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Det är från tidigare studier känt att hästen inte bara har ett smärtansikte utan också ett så kallat 

stressansikte. Stressansiktet kan vara problematiskt ur en smärt bedömningssynpunkt, då hästen be-

finner sig i en klinisk miljö och upplever emotionell stress. I denna studie undersöks det hur den 

emotionella stressen påverkar hur smärtan uttrycks i hästens ansikte. Något som till författarens 

bästa minne, inte undersökts tidigare. I studien ingick det 12 hästar som studerades i sin hemmiljö 

och som alla genomgick fyra olika interventioner i 15 minuter; 

 Kontroll utan något tillfört stimuli. 

 Emotionell stress i form av att bli lämnad i isolering.  

 Smärta från en blodtrycksmanschett som pumpas till 240 mmHg och orsakar 

ischemi.  

 Kombinerat försök med smärta och emotionell stress.  

 

Alla interventioner filmades med fyra olika kameror i olika vinklar i hästens egen box. Filmklippen 

annoterades med hjälp av programvaran ELAN och EquiFACS. Under alla interventioner samlades 

hjärtfrekvensdata in med en elektrod med inbyggd sändare, som placerades över hästens hjärtsiluett.  

 

I jämförelse med kontroll observerades en ökning av ansiktsrörelser i alla interventioner förutom 

interventionen med enbart ett smärtsamt stimuli. De olika förändringarna i hästens ansiktsuttryck 

visades med deskriptiv statistik och för de utvalda rörelser; AU101, AU145, AU47, AU5, 

AUH13,AU18, AD19, AD104, EAD101, EAD104 och AD38  gjordes statistiska tester.  

 

Under interventionen med både tillförd smärta och emotionell stress visade sig främst muskelrörel-

ser i ansiktet som är kopplade till stress som även sågs under interventionen med enbart emotionell 

stress var signifikanta. Testerna visar att den emotionella stressen har en betydande effekt på hästen 

smärtansikte och de är något som behöver tas i beaktande för att få en riktig smärtbedömning på 

stressade hästar. Intressanta aspekter som inte innefattas av detta arbete föreslås, som fortsatta stu-

dier och studier på en större population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sammanfattning 



 

 

 

It is known from previous studies that the horse not only has a pain face but also a so-called stress 

face. The stress face can be problematic from an assessment point of view, as the horse is in a clinical 

environment and experiences emotional stress. This study examines how emotional stress affects 

how pain is expressed in the horse's face. Something that, in the author's best memory, has not been 

investigated before. The study included 12 horses in their home environment who all underwent 

four different interventions for 15 minutes; 

• Control without any added stimuli. 

• Emotional stress in the form of being left in isolation. 

• Pain from a blood pressure cuff that is pumped to 240 mmHg and causes ischemia. 

• Combined experience with pain and emotional stress. 

 

All interventions were filmed with four different cameras at different angles in the horse's own box. 

The film clips were annotated using the ELAN and EquiFACS software. During all interventions, 

heart rate data were collected with an electrode with a built-in transmitter, which was placed over 

the horse's heart silhouette. 

 

In comparison with control, an increase in facial movements was observed in all interventions except 

the intervention with only a painful stimulus. The various changes in the horse's facial expression 

were shown with descriptive statistics and for the selected movements; AU101, AU145, AU47, 

AU5, AUH13, AU18, AD19, AD104, EAD101, EAD104 and AD38 performed statistical tests. 

 

During the intervention with both added pain and emotional stress, mainly muscle movements in 

the face that are linked to stress of the type mentioned proved to be significant. The same significant 

codes were seen during the intervention with only emotional stress. The tests show that the emo-

tional stress has a significant effect on the horse's pain face and they are something that needs to be 

taken into account to get a proper pain assessment on the horse. Interesting aspects that are not 

included in this work are suggested, such as further studies and studies on a larger population. 
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Djurvälfärden samt djurens välmående är viktigt dess livskvalité. De flesta djur le-

ver i nutid och har endast en liten förståelse för dåtid och framtid. Ett mått på ett 

djurs livskvalité innefattar ett antal aspekter. Ett är att djur ska var fria från rädsla 

och stress och ett annat är att djur ska vara fria från smärta. Smärta och stress är 

beroende av varandra och kommer att påverka varandra i olika grad (Gaynor och 

Muri, 2015).  

 

Stress och smärta är två olika processer där ett flertal konceptuella och fysiologiska 

processer överlappar. Både stress och smärta har som huvudfunktion att påverka en 

individs beteende för att skydda organismen mot yttre hot och främja överlevnad 

(Abdallah och Geha, 2017).  Ett viktigt förhållande mellan stress och smärta är att 

stress är kroppens svar på ett yttre stimuli, medan smärta kan vara ett sådant stimuli 

som gör att djuret upplever stress (Gaynor och Muri, 2015).  

 

Det går att förutsätta att hästar och andra djur kommer vara stressade i en klinisk 

miljö där plats och situation är yttre stimuli som påverkar individen. Samtidigt som 

orsaken till besöket mycket troligen är smärtsamt, vilket i sig kan vara ett inre sti-

muli för stress. 

 

Det finns flera studier som analyserat hur hästens ansiktsmimik ändras samman-

hang där hästen känner smärta vilket har bidragit till utvecklingen av bedömnings-

skalor för hästar (Gleerup et al., 2015). De finns i dagsläget flera olika skalor som 

används; Horse Grimace Scale, HGS (Costa et al., 2014) , Equine Pain Scale 

(Gleerup et al., 2015) och Equine Utrecht University Scale for Fascial Assessment 

of Pain (Equus-FAP) (van Loon and Van Dierendonck, 2015). 

 

Dessa utnyttjas för att snabbt få en indikator på hästens status och en uppfattning 

om hur ont hästen har med hjälp av smärtskalan. Det har gjorts få studier på hur 

ansiktsmimiken vid smärta kommer att förändras i en stressfull situation. En studie 

av Dalla Costa et al. (2017) visar att HGS inte ändras vid tillförande av olika emot-

ionella stimuli som ny miljö, bli borstad över manken och förväntan att få en belö-

ning i form av mat. Ett undantag var rädsla, där det gick att urskilja en förändring i 

HGS mot kontrollgruppen (Dalla Costa et al., 2017).  

 

 Introduktion 

https://www.zotero.org/google-docs/?fBKhnN
https://www.zotero.org/google-docs/?fBKhnN
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=n3wbac
https://www.zotero.org/google-docs/?2wP0xX
https://www.zotero.org/google-docs/?6eiGCD
https://www.zotero.org/google-docs/?Ik4ygJ
https://www.zotero.org/google-docs/?VzCIkk
https://www.zotero.org/google-docs/?S79oSj
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I en annan studie av Lundblad (2018) visas det dock att hästar som upplever en 

emotionell stress har haft samma ansiktsmimik som även kunnat registreras under 

en smärtsam upplevelse (Lundblad, 2018).  

 

Om det går att identifiera rädsla som en typ av stress så talar det för att en förändring 

i hästens smärtansikte skulle ses när den under samma tid även upplever emotionell 

stress (Wagner 2010). 

 

För att kunna leva upp till de fem friheterna som krävs för att få en bra livskvalité 

hos ett djur så bör djurhälsopersonal ha kunskap att kunna smärtlindra ett sjukt djur 

på rätt sätt. Denna studie görs för att vidga förståelsen för hur stress kommer att 

påverka en hästs smärtansikte och i vilken grad det påverkar bedömningen av smär-

tan. 

 

Målsättningen med studien är att dess resultat ska kunna ligga till grund för vidare 

forskning, men även att dessa ska kunna tillämpas i kliniska situationer där korrekt 

bedömning av hästens smärta är viktigt för korrekt smärtlindring. Genom bra verk-

tyg för smärtbedömning ökar hästens livskvalitet och detta förbättrar djurvälfärden. 

  

  

  

  

  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?A4kw8J
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2.1. Stress 

2.1.1. Definition av stress 

Stress är ett biologiskt skydd från faktorer som skulle kunna vara ett hot mot indi-

videns levnadsmönster. Det fysiologiska svar som ses vid en stressituation är ett 

adaptivt beteende för att upprätthålla homeostasen (Gaynor och Muri, 2015).  

 

Det kan exempelvis vara så att det fysiologiska svaret av ett stresstimuli är att för-

bereda kroppen på en akut situation där det kan krävas att djuret behöver fly (Gay-

nor och Muri, 2015). 

 

Det sympatiska nervsystemet är viktigt för överlevnad i korta stressfulla situationer. 

Däremot kan en utdragen stress ge många icke-önskvärda effekter, exempelvis ökar 

koncentrationen av både kortisol samt glukokortikoider i blodet som svar på ett 

stresstimuli. Vid långvarig stress kommer den ökade steroidkoncentrationen leda 

till nedsatt digestion, minskad aktivitet i kroppens bioenergetiska processer och ett 

förhöjt blodtryck. Långvarig stress ger också ett nedsatt immunförsvar och med 

tiden en ökad risk för systemiska sjukdomar (Sjaastad et al., 2010).  

 

2.1.2. Neuro- och endokrina mekanismer vid stress 

När individer interagerar med omvärlden kommer stressfulla stimuli leda till an-

passade samt missanpassade neurologiska- och hormonella svar. Akut stress kom-

mer aktivera hypotalamus, hypofysen och binjuren (HPA- hypothalmic-pitutary-

adrenal axis) (Abdallah and Geha, 2017). 

 

När kroppen utsätts för stress stimuleras hypotalamus till att öka produktionen av 

ACTH-releasing hormone (ACTHRH). Detta ökar frisättningen av ACTH från hy-

pofysen. ACTH stimulerar cortex i binjuren att producera och frisätta bland annat 

kortisol och androgener som påverkar exempel till en lägre matsmältning, en ökad 

 Litteraturstudie 

https://www.zotero.org/google-docs/?qBguL0
https://www.zotero.org/google-docs/?EW8lPK
https://www.zotero.org/google-docs/?EW8lPK
https://www.zotero.org/google-docs/?NR8cgW
https://www.zotero.org/google-docs/?U5D7C8
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vakenhet, mer blod till skelettmuskulatur och CNS, frisättning av lagrad energi 

(Sjaastad et al., 2010). 

 

Vid aktivering av HPA kommer man få en ökad frisättning av glukokortikoider, 

vilka det finns receptorer för i det limbiska systemet som inkluderar hypothalamus, 

amygdala, hippocampus och prefrontala hjärnbarken. I det limbiska systemet kom-

mer glukokortikoider att fungera som transkriptionsfaktorer och har därför en lång-

tidsverkande effekt på cellulär nivå.  

 

Akut stress kommer även att aktivera det autonoma nervsystemet, vilket regleras 

av hjärnbarken. Det leder till ett ökat blodtryck och en förändring i cirkulationen 

med ett minskat blodflöde till digestionskanalen och ett ökat blodflöde CNS och 

muskler (Abdallah and Geha, 2017). 

 

Stress kan även ha en inverkan på det limbiska systemet där tidigare erfarenheter, 

det psykiska tillståndet (t.ex. hunger) tillsammans med förmågan att fatta beslut 

kommer att uppdateras då hästen utsätts för ett stresstimuli. Det kommer ge en ul-

timat effekt för hur individen förändrar sitt beteende, exempelvis till ett “fight or 

flight mode“ (Abdallah and Geha, 2017). Stressens härledning förklaras samman-

fattande i Figur 1 (Gaynor och Muri, 2015). 

 

 

 

Figur 1. Stressen härledning från stimuli till ändrat beteende av djuret i en sammanfattande bild 

adapterad från Gaynor och Muri (2015). 

https://www.zotero.org/google-docs/?NsCXn9
https://www.zotero.org/google-docs/?iZ4gzA
https://www.zotero.org/google-docs/?iZ4gzA
https://www.zotero.org/google-docs/?wZIpcn
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2.2. Definition av smärta 

Att förstå och känna igen smärta är en väsentlig del för att tillgodose djurvälfärden 

(McLennan et al., 2019). Upplevelsen av smärta är i sig själv unik och upplevs som 

ett obehag för att varna individen att den håller på att skadas eller är skadad 

(Sjaastad et al., 2010). 

 

International Association for the Study of Pain (IASP) beskriver smärta som ”En 

otrevlig sensorisk upplevelse, samt en känslomässig upplevelse som är kopplad till 

en direkt eller indirekt skada på vävnad” (van Loon och Van Dierendonck, 2018). 

När de gäller djur kommer det även att handla om ett ständigt försök att undvika 

smärta eller minska en potentiell skada (van Loon och Van Dierendonck, 2018). 

2.2.1. Neurofysiologiska mekanismer för smärta 

Möjligheten att känna smärta är baserad på en neurofysiologisk process av noci-

ception vilket är lika för både människor och övriga däggdjur (Gaynor och Muri, 

2015). Smärta kan delas in i nociceptiv smärta och neurogen smärta.  

 

Nociceptiv smärta orsakas av ett skadligt stimuli som aktiverar nociceptorer. Ytlig 

smärta kopplas till huden, medan djup smärta kopplas till skelettmuskulatur, bind-

väv, ben och leder. Nociceptiv smärta kan framkallas av mekaniska, kemiska eller 

termiska stimuli. Ischemi som innebär ett reducerat blodflöde till vävnaden, är ett 

vanligt exempel på kemisk smärta som orskas av hypoxi i skelettmuskulatur (Sjaa-

stad et al., 2010). 

 

Stimuli som tyder på vävnadsskada aktiverar perifera sensoriska nociceptorer (Gay-

nor och Muri, 2015). Dessa består av snabbt ledande, myeliniserade, A-delta nerv-

fibrer och långsamt ledande, omyeliniserade C-nervfibrer. Dessa kommer känna 

igen och omvandla de inkommande signalerna för vävnadsskada för att sedan 

skicka vidare en nervsignal. Signalen skickas från de perifera nervändarna till dor-

salhornet i ryggmärgen där informationen överförs till nästa nerv som leder infor-

mationen vidare (Gaynor och Muri, 2015).  

 

Det är i den sensoriska delen av hjärnbarken som den nociceptiva informationen 

kommer att uppfattas. Informationen bearbetas och ett, för situationen, passande 

svar till stimulit skapas, illustreras i Figur 2 (Gaynor och Muri, 2015).  

 

Descenderande smärtvägar härstammar från cortex eller hypothalamus och avslutas 

i ryggmärgen (Butler och Finn, 2009). Nerver i cortex ger även information till 

https://www.zotero.org/google-docs/?Qei5Kc
https://www.zotero.org/google-docs/?I9DUaZ
https://www.zotero.org/google-docs/?BXCHXN
https://www.zotero.org/google-docs/?xRQDyT
https://www.zotero.org/google-docs/?CYsf71
https://www.zotero.org/google-docs/?CYsf71
https://www.zotero.org/google-docs/?E4xpk3
https://www.zotero.org/google-docs/?E4xpk3
https://www.zotero.org/google-docs/?n1NHU3
https://www.zotero.org/google-docs/?zAjCXj
https://www.zotero.org/google-docs/?5C0u6v
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amygdala, hypothalamus eller direkt till Peri Aqueductal Grey matter (Butler och 

Finn, 2009).  

 

Akut smärta stimulerar både ett sensoriskt och emotionellt svar, som kroppen kan 

agera på, vilket bidrar till ett förändrat beteende för att skydda kroppen från ytterli-

gare skador (Abdallah och Geha, 2017). 

 

Figur 2. Smärtans härledning från skadeområde till kroppens svar på stimulit. Figur adapterad från 

Gaynor och Muri (2015). 

2.3. Relationen mellan stress och smärta 

Stress och smärta är två olika men ändå liknande processer där ett flertal koncep-

tuella och fysiologiska processer överlappar. Både stress och smärta har som hu-

vudfunktion att ändra en individs beteende i ett försök att skydda mot yttre hot (Ab-

dallah och Geha, 2017).  

  

Stress i förhållande till smärta och dess övergång till ångest hos häst är viktig då 

ångest i sin tur ytterligare kan öka stressen. Stress kan precis som smärta triggas av 

yttre stimuli, för att få en respons från kroppen (Muir, 2013). 

 

Både det sympatiska nervsystemet samt neurotransmissionen är väsentliga regula-

torer för det fysiologiska svaret vid smärta och stress (Muir, 2013). 

 

Till skillnad från stress som är ett kroppsligt svar på ett yttre stimuli så kan smärta 

vara det yttre stimuli som triggar igång ett kroppsligt svar i form av stress. Därför 

https://www.zotero.org/google-docs/?0u8OFN
https://www.zotero.org/google-docs/?0u8OFN
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rSnCxY
https://www.zotero.org/google-docs/?ifJrs5
https://www.zotero.org/google-docs/?ifJrs5
https://www.zotero.org/google-docs/?kmFcuF
https://www.zotero.org/google-docs/?kmFcuF
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kan smärta orsaka stress, men stress kan ej ge upphov till smärta (Gaynor och Muri, 

2015). En stor mängd stress kan resultera i en försämrad allmänstatus samt försäm-

rad levnadskvalite hos individen (Abdallah och Geha, 2017). 

2.3.1. Stressinducerad analgesi 

Att stress i kombination med smärta kan skapa analgesi är allmänt känt hos männi-

skor, men även hos djur. Detta kallas för SIA (Stress Inducerad Analgesi) och är en 

suppression av smärta som uppstår under, eller strax efter, ett kraftigt stresstimuli 

(Gaynor och Muri, 2015).  

 

Den generella idén med SIA är att en individs smärttröskel höjs till en följd av 

stress. (Jennings et al., 2014). 

  

Detta är något som har utvecklats genom evolution då de djur som kunde fly från 

ett hot trots skada ändå överlevde. Man anser att SIA är en del i “Fight or Flight” 

(Butler och Finn, 2009).  

 

För att uppnå SIA krävs två stimuli, ett skadligt stimuli och ett aversivt, där de 

aversiva stimulit både kan vara betingat och obetingat (Jennings et al., 2014). 

Obetingad SIA uppkommer av ett obetingat stresstimuli. Exempel på obetingade 

stimuli som används vid försök kan vara: tvångssimning, isolation och nedsänkning 

i kallt vatten. När detta sker kommer djuret uppleva en analgesi både före och under 

exponering av ett dylikt noxious stimuli. 

 

Ett betingat SIA kallas även för Fear Conditioned Analgesi, “FCA” och kan liknas 

med ett överlevnadstillstånd, ett så kallat ” fight och flightmode” (Jennings et al., 

2014).  FCA är kroppens svar för att överleva ett kritiskt tillstånd och innebär en 

nedreglering av nociceptorer vilket har förmågan att dämpa smärta till mer än 90 

procent (Gaynor och Muri, 2015).  

2.3.2. Stress inducerad hyperalgesia 

Stressinducerad hyperalgesi (SIH) är en motsats till stressinducerad analgesi. Vid 

SIH upplever individen inte smärta på samma sätt under en stressituation. Vid SIH 

kommer individen istället få en ökad känslighet för smärtstimuli. Det är ofta före-

kommande vid kronisk smärta eller en återkommande stress (Jennings et al., 2014).  

Det är viktigt att förstå att stress kan vara ett resultat av både ångest och rädsla, där 

SIA är ihopkopplat med ett direkt hot samt en “flight or fight” respons, medan SIH 

är ett kroppsligt svar vid återkommande ångest (Wagner, 2010). 

https://www.zotero.org/google-docs/?LQ8Xow
https://www.zotero.org/google-docs/?LQ8Xow
https://www.zotero.org/google-docs/?QZOGdf
https://www.zotero.org/google-docs/?HDogpy
https://www.zotero.org/google-docs/?yIRDWm
https://www.zotero.org/google-docs/?W5M486
https://www.zotero.org/google-docs/?i3AQMY
https://www.zotero.org/google-docs/?i3AQMY
https://www.zotero.org/google-docs/?HDogpy
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=sjjBOt
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=LioSpM
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Det finns bevis på att kronisk stress kan ge missanpassade neurobiologiska föränd-

ringar i smärtans ledningsförmåga vilket i sin tur kan vara orsaken till att SIH, upp-

står (Jennings et al., 2014). 

2.3.3. Fysiologiska förändringar vid stress och smärta. 

Smärta kan upplevas både akut och kronisk och där den akuta smärtan ofta är för-

hållandevis kortlivad. Detta kan vara ett svar på både yttre skada av vävnad, men 

de kan även bero på inflammation eller infektion (McLennan et al., 2019). 

 

Den akuta smärtan är ej längre än själva läkningsprocessen, vilket är en skillnad 

från den kroniska smärtan som består även efter läkningsprocessen har avtagit 

(McLennan et al., 2019). Båda typerna av smärta aktiverar det sympatiska nervsy-

stemet, vilket ökar puls och blodtryck samt ger en omdirigering av blodet till hjärna 

och skelettmuskulatur(Sjaastad et al., 2010). 

 

En högre puls är även en klinisk parameter som används för att mäta stressnivån i 

en situation. Stress aktiverar det sympatiska nervsystemet som leder till en ökad 

puls, vilket till exempel har påvisats vid transportering (Schmidt et al., 2010).  

  

Becker‐Birck et al. (2013) studerade hästar med hyperflexion av nacken, där under-

sökning av HRV (heart rate variability) gjordes vilket anses visa skillnaden på om 

det sympatiska eller det parasympatiska nervsystemet är aktivt under en stressad 

situation.  

 

HRV kännetecknas av specifika variationer i längden på inter-beat-intervall (IBI). 

Oregelbundenheten i IBI beror på det dynamiska samspelet mellan det sympatiska 

och det parasympatiska nervsystemet vid kardiovaskulär kontroll. En obalans mel-

lan det sympatiska och parasympatiska nervsystemet är en indikator för smärta och 

stress. Förutsatt att man i samtidigt kan eliminera spänning och rädsla för individen 

som triggande stimuli (Stucke et al., 2015). 

 

Stucke et al. (2015) beskriver att HRV-resultaten i olika försök beror på IBI mät-

ningar. Samt att analysmetoder (vilket skiljer mellan olika studier) och resultat ej 

överensstämmer. Det är också viktigt att tänka på att det sympatiska nervsystemet 

aktiveras av både smärta, fysisk träning och emotionella stadier (Sjaastad et al., 

2010). Det finns också studier i vilka det har mätts kortisol samt HRV och HR vid 

transport av hästar i flygplan (Munsters et al., 2013). Där korrelationen mellan höga 

kortisolnivåer i blodet och höga HR- och HRV-värden var svag under transporten 

(Munsters et al., 2013).  

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=OIui0t
https://www.zotero.org/google-docs/?iM5QCW
https://www.zotero.org/google-docs/?Dd6fIS
https://www.zotero.org/google-docs/?sleAGQ
https://www.zotero.org/google-docs/?fuPyJU
https://www.zotero.org/google-docs/?qj3JAB
https://www.zotero.org/google-docs/?PwTz53
https://www.zotero.org/google-docs/?pkwalr
https://www.zotero.org/google-docs/?tZzP2X
https://www.zotero.org/google-docs/?tZzP2X
https://www.zotero.org/google-docs/?rZ3D11
https://www.zotero.org/google-docs/?rZ3D11
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Kortisol som mätvärde för stress 

Kortisol är den viktigaste glukokortikoiden som frisätts av binjuren (Sjaastad et al., 

2010). Kortisol transporteras i kroppen bundet till globulin som gör att kortisolets 

halveringstid blir längre. Kortisol är ett viktigt stresshormon som inverkar på flera 

organ i kroppen. 

 

Närvaron av kortisol är bland annat nödvändig för att undvika blodtrycksfall. Under 

en stressad situation kommer även närvaron av kortisol att påverka koncentrationen 

av glukos i plasman. Detta görs genom att stimulera glukoneogenesen och hindrar 

upptaget av glukos i perifera vävnader. 

 

En hög kortisolnivå kommer att höja blod plasmakoncentrationerna av fettsyror och 

aminosyror. Detta för att kunna ge energi åt kroppens vävnader. Vid vävnadsskada 

orsakad av trauma, infektioner eller annan orsak får man vanligtvis ett inflamma-

tionssvar. I vissa fall kommer detta inflammationssvar vara mer skadligt än orsaken 

till vävnadsskador. En hög koncentration av kortisol kommer påverka immunsvaret 

med en inflammationshämmande effekt av immunsystemets celler vilket kan ge ett 

minskat inflammationssvar (Sjaastad et al., 2010). 

 

Nivåerna av kortisol kan mätas i blod, urin, saliv, fekalier och hår (Novak et al., 

2013). Att mäta kortisol som en metod för att mäta stress är nyckfullt i en klinisk 

miljö då många olika tillstånd påverkar koncentrationen av kortisol i blodet. Både 

dygnsrytm (Kirkpatrick et al., 1977); (Alexander och Irvine, 1998); (Aurich et al., 

2015) och tid på året kommer att påverka den totala kortisolnivån (Hart et al., 

2016).  

 

Hart et al. (2016) visar i en studie att överviktiga hästar har ett högre kortisolvärde 

än normalviktiga. Det framgår i samma studie att ingen skillnad på kortisolnivåer 

kunde ses mellan hästar i olika åldrar. Något som går stick i stäv med Donaldson et 

al. (2005) som påvisar att de förekommer en åldersvariation av kortisolnivåerna. 

Jansson et al. (2006) visar i en studie att de ej förekommer en signifikant förändring 

i koncentrationen av kortisol i blodet när hästarna blev utfordrade 2 gånger / dag i 

25 dagar, vilket skapade en frustation och aggression hos hästarna (Jansson et al., 

2006). 

 

Vid stress kommer koncentration av kortisol i blodet att öka (Abdallah och Geha, 

2017). Under försök med akut- samt kroniskt sjuka hästar, framgår det att kortisol-

nivåerna i blodet ökar via en aktivering av HPA-axeln vilket visar att den har en 

central roll i kroppens respons på ett smärtstimuli.  

 

I försök har det även visats att kortisol har en större roll i den akuta smärtan än den 

kroniska (Ayala et al., 2012).  

https://www.zotero.org/google-docs/?K10ILD
https://www.zotero.org/google-docs/?K10ILD
https://www.zotero.org/google-docs/?K10ILD
https://www.zotero.org/google-docs/?fxJpbR
https://www.zotero.org/google-docs/?fxJpbR
https://www.zotero.org/google-docs/?gz1gwE
https://www.zotero.org/google-docs/?A1Bdl9
https://www.zotero.org/google-docs/?aXsM3D
https://www.zotero.org/google-docs/?aXsM3D
https://www.zotero.org/google-docs/?TbMEnI
https://www.zotero.org/google-docs/?TbMEnI
https://www.zotero.org/google-docs/?2wQkj9
https://www.zotero.org/google-docs/?2wQkj9
https://www.zotero.org/google-docs/?NcoWpx
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2.4. The Equine Facial Action Coding System 

I ansiktet finns det muskler, som påverkar ansiktsmimiken. Dessa muskler är en 

subgrupp av muskler som är innerverade av Nervus facialis (Wathan et al., 2015). 

The Facial Coding System (FACS) är en metod där man kan beskriva möjlig an-

siktsmimik hos en människa. Detta görs med Action Units (AU) och Action De-

scriptors (AD) (Cohn et al., 2007). 

 

FACS är baserat på en metodik som identifierar vilken/vilka muskler som ligger 

bakom en specifik rörelse i ansiktet. På senare år har FACS även tillämpats till 

andra djurslag såsom hästar, utvecklingen av EquiFACS påbörjades under 2015, 

genom en grundläggande anatomisk undersökning av hästens ansiktsmuskler ge-

nom dissektion. För att få en enhetlig bild studerades förekommande beteenden hos 

hästar med videokamera. Det framkom att flera av ansiktsrörelserna överensstämde 

med FACS både hos människa, hund, katt och schimpans m.fl. (Wathan et al., 

2015), (Caeiro et al., 2013).  Chambers och Mogil (2015) skriver att ansiktsut-

trycken stämmer väl överens med varandra även mellan olika arter. 

 

AU är en rörelse som manifesteras av en muskel. AD är istället en generell rörelse 

där flera muskler är involverade eller att rörelsens bakgrund ej går att härleda. När 

en rörelse härstammar från samma muskulatur som FACS för människa men gene-

rerar en helt annan rörelse skrivs det “H” i EquiFACS vilket ej finns i FACS, ex. 

AUH13 vs. AU13. 

 

När den genererade rörelsen är lika men inte genereras från samma muskulatur som 

vid Human FACS så läggs det istället till en etta, ex. AU112 vs AU12. Alla koder 

i EquiFACS sammanfattas i Tabell 1. (Wathan et al., 2015). 

Tabell 1. Samtliga koder i EquiFACS. 

AU101 – Inre ögonbryns höjare    EAD104 – Öronen roterar bakåt 

AU143 – Blunda  AD19 – Tungan syns 

AU145 – Blink  AD29 – Käkarna öppnas 

AU47 – Halv blink AD30 – Käken dras i sidled 

AU5 – Övre ögonlockhöjare AD133 – Frustar ut luft 

AD1 – Ökning av ögonvitan AD38 – Näsborrarna dilateras 

AU10 – Övre läpphöjare AD50 – Vokalisering 

AU12 – läpphörndragare  AD76 – Gäspa  

AU113 – skarp läppdragare AD80 – Sväljer  

AUH13 – Näsborren dras mot öronen AD81 – Tuggar  

AU16 – Undre läpp dras så att tandkött kan ses AD84 – Huvudet skakar från sida till sida 

AD160 – Undre läpp är avslappnad AD85 – Huvudet nickar upp och ner 

AU17 – Undre läppen skjuts framåt AD86 – Kliar/ tvättar sig 

https://www.zotero.org/google-docs/?PYiWUx
https://www.zotero.org/google-docs/?QDfRMH
https://www.zotero.org/google-docs/?rC1pQf
https://www.zotero.org/google-docs/?rC1pQf
https://www.zotero.org/google-docs/?McP7kC
https://www.zotero.org/google-docs/?9CwWQK
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AU18 – Den överläppen dras ihop medialt och or-

sakar en ” puck” vilket ofta dras lateralt till medi-

alt 

AD87 – Öronen skakas 

AU122 – Den överläppen rullas upp, tandkött och 

slemhinnan på läppen insida kan ses 

AD51 – Huvudet vrids åt vänster 

AU24 – Läpparna trycks ihop AD52– Huvudet vrids åt höger 

AU25 – Läpparna säras AD53 – Huvudet förs upp 

AU26 – Under käken ”tappas” AD54 – huvudet förs ner 

AU27 – Munnen öppnas AD55 – huvudet lutar åt vänster 

EAD101 – Öron fram AD56 – Huvudet lutar åt höger 

EAD102 – Avståndet mellan öronen minskar, de 

dras ihop. 

AD57 – Mulen förs framåt 

EAD103 – Öronen plattas till mot huden AD58 – Mulen förs bakåt 

 

2.5. Användning av beteenden för bedömning av 

smärta och stress 

2.5.1.  Skalor vid smärta 

Det finns flera olika skalor i dagsläget som används för att utvärdera smärta hos 

hästar: Horse Grimace Scale, HGS (Costa et al., 2014), Equine Utrecht University 

Scale for Fascial Assessment of Pain (Equus-FAP), Equine Utrecht University 

Scale for Composite Pain Assessment (Equus-compass) (van Loon och Van Die-

ren-donck, 2015), Composite multifactorial Pain Scale (CPS) (Bussières et al., 

2008) och The Equine Pain Scale (Gleerup et al., 2015). 

 

Både CPS och Equus-Compass är ett etogram som även inkluderar en betygsättning 

av fysiologiska parametrar, t.ex. hjärtfrekvens och andningsfrekvens. Betygsätt-

ningen kommer ge en total poäng vilket ger en indikation på hur hög smärtan hos 

hästen är. CPS är framställd för ortopedisk smärta (Bussières et al., 2008) medan 

Equus-Compass är ämnat för visceral smärta (van Loon och Van Dierendonck, 

2015). 

 

Equus-FAP använder sig av samma poängsystem som CPS och Equus- Compass. 

Dock kollar Equus-FAP endast på muskulära rörelser i ansiktet och poängsätter 

mellan 0-2 för att får ett slutgiltig totalpoäng hästens smärta. Försöken är gjorda 

med hästar som lidit av akut kolik (van Loon och Van Dierendonck, 2015).  

HGS bygger på Face Action Units, FAU.  Sex olika FAU där man betygsätter dem 

0–2 beroende på om uttrycket är närvarande eller ej. HGS bygger på en klinisk 

miljö där försöks gjorts under och efter kastration av hingstar (Costa et al., 2014). 

https://www.zotero.org/google-docs/?u5FG1O
https://www.zotero.org/google-docs/?qYduT5
https://www.zotero.org/google-docs/?qYduT5
https://www.zotero.org/google-docs/?NW0ptQ
https://www.zotero.org/google-docs/?NW0ptQ
https://www.zotero.org/google-docs/?bHxGSV
https://www.zotero.org/google-docs/?XOHCs8
https://www.zotero.org/google-docs/?84SD6u
https://www.zotero.org/google-docs/?84SD6u
https://www.zotero.org/google-docs/?avg7mW
https://www.zotero.org/google-docs/?X4G0FK
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Equine Pain Scale är framtagen genom att man har inducerat olika typer av smärta 

hos hästar, bland annat induktion av ischemi via blodtrycksmanschett placerad på 

hästens framben. Pain Face använder sig av 5 olika kategorier som beskriver häs-

tens hållning, närvarande av pain face samt hur hästen interagerar med miljön, det 

bedöms på en skala mellan 0–4. Poängen summeras sedan vilket avgör vilken po-

äng på smärtskalan hästen på(Gleerup et al., 2015).  

2.5.2. Skalor för stress 

Det finns även etogram utformade för att lättare kunna läsa av stressnivån hos en 

häst, kallade Behaviour Score (BS). BS-skalan är uppbyggd för att läsa av stress på 

avstånd, som ett verktyg för en bättre djurvälfärd. BS-skalan bygger på att man 

noterar olika typiska beteenden som förekommer vid stress samt hur hästen rör sig 

och dess kroppshållning (Young et al., 2012). 

 

Studier som har gjorts med HGS med olika tillförda emotionella stadium visar att 

den totala summan av HGS poängsystem inte ändras vid tillförande av olika emo-

tionella stadium, utan att ansiktsuttrycken överensstämmer väl överens med kont-

rollgruppen, där inget tillförande av emotionella stadium gjordes (Dalla Costa et 

al., 2017). En förändring i HGS sågs dock vid tillförandet av rädsla (Dalla Costa et 

al., 2017). Då rädsla är en del av definitionen stress (Wagner, 2010) , så kan man 

argumentera för att stress kommer påverka ansiktsuttrycket under smärta. Trots 

detta har de gjorts väldigt lite beskrivningar där smärtskalor väger in påverkan av 

både personlighet, stress eller olika sätt att hantera en främmande situation (van 

Loon och Van Dierendonck, 2018).  

 

Lundblad et al. (2020) beskriver hur en stressad hästs ansiktsmimik förändras med 

hjälp av EquiFACS. Hästarna visade stress i samband med transportering. Vid för-

söken såg man att liknande ansiktsmimik som beskrivs i nämnda etogram även fö-

rekommer hos hästar som utsätts för en emotionell stress (Lundblad et al., 2020). 

 

Ingen av skalorna Equus-Compass, Equus-FAP eller CPS tar vid försök hänsyn till 

hästens emotionella stress (Bussières et al., 2008; van Loon och Van Dierendonck, 

2015).  

 

Vid försök med Equus- Compass och Equus- FAP, såg man att de äldre djuren fick 

ett högre totalpoäng med Equus-Compass etogrammet, medan det ej var någon 

skillnad mellan åldrarna med Equus-FAP  (van Loon och Van Dierendonck, 2018). 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?Whmj3P
https://www.zotero.org/google-docs/?OybBo3
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=f79qiZ
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=f79qiZ
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=f79qiZ
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=f79qiZ
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=IQUWlc
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=RiHjSi
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=RiHjSi
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=xJYUtX
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=xJYUtX
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=Q20u5f
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=Q20u5f
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=sjbjx4
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=oAZLLZ
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3.1. Syfte och hypotes 

Syftet med den här studien är att få en ökad förståelse för ansiktsmimiken hos hästar 

i situationer där de upplever emotionell stress i kombination med smärta.  

 

Hypotesen var att hästar som upplever stress i kombination med smärta kommer att 

få en ökad rörelse av musklerna i ansiktet. Det leder till en svårare, korrekt smärt-

bedömning i kliniska situationer. En häst som bara upplever stress kommer ha ett 

liknande ansiktsuttryck som en häst som bara upplever smärta. I en kombination av 

stimuli med smärta och emotionell stress, kommer rörelserna av muskler i ansiktet 

bli hyperaktiva. 

3.2. Studiepopulation 

Nio ston och tre valacker av rasen Varmblodiga travare som ägs av Institutionen 

för kliniska vetenskaper vid Sveriges lantbruksuniversitet användes i denna studie, 

se Tabell 2. 
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Tabell 2. Sammanställning av alla hästar som ingick i studien. 

Häst Ras Kön Född 

Häst 1 Varmblodig Travare Sto 2006 

Häst 2 Varmblodig Travare Sto 2007 

Häst 3 Varmblodig Travare Sto 2003 

Häst 4 Varmblodig Travare Sto 2000 

Häst 5  Varmblodig Travare Sto 2007 

Häst 6 Varmblodig Travare Sto 2013 

Häst 7 Varmblodig Travare Sto 2007 

Häst 8 Varmblodig Travare Sto 2010 

Häst 9 Varmblodig Travare Valack 2008 

 Häst 10 Varmblodig Travare Valack 2000 

Häst 11 Varmblodig Travare Sto 2011 

Häst 12 Varmblodig Travare Valack 2005 

 

3.3. Studiedesign 

Försöket gjordes i tre olika faser, inducerad stress, inducerad smärta och i kombi-

nation av inducerad stress samt smärta. Utöver dessa så filmades även så kallad 

kontroll, vilket innebär att hästen filmas utan tillförsel av några yttre stimuli. Detta 

gjordes för att kunna jämföra hästen uttryck mot sig själv i kommande intervent-

ioner i förhållande till ett normaliserat tillstånd. 

 

Hästarna flyttades till försöksstall fyra dagar innan försöken började för att få en 

acklimatisering. Vanliga rutiner följdes under denna period. Innan försöken började 

så genomgick hästarna en fullständig allmänklinisk undersökning samt smärtbe-

dömning via EPS-skalan för att fastställa att de var friska och smärtfria. Innan varje 

omgång med försök filmades en kontroll i 60 minuter. 
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Försöken utfördes över tre dagar, med en slumpmässig ordning på interventionerna, 

där det under första dagen utfördes en induktion på häst A samt en på häst B. Den 

andra dagen utfördes två induktioner på vardera häst, varav en utfördes under för-

middagen och en på eftermiddagen. Dag tre genomfördes likt dag två. Under dag 

två och dag tre fick häst A och häst B minst tre timmars vila mellan induktionerna. 

Innan och efter varje induktion gjordes lätta kliniska undersökningar. Blodtrycks-

manschetten som inducerade smärta slumpades mellan hästens framben och storle-

ken på blodtrycksmanschetten anpassades efter hästen. 

3.3.1. Kontroll 

Gjordes 60 minuter innan första induktion för morgonen och 60 minuter innan 

första induktionen på eftermiddagen. Hästen fick ej något stimuli tillfört under 

denna tid. Hästen hade under tiden blodtrycksmanschetten placerad på ett av fram-

benen. Försökspersonal satte fast blodtrycksmanschetten innan kontroll börja fil-

mas. 

3.3.2. Stressinduktion 

Induceringen gjordes genom att hästen som inte genomgick intervention togs ut ur 

stallet. Häst A blev då lämnad själv vilket orsakade en emotionell stress hos hästen. 

Häst A lämnas under 15 minuter och filmades med fyra kameror placerade i boxens 

hörn.  

3.3.3. Smärtinduktion 

Induceringen utfördes när både häst A och häst B befann sig i stallet. Blodtrycks-

manschetten placerades på ett av hästens framben och pumpades upp till ett tryck 

på 240 mmHg, vilket orsakar ischemi hos individen. Blodtrycksmanschetten fick 

sitta på under 15 minuter. Smärtinduceringen filmades på samma sätt som vid 

stressinduceringen. Var tredje minut utfördes en smärtbedöming via kamerorna ut-

ifrån hästens beteende. Ändpunkten för försöket låg på 12 poäng i en modifierad 

EPS-skala (för film). Ingen av hästarna fick sin induktion avbruten i förtid. Induk-

tionen utfördes på en häst i taget. 

3.3.4. Smärta och stressinduktion 

Denna inducering är en kombination av stressinducering och smärtinducering. 
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En blodtrycksmanschett pumpades upp till ett tryck på 240 mmHg på häst A innan 

häst B fördes ut ur stallet för att lämna häst A ensam. Induceringen pågick i 15 

minuter, innan häst B togs tillbaka och trycket från blodtrycksmanschetten släpptes 

hos häst A. Hela induceringen övervakades via kameror och en utvärdering av 

smärtan gjordes var tredje minut. Den humana ändpunkten för försöket låg på 12 

poäng i en modifierad EPS-skala (för film). Ingen av hästarna fick sin induktion 

avbruten i förtid. Induceringen utfördes på en häst i taget. 

3.4. Inklusionskriterier 

Alla hästar i studien var friska enligt klinisk undersökning. Ingen av hästarna hade 

ett värde över fyra på EPS-skalan innan försöken påbörjades. 

3.5. Hjärtfrekvens 

Hästarnas hjärtfrekvens mättes icke-invasivt och kontinuerligt inom tidsramen för 

försöken. Hjärtfrekvensen (hjärtslag/minut) mättes med Polar Wearlink tillsam-

mans med en kopplad pulsklocka och analyserades i programmet Polar ProTrainer 

Equine. Avvikande hjärtfrekvensvärden togs bort med hjälp av Polars egna metod. 

Metoden använder sig av en algoritm där de mest avvikande värdena hittas. De 

avvikande värdena upptäcks av en algoritm och görs genom att ta medianen av vär-

dena samt via olika kriterier, beroende på hur stor variabilitet som mätningen har 

från början. 

3.6. Videoinspelning 

I båda boxarna fanns det förmonterade kameror i varje hörn i höjd med boxinred-

ningens övre kant. Kamerorna som användes var kommersiella övervakningskame-

ror (WDR EXIR Turret Network Camera,179 HIKVISION, Hangzhou, China). 

3.7. Videoselektion och Videoanalys 

Det insamlade videomaterialet analyserades i en programvara som räknar ut sanno-

likheten att hästens ansikte kommer vara i bild var femte sekund. Programvaran 

använder filmsekvenser i vilka den avgör att den med 70 procent säkerhet hittar ett 

ansikte. 

 

Från de utvalda videoklippen klipptes 30 sekunders segment ut. Från topp 10 av 

varje segment valdes de resultatet som ligger närmast tidsenheten 10 minuter in i 

interventionen. Det slutgiltiga klippet började 15 sekunder före samt efter den ut-

valda delen.  

Programmet ELAN (version 5.9,2020), användes för att annotera de olika Action 

Units och Action Descriptors som kan ses i klippen. En notering görs för start och 
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stopp av varje AU och AD. Annoteringen görs av två stycken blindade personer 

som är certifierade i EquiFACS. Att kunna annotera koder i filmsekvenserna med 

EquiFACS kräver instruktion i form av en kurs för certifiering att kodningen kan 

garanteras med en 70 procent överensstämmelse jämfört med experter. Detta utförs 

för att säkerställa en process med en känd och accepterad kvalité.  

 

Omgivningen i klippen är suddig vilket gör att personen som annoterar inte kan 

avgöra vilken intervention hästen går igenom. 

 

10 procent av klippen annoterades av båda personerna för att se hur väl annote-

ringarna överensstämmer, fem procent av klippen annoterades även två gånger av 

samma person. 

3.8. Statistik 

Kunz et al. (2019) har sammanställt vilka AU och AD som förekommer vid smärta 

hos vuxna människor utifrån hur frekvent koderna förekommer. I denna artikel pre-

senteras en metod för att välja ut de olika koder i ansiktsmimiken som förknippas 

med smärta. Denna metod användes för att bestämma vilka koder som förknippas 

hos en häst som upplever stress, smärta samt stress i kombination med stress.  

 

Först selekterades de AU och AD som stod för minst fem procent av koderna vid 

stress, smärta och stress i kombination med emotionell stress. Därefter valdes de 

AU och AD ut som förekom i högre frekvens när hästen upplevde emotionell stress, 

smärta och smärta i kombination med emotionell stress, jämfört med kontroll. Sta-

tistisk signifikans beräknas med hjälp av ett tvåvägs parat t-test för medelvärden på 

de utvalda AD samt AU.  Utöver de koder som valdes ut med Kunz et al. (2019) så 

valdes även koder som var troliga enligt litteraturen.  

 

Medelvärdet av hjärtfrekvensen för varje intervention räknades ut. P-värde beräk-

nades med hjälp av ett parat två-sidigt t-test för respektive medelvärde.  

 

P-värde < 0,05 räknades som statistisk signifikant.  

 

Överrensstämmelsen mellan båda annotörer räknas ut i enlighet med tidigare FACS 

uppmättes tillförlitligheten med Wexlers ratio. Wexlers ratio är ett förhållande mel-

lan antalet avtal (antalet AD och AU som annotör ett och annotör två överensstämde 

multiplicerat med två) dividerat med antalet möjligheter överenskommelse (de to-

tala antalet AD och AU som görs av båda annotörer). 
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4.1. Smärtbedömning enligt EPS-skalan 

Variation av det totala EPS-värdet vid en notering utfört bredvid boxen samt me-

dianen av dessa värden presenteras i Figur 3. 

 

 

Figur 3. Variationen av den totala EPS poängen och medianen vid en smärtbedömning utförd vid 

hästens box under inventionerna. * Visar de induktioner som har p<0,05 i jämförelse mot kontroll.  

 

Både interventionerna stress och stress med smärta är p< 0,05 i jämförelse med 

kontroll. Interventionen med enbart smärta så är p<0,05. 

4.2. Hjärtfrekvens 

Det genomsnittliga värdet för kontroll varierade mellan 32 och 42 slag/minut. På 

interventionerna smärta ligger de mellan 36-53 slag/ minut, stress mellan 33-101 

slag/minut och på smärta och stress ligger den genomsnittliga hjärtfrekvensen på 

33-78 slag/ minut. Fördelningen för den genomsnittliga hjärtfrekvensen ses i Figur 

 Resultat 

* 

* 

2 2 

3 
3,5 
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4. I Tabell 3 presenteras p-värdet för skillnaden interventionerna i jämförelse med 

kontroll interventionen. 

 

 

Figur 4. Fördelningen av hästarnas genomsnittliga hjärtfrekvens, i alla olika interventioner. ”×” 

presenterar medelvärdet för den genomsnittliga hjärtfrekvensen. * visar vilka interventioner som är 

signifikanta mot kontroll. 

Tabell 3. P-värdet för de olika interventionerna i jämförelse med kontroll. 

Interventioner P-värde 

Kontroll-Stress 0,039 

Kontroll-Smärta 0,328 

Kontroll- Smärta & Stress 0,005 

 

4.3. Överrensstämmelse mellan annotörer 

Mellan Annotör ett och Annotör två överensstämmer de annoterande AD och AU 

med 60,4 procent. I Figur 5 så kan man överskådligt se frekvensen över samtliga 

AD och AU, som har annoterats av annotör ett samt annotör två. 

* 

* 
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Den individuella överrensstämmelsen låg på 81 procent och 88 procent för de två 

annotörerna.  

 

Figur 5. Antal annoteringar av annoterade AU och AD för både annotör ett och annotör två.  

4.4. Förändringar i FACS under interventioner. 

Alla koder som har annoteras för varje häst 1-12 finns presenterat i Bilaga 1-4. De 

AU och AD som inte har blivit annoterad minst gång på någon av hästarna har tagits 

bort ur tabellen. 

 

De AD och AU som förekommer mer än fem procent i varje intervention samt fö-

rekommer i en högre frekvens i interventionen än under kontroll interventionen be-

traktas som högintressanta och sammanställs med den procentuella skillnaden från 

kontroll i Tabell 4. 

Tabell 4 Specifikt utvalda koder efter de Kunz et al (2019) metod, med den procentuella skillnaden 

från kontroll. 

Kod. Procentuella skillnader från kontroll. 

Smärta  
AU101 243% 

AU145 62% 

AU47 3% 

EAD101 26% 

Stress  
AU101 114% 

AU145 113% 

AU47 55% 

EAD101 158% 
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Utvalda AD samt AU går att studera i Figur 6. De AU och AD där frekvensen var 

noll alternativ det ej gick att sen förändring i frekvensen så valdes den koden bort. 

Samma AU och AD går även att studera i Figur 7, vilket är en presentation av de 

olika durationerna för de mest intressanta AU samt AD. 

 

 

Figur 6. Genomsnittlig frekvensen för utvalda AD samt AU. * har en signifikant skillnad mot kon-

troll. x= en signifikant skillnad mot smärta med stress. 
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Figur 7. Genomsnittlig durationen av utvalda AD samt AU. * över de staplar med en signifikant 

skillnad mot kontroll. X=Signifikant skillnad mot smärta med stress. 

 

På AU och AD som ses i Figur 6 samt Figur 7, så testades den signifikanta betydel-

sen på både den genomsnittliga frekvensen samt durationen, för att få fram p-värdet 

α= 0,05. P-värde <0,05 räknas som statistiskt signifikant. De staplar som är marke-

rade med en ”*” har en statistiskt signifikant skillnad mot kontroll interventionen, 

de staplar markerade med ”x” har en statistiskt signifikans mot smärta med stress, 

de presenteras sammanställd i Tabell 5. I Tabell 5 presenteras även t-tester som 

gjorde för skillnader i interventionerna Smärta med stress i jämförelse med inter-

ventionen med smärta och smärta med stress i jämförelse med stress. 

Tabell 5. En sammanställning av de koder som genomgick parar t-test för medelvärden. Tabellen 

visar om de ligger över eller under α= 0,05.   

Frekvens, p-värde Duration, p-värde 

Kontroll–Smärta  

<0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

AU101 AU145  AU101 

 EAD101  AU145 

 EAD104  EAD101 

 AD38  EAD104 

 AU47  AD38 

 AU5  AU47 

 AUH13  AU5 

 AD19  AUH13 

 AD104  AD19 

 AD1  AD104 

 AU17  AD1 

   AU17 

* * * *

*

* * * *
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Kontroll–Stress    

<0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

AU145 AU101 AU145 AU101 

EAD101 AU47 EAD101 AU47 

EAD104 AU5 EAD104 AU5 

AD38 AUH13 AD38 AUH13 

 AD19  AD19 

 AD104  AD104 

 AD1  AD1 

 AU17  AU17 

Kontroll–Stress 

och Smärta 

   

< 0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

AU145 AU101 AU101 AU47 

EAD101 AU47 AU145 AU5 

EAD104 AU5 EAD101 AUH13 

AD38 AUH13 EAD104 AD19 

 AD19 AD38 AD104 

 AD104  AD1 

 AD1  AU17 

 AU17   

Smärta–Stress 

och Smärta 

   

<0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

EAD101 AU101 AU145 AU101 

EAD104 AU145 EAD104 AUH13 

AD38 AUH13 AD38 AU47 

 AU47  AU5 

 AU5  AU18 

 AU18  AD19 

 AD19  AD104 

 AD104  AD1 

 AD1  AU17 

 AU17   

Stress – Stress och 

Smärta 

   

<0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

AUH13 AU101  AU101 

 AU145  AU145 

 AU47  AU47 

 AU5  AU5 
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 AU18  AU18 

 EAD101  EAD101 

 EAD104  EAD104 

 AD19  AD19 

 AD38  AD38 

 AD104  AD104 

 AD1  AD1 

 AU17  AU17 

   AUH13 
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5.1. Upplevde hästarna stress och smärta? 

Att veta om hästarna upplevde smärta under studien kan motiveras med EPS. EPS 

skalan är en bedömningsmetod av muskulära rörelser som är förekommande vid 

smärta och är en beskrivning av hästens smärtansikte (Gleerup et al., 2015).  

 

Metoden att inducera smärta via blodtrycksmanschett är sedan tidigare beprövad av 

Gleerup et al. (2015). Bedömningen med EPS gjordes dock men en observatör i 

stallet, vilket kan ha påverkat hästens muskulära rörelser. Vid försöker har båda 

interventionerna som involverar smärta en högre median än kontroll interventionen. 

Vilket talar för att vissa av hästarna upplevde smärta även om det inte var en signi-

fikant skillnad på gruppnivå. Skillnaden är även signifikant för stress och stress 

med smärta. Den är dock inte signifikant för interventionen med smärta. Två av 

hästarnas EPS bedömningen fattades dock för interventionen för smärta vilket kan 

ha påverkat resultatet men även den individuella skillnaden på hästarna då de är ett 

fåtal hästar som har en låg poäng i både kontroll och smärta. I interventionen för 

smärta och stress så ingick 11 hästar och i interventionen med stress ingick endast 

nio av hästarna. Detta är något som påverkar uträkningen för signifikans. 

 

Att hästarna upplevde stress kan motiveras med att de fick en signifikant skillnad i 

hjärtfrekvens mellan interventionerna som involverar stress mot kontroll interven-

tionen. Definitionen av stress  är ett biologiskt skydd från faktorer som skulle kunna 

vara ett eventuellt hot mot individens levnadsmönster (Gaynor och Muri, 

2015). Genom att ta ut en av hästarna vid samma tid de vanligen tas ut i hagen och 

lämna den andra kvar i stallet är en ändring av hästens levnadsmönster vilket kom-

mer att orsaka stress. Isolering är även den en beprövad metod att använda för att 

framkalla stress (Mal et al., 1991). 

5.2. Signifikanta rörelser i hästens ansikte 

Få studier har gjorts på hur hästens emotionella stadier påverkar ansiktsmuskulatu-

ren. Dalla Costa et al., (2017) utförde en studie där eventuella skillnader i hästens 

ansiktsmimik undersöktes med totalpoäng i HGS. Resultatet var att det inte påver-

 Diskussion 

https://www.zotero.org/google-docs/?3qRAKC
https://www.zotero.org/google-docs/?CYsf71
https://www.zotero.org/google-docs/?CYsf71
https://www.zotero.org/google-docs/?RGTYHs
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kade den totala summan av poängen, däremot kunde det inte uteslutas att en för-

ändring skedde när rädsla tillfördes. (Dalla Costa et al., 2017). Rädsla är dock en 

del av definitionen stress (Wagner, 2010). Det är sedan tidigare studier känt att både 

stress och smärta har en påverkan på hästens ansiktsmimik (Gleerup et al., 2015). 

 

Det är något som blir tydligt när resultaten från denna studie analyseras, då de AU 

och AD som väljs ut med hjälp av Kunz et al. (2019) metod visar att rörelserna som 

sker är förhållandevis lika mellan de olika interventionerna, vilket tyder på att en 

stressfaktor kan påverka hästens ansiktsmimik som ska läsas av vid en smärtbedöm-

ning. 

 

Studiens t-tester visar att frekvensen av AU101 är statistiskt signifikant i intervent-

ionen för smärta i jämförelse med kontroll. Detta resultat visar att man kan räkna 

AU101 som en typisk rörelse hos en smärtpåverkad häst och skiljer sig från en 

tidigare studie där AU101 hade hög frekvens, men saknade signifikans (Silventoi-

nen, 2019).  

 

Rashid et al. (2020) beskriver att anledningen till att AU101 inte förekommer hos 

smärtpåverkade hästar kan vara att de upplever en för stor stress, vilket kan ta bort 

det typiska smärtuttrycket. Detta kan vara en möjlig förklaring då vissa av hästarna 

i studien befann sig i en klinisk miljö, vilket kan vara en stressfaktor.   

 

Detta stämmer i så fall överens med resultaten i denna studie där interventionen 

smärta i kombination med stress inte får ett signifikant värde gällande frekvensen 

jämfört med kontroll.  

 

Gällande durationen av AU101 var koden statistiskt signifikant i interventionen 

smärta och stress jämfört med kontroll. Det tyder på att under en stressad situation, 

där hästen samtidigt upplever smärta, kommer den muskulära rörelsen hålla i sig 

längre vilket gör att den syns under en längre tid jämfört med  hur AU101 ter sig 

vid en enbart smärtsam situation. Detta innebär att AU101 är en rörelse hästen kan 

förutsättas uppvisa trots en stressig miljö runt omkring, dock i längre duration men 

kortare frekvens?. Man kan även diskutera om det är en fördel att durationen blir 

längre för AU101 under stress, de kan gör det lättare att avläsa rörelsen i en situation 

där hästen upplever både stress med smärta och i det fallet så är det en fördel att 

enbart använda sig av durationen snarare än frekvensen. 

 

Flertalet signifikanta koder identifierades med avseende på frekvens samt duration, 

när interventionen stress jämfördes mot kontroll.  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=f79qiZ
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=IQUWlc
https://www.zotero.org/google-docs/?3qRAKC
https://www.zotero.org/google-docs/?6dIyjt
https://www.zotero.org/google-docs/?6dIyjt
https://www.zotero.org/google-docs/?v0zgnV
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AU145, EAD101, EAD104 och AD38 var alla signifikanta både i frekvens och du-

ration. Detta är ett resultat som överensstämmer bra med tidigare studie utförd av 

Lundblad et al. (2020). 

 

Dessa rörelser är inte statistiskt signifikanta för interventionen smärta, men de är 

statistiskt signifikanta för interventionen stress i kombination med smärta. De båda 

stimuli som tillfördes har haft en synergieffekt med avseende på rörelser i hästarnas 

ansikten.  

 

Detta innebär att stressen ger hästen ett hyperaktivt uttryck i ansiktsmimiken, vilket 

i sin tur innebär en svårtolkad smärtgrad i en miljö där hästen samtidigt är stressad. 

Då smärta kan fungera som en typ av stressfaktor (Gaynor och Muri, 2015), går det 

att argumentera för att stressresponsen hos en häst blir större med två faktorer som 

inverkar på hästens stressbeteende. 

 

Att AD 38 är en rörelse som ofta förekommer med stress och är även ett resultat 

som presenteras av Lundblad et al. (2020). AD 38 är också en rörelse som före-

kommer i en hög procentuell skillnad i interventionen smärta med stress, dock inte 

i interventionen smärta. 

 

AD 38 är även statistiskt signifikant för både frekvens och duration för både inter-

ventionerna stress och smärta med stress, den procentuella skillnad från kontroll är 

även högre gällande AD38 i stress med smärta än i bara stress, vilket även det tyder 

på en hyperaktivitet av rörelser i hästens ansikte. 

 

Det går också att diskutera om AD38 är en rörelse man ska hänsyn till i en smärt-

bedömning om den är signifikant för stress men ej för smärta. Detta är dock inte 

överensstämmande med Silvetoinens studie där man kunde bevisa att AD38 var 

statistisk signifikant för smärta, studien var dock delvis utförd i klinisk miljö där 

stress från den kliniska miljön kan vara en bidragande orsak till resultatet. 

 

HGS och EPS smärtskalor som båda använder sig av bland annat näsborrarna för 

att bedöma hästens smärtgrad (Gleerup et al., 2015).  

 

AD38 ökar signifikant vid både stress och smärta med stress vilket kan gör det svårt 

att uföra en korrekt smärtbedömning. Resultaten går att tolka som att stressut-

trycken tar över hästens smärtansikte. 

 

Även andra faktorer som dålig miljö och kondition skulle kunna påverka att hästen 

har dilaterade näsborrar och det skulle kunna påverka resultatet av studien.  

  

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=xJYUtX
https://www.zotero.org/google-docs/?CYsf71
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=xJYUtX
https://www.zotero.org/google-docs/?goUzJh
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AD1 är en rörelse som gör att ögonvitan syns (Gleerup et al., 2015) och som i eto-

gram beskrivs som en smärtrörelse. Rörelsen har vid tidigare studier haft en högre 

frekvens vid smärtinterventioner än i kontrollinterventionen, men inte varit statis-

tiskt signifikant (Rashid et al., 2020). 

 

Både AD1 och AU5 är rörelser där ögat ser större ut. (Gleerup et al., 2015). 

 

Lundblad et al. (2020) visade i sin studie att AU5 var signifikant för stress, detta 

gick däremot inte att visa i denna studie, dock hade man en annan typ av induktion-

smetod då hästarnas stress stimuli var att bli transporterade i en hästtransport. Lund-

blad et al. (2020) hade även fler hästar i studien. 

 

P-värdet för AU5 vid jämförelse mellan kontroll och smärta är 1,00 och förekom-

mer därför i samma genomsnittliga frekvens både vid smärt-interventionen som vid 

kontroll.  

 

Detta innebär att stora ögon hos en häst är en större del i hästens stressansikte än 

smärtansikte och att rörelsen inte bör tolkas till att hästen känner smärta. Denna 

rörelse skulle även kunna dölja andra rörelser som sker runt om ögat till exempel 

AU101 och AD1.  

 

Vid t-tester för skillnaden mellan interventionerna smärta och stress i jämförelse 

med smärta så är de koderna EAD101, EAD104 (öronrörelser) och AD38 som är 

de som har en signifikant skillnad i frekvens. Gällande duration så är de koderna 

AU145, EAD104 och AD38 som skiljer sig mellan interventionerna. Man kan med 

större säkerhet då säga att öronrörelser och dilation av näsborrarna är rörelser som 

främst ses då hästen är stressad. Men de är även områden man studerar vid en smärt-

bedömning och nivån av stress kommer med säkerhet att påverka avläsningen av 

hästens smärtansikte. 

 

AU145 är en rörelse som där signifikant när man jämför kontroll med både stress 

och smärta med stress men i jämförelse mellan smärta och smärta med stress så 

finns den inte en signifikant skillnad i frekvensen dock är resultaten signifikanta 

gällande durationen. T-testerna mellan smärta och smärta med stress är nästa iden-

tiska med resultatet mellan kontroll och stress samt kontroll och smärta med stress, 

där den enda skillnaden är AU145 med avseende på frekvensen.  

 

Vid t-tester för skillnaden mellan interventionerna stress och smärta i jämförelse 

med stress så finns det ingen signifikant skillnad i duration. AUH13 är den enda 

koden som är signifikant gällande frekvensen. De koder som främst har diskuteras 

så fanns de ingen med en signifikant skillnad, det är något som tyder på att de är 

fram för allt de rörelserna som sågs vid stress under studien som även är de som 

https://www.zotero.org/google-docs/?T9eOck
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https://www.zotero.org/google-docs/?WXozXq
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lyser igenom och tar över mimiken hos hästen när man också blandar in smärta. Det 

talar för att en häst som upplever en emotionell stress i samband med en smärtsam 

situation kommer ha till stor del samma ansiktes mimik som en stressad individ och 

de klassiska rörelserna som ses vid smärta kommer ej få samma plats. 

5.3. Hjärtfrekvens 

Enligt utfört t-test kan man säga att ökningen i hjärtfrekvens är signifikant i inter-

ventionerna med stress samt kombinationen av smärta och stress. För intervent-

ionen med enbart smärta finns ingen signifikant ökning av hjärtfrekvensen i jämfö-

relse med kontroll.  

 

Vid en studie där hjärtfrekvens mättes under transport av hästar har paralleller kun-

nat dras mellan hög hjärtfrekvens och stress (Schmidt et al., 2010). Detta är dock 

ett omtalat ämne då en annan studie inte kunde visa ett samband mellan höga kor-

tisolvärden och hög hjärtfrekvens (Munsters et al., 2013). Connysson et al., (2017) 

visar i sin studie att kortisolvärden kan påverkas beroende av hästens foderstat, vil-

ket kan påverka resultatet. Samma studie visar att hästar haft en påfallande låg puls 

(45-50/ minut) vid transportering (Connysson et al., 2017). Vilket kan tala för att 

transportering inte är ett säkert stressmoment, det kan finns en individuell variation 

hur hästar reagerar på momentet. 

 

Att denna studie visar att det inte förekommer en signifikant ökning av hjärtfre-

kvensen vid smärta men vid induceringen stress och smärta med stress, stämmer 

överens med en studie där man undersökte HRV och den genomsnittliga hjärtfre-

kvensen på en grupp hästar med inducerad smärta. (Reid et al., 2017) Den induce-

rade smärtan var i form av ett kirurgiskt instrument som klämdes fast på hästens 

hals, vilket gör att resultaten inte är rakt av jämförbara med smärtscenariot i denna 

studie.  

5.4. Överensstämmelse mellan de två annotörerna 

Under annoteringarna för försöken användes två olika annotörer med en uppmätt 

överensstämmelse på 60,1 procent. Grad av överrensstämmelse (Intra-rater agree-

ment) för annotörerna låg på 88 procent samt 81 procent. När skillnaden i frekvens 

för de olika koderna undersöks gäller det framför allt skillnader i öronrörelserna 

EAD102 och EAD103, men även små muskulära rörelser som AU101, AU16, 

AU17 samt AD38. Att det främst är dessa koder som skiljer sig åt går bara att dis-

kutera då det inte finns utförda t-tester. De olika annotörerna kan tänkas ha en indi-

viduell gräns för vad de räknar som en rörelse och kan vara en orsak till att just 

dessa FACS skiljer sig åt. Men även tidigare erfarenhet kan ha påverkat annotörerna 

till att annotera filmerna olika. Annotörerna har en låg överrensstämmelse med just 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=5ndBYd
https://www.zotero.org/google-docs/?YXqxXV
https://www.zotero.org/google-docs/?acTEWl
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smärtsamma koder, de kan tyda på att alla hästar kanske inte upplevde smärtan på 

samma sätt, men de kan även vara att dessa koder har varit svårare att koda på film 

vilket har gjorts att rörelser har missats. Att till exempel AU101 skiljer sig åt kan 

bero på filmens kvalité, vilket gör det svårt att urskilja de mindre muskulära rörel-

sen på en häst i rörelse. 

 

Det är även värt att notera att klippen i studien är både längre och ur en annan vinkel 

än de övningsklipp som gjordes för att bli certifierad innan annoteringen började. 

5.5. Svagheter och styrkor med studien 

 En svaghet med studien är att överensstämmelsen mellan de två annotörerna låg på 

gränsen till vad som är godtyckligt och att det framförallt är vissa koder där den 

annoterade frekvensen skiljer sig avsevärt på några få koder, där det framgår att 

tolkningen av hästens rörelser noterats på två olika sätt Detta kan i sin tur leda till 

att rörelser missas som skulle kunna vara av signifikant värde. 

 

De koder som även hade en stor skillnad i frekvens var även koder som var signifi-

kanta. Det skulle i sin tur kunna ha gett ett falskt signifikant resultat.  

 

Det är även en svaghet att inte all data från EPS bedömningarna finns med, vilket 

kan ha påverkat resultatet för vilka interventioner som var signifikanta eller ej. 

 

Trots att studien använder samma hästar som kontrollgrupp för att just ta hänsyn 

till de olika individuella variationerna, finns det fortsatt en individuell skillnad för 

vad varje individ upplever som stress. Att bli lämnad själv utan artfränder under en 

kortare period kan ge olika grad av stress, då den typen av stress kan anses vara 

olika för varje individ och därför påverka vilka ansiktsuttryck hästen visar.  Hästar 

kan även uppleva smärta på olika sätt, de finns även här individuella variationer där 

en del individer kan vara mer smärt tåliga än andra. Detta är dock en sak som är 

svår att komma ifrån. 

 

När det gäller smärtinterventionen så finns den en möjlighet att blodtrycksman-

schetten hamnar på samma ben för hästen och kan med det potentiellt påkalla både 

stress och en högre smärta i benet än vad hästen kände under första gången som den 

pumpades upp. En styrka med studien är att alla hästar utsattes för samma typ av 

smärta och samma typ av emotionella stress, under lika lång tid. Detta är inget som 

är möjligt i en studie som görs på en klinik. 
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5.6. Framtida forskning  

I framtiden bör man inkludera fler annotörer för att få en högre överrensstämmelse 

men även för att se över hur mycket den individuella faktorn skiljer sig åt. En svag-

het med studien är den låga överrensstämmelsen mellan annotörerna och de är något 

man i framtiden bör ta i bejakande för att få ett säkrare resultat. Man skulle även 

studera vidare på filmerna från studien och använda sig av andra annotörer för att 

se hur väl deras resultat skulle stämma överens med resultaten från studien. 

 

Man bör även ha en större studiepopulation för att även de kan stärka resultatet. Det 

skulle även kunna vara intressant att göra liknade försöket i en klinisk miljö för att 

se hur man kan använda resultatet som ett verktyg för att hjälpa till med en korrekt 

smärtavläsning.  
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Resultatet med studien visar att när smärta och stress kombineras så får hästen ett 

hyperaktivt uttryck av ansiktsmimiken, vilket innebär att det blir svårt att tolka häs-

tens smärtgrad på ett rättvist sätt. De uttryck som var signifikanta i stressinduk-

tionen var även de som tog överhand i induktioner med både stress och smärta. 

Samma rörelser såg man inte i induktionen för enbart smärta. Det finns även signi-

fikanta skillnader i samma rörelser i en jämförelse mellan induktionerna smärta och 

smärta med stress vilket talar för att de muskulära rörelserna som uppkommer vid 

stress gör det svårt för en rättvis smärtbedömning. Studien har öppnat dörren för att 

fortsätta forskning inom området med större studiepopulationer och möjligen fler 

annotörer. Försöken bör göras under kontrollerade former så att man kan garantera 

att hästarna får uppleva stress samt smärta. Även studier där man även inkluderar 

hästar som befinner sig i en klinisk miljö i jämförelse med samma häst på hemma 

plan bör utföras.  
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Likt tidigare forskning på människor och andra djur såsom primater, hundar och 

katter, så har även hästar påvisat att de har ett speciellt ansiktsuttryck när individen 

upplever något som är smärtsamt. På häst kallas det för att hästen har ett smärtan-

sikte. Genom att känna till hur det ser ut går det att på en häst se om den upplever 

smärta.  

 

Studiet har visat att hästen kan uppvisa ett liknande ansiktsuttryck när den upplever 

någon form av stress. Detta betyder att en häst som utsätts för en stressfaktor, så 

som ett besök i på en klinik, både kan uppleva smärta och stress. Sedan tidigare 

finns det få studier i vilka det har undersökts hur stressen påverkar hästens smärt-

ansikte. Vilket gör det problematisk att tolka hästens smärtgrad korrekt inför att 

kunna ge lämplig smärtlindring. 

Genomförande av studien. 

I studien ingick det 12 hästar som alla fick genomgå fyra olika försökssituationer. 

Allt filmades för en senare analys. Hästarna deltog i försöken parvis under tre da-

gar i utförandet av alla försökssituationer.  

 

Hästarna fick genomgå så kallad kontroll, vilket innebär att hästen filmas utan att 

tillförsel av några yttre stimuli. Detta gjordes för att kunna jämföra hästen uttryck 

mot sig själv i kommande interventioner i förhållande till ett normaliserat tillstånd.  

 

Förutom kontroll interventionen så fick hästarna även genomgå försökssituationer 

baserade på stress, smärta och smärta i kombination med stress.  

 

För att hästen skulle uppleva stress så lämnades den själv i stallet utan en artfrände 

under 20 minuter. Vid induceringen av smärta pumpades en blodtrycksmanschett 

upp som satt på ett slumpvis, utvalt framben. Manschetten gavs ett tryck på 240 

mmHg, var på det läts sitta kvar i maximalt 20 minuter.  

 

Att ha en uppumpad blodtrycksmanschett kommer försvåra blodets rörelse förbi 

området och vävnaden i samma område kommer ej få tillräckligt med syre. Situa-

tionen kommer att upplevas smärtsam och kan liknas med smärtan av att en kropps-

del ”vaknar” efter att ha “somnat”. 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
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För att hästarna skulle få uppleva både smärta och stress under samma inducering 

så kombinerades båda de tidigare beskrivna försökssituationerna, vilket man lät 

pågå i 15 minuter.  

Behandling av datainsamling. 

De insamlade materialet i form av filmer bearbetades till 30 sekunders klipp. Till 

hjälp användes ett datorprogram som analyserar i vilka sekvenser där det finns 

störst sannolikhet att hästens ansikte syns. Varje intervention på en häst motsvarar 

ett filmklipp som annoterades med hjälp av EquiFACS, i ett filmhanteringsprogram 

som kallas ELNA.  

 

EquiFACS är en metod för att beskriva rörelser i ansiktet hos hästar. Varje rörelse 

utgår från en att individen i frågan höjer sitt ögonbryn. Ett flertal koder beskriver 

de olika rörelserna i hästens ansikte. 

 

Att kunna annotera koder i filmsekvenserna med EquiFACS kräver instruktion i 

form av en kurs för certifiering för intyg att kodningen kan garanteras med en 60 

procent överensstämmelse jämfört med andra certifierade. Detta utförs för att sä-

kerställa en process med en känd och accepterad kvalité.  

 

För att säkerhetsställa kvalitén på annoteringarna som gjordes av de två certifierade 

personerna så kodades 10 procent av filmerna av dem för jämförelse. Dessutom 

kodades fem procent av filmerna två gånger av en person för att undersöka hur 

regelbundet samma individ kodar. 

Statistiskt genomförande 

För ett urval av ansiktsrörelser som var relevanta användes en metod som innebär 

att den angivna koden måste leva upp till två olika krav. Den måste utgöra fem 

procent av alla rörelser som utförs och den måste ha en högre frekvens än samma 

kod under kontroll. Förutom de koderna som valdes ut med den metoden så valdes 

även ytterligare några ut baserat på litteraturen. 

 

De olika frekvenserna för alla interventionen jämfördes med kontroll och analyse-

rades för att se om de fanns en statistisk signifikans, vilket innebär att det med sä-

kerhet går att säga att det är en skillnad mellan resultaten. Analyser gjordes både 

för frekvensen av de utvalda rörelserna men också för durationen för samma rörel-

ser.  
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Resultatet visade att frekvensen och durationen för både öronrörelser, blinkning och 

ett vidgande av näsborrarna var signifikant högre när hästen upplever stress i jäm-

fördes med kontroll. Men samma resultat återgavs också för interventionen när häs-

ten upplevde smärta och stress samtidigt i jämförelse med kontroll. I interventionen 

för smärta sågs enbart en signifikant ökning av frekvensen för rörelsen AU101, 

vilket är en rörelse där den inre delen av ögonbrynet dras uppåt. 

 

Insikter för framtida studier 

Med den nya insikten går det att avgöra om stress kommer påverka det klassiska 

smärtmönstret i en hästs ansikte i den utsträckningen att de skulle kunna vara svårt 

att få en fullgod bedömning av hästens smärta i en stressad miljö. Att känna till 

detta är en viktig insikt att ha med i bedömning av smärta för de som jobbar med 

djuren kliniskt. 

 

Detta är ett område i vilket det skulle behövas mer forskning och med undersök-

ningar i större populationer för att få säkrare resultat.  
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Bilaga 1: Frekvenstabeller     

Kontroll Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 

Nr 

10 

Nr 

11 

Nr 

12 

AU101 3 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 7 

AU143 1 1 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 

AU145 8 2 5 1 6 6 4 3 4 1 0 7 

AU47 2 0 2 1 5 11 1 1 2 1 3 0 

AU5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 

AD1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

AU10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

AU113 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

AUH13 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 

AU16 0 7 0 0 0 5 0 0 1 0 2 0 

AD160 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 

AU17 0 2 0 0 0 3 0 1 1 0 3 0 

AU18 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

AU122 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AU25 0 4 0 0 0 2 0 5 0 5 0 0 

AU27 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EAD101 1 1 0 2 4 7 4 1 8 0 2 1 

EAD102 3 4 0 1 0 0 0 0 5 0 4 0 

EAD103 0 4 0 0 0 2 0 0 3 0 3 0 

EAD104 3 1 2 2 6 5 3 1 6 2 2 1 

AD19 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 

AD29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AD133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

AD38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

AD81 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

AD84 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

AD85 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

AD51 0 0 1 0 1 3 2 0 1 1 0 0 

AD52 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 

AD53 1 3 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 

AD54 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

AD55 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AD56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

AD57 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

AD58 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

AD100 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 



50 

 

 

 

 

Smärta Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 

Nr 

10 

Nr 

11 

Nr 

12 

AU101 2 10 13 4 0 3 0 0 7 0 2 7 

AU143 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

AU145 8 9 12 1 3 7 5 0 11 1 14 5 

AU47 1 2 0 6 2 4 1 4 5 2 3 0 

AU5 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

AD1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

AU10 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

AU12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AU113 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

AUH13 0 2 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 

AU16 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

AD160 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

AU17 0 4 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 

AU18 2 4 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 

AU25 0 4 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 

AU27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EAD101 0 2 6 2 1 3 6 7 10 0 2 0 

EAD102 0 0 0 3 1 1 0 6 0 0 0 0 

EAD103 0 1 0 3 1 2 0 4 0 0 0 0 

EAD104 1 2 6 2 1 5 5 7 8 0 4 0 

AD19 1 3 0 1 1 2 0 0 1 0 0 2 

AD38 0 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 

AD76 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AD81 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 

AD84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

AD86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

AD51 1 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 

AD52 1 0 1 3 1 2 2 0 2 0 0 0 

AD53 1 2 1 1 3 2 0 0 1 0 1 0 

AD54 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 

AD55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

AD56 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

AD57 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 

AD101 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AD104 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AD105 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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AD58 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

AD100 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 

AD101 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 

AD103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

AD104 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 6 0 

AD105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

STRESS Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 

Nr 

10 

Nr 

11 

Nr 

12 

AU101 2 4 3 0 0 0 5 3 2 0 0 11 

AU145 5 9 9 2 5 5 4 13 13 10 16 9 

AU47 2 7 6 3 2 7 8 2 1 1 2 4 

AU5 2 1 3 0 4 6 0 0 0 0 0 0 

AD1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 

AU12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

AUH13 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

AU16 0 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 

AU17 0 3 0 0 3 5 3 3 0 0 1 0 

AU18 0 0 0 0 2 2 3 0 0 1 0 0 

AU25 0 0 0 0 3 2 2 0 3 0 1 0 

AU27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

EAD101 5 5 8 5 10 10 3 10 8 6 6 4 

EAD102 1 0 2 0 2 2 5 6 0 0 0 0 

EAD103 1 0 2 0 4 2 2 3 0 0 0 0 

EAD104 8 6 7 5 9 8 6 8 7 8 6 3 

AD19 0 0 0 0 0 4 2 0 3 0 1 0 

AD38 1 2 8 2 4 4 7 9 0 0 1 0 

AD81 0 0 0 0 2 1 1 0 3 0 2 0 

AD85 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

AD86 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

AD51 1 1 3 0 3 1 1 1 1 2 1 1 

AD52 2 1 3 1 2 3 3 0 1 0 1 0 

AD53 1 1 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 

AD54 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

AD57 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

AD58 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

AD100 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 

AD101 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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AD104 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 

AD105 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smärta 

med 

Stress 

Nr 

1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 

Nr 

6 Nr 7 

Nr 

8 

Nr 

9 

Nr 

10 

Nr 

11 

Nr 

12 

AU101 1 0 4 6 3 1 0 3 4 2 1 2 

AU145 6 22 7 5 7 5 8 15 11 16 13 8 

AU47 4 3 5 2 8 4 2 6 2 1 7 3 

AU5 3 0 6 1 1 1 0 4 0 1 0 0 

AD1 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 

AU10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

AU113 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

AUH13 2 2 0 2 3 0 0 2 0 2 1 0 

AU16 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

AU17 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 0 

AU18 1 0 4 0 3 1 0 1 0 1 1 3 

AU25 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 

AU27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

EAD101 5 9 1 5 12 10 7 9 5 5 6 11 

EAD102 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 

EAD103 0 0 4 0 1 0 0 2 0 2 1 1 

EAD104 9 7 4 4 11 12 6 8 4 5 3 9 

AD19 3 2 1 0 5 8 0 0 0 1 0 0 

AD30 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

AD38 1 1 5 6 3 3 0 11 1 7 5 0 

AD81 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 3 2 

AD84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

AD51 1 3 3 0 2 1 0 1 1 1 0 2 

AD52 2 1 1 1 2 0 3 1 1 1 0 1 

AD53 1 4 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

AD54 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
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AD56 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AD57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

AD58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AD100 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 

AD101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

AD104 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

 


