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Att bli sig själv igen 

Ridning kan ha stor betydelse för personer med fysiska funktionsned-
sättningar. Som rehabilitering för kroppen, men också för att stärka 
självkänslan och att vara en del i en gemenskap. Hästen gör det dess-
utom möjligt att få tillbaka delar av livet före sjukdomen eller skadan.

Ridning för fysiskt funktionsnedsatta

Un d e r 1900-t a l e t skapade två 
världskrig tillsammans med flera 
polioepidemier ett behov av olika former 
av rehabilitering. Ridning blev ett sätt att 
möta dessa behov. 
    Behandlingsformen användes först i 
England men spreds sig sedan snabbt 
över Europa och till Nordamerika. Att 
polioskadade Lis Hartel från Danmark tog 
en silvermedalj i dressyr i OS i Helsingfors 
1952 belyste ytterligare ridningens 
förtjänster. Det gav också personer med 
funktionsnedsättningar en möjlighet att 
tävla mot icke funktionsnedsatta.

Flera förbättringar
Även om det inte är särskilt välbeforskat 
finns studier som visar på god effekt av 
ridning. Bland annat har man kunnat 
belägga förbättringar när det gäller 
koordination, rörelseförmåga, balans, 
hållning, självförtroende, självkänsla 
och självbild. Även ridning som 
behandling av psykiska sjukdomar har 
uppmärksammats i en studie.
    Som en bieffekt av mer fysiologiskt 
inriktade studier har forskare även 
studerat sociala och känslomässiga 
beteenden, dock utan vetenskapliga 
anspråk. De noterade då att deltagarna 
såg fram emot ridlektionerna och att 
nya vänskapsrelationer etablerades både 
mellan deltagarna och mellan deltagarna 
och de hästintresserade personer som 
hjälpte till som volontärer (2,3).

Stor psykosocial betydelse
I min studie intervjuade jag 15 personer i 
åldern 15-65 år med olika typer av fysiska 
funktionsnedsättningar, exempelvis MS, 
polio, stroke och ryggmärgsskada. Vissa 
av de intervjuade hade ridit innan de blev 
sjuka eller skadade, vissa hade till och 
med skadats i samband med en ridolycka, 
medan andra hade börjat rida som 
rehabilitering. 
    Ett exempel på en person som ridit 
sedan barndomen är en i dag 40-årig 
kvinna som vid 22 års ålder skadades så 
allvarligt under en ridtävling att hon blev 
totalförlamad från bröstet och nedåt. Vid 
skadetillfället hade hon två egna hästar. 
Hos henne fanns dock aldrig tanken att 
sluta med ridning, den hade ju varit en del 
av hennes liv så länge och var inte något 
hon ville avstå från. Emellertid har hon 
fått inse att hon aldrig kan rida på samma 
sätt som tidigare och att hon behöver 
mycket hjälp. 
    För andra med samma erfarenhet 
tog det lite mer tid innan de tog upp 
ridningen igen. Vissa var rädda i början, 
till och med så rädda att de inte visste om 
de skulle våga. Dels var de rädda för att 
minnesbilder från olyckan skulle komma 
tillbaka, dels fanns rädslan för att de inte 
skulle kunna hålla balansen. Men när 
rädslorna hade släppt upplevde de det 
som att ”komma hem”, att återta något 
av livet för olyckan. Eller som en person 
uttryckte det: 
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Ridningen kompenserar
Andra lyfter fram att ridningen verkar 
kompensatoriskt. Genom sjukdomar och 
olycksfall har de förlorat förmågor som 
att gå, springa, cykla eller ta sig fram i 
ojämn terräng, men här är något som de 
behärskar. 
    Upplevelsen av att vara jämställd 
med icke funktionsnedsatta kan ta 
sig lite olika uttryck. En kvinna med 
MS beskriver känslan när hon och 
hennes arbetskamrater under de årliga 
planeringsdagarna fick pröva på olika 
typer av fysiska aktiviteter, varav en var 
turridning:

”Och då var det lite häftigt för jag hänger ju inte 
med på andra grejer, jag har hängt med när vi 
har paddlat någon gång men inte annars när 
man ska gå. Men där red jag och jag red ju 
mycket bättre än några andra, det är inte viktigt 
att jag är bättre men jag kände: jag fixade det 
och jag kunde koppla av och njuta.”

”Det är nästan så att jag uppskattar det ännu mer 
nu. Just det här att komma ut i skogen, för nu är 
man ju lite begränsad i sand och så där. Det tar ju 
tvärstopp med rullstolen. Men bara att komma ut, 
man blir ju som vanlig igen.”

Enligt forskning bidrar ridningen 
till att rollen som patient förminskas 
(3,4). Det upplever också många av 
intervjupersonerna i den här studien, 
framför allt de som ridit tidigare men 
även en del av dem som börjat efter sin 
skada eller sjukdom. Gemensamt för 
intervjupersonerna är att de inte tänker så 
mycket på sina funktionsnedsättningar när 
de rider. Vissa känner sig också självklara 
i ridhus och i stall. De kommer dit i sina 
ridkläder och är en bland andra som samlas 
kring ett gemensamt intresse – hästar: 

”Jag tycker det är sån stämning i stallet. Man är 
ridtjej även om man är 7 eller 70 år. Man har så 
mycket gemensamt. Alla pratar med alla, alla 
hjälper alla.”

Flera intervjupersoner uttrycker 
glädjen att få komma ut i naturen.
Foto: Johanna Lundberg, Bildbyrån
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”Ridningen innebär en 
frihet att röra sig som 
andra människor”

Eller som en annan uttrycker det: 

”Det har liksom alltid varit så att jag varit sämst 
och andra får vänta på mig när jag går. Men där 
liksom, jag kan.”

Känslan av att kunna är något som 
delas med de tävlingsryttare som ingår 
i studien. Inom ridsporten är det inte 
ovanligt att ryttare med funktionshinder 
tävlar i klasser för icke funktionsnedsatta, 
eller friskklasser som de själva kallar 
det, och får då dispens att använda 
hjälpmedel. Detta kan exempelvis vara att 
i dressyr få rida med en eller två käppar, 
vilka hålls i händerna, för att kompensera 
bristande eller obefintlig benstyrka. 
    Att få vara med i dessa klasser 
och vinna över personer utan 
funktionsnedsättningar upplever de 
som stort och mentalt uppbyggande. En 
man beskriver det som att hästen lyfter 
honom och får honom att göra något som 
han aldrig skulle klara annars. Ridning 
har således fortsatt att vara en idrott 
som, i vissa fall, möjliggör att personer 
med funktionsnedsättningar kan tävla 
på hög nivå tillsammans med icke 
funktionsnedsatta.  

Kroppsligt och mentalt starkare
Vad var det då i ridningen som bidrog 
till att personerna ville fortsätta att 
rida trots initiala rädslor och vissa 
motigheter? Det är framför allt två saker 
som intervjupersonerna lyfter fram: att 
ridningen ger träning för kroppen och 
gör att de mår bra mentalt. Nu var inte 
tanken med studien att kroppen skulle 
ges så stort utrymme utan att fokus skulle 
ligga på psykosociala aspekter. Dock går 
det inte att negligera kroppens betydelse 
i sammanhanget, eftersom samtliga 
intervjupersoner upplever att den 
påverkas av ridningen. 
    För det första pekar de, direkt eller 
indirekt, på en ökad kroppsmedvetenhet. 
Av vad som framkom i studien beror 
detta till stor del på att närvaron 
stärks. Upplevelsen är stark av att 
ridningen är en stund då de verkligen 
är koncentrerade, en koncentration 
på djupet som bidrar till kontakt med 
hästen och även med den egna kroppen. 
För det andra upplever de att ridningen 
är en träning som gör att kroppen blir 

starkare och smidigare samt att balans 
och koordination förbättras. Nu är detta 
subjektiva upplevelser, vilka dock har stöd 
forskningen (5,6).   
    Känslan av att kroppen mår bättre 
tycks även påverka personerna psykiskt. 
Kombinationen av fysisk aktivitet och 
umgänget med hästar, bidrar enligt dem 
till upplevelsen av att bli mentalt starkare, 
något som också det har stöd i forskningen 
(7,8). 
    De som red och till och med ägde hästar 
före sjukdomen eller olyckan betonar vikten 
av att ridningen har blivit ett sätt att kunna 
leva vidare så normalt som möjligt. Att 
hålla fast vid identiteten som ryttare och 
hästägare var viktigt, även om ridningen 
såg lite annorlunda ut. Gemensamt för hela 
undersökningsgruppen är att samtidigt 
som ridningen fungerar som träning 
och rehabilitering beskriver de den som 
”medicin för själen” eller som en ”själslig 
tvätt”.
    Samtliga intervjupersoner understryker 

vikten av att må bra psykiskt för att orka 
kämpa vidare. Att få en kronisk sjukdom 
eller vara med om ett allvarligt olycksfall 
kan medföra att man tappar både 
självförtroende och självkänsla. Att gå från 
att ha varit aktiv och självgående till någon 
som känner sig som en värdelös person 
som inte kan göra någonting beskrivs som 
mycket svårt. 
    Även om ridningen och umgänget med 
hästar inte har medfört att livet blivit som 
förr, menar de att ridningen gjort dem 
gladare och att de tänker mer positivt och 
konstruktivt. Ridningen innebär en frihet 
att röra sig som andra människor, vilket 
får dem att inte tänka på att de är sjuka 
eller skadade. Eftersom ridning kräver 
koncentration och fokusering måste ryttaren 
vara i nuet för att det ska fungera. Det går 
inte att sitta på hästen och tänka på annat 
för då går det inte bra. Detta innebär att de 
släpper tankarna på annat, på sjukdomen 
eller hur livet var innan, vilket är en av 
styrkorna med ridning. En ryttaridentitet 
tycks ta över, vilket i sin tur stärker 
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självkänslan.
    Ytterligare en aspekt som de framhåller 
är betydelsen av det sociala umgänget. 
Att komma ut i ett socialt sammanhang 
är särskilt viktigt för dem för vilka 
sjukdomen eller skadan medfört isolering. 
Det kan handla om att komma hemifrån 
några timmar eller att få vara en del av 
ett hästintresserat nätverk och där få nya 
vänner. 
    Bland de intervjuade finns fyra personer 
som ingår i samma ridgrupp. Det är en 
grupp bestående av fem personer som 
ridit tillsammans ett par år. För dem 
betyder gruppsamvaron en hel del. De 
blir glada av att träffas och känner sig 
trygga med varandra. De pratar och 
skojar före och efter ridningen och hejar 
på varandra under ridningen. Alla i 
gruppen har olika typer och grader av 
funktionsnedsättningar, men som en i 
gruppen konstaterar: ”När vi väl sitter på 
hästen syns det inte hur pass sjuka vi är.”
 
Att få drömma igen
Att börja rida innebär också en möjlighet 
till drömmar. En MS-sjuk kvinna 
berättade att hon, när sjukdomen blev allt 
värre, tänkte att ”ska jag aldrig mer kunna 
gå i skog och mark?” Nu har hon ridit ett 
par gånger i skogen och drömmer om att 
återigen kunna fjällvandra – fast till häst.
    Samma dröm har en man som drabbats 
av en stroke som förlamat delar av hans 
vänstra sida. Innan han började med 
ridning som behandlingsform var han 
rätt skeptiskt till hästar och ridning. Den 
första tiden behövdes två personer för att 
han överhuvudtaget skulle komma upp 
på hästen. Väl uppe var det med nöd och 
näppe som han höll sig kvar medan han 
leddes runt. Sakta men säkert började 
det dock gå bättre. En milstolpe var när 
han inte behövde ledas längre utan att 
det räckte att någon gick bredvid. En 
annan var när han kunde rida helt själv 
och också trava och galoppera. Processen 
var för honom en kamp som bars av 
drömmen att någon gång komma ut i 
fjällen igen:

”Kan jag inte gå i fjällen eller komma ut i naturen, 
hur ska man då ta sig ut? Jag orkar inte gå, jag 
orkar inte bära någon packning. Så då tänkte jag 
att det skulle vara kul att rida ut. Det finns ju 
dagsturer i fjällen då man rider.”

  
Han har nu kommit så långt att han 
varit på Island och ridit kortare turer 
på islandshäst. Drömmen nu är att åka 
tillbaka till Island för längre turer.     
    För vissa hade drömmarna redan blivit 
uppfyllda. En kvinna drömde om att 
återigen kunna göra saker som innebär 
fysik aktivitet tillsammans med sin man. 
Innan sjukdomen hade de åkt skidor 
och skridskor och dansat, vilket hon inte 
längre kunde. Nu har även hennes man 
börjat rida och de har tillbringat ett antal 
sommarveckor på en hästgård med daglig 
turridning i skog och mark.      

Ett kvitto på att ha lyckats
För att sammanfatta har ridningen haft 
betydelse för både dem som ägnat sig åt 
ridning innan sjukdom eller skada och för 
dem som började rida i rehabiliterande 
syfte. Ridningen har gett dem såväl 
stärkt självkänsla och ökad glädje som 
kroppslig träning. Därtill har de blivit 
en del av ett nytt eller nygammalt socialt 
sammanhang. För vissa handlar det 
också om att vara en del av stallkulturen 
medan andra enbart lyfter fram ridningen 
och kontakten med hästen. Att de kan 
få hästen att göra det de vill att den ska 
göra ger både en känsla av styrka och 
ödmjukhet. De klarar att hantera och 
kontrollera ett djur på 500-600 kg. De får 
ett direkt kvitto på att de har lyckats. 
    Genom att använda fyra extra ben och 
en stark kropp erbjuder ridningen också 
en återkoppling till livet före olyckan eller 
sjukdomen. De kan visserligen inte vandra 
eller åka skidor i fjällen som tidigare, 
men de kan göra det med häst, eller 
åtminstone drömma om att kunna göra 
det. Men ridningen innebär också en väg 
in i framtiden. Om man ser olyckan eller 
sjukdomen som ett brott i den enskildes 
liv bidrar ridningen till att brottet delvis 
kan överbryggas: historien kan knytas 
ihop med framtiden.

Utmanar vetenskapliga modeller
Inom forskningen har två 
modeller utmejslats i relation till 
funktionsnedsättningar: en medicinskt 
och en social. I den medicinska, där 
funktionsnedsättningar i första hand 
betraktas ur ett medicinskt och biologiskt 
perspektiv, domineras definitionen av 
funktionsnedsatta av vad de inte kan göra. 

BEHANDLINGSFORMER 
MED HÄSTEN SOM 
REDSKAP 

• Hippoterapi – En tämligen 
passiv form av sjukgymnastik 
där ryttaren anpassar sig efter 
hästens rörelser, som förs över 
till ryttarens kropp. Har ett 
avspännande och muskelstär-
kande syfte. 
• Ridterapi – Fysisk, psykisk 
eller social terapi där sjukgym-
nast, speciallärare, arbetstera-
peut eller psykolog medverkar. 
Ryttaren följer inte bara med i 
hästens rörelser utan är mer 
aktiv.
• Fritidsridning – Aktiv form 
där den som rider främst är 
ryttare. Även om formen inte 
nödvändigtvis är terapeutisk, 
uppnås ofta sådana resultat (1). 

EAT     
Inom EU används sedan år 
2005 benämningen EAT (Equine 
Assisted Therapy) som 
överordnad term för olika 
former av terapier med hästen 
som verktyg.  

Redan Hippokrates ... 
Ridning som behandlingsmetod 
är inget nytt påfund. Det kan 
spåras tillbaka till läkekonstens 
fader Hippokrates som under 
400-talet f.Kr. använde ridning 
som ett medel för att stärka 
muskler, förbättra konditionen 
och stimulera sinnet. 
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Som en följdverkan av detta betraktas 
personer med funktionsnedsättningar 
ofta av andra, och av sig själva, som svaga. 
Svaghet blir en grund i deras identitet 
(9-11). 
    I den sociala modellen är den bärande 
tanken att det är samhället som gör 
personer med funktionsnedsättningar till 
funktionshindrade (11,12). Under senare 
tid har dock även den modellen börjat 
ifrågasättas. Visserligen upplevs den av 
berörda fortfarande som befriande, men 
har kritiserats för att exkludera kroppen 
från upplevelsen av svaghet (13). Varken 
den medicinska modellens patologisering 
och den socialas strukturalisering kan 
fånga den individuella upplevelsen av 

smärta, rörelsesvårigheter och så vidare.
    De personer med funktionsned-
sättningar som idrottar utmanar den 
medicinska modellens fokusering på 
svaghet, hjälplöshet och passivitet. Även 
om identiteten som funktionsnedsatt 
fortfarande är stark, behöver inte svaghet 
utgöra basen för hur de definierar sig 
själva (10). Detta stämmer väl in på 
resultaten i denna studie. Att ta kontroll 
över en häst har inget med hjälplöshet 
och passivitet att göra. Dessutom 
tillhandahåller ridningen potential för en 
förändrad självbild och en ökad känsla 
av personlig förmåga och kraft. Dock får 
den kroppsliga svagheten finnas med. Den 
kompenseras av hästen.     
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I gråzonen 
– en antologi om idrottens etiska utmaningar

Idrotten står inför många utmaningar och problem. Dopning, korruption, 
uppgjorda matcher, huliganism och kriminell infiltration i föreningar är endast 
några exempel. I den här boken ger 17 forskare och sakkunniga sina perspektiv 
på aktuella idrottsetiska frågor.

Beställ på www.sisuidrottsbocker.se
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