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Sammandrag 
 

Ryttare är idrottare som ska påverka sin häst på olika sätt för att få den att utföra olika rörelser. 

Det är därför viktigt att ryttaren är i god fysisk form, samt för att kroppen ska vara hållbar och 

klara av de olika fysiska krav som ställs. Intervjuer har gjorts med ryttare som alla ansåg att 

ryttare behöver fysträna, men många gör det inte framför allt på grund av tidsbrist. Intervju 

med Svenska Ridportförbundet visade att fysträning för ryttare är ett växande område som får 

allt större uppmärksamhet. Av intervjuerna och litteraturstudie framkom att ryttarens 

viktigaste egenskap är bålstabilitet och träning bör därför ha detta som utgångspunkt. Av 

intervjuerna framkom också att rörlighetsträning är viktigt för ryttare för att inte bli stel i 

nacke, axlar och rygg, samt att konditionsträning behövs då ridningen inte ger någon större 

kondition. Ett träningsprogram baserat på litteraturstudie, forskning och intervjuer har tagits 

fram. Programmet består i huvudsak av träning på balansboll och har bålstabilitet som grund 

för alla övningar för passa för ryttare. Två ryttare testade träningsprogrammet och ansåg att 

det skulle passa för de krav som ställs på dem som ryttare. 
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1. Inledning 

 
Jag har valt att fördjupa mig i fysträning för ryttare eftersom jag tycker att det är ett område 

som borde utvecklas och belysas mer inom ridsporten. Ryttaren glöms ofta bort och man 

fokuserar helt på hästen när det egentligen är ryttaren allt utgår ifrån. Ryttaren ska kunna sitta 

i en bra position på hästryggen och balansera upp sin kropp mot alla rörelser som hästen gör. 

Samtidigt ska ryttaren med sin kropp läsa av små signaler som hästen förmedlar via olika 

reaktioner och rörelser. Utifrån dessa ska ryttaren sedan ge signaler tillbaka på ett korrekt sätt 

för att hästen ska kunna uppfatta dem rätt. Det är därför viktigt att ryttaren är i en god fysisk 

form för att kunna utföra alla dessa moment samtidigt. Många ryttare ser på ridning som 

en ”motionsform”, där de anser att ridningen håller dem i form. För personer som rider för 

nöjes skull kanske det är så. Men för alla dem vars mål och arbete är att utbilda hästar och 

tävla, och som själv vill utvecklas som ryttare, räcker inte enbart ridningen som fysträning. 

Det är därför viktigt att ryttarna får hjälp och kunskap om detta för att få så god effekt av 

fysträningen som möjligt och för att ridsporten ska kunna utvecklas optimalt.  

 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka fysiska krav det ställs på en ryttare samt hur 

ryttares inställning till fysträning ser ut.  

 

Min hypotes är att ryttare har för lite kunskap om hur deras kropp fungerar och att fysträning 

är viktigt för att bli en bra ryttare. Det kommer därför också att undersökas hur Svenska 

Ridsportförbundet arbetar för att öka ryttares kunskaper.  

 

Utifrån fakta och undersökningar kommer det att tas fram ett träningsprogram som är speciellt 

anpassat för ryttares behov. Träningsprogrammet kommer sedan att testas av ett mindre antal 

personer. Syftet med detta är inte att mäta deras fysiska förmåga utan att få reda på om 

träningsprogrammet kan vara lämpligt för dem som ryttare.  
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1.2 Frågeställning 

 

Viktiga frågor i arbetet som kommer att belysas är: 

 

- Vilka fysiska krav ställs det på ryttare? 

- Hur ser ryttares inställning till fysträning ut i dagsläget? 

- Är fysträning för ryttare ett ämne som det finns intresse för att utveckla? 

- Hur kan ett träningsprogram för ryttare se ut? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Arbetet har inriktats mot elitryttare eftersom det är bland dessa det till störst del bedrivs 

fysträning vid sidan om ridningen. Det är också bland elitryttarna det är mest relevant med 

fysträning eftersom det ställs störst fysiska krav på dessa jämfört med ryttare på lägre nivåer. 

Ryttare påverkas både fysiskt och mentalt. Arbetet kommer endast att innefatta den fysiska 

aspekten och alltså inte den mentala. Träningsprogrammet kommer att innehålla de olika 

fysiska egenskaperna förutom kondition. Konditionsträningen presenteras därför endast under 

rubriken ”Träningsupplägg”. 

 

 

2. Bakgrund 

 
Information angående ridning och fysträning för ryttare har sökts i databaser men utan att 

hitta något relevant. Detta tyder på att fysträning för ryttare inte är ett område som det bedrivs 

forskning inom. Enligt verksamhetschefen för Ridklubb/Ridskola på Svenska 

Ridsportförbundet har ridsporten varit sen med att uppmärksamma ämnet fysträning jämfört 

med de flesta andra idrotter. Det har dock på senare tid blivit mer och mer aktuellt både i 

media och bland ryttare. 
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2.1 Arbetskravsanalys 

 

För att kunna göra en arbetskravsanalys för en ryttare måste man utgå från ryttarens 

grundposition i sadeln. Enligt FEI, Federation Equestrian Internationale, innebär en korrekt 

sits att ryttaren sitter balanserat på hästen med en god hållning och med benen rakt ner längs 

hästens sidor. Ryttarens huvud, axlar, höft och häl ska bilda en rak, vertikal linje. Fötterna ska 

vila stabilt i stigbyglarna med hälen som lägsta punkt. Armbågen ska hållas intill kroppens 

sida och vara flekterad så att händerna hålls fritt ovanför hästens manke med tummen som 

högsta punkt, se bild 1. 

 

 

 

Bild 1 

Här syns ryttaren i en korrekt position 

enligt vad som beskrivs ovan. 

 

 

Utifrån denna position ska ryttaren kunna anpassa och balansera sin kropp efter hästens 

rörelser. Ridning innebär hela tiden ett informationsutbyte mellan häst och ryttare. Hästen ger 

olika signaler med sin kropp till ryttaren som ska läsa av dessa. Ryttaren ska sedan ge signaler 

tillbaka till hästen via sina hjälper; säte, händer och skänklar. Genom sätet ger ryttaren 

signaler genom viktförflyttning i frontalplan för att påverka hästens tempo eller i sagittalplan 

för att påverka hästens rörelseriktning. Dessa funktioner hos ryttaren kräver en god 

bålstabilitet för att kunna hålla den upprätta grundpositionen och för att kunna förflytta vikten 

på sittbenen i sadeln (Lagarde m.fl., 2005). Eftersom alla rörelser utgår från bålen, som 

fungerar som kroppens kraftcentrum, är god bålstabilitet också viktig för att kunna utföra 
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goda rörelser med armar och ben (Kibler m.fl., 2006). Beskrivning av arbetande muskler se 

tabell 1. 

 

Tabell 1 Arbetande muskler i specifika rörelser. 

Rörelseplan Rörelse Agonist Antagonist 

Sagittalplan Flextion av bål M. rectus abdominis M. erector spinae 

Sagittalplan Extension av bål M. erector spinae M. rectus abdominis 

Frontalplan Lateralflexion av bål 
M. obliquus internus 

M. obliquus externus 

M. obliquus internus 

M. obliquus externus 

M. erector spinae 

 (Bojsen-Möller, 2002:349-351) 

 

Med sina händer ger ryttaren signaler genom förhållning och eftergift i sagittalplan eller 

genom ledande tygeltag i frontalplan där rörelsen sker främst i axelleden. Beskrivning av 

arbetande muskler se tabell 2. 

 

Tabell 2 Arbetande muskler i specifika rörelser. 

Rörelseplan Rörelse Agonist Antagonist 

Sagittalplan Flexion i axelled M. pectoralis major M. latissimus dorsi 

Sagittalplan Extension i axelled M. latissimus dorsi M. pectoralis major 

Frontalplan Adduktion i axelled M. deltoideus M. deltoideus 

Frontalplan Abduktion i axelled M. deltoideus M. deltoideus 

(Bojsen-Möller, 2002:351-352) 

 

Ett annat sätt att ge signaler till hästen är genom tryck från skänklarna, alltså underbenen och 

fötterna. Denna rörelse görs i frontalplan genom en liten adduktion i höftled och i sagittalplan 

genom en liten extension i höftleden samt en liten en flexion i knäleden. Beskrivning av 

arbetande muskler se tabell 3. 
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Tabell 3 Arbetande muskler i specifika rörelser. 

Rörelseplan Rörelse Agonist Antagonist 

Frontalplan Adduktion i höftled M. adduktor magnus M. gluteus medius 

Sagittalplan Extension i höftled M. glutes maximus M. iliopsoas 

Sagittalplan Flexion i knäled Mm. hamstrings M. quadriceps 

(Bojsen-Möller, 2002:354-356) 

 

Under ridning ska ryttaren sitta stilla i sadeln, förutom de rörelser som görs då ryttaren 

kommunicerar med hästen. Detta kräver att många muskler i kroppen arbetar statiskt. När 

musklerna i tabellerna ovan inte arbetar koncentriskt eller excentriskt för att utföra hjälperna, 

arbetar de statiskt för att upprätthålla ryttarens position. Muskler som förutom dessa arbetar 

statiskt vid ridning är m. trapezius och mm. rhomboideus för att stabilisera skuldrorna samt 

rotatorkuffen bestående av m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor och m. 

subscapularis för att stabilisera axelleden. Eftersom så många muskler i kroppen arbetar 

statiskt är det viktigt att ryttare stretchar och utför rörlighetsträning för att behålla sin 

smidighet och rörlighet (Annerstedt & Gjerset, 2002).  

 

En ryttare ska kunna följa hästens rörelser på ett avslappnat och följsamt sätt. Enligt forskaren 

behöver en ryttare därför god koordination, framför allt i form av balans och rytmkänsla och 

dessa egenskaper bör därför ingå i fysträningen.  

 

Koncentrationen är viktig för en ryttare för att på bästa sätt samarbeta med hästen. Tålamod 

och en god förmåga att anpassa och variera sig i sin ridning är också viktiga egenskaper hos 

en ryttare. Därmed är en god kondition viktigt för att ryttaren ska orka inte bara fysiskt utan 

också psykiskt (Annerstedt & Gjerset, 2002). En god kondition är förknippat med 

syreupptagningsförmågan (VO2max) i kroppen, alltså den mängd syre som tas upp och 

förbrukas i vävnaderna. Studier där man mätt VO2max hos individer inom olika idrottsgrenar 

visar att ridning inte påverkar konditionen lika mycket jämfört med till exempel cykling och 

skidåkning (Moyna m.fl., 2001). Det är därför lämpligt med någon form av konditionsträning 

vid sidan om ridningen. 
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Sammanfattningsvis är det följande fysiska egenskaper som krävs av en ryttare och bör ingå i 

fysträning: 

 

• Bålstabilitet 

• Stabilitet i axlar o skuldror 

• Styrka i ben – fram för allt insida och baksida 

• Rörlighet 

• Koordination – balans och rytmkänsla 

• Kondition 

 

 

2.2 Träningsupplägg 

 

2.2.1 Uppvärmning 

 

Uppvärmningen är viktig för att kroppen ska komma igång. Målet med uppvärmningen är att 

kroppen ska bli varm och pulsen ska öka så att kroppen förbereds på arbete. Den ska bestå av 

övningar utan vikt och som involverar hela kroppen (Annerstedt & Gjerset, 2002). 

Uppvärmningen kommer till största delen att bestå av rörlighetsträning av hela kroppen för att 

ryttaren inte ska bli stel och orörlig till följd av det statiska muskelarbete som ridningen 

kräver. 

 

 

2.2.2 Basprogram 

 

Träningsprogrammet utgörs av ett basprogram med övningar på lätt nivå. Dessa måste sedan 

anpassas efter varje individ samt förändras efterhand som ryttaren utvecklas för att förhindra 

stagnering i utvecklingen. Valet av övningar kommer också att behöva varieras efter varje 

ryttare beroende på vilken gren de ägnar sig åt eftersom de olika grenarna ställer olika krav på 

ryttaren.  

 

En ryttare rider cirka fem-sex dagar i veckan i stort sett hela året om. Fysträningen är därför 

en viktig del för att ryttarens kropp ska bli hållbar. En ryttares viktigaste egenskap är 
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bålstabiliteten för att kunna hålla kroppen i balans i en upprätt position med god hållning 

(Anderson & Behm, 2005). Övningarna i programmet bör därför ha bålstabilitet som 

utgångspunkt för att efterlikna ridningen så mycket som möjligt. Bästa sättet att träna 

bålstabilitet är på ett instabilt underlag (Anderson & Behm, 2005). Största delen av träningen 

kommer därför att utföras på eller med hjälp av en balansboll. Egenskaper som smidighet, 

styrka, koordination och balans ingår mer eller mindre i de olika övningarna. Övningarna 

kommer inte att anges i set och repetitioner utan antalet bestäms av kvaliteten i utförandet av 

övningarna. Övningen utförs så länge ryttaren orkar utföra övningen med god hållning och 

rätt teknik. 

 

 

2.2.3 Nedvarvning 

 

Nedvarvningen är viktig för att kroppen ska kunna återhämta sig på bästa sätt (Annerstedt & 

Gjerset, 2002). Den utgörs precis som uppvärmningen av enklare rörlighetsövningar. Passet 

avslutas sedan med stretchövningar för hela kroppen för att töja ut muskler och bibehålla 

rörligheten (Annerstedt & Gjerset, 2002). 

 

 

2.2.4 Kondition 

 

Ridningen är till största delen aerobisk. Detta innebär att syre finns tillgängligt i musklerna för 

att producera energi och transportera bort slaggprodukter. Konditionsträningen bör därför vara 

inriktad mot aerobisk uthållighet med moderat eller hög intensitet under en längre tid för att 

träna kroppens aeroba energisystem (Annerstedt & Gjerset, 2002). Träning som aerobics, 

dans eller simning är exempel på konditionsträning där även rörlighet och koordination tränas 

effektivt. 

 

 

3. Metod och material 
 

Forskning och vetenskapliga artiklar har sökts i lämpliga databaser. Databaser som använts är 

Science Direct, Sport Discus och Academic Search Elite. En del artiklar har hittats som varit 
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relevanta eller kunnat relateras till ämnet. Dessutom har information sökts i litteratur. 

Information från artiklar och litteratur samt egna kunskaper som ryttare inom dressyr på hög 

nivå har legat till grund för uppsatsen. 

 

En mindre undersökning, genom intervjuer med tio elitryttare, gjordes för att ta reda på hur 

fysträning bland ryttare bedrivs i dagsläget samt hur stort behov och intresse det finns. Tio 

stycken elitryttare kontaktades per telefon och tillfrågades om de ville ställa upp på en 

intervju. Alla tillfrågade var positiva till detta. Vid senare tillfälle kontaktades 

intervjupersonerna igen per telefon för att boka tid för intervjun. Ryttarna fick själva 

bestämma när de hade möjlighet att genomföra intervjun, vilka genomfördes hemma hos 

ryttarna eller där de arbetar. Innan intervjun startade fick intervjupersonerna skriva på ett 

etiskt underlag som sammanställts där de blev informerade om att intervjun var frivillig och 

att de när som helst kunde avbryta, samt att all information behandlades konfidentiellt. Se 

bilaga 1. Intervjufrågor som sammanställts i förväg och godkänts av handledare användes för 

att genomföra intervjun, men fick formuleras på olika sätt beroende på om intervjupersonen 

tränade eller inte. Se bilaga 2. 

 

 Även Svenska Ridsportförbundet kontaktades för en intervju per telefon per för att ta reda på 

hur man arbetar på förbundsnivå inom området. Frågor var sammanställda i förväg. Se bilaga 

3. 

 

Utifrån bakgrundsanalys samt intervjuer har ett förslag till träningsprogram speciellt anpassat 

efter ryttares behov utformats. Detta träningsprogram har sedan testats av två personer vid två 

tillfällen hemma hos en av testpersonerna under ledning av forskaren. Innan träningen 

påbörjades fick testpersonerna skriva på ett etiskt underlag där de informerades om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta träningen. De fick också 

information om att de efter avslutad träningsperiod skulle få ge en muntlig utvärdering samt 

att all information behandlades konfidentiellt. Se bilaga 4. Testpersonerna bestod av två 

kvinnor som båda är aktiva som dressyrryttare på medelsvår respektive svår nivå. Ingen av 

testpersonerna utförde någon fysträning vid sidan om ridningen. En av testpersonerna hade 

tidigare tränat en del konditionsträning. Träningen genomfördes med ett i förväg sammanställt 

träningsprogram utifrån forskarens litteraturstudie och intervjuer. Material som användes var 

kvastskaft och balansbollar som forskaren tillhandahöll. Efter genomförda träningstillfällen 
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fick testpersonerna göra en muntlig utvärdering av träningen om vad de tyckte och hur det 

kändes. 

 

 

4. Resultat 

 
Intervjuer gjordes med tio elitryttare där dessa fick svara på frågor angående fysträning. För 

närmre presentation av intervjupersonerna se bilaga 5. Nedan följer en sammanställning av 

svaren från intervjuerna. 

 

 
4.1 Intervjuer med ryttare 

 

Figur 1 

Samtliga ryttare var överens om 

att ryttare behöver fysträna för att 

orkar rida flera hästar om dagen. 
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Figur 2 

De flesta av intervjupersonerna 

ansåg att kondition är det 

viktigaste för ryttare att träna, 

eftersom de inte tyckte att de 

fick tillräcklig kondition genom 

enbart ridningen. Sju personer 

ansåg att smidighet också var 

viktigt för att de tyckte att de 

blev stela av ridningen. Hälften 

av intervjupersonerna tyckte 

också att de behövde träna sin 

bål för att inte få ont i ryggen. 

 

 

Figur 3 

Fyra av ryttarna utförde någon 

form av fysträning vid sidan 

om ridningen, medan två 

stycken inte tyckte att de ville 

eller behövde. Fyra ryttare ville 

gärna träna, men gjorde det inte 

på grund av olika orsaker. 
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Figur 4 

 
Vad tränar du/kan tänka dig att träna? 

• Styrketräning på gym 

• Power Walk 

• Power Plate – uppbyggnad 

• Balansboll 

• Simning 

• Löpning 

• Dans 

• Spinning 

• Rullskridskor 

• Power Yoga 

 

På frågan om vad ryttarna tränar eller skulle tänka sig att träna svarade många simning. De 

tyckte att simningen gav både kondition och rörlighet, framför allt i axlarna som de tyckte att 

de var stela i. Andra kommentarer var rullskridskor för att det gav kondition och rörlighet i 

höfterna, som de också tyckte att de blev stela i. En av ryttarna tränade på Power Plate tre 

gånger per vecka för att bygga upp kroppen efter en fysisk kollaps året innan till följd av för 

hårt arbete. 

 

Figur 5 

 

Åtta av tio ryttare tyckte att 

träna borta på ett gym eller en 

träningsanläggning var, eller 

skulle vara, bättre än att träna 

hemma. De ansåg att man då 

skulle bli mer motiverad till att 

träna. 

Var utförs/vill man kunna utföra träningen?
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Figur 6 

 

Sju ryttare tränade, eller skulle vilja 

träna själv. Två stycken tyckte 

däremot att gruppträning var bättre 

för att det är roligare och mer 

motiverande. En ryttare tyckte att 

det skulle vara bra att träna två och 

två. Träningen skulle då bli rolig för 

att man kunde peppa varandra men 

ändå med större fokus på varje 

individ från tränaren än vid 

gruppträning. 

 

 

Figur 7 

 

Sju ryttare ansåg att de behövde 

en personlig tränare som hjälpte 

dem. De tyckte inte att de hade 

tillräcklig kunskap för att träna 

själv, samt att det skulle göra 

träningen mer kvalitativ. Tre 

personer ansåg att en personlig 

tränare skulle vara bra att ha som 

kontrollerade dem ibland och att 

man däremellan kunde träna själv. 
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Figur 8 

 

Sex personer ansåg att två 

timmar i veckan kunde vara 

rimligt tid att lägga på träning, 

medan fyra tyckte att tre 

timmar skulle vara lagom. 

 

 

Figur 9 

 

Alla intervjupersoner tyckte att 

träningen fick kosta pengar. Hur 

mycket den däremot fick kosta 

varierade kraftigt mellan 

personerna. 
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Figur 10 

 

Samtliga ryttare ansåg att 

Ridsportförbundet borde satsa mer på 

området, i första hand genom att 

sprida kunskap bland både ryttare och 

tränare.  

 

 

4.2 Intervju med Svenska Ridsportförbundet 

 

Enligt verksamhetschefen för Ridklubb/Ridskola på Svenska Ridsportförbundet arbetar 

Ridsportförbundet med att sprida kunskap om fysträning bland ryttare på alla nivåer. De har 

bland annat gett ut en bok skriven av fälttävlansryttaren Ulf Johansson. Ämnet fysträning 

ingår numera i ledarutbildningar och fortbildningar för aktiva ledare inom sporten, vilket de 

varit sena med jämfört med många andra idrotter. Ridsportförbundet ser fysträningen som ett 

viktigt område som enligt verksamhetschefen kommer att satsas på och utvecklas framöver 

genom utbildningar och kunskapsspridning. 

 

 
4.3 Träningsprogram 

 

4.3.1 Uppvärmning 

 

Övning Hjälpmedel Tränar 

Vändningsrörelse Kvastskaft Hela kroppen 

Sidoböjning Kvastskaft Rörlighet i bålen 

Rotation Kvastskaft Rörlighet i bålen 

Bäckenrörelser Balansboll Bäcken, bål, höfter 

Studsen Balansboll Hållning, ryggrad, mage 

Bör Ridsportförbundet satsa på området?

0

2

4

6

8

10

12

Ja Nej
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Vändningsrörelse 

Utgångsposition    Drar kvastskaftet upp längs          Sträcker armarna rakt upp som  
     Kroppen till denna position.         bilden visar. 
 

 

Sidoböjning 

Utgångsposition       Lateralflexion åt vänster.        Lateralflexion åt höger. 
 
 

Rotation 

 

 

Utgångsposition             Bålrotation åt vänster.    Bålrotation åt höger. 
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Bäckenrörelser 

Utgångsposition: Sitter på bollen med fötterna i golvet. Sedan roteras bäckenet i en cirkel runt 

på bollen. 

 

Studsen 

Utgångsposition: Sitter på bollen med fötterna i golvet och armarna sträckta rakt upp. Sedan 

studsar man upp och ner på bollen utan att tappar hållningen. 

 

 

4.3.2 Basprogram 

 

Övning Specifikt 
M

ag
e 

R
yg

g 

B
en

 

fr
am

 

B
en

 b
ak

 

Sä
te

 

hö
ft

er
 

A
rm

ar
 

A
xl

ar
 

Benböj mot vägg 
Ländrygg, ljumskar, 

säte 
 X X X X   

Sit-ups Rectus abdominis X       

Prone cobra Ryggextension  X      

Hamstringsdrag 

(två ben) 

Bålstabilitet, gluteus 

maximus, hamstrings 
X X  X X   

Sidkick Insida lår   X X X   

Armhävningar mot 

vägg 

Nedre magen, mellersta 

& nedre ryggen, nacke 
X X    X X 

Prone jack knife 
Nedre magmusklerna, 

höftböjare, sätesmuskler
X X   X   

Sidolyft bål Sneda X X      

Stålmannen 
Ländrygg, höfter, nacke, 

axlar 
 X   X  X 

Hängbron m. häl 

& tåskifte 

Kontroll av bål & 

bäcken 
X  X X X   

(Elphinston & Pook, 2003, Lin, 2005) 
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Benböj mot vägg 

 

 

Utgångsposition              Benböj 
 
 
 
Sit-ups 

 
 

Utgångsposition                 Flexion 
 

 

Prone Cobra 

Utgångsposition             Extension 
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Hamstringsdrag 
 

 

Utgångsposition       Rulla bollen från kroppen       Rulla bollen mot kroppen. 
 
 
Sidkick 

 
 
 
 
 

Utgångsposition  Lyft bollen genom att pressa det undre 
   benet uppåt. 
 

Armhävningar 

 

Utgångspostition                Armhävning med bibehållen hållning. 
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Prone jack knife 

 

Utgångsposition  Dra bollen in mot kroppen och  
   rulla sedan tillbaka den igång 
   med bibehållen hållning. 
 

Sidolyft bål 

 

Utgångsposition  Lateralflexion uppåt            
 

 

Stålmannen 

Utgångsposition          Lyft höger arm och vänster  Lyft sedan vänster arm och 
           ben.               höger ben. 
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Hängbron med häl- och tåskifte 

 

Utgångsposition      Plantarflexion  stå på tå.      Dorsalflexion  stå på hälarna. 
 

 

4.3.3 Nedvarvning 

 

Övning Hjälpmedel Tränar 

Vändningsrörelse Kvastskaft Hela kroppen 

Sidoböjning Kvastskaft Rörlighet i bålen 

Rotation Kvastskaft Rörlighet i bålen 

 

För bilder på övningarna se ”Uppvärmning”. 

 

Stretchövningarna innehåller övningar för följande muskler och delar av kroppen: 

• Iliopsoas 

• Quadriceps 

• Hamstrings 

• Gastrocnemius 

• Adduktor magnus 

• Gluteus 

• Rygg 

• Axlar 

• Nacke 
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4.3.4 Utvärdering 

 

Testpersonernas respons på träningen var framför allt att de insåg hur stela de var och att de 

skulle behöva träna. De tyckte dock att de hade ganska god koordination vilket de tror att de 

har ridningen att tacka för. Att träna på balansboll tyckte de var roligt och nyttigt och skulle 

gärna vilja lära sig mer. De tyckte att de tränade många muskelgrupper under träningspasset 

vilket de var nöjda med eftersom det därmed gav en allsidig träning. Övningen som 

kallas ”Prone jack knife” tyckte samtliga testpersoner var svårast, medan armhävningarna var 

lättast. De tyckte också att vissa övningar gjorde ont att göra på golvet och dessa hade därför 

varit bättre att göra på en matta. 

 

 

5. Diskussion 

 
Intervjuerna gav ett entydigt svar om att ryttare behöver fysträna vid sidan om ridningen. 

Trots det var det endast två femtedelar av intervjupersonerna som tränade, även om de flesta 

skulle vilja. De intervjupersoner som inte fystränar anser inte att de behöver i dagsläget, men 

skulle kunna tänka sig att göra det i framtiden om de skulle känna att de behövde. De flesta 

intervjupersonerna ansåg att kondition, rörlighet och bålstabilitet är de viktigaste fysiska 

egenskaperna att träna. Precis om forskningen visar är bålstabiliteten den viktigaste fysiska 

egenskapen hos en ryttare för att kunna hålla kroppen i en god upprätt position och balans 

(Anderson & Behm, 2005).  

 

De ryttare som inte tränade eller hade funderat på att göra det tyckte att de fick tillräcklig 

kondition av det arbete de gjorde vid sidan om ridningen, till exempel stallarbete och skötsel 

av gården. De som däremot tränade eller skulle vilja träna tyckte inte att ridningen gav någon 

större kondition utan att de behöver, eller skulle behöva, någon konditionsträning vid sidan 

om. Detta stämmer överens med den forskning som gjorts som presenterats tidigare i arbetet, 

där en studie som jämfört konditionen hos utövare inom olika idrotter visar att ryttare inte har 

någon större kondition (Moyna m.fl., 2001).  

 

Personerna som testade träningsprogrammet som tagits fram kände under träningen sina 

svagheter och kom fram till att de skulle behöva träna, precis som de flesta intervjupersonerna 
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också ansåg. Framför allt kände testpersonerna sig stela i överkroppen och ansåg att de skulle 

behöva rörlighetsträning. Detta uppgav också intervjupersonerna som en av de viktigaste 

egenskaperna att träna som ryttare. Bakgrundsanalysen visar på att kroppen under ridning 

utför mycket statiskt muskelarbete och att det därför är viktigt med rörlighetsträning 

(Annerstedt & Gjerset, 2002).  

 

Alla ryttare ansåg att de behövde fysträna och det var inte ett väntat svar. Förvånande var 

också att förhållandevis få intervjupersoner ansåg att balans och koordination var viktiga 

egenskapen för ryttare att träna, eftersom bakgrundsanalysen visar på motsatsen.  

Kanske kan detta bero på att dessa egenskaper hos ryttarna är goda eftersom det är 

förutsättningar för att bli en bra ryttare. Ryttarna som testade träningsprogrammet uppgav att 

de upplevde att de hade god koordination, vilket kan ha påverkat svaren på frågan. Ryttarna 

ser därför inte dessa egenskaper som ett problem och tänker kanske därför inte på att det 

faktiskt är viktiga egenskaper och att de därför behöver tränas.  

 

För att ryttare ska kunna rida och använda sin kropp så bra som möjligt samt att förhindra 

skador och stela muskler bör ryttare värma upp och varva ner även efter ridpassen. Detta kan 

göras tillsammans med hästen genom att man leder hästen vid framskrittning och avskrittning 

samt stretchar efteråt. Nedvarvningen är också viktig för att ryttarens kropp ska kunna 

återhämta sig på bästa möjliga sätt och vara i form snabbt igen för att kunna rida flera hästar 

om dagen, flera dagar i sträck.  

 

Intervjupersonerna bestod av både män och kvinnor i åldrarna 26-42 år. De representerar 

olika grenar så som dressyr, hoppning och fälttävlan. De olika grenarna ställer olika krav på 

ryttaren. Till exempel behöver en dressyrryttare mer koordination och stabilitet, en 

hoppryttare mer benstyrka och en fälttävlansryttare mer kondition jämfört med varandra. 

Detta har säkert påverkat svaren på frågorna och bör därför ses som en felkälla. Som nämnts 

tidigare i arbetet är träningsprogrammet upplagt som ett basprogram. Det lämpar sig bäst för 

dressyrryttare eftersom det är upplagt utifrån ryttarens grundposition som används främst vid 

dressyrridning. Detta stärks av att testpersonerna, som båda är dressyrryttare, ansåg att 

träningsprogrammet skulle passa dem. Träningsprogrammet bör därför inte användas av alla 

ryttare utan behöver justeras efter individen och de specifika krav som ställs. Det vore därför 

bättre om arbetet inriktats mot en specifik gren. Svaren på frågorna hade då blivit mer 

relevanta och träningsprogrammet mer användbart. Ålder samt kön hos intervjupersonerna 
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kan också ses som felkällor. En annan faktor som kan ha påverkat intervjuerna är den 

mänskliga faktorn. Trots att intervjufrågorna var sammanställda i förväg kan forskaren ha 

formulerat frågorna på olika sätt till de olika intervjupersonerna. Faktorer som ryttarna 

inställning till fysträning och om de fystränar eller inte kan också ha påverkat svaren eftersom 

de då ha olika kunskap om fysträning.  

 

Trots att alla intervjupersonerna ansåg att ryttare behöver fysträna var det ändå förhållandevis 

få som gjorde det. Den största anledningen som uppgavs till att de inte fystränar är tidsbrist. 

De rider ibland tio timmar om dagen och ska sedan hinna sköta hästarna, stallet, 

administration med mera. Om de skulle få tid att fysträna ansåg intervjupersonerna att två till 

tre timmar i veckan skulle vara rimligt att träna, vilket forskaren också anser vara lagom för 

att träningen ska ge resultat. Alla ryttarna var överens om att det var bäst att träna med en 

personlig tränare, men de flesta var inte beredda att betala för det. Kostnadsfrågan samt 

tidsbristen anser forskaren vara viktiga och intressanta problem att undersöka och försöka 

hitta lösningar på.  

 

De ryttare som fystränar anser att de behöver träna för att orka rida så mycket som de gör och 

för att fysisk må bra. En intervjuperson uppgav att hon tränat tidigare men inte hann med just 

nu. Hon kunde känna skillnad mellan att träna och inte träna på så sätt att hon sade sig ”må 

bättre” när hon tränade. Detta vore bra om fler ryttare insåg, även om ryttarna hade mer 

kunskap om fysträning än vad forskaren hade som hypotes. Kunskapen bland ryttarna kan 

ändå bli bättre. Svenska Ridsportförbundet arbetar en del för kunskapsspridning inom 

området och har även lagt till detta i vissa utbildningar, men forskaren tror att det kommer att 

behövas mer. Enligt intervjuerna framgår att ryttarna inte vet att ridsportförbundet arbetar 

inom området. De intervjupersoner som idag ingår i landslaget gör fystester en gång per år 

under ledning av Svenska Ridsportförbundet och Svenska Olympiska Kommittén, men 

ridsportförbundet ordnar inga träffar för att utföra träning eller föreläsa om fysträning för 

dessa ryttare. En av intervjupersonerna uppgav dock att han trodde att ridsportförbundet 

arbetade mer med fysträning för ungdomseliten. En del av intervjupersonerna arbetar delvis 

som instruktörer och har inte fått någon kunskap om fysträning i sin utbildning. 

Ridsportförbundet bör därför arbeta för att nå ut till alla, vilket verkar vara deras mål 

framöver.  
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6. Slutsats 
 

Det ställs många fysiska krav på en ryttares kropp. Det är därför viktigt att ryttare får kunskap 

om fysträning och att de inser att det faktiskt är bra för dem, precis som en av 

intervjupersonerna gjort. Många ryttare är överens om att de behöver fysträna, men anser inte 

att de hinner och detta bör de försöka hitta en lösning på. Provar de på att träna kommer de 

förmodligen, precis som testpersonerna, att upptäcka sina svagheter vilket förhoppningsvis 

kan göra dem mer motiverade till att träna. Vill man ha en väl fungerande och hållbar kropp 

måste man ta hand om den. Testpersonerna var nöjda med det program som testats eftersom 

de ansåg att det gav träning för hela kroppen, och inte minst för de viktiga delarna. För att 

träningen ska ge bästa resultat behöver den dock anpassas specifikt efter varje ryttare utifrån 

deras fysiska förmåga och de krav som ställs på just den ryttaren.  Det bästa sättet för att få 

denna typ av träning är att gå till en personlig tränare. Men många ryttare anser att de inte har 

råd till detta. Ett första steg på vägen till att få fler ryttare att börja fysträna är att sprida 

kunskap till ryttarna och få dem motiverade. 

 

 

7. Framtida forskning 
 

Forskaren uppmanar till framtida forskning inom området fysisk träning för ryttare eftersom 

det är ett outforskat område. Det finns stor potential att utveckla detta och många faktorer att 

undersöka djupare än vad som gjorts i rapporten. Bland annat kan det vara intressant, som 

nämnt i diskussionen, att forska djupare inom de olika grenarna. Det kan också vara intressant 

att undersöka konditionsträningen för ryttare djupare för att ta reda på hur, och vad, ryttare 

bör konditionsträna. Fysträning bland ryttare är även något som bör tillämpas i större 

utsträckning i verkligheten.  
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                                                                                                   Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
Till Dig som medverkar i undersökningen 
 
Jag heter Ida Olofsson och läser sista terminen på Biomedicinprogrammet med inriktning 
fysisk träning på Högskolan i Halmstad. Under höstterminen 2006 kommer jag att genomföra 
mitt examensarbete. Detta kommer att handla om fysträning för ryttare; hur detta påverkar 
ryttaren, om ryttare fystränar, vad de tränar osv. Efter avslutad utbildning kommer jag att bli 
licensierad personlig tränare. 
 
Arbetet kommer att grundas på egna kunskaper från studier på ovanstående program samt 
fakta från diverse litteratur. Intervjuer kommer att genomföras med elitryttare för att ta reda 
på hur de ser på fysträning, om de tränare och i så fall vad. Sedan kommer ett 
träningsprogram som är speciellt anpassat efter ryttares behov att göras. 
 
Din medverkan på en intervju är frivillig. Du har rätt att inte svara på frågor som du inte vill 
och kan när som helst avbryta intervjun. All information kommer att behandlas med sekretess 
och allt material kommer att förstöras efter avslutat arbete. 
 
 
Ida Olofsson      Handledare: Marianne Magnusson 
Södra Stenbocksgatan 85    Universitetslektor 
252 47  Helsingborg    Högskolan i Halmstad 
042-131376, 0705508106    035-167506 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
Jag har samtyckt till att medverka på en intervju. Jag har läst ovanstående information och har 
fått möjlighet att ställa frågor angående arbetet och intervjun. Genom ovanstående 
information är jag medveten att jag har rätt att avstå från att svara på någon fråga och att jag 
när som helst har rätt att avbryta intervjun. 
 
 
 
_____________________________                             ______________________________ 
Intervjuperson 
Namnförtydligande:   Namnförtydligande: 
 
 
_____________________________  ______________________________ 
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Intervjufrågor - ryttare     Bilaga 2 

 

1. Anser du att ryttare behöver fysträna? 

 

2. Vilka fysiska egenskaper behöver man träna? 

 

3. Utför du någon form av fysträning vid sidan om ridningen? 

 

4. Vad tränar du/kan du tänka dig att träna? 

 

5. Var utför du/var vill man kunna utföra träningen? 

 

6. Tränar du/vill man träna själv eller i grupp? 

 

7. Tränar du med/behöver man en personlig tränare? 

 

8. Hur mycket tränar du/kan man tänka sig att träna per vecka? 

 

9. Kostar träningen/får träningen kosta pengar? 

 

10. Anser du att Ridsportförbundet bör utveckla detta område och satsa mer på det? 
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Intervjufrågor – Svenska Ridsportförbundet   Bilaga 3 
 

1. Arbetar ni inom området om fysträning för ryttare? 

 

2. Hur arbetar ni med det? Utbildningar, kunskapsspridning osv. 

 

3. Arbetar ni inom alla nivåer? 

 

4. Anser ni att det är ett viktigt område inom ridsporten? 

 

5. Kommer ni att fortsätta utveckla detta? 
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 Bilaga 4 
 
 
 
 

 
 

 
Till Dig som medverkar i undersökningen 
 
Jag heter Ida Olofsson och läser sista terminen på Biomedicinprogrammet med inriktning 
fysisk träning på Högskolan i Halmstad. Under höstterminen 2006 kommer jag att genomföra 
mitt examensarbete. Detta kommer att handla om fysträning för ryttare; hur detta påverkar 
ryttaren, om ryttare fystränar, vad de tränar osv. Efter avslutad utbildning kommer jag att bli 
licensierad personlig tränare. 
 
Arbetet kommer att grundas på egna kunskaper från studier på ovanstående program samt 
fakta från diverse litteratur och intervjuer med ryttare. Ett träningsprogram som är speciellt 
anpassat efter ryttares behov kommer att göras som efter en kortare testperiod ska utvärderas. 
 
Ditt deltagande på träningen är helt frivilligt. Du har rätt att när som helst avbryta träningen. 
Efter utförd träningsperiod kommer du att få ge en muntlig utvärdering av 
träningsprogrammet. All information kommer att behandlas med sekretess. 
 
 
Ida Olofsson      Handledare: Marianne Magnusson 
Södra Stenbocksgatan 85    Universitetslektor 
252 47  Helsingborg    Högskolan i Halmstad 
042-131376, 0705508106    035-167506 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
Jag har samtyckt till att medverka på träningen. Jag har läst ovanstående information och har 
fått möjlighet att ställa frågor angående arbetet och träningen. Jag är skade- och sjukdomsfri. 
Genom ovanstående information är jag medveten att jag har rätt att när som helst avbryta 
träningen. 
 
 
 
_____________________________                             ______________________________ 
Testperson 
Namnförtydligande:   Namnförtydligande: 
 
 
_____________________________  ______________________________ 
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Presentation av intervjupersoner:    Bilaga 5 

 

Intervjuperson 1 

Kön: Kvinna 

Ålder: 39 år 

Gren: Dressyr 

Verksam inom sporten: Okänt hur länge 

Fystränar: Nej 

 

Intervjuperson 2  

Kön: Man 

Ålder: 31 år 

Gren: Dressyr 

Verksam inom sporten: Okänt hur länge 

Fystränar: Skulle vilja 

 

Intervjuperson 3  

Kön: Kvinna 

Ålder: 26 år 

Gren: Dressyr 

Verksam inom sporten: Sedan barndomen 

Fystränar: Skulle vilja 

 

Intervjuperson 4 

Kön: Kvinna 

Ålder: 42 år 

Gren: Dressyr 

Verksam inom sporten: Okänt hur länge 

Fystränar: Ja 

 

Intervjuperson 5  

Kön: Kvinna 

Ålder: 42 år 
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Gren: Fälttävlan 

Verksam inom sporten: Började rida vid 26 års ålder 

Fystränar: Ja 

 

Intervjuperson 6  

Kön: Kvinna 

Ålder: 32 år 

Gren: Dressyr 

Verksam inom sporten: Okänt hur länge 

Fystränar: Ja 

 

Intervjuperson 7  

Kön: Kvinna 

Ålder: 40 år 

Gren: Hoppning 

Verksam inom sporten: Okänt hur länge  

Fystränar: Skulle vilja 

 

Intervjuperson 8  

Kön: Man 

Ålder: 34 år 

Gren: Hoppning 

Verksam inom sporten: Sedan barndomen 

Fystränar: Nej 

 

 

Intervjuperson 9     

Kön: Kvinna 

Ålder: 37 år 

Gren: Dressyr 

Verksam inom sporten: Okänt hur länge 

Fystränar: Nej 
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Intervjuperson 10 

Kön: Kvinna 

Ålder: 31 år 

Gren: Dressyr 

Verksam inom sporten: Sedan barndomen 

Fystränar: Ja 

 

 

 


