaså bosalen. Sidepull jämförs med ett vanligt tränsbett 

som inte har några hävstångsarmar och därmed inte har ett lika stort tryck på hästens huvud. 

Crossunder tränsen är å andra sidan ett ”renodlat bettlöst träns” som inte kan liknas vid ett bett på 

samma sätt. Det finns många modeller på marknaden och gemensamt för alla är att de istället för att 

dra huvudet åt rätt håll, puttar det. När ett så lätt tryck tillförs trycker hästens inte emot utan den 

låter huvudet följa med trycket vilket därmed också innebär att hela hästen svänger då den följer 

efter huvudets riktning. Tränset är så ”naturligt” för hästen att det till skillnad från de andra bettlösa 

alternativen går att använda redan första gången man spänner fast det på hästen. Det innebär att 

man kan fortsätta med träningen precis som vanligt och att inga tidskrävande pass behövs då man 

vänjer hästen vid huvudlaget och hur det fungerar, som annars är nödvändigt oavsett vilket annat 

träns man än väljer att använda, bett som bettlöst. Om det är svårt att tro kan man titta på de många 

filmer som finns upplagda på internet och visar hästar som först rids med bett och sedan rids (för 

första gången) med ett crossunder träns. Inte nog med att dessa visar möjligheten till ett normalt 

träningspass första gången, utan de visar också en stor skillnad i hästens beteende som är svår att 

missa. 

Det är nu inte svårt att lista ut vilken bettlös typ av träns som vi föredrar, men den lätta 

användningen är inte den enda anledningen till det. Som vi tidigare nämnt så vill vi alltså inte kunna 

skada hästarna på något sätt; skulle vi få veta att fodret vi ger våra hästar ger dem dåliga hovar skulle 

vi byta ut det, även om det har visat sig ge fin päls och är väldigt prestationshöjande. Vi har kommit 

fram till att bett har alla möjligheter att skada hästen. Även om det är Andreas Hausberger 

(chefsryttare på Spanska Ridskolan) som hanterar bettet, så finns det alltid en risk att hästen blir rädd 

för någonting och rycker till och därmed kan hästen skadas. Ett bett kanske inte är smärtsamt om 

man inte tar i tygeln, men det är ändå ett främmande föremål i hästens kropp som stör andra 

fysiologiska processer. Rider man bettlöst med hackamore finns skaderisken också där, och råkar 

hästen av någon anledning trampa på tyglarna kan den till och med knäcka nosbenet. Med ett 

crossunder träns i bra material finns det ingen risk för skada över huvud taget vilket i våra ögon gör 

det till det perfekta träningsredskapet. 
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Frågeställning 

Hur påverkas hästen av bettet och är det möjligt att utföra samma träning med olika bettlösa 

alternativ? 

Vi börjar med den första frågan: Hur påverkas hästen av bettet? Som vi nu har kommit fram till 

påverkas den endast negativt av bettet och den enda anledningen till att det faktiskt fungerar är just 

smärtan som det orsakar. Vi tycker att de negativa effekterna väger tyngre än att man kan 

kontrollera hästen ”som vanligt”, och att man därför ska byta till bettlöst då man inte bara minskar 

skaderisken utan också får större kontroll. Det kanske tar längre tid att få samma kontroll som man 

har med bett på en häst som är van vid och tränad med det, men något som har en stadig grund blir i 

de allra flesta fall mer hållbart i längden. 

Är det möjligt att utföra samma träning med olika bettlösa alternativ? – Ja, det är det. Eftersom 

dessa inte heller orsakar hästen någon smärta är chansen att man kan avancera träningen efter byte 

av träns. Det faktum att hästen också kan andas bättre borde dessutom öka prestationsförmågan. 

Detta visas tydligt i de många filmer man kan hitta på Youtube eller hos olika företag. 

  

Vildhästar i Virginia, USA 
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Fig. 22: Hämtad den 19 nov 2009 från Dr. Robert Cook, FRCVS, PhD; Can The Bitless Bridle be used for 

driving?: 

http://www.bitlessbridle.com/dbID/257.html 
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Fig. 23: Hämtad den 19 nov 2009 från Dr. Robert Cook, FRCVS, PhD; Can The Bitless Bridle be used for 

driving?: 

http://www.bitlessbridle.com/dbID/257.html 

Diskussion: Hämtad den 25 nov 2009 från:  

http://justcountry.wordpress.com/2009/06/28/wild-horse-photo-gallery-2/wild-horses-virginiacity1-

lg/ 

Bilagor 

1. Undersökning: ”Varför använder du bett?” 

2. Kort om internationella tävlingsregler från FEI (Fédération Equestre Internationale) 

9. Videolänkar 
Dressyr, Dr. Cook Bitless Bridle: 

http://www.youtube.com/watch?v=3yH-Mrd8LAc  

Dressyr, utan träns:  

http://www.youtube.com/watch?v=9TobXiQR9Yg 

Hoppning, utan träns:  

www.youtube.com/watch?v=TmIe1C0ojII&feature=related 

Körning, Nurtural Bitless Bridle:  

www.youtube.com/watch?v=6HuOOSLxHBs 

Barrel-Racing, Dr. Cook Bitless Bridle: 

http://www.youtube.com/watch?v=x6LlVnqMtiY&feature=related  

Experiment, övergång från bett till bettlöst:  

http://www.bitlessbridle.com/dbID/420.html 

DDSP, häst som andas med munnen:  

http://www.youtube.com/watch?v=noHjrCgQgOo  

Headshaking Syndrome:  

http://www.youtube.com/watch?v=_XYrSFvskgI&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=wjAB7gJD6Dc&feature=related 
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Bilaga 1:  

Varför använder du bett? 
Undersökning gjord av Linda Graveleij under vecka 41, 2009. 

11 personer fick frågan ”Varför använder du bett?”. Svar: 

- Säkerhet, säkerhet, säkerhet! 

- Rider endast ridskolehästar, dvs. inte mitt val. Om jag hade en egen häst skulle jag däremot 

gärna testa! 

- Jag använder bett för att jag inte har fått lära mig något annat sätt. 

- Jag använder bett på min häst för att hon är het, och när hon blir het så blir hon nästan 

okontrollerbar och då skulle jag inte kunna stoppa henne med ett bettlöst träns. Jag ser 

bettet som ett hjälpmedel, men jag använder inte bettet för att slita och dra i hennes mun, 

jag använder det i situationer då det är nödvändigt. 

- Jag använder bett av flera olika orsaker. 

1. Därför att jag är uppväxt med principen att man rider med bett, därför har jag alltid ridit 

med bett. Och jag har för lite kunskap om ridning med exempelvis hackamore. 

2. Jag anser att man får en bättre kommunikation med hästen om man rider med bett (om 

man rider med försiktighet och respekt förstås). 

3. Jag rider även med bett för att jag tränar för att så småningom börja tävla igen (tävlade 

innan) och bett är ett krav på dressyrtävlingar. 

- Jag brukar helst inte använda bett utan använder hackamore, men för det mesta blir det bett 

när man rider i skolan eller på ridskola. Använder bett för kontaktens skull och jag använder 

alltid ett bett som funkar för hästen - som inte sitter fel mm. 
- För att kommunicera med hästen. Svänga, stanna och i lite mer avancerat så även samla. 

Man ska ju inte ha så mycket tryck i bettet när hästen går eftergiven, då använder man ju 

magmusklerna som broms och kroppsvikten till att svänga med MESTADELS (såklart har man 

ju lite i handen också). Men använder man rätt bett på rätt sätt gör det ingen skada. Håller 

man ett jämt, litet tryck i hästens mun utan att rycka, gör det inte ont. 
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Bilaga 2:  

Kort om Tävlingsregler från FEI (Fédération Equestre Internationale) 
Tävlingsregler varierar ofta mellan olika klubbtävlingar och lokala tävlingar, men för alla tävlingar på 

något högre nivå gäller de internationella tävlingsreglerna från FEI. 

Det finns specifika regler för varje enskild gren, och det varierar något vilken typ av utrustning som är 

tillåten. 

Bett 

Hoppning 

Inom hoppningen finns det inga restriktioner gällande bett, och det är tillåtet att använda 

hackamore. (FEI Rules, Rules for Jumping Events, 2009) 

Dressyr 

I dressyren krävs det att man använder ett kandar (ett dubbelt bett som består av ett stångbett och 

en bridong, ett ”vanligt” tränsbett). Inga andra typer av bett och inga bettlösa alternativ är tillåtna. 

(FEI Rules, Rules for Dressage Events, 2009) 

Fälttävlan 

I terrängritten och hoppningen är de flesta typer av bett tillåtna (dock ej kandar), liksom vissa 

bettlösa alternativ. I dressyren krävs antingen ett kandar eller tränsbett av godkänd modell. (FEI 

Rules, Rules for Eventing, 2009) 

Körning 

Bettlösa träns och hackamore är ej tillåtna när hästen är förspänd. Utöver det är alla typer av bett 

(förutom kandar) tillåtna vid körtävlingar. (FEI Rules, Rules for International Combined Driving Events, 

2009) 

Distansritt  

När det gäller distansritt är alla typer av huvudlag (inklusive alla bettlösa modeller) och bett tillåtna. 

(FEI Rules, Vaulting, 2009) 

Western (Reining) 

Inom western ridningen är ett s.k. ”standard westernbett”, som i princip är är ett enkelt stångbett, 

obligatoriskt (undantaget”Freestyle” tävlingar). (FEI Rules, Rules for Reining Events, 2009) 

Voltige 

I voltigen krävs ett enkelt tränsbett (av valfri modell). (FEI Rules, Rules for Vaulting Events, 2009) 

Handikappridning (Para-Equestrian)  

Bett är obligatoriskt.(FEI Rules, Rules for Para-Equestrian Dressage Events, 2006) 


