
Sverige är efter Island Europas 
hästtätaste land i förhållande till 
invånarantalet, och hästen spelar  
en stor roll för både sport och fritid.  
Ridsport är den idrott som har flest  
kvinnliga utövare i Sverige, och vi  
har många framgångsrika ryttare,  
kuskar och hästar i den absoluta 

världsklassen. En häst är byggd för att 
vara i rörelse. Men rörelseapparaten är 
också dess svaghet, och ortopediska 
skador är den vanligaste orsaken till att 
hästar skadas eller avlivas i förtid. Detta 
leder både till stort lidande och allvarliga 
ekonomiska konsekvenser.

Hästen i rörelse
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Områden  
där privat 

 finansiering  
kan stärka  

forskningen 
och möjliggöra  

genombrott.

SLU är idag en av världens viktigaste platser för hästforskning. 
Sverige och USA är de två ledande länderna vad gäller 
vetenskaplig publicering inom hästområdet. Länderna står  
för nästan 10% var av publiceringarna (1996-2010).  

SLU har länge varit föregångare inom forskningsområdet. 
Svenska forskare fick internationellt erkännande för att ha 
påbörjat modern forskning på hästars rörelser (ekvin biomekanik) 
redan på 1960-talet. De var först med att använda höghastighets-
fotografi på travhästar. Detta arbete spelade stor roll i framgången 
för svensk travsport under 1970- och 1980-talet genom förbättrad 
utformning av travbanor vilket sedan implementerades över hela 
världen. SLU:s forskare var också först med att använda rullmatta 
för att studera hästars rörelser. På senare tid har våra forskare 
utvärderat underlagets egenskaper på hästsportsarenan i samband 
med OS i London 2012 och VM i Frankrike 2014. Dessa metoder 
kommer att användas i framtida VM- och OS-tävlingar. 

SLU har även unika möjligheter att med det enda  
universitetsdjursjukhuset i landet bedriva klinisk ortopedisk 
forskning. Genom att kombinera biomekanisk forskning med 
den traditionella kliniska vetenskapen kan framsteg inom  
diagnostik, behandling och rehabilitering göras. Forskningen  
kan även bidra till kunskap som kan användas för att förhindra 
att hästar blir sjuka genom att upptäcka subkliniska förändringar.

Nu vill vi ta nästa steg genom att bygga upp ett rörelse- 
laboratorium – Swedish Centre for Inter-disciplinary  
Movement Sciences (SCIMoveS). Det blir en unik  
anläggning i den internationella forskningsfronten, och ökar 
kunskapen om hästars rörelse och hur hästar rör sig tillsammans 
med ryttaren. Hur halta hästar förändrar sitt rörelsemönster 
kan också studeras. I laboratoriet kan man studera fria rörelser 
genom en inbyggd kraftmätningsmatta samt väggar försedda 
med höghastighetsvideokameror. I en sådan anläggning kan 

man millisekund för millisekund registrera rörelser och krafter 
i detalj. Biomekanik och andra veterinärmedicinska discipliner 
integreras så att vi i förlängningen kan öka hästens välfärd 
genom att upptäcka och korrigera felaktig ridning, träning och 
utrustning.

Rörelselaboratoriet gör det möjligt att ta fram ett kvantifierbart 
utgångsläge för varje hästs rörelser som man kan använda vid 
träning, diagnosticering och behandling. Detta är värdefullt 
då rörelserna kvantifieras på samma sätt oavsett vem som gör 
bedömningen. Felbedömningar är idag vanliga, och kan få  
allvarliga konsekvenser.

Även andra husdjur som t ex nöt och gris har ofta stora 
välfärdsproblem som är relaterade till rörelseförmågan och  
interaktionen med varandra. Rörelselaboratoriet skulle också  
här kunna vara en värdefull resurs i vår forskning, där orsaker 
och behandling av rörelseorsakade problem hos våra produktions- 
och sällskapsdjur kan undersökas på en helt ny och avancerad 
nivå. Sådana undersökningar kan skapa en grund för utveckling 
av nya precisa bedömningssystem som kan användas både i 
välfärdsbedömningar och i avel.

SCIMoveS kan också användas för att studera människors fria 
rörelser. För första gången blir det då möjligt att studera flera 
objekt vid samma tillfälle, t ex ett handbolls- eller fotbollslag, 
dansare eller gymnaster. 

Planerna för rörelselaboratoriet har väckt stort intresse från 
t ex Karolinska Institutet, the McPhail Equine Performance 
Center (USA) och the Royal Veterinary College (London). 
Laboratoriet skulle kunna utnyttjas av andra forskargrupper i 
Sverige (och internationellt) samt i direkt klinisk verksamhet (i 
samarbete med Universitetsdjursjukhuset och andra intressenter) 
och användas för en specialistmottagning för komplicerade  
ortopediska utredningar.

Forskning på  
Sveriges lantbruksuniversitet

Kontakt och mer info:
Christine Jakobsson

christine.jakobsson@slu.se
Tel. 018- 67 16 82

www.slu.se/stod-slu



Professur i klinisk  
rörelseanalys (biomekanik)

Begränsningar i djurs och människors rörelseförmåga orsakade 
av skador i rörelseapparaten får stora konsekvenser på hästarnas 
välfärd. Problem med rörelseapparaten på hästar är den vanligaste 
förekommande skadan och det som kostar mest pengar för  
ägare och försäkringsbolag. Genom att utveckla en specialist- 
mottagning för ortopediska fall kommer vi att kunna omdefiniera 
och förbättra det traditionella sättet att diagnosticera ortopediska 
sjukdomar på och bedriva klinisk ortopedisk forskning. Vi 
vill inrätta en professur i klinisk rörelseanalys, och etablera en 
forskargrupp som utnyttjar den nya infrastrukturen (SCIMoveS) 
för rörelsestudier.

Finansieringsbehov: 12 Mkr Höghastighets videokameror möjligör säkrare diagnos och behandling.

Uppbyggnad av rörelselaboratoriet (SCIMoveS)

SCIMoveS kommer bestå av en ca 30 m x 30 m stor yta med 
en inbyggd kraftmätningsmatta samt väggar försedda med 50 
stycken senaste generationens höghastighetsvideokameror.  
Matta och kameror integreras fullständigt i ett rörelseanalys 
-system med hård- och mjukvara för komplett sammanlänkning, 
analys och presentation av data. Medel behövs för att bygga upp 

infrastrukturen och för installation och validering. Utvecklingen 
sker i samarbete med svensk spetskompetens inom teknologi 
från forskningsinstitutet ACREO. Projektet pågår under 4 år.

Finansieringsbehov: 50 Mkr

Foto:  Viktor W
range

K
älla:  Forskning och Fram

steg, N
r 10, 2014.

1 MARKÖRER OCH KAMEROR FÅNGAR RÖRELSEN
Hästen förses med reflexmarkörer på huvudet, över manken och på 
korset, det vill säga över hästens bakben. Den får trava fram och tillbaka 
i en 20 meter lång löpargång utrustad med tolv höghastighetskameror 
som fångar rörelserna och matar in dem i ett datorsystem där det 
analyseras.

2 STRECKFIGUR VISAR RÖRELSERNA
Analysen redovisas bland annat som en 
animerad streckfigur av hur markörerna  
rör sig inbördes. Den ska framförallt visa  
att systemet inte blandat ihop några  
positioner för markörerna.

3 STÖRD RYTM AVSLÖJAR HÄLTAN
På en häst som travar rör sig både huvud och kors 
upp och ner i en jämn sinusrytm för varje steg. En 
halt häst vill avlasta det onda benet. Därför sjunker 
den ner djupare, och skjuter också ifrån mer, med 
det friska benet. (En människa som har riktigt ont 
i foten hoppar ju fram på ett ben för att slippa 
smärtan. Men en häst kan också kompensera mellan 
fram- och bakben, vilket även det registreras av 
systemet.) Sinuskurvan blir förvrängd, med djupare 
vågdalar och högre toppar för det friska benet än 
det onda. Här är hästen halt på vänster framben.

H = höger frambern
V = vänster framben

streckfigur

Frisk häst Halt häst

hälta

V H V H V H

V  V  V

 H  H  H



Tygelkraftsmätare ger värdefull information för att hjälpa ryttaren och hästen. 

Hjälpmedel för  
korrekta tygeltag

Det kan vara svårt för ryttare 
att använda rätt ”tajming” 
och kraft när instruktioner 
ges till hästen via tygel och 
bett. Felaktiga tygeltag 
påverkar hästen negativt 
och leder till skador. Vi vill 
vetenskapligt definiera  
hur en skicklig ryttare  

använder handen/tygeln vid 
ridning. Baserat på detta kan 

vi utveckla hjälpmedel och 
metoder för att lära ut kor-
rekta tygeltag och därigenom 
reducera hästars stressnivå.  
För att utveckla metoden 
kombinerar vi biomekanik  
(t ex tygelkraftsmätare och 
rörelseanalyssystem), etologi 
(hästars beteende) och  
teknologi. Syftet är att på ett 
effektivare sätt än idag kunna 
utbilda ryttare på alla nivåer 
från ridskola till toppidrott att 
använda handen/tygeln så att 
ridningen blir optimal och 
hästen inte utsätts för lidande. 

Finansieringsbehov: 4 Mkr

En bra sits motverkar skador på häst och ryttare. 

Biofeedback för  
korrigering av ryttares sitsfel

Ryttare som rider på fel sätt innebär ökad skaderisk för både 
hästar och ryttare. Detta är ett vanligt problem inom hästsporten 
och leder till att hästarnas välfärd påverkas negativt. Vi vill 
utveckla en metod för att karaktärisera ryttares sitsfel för att 
sedan med hjälp av biofeedback som undervisningshjälpmedel 
kunna korrigera denna i realtid. Metoden kan t ex utvecklas till 
en app för en vanlig smartphone med hjälp av en enkel sensor 
som ger biofeedback (t.ex. ljud i hörsnäcka) när en ryttare sitter 
fel på hästryggen.

Finansieringsbehov: 4 Mkr
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