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Ramlar man av måste man ta det på 
allvar och inte sitta upp igen, både 
för sin egen skull och för hästens. 
Du är inte dig själv just då. Sedan 

gäller det att vila tills du är helt återställd.
Det säger Margareta Rödén, ortoped 

vid  Sundsvalls sjukhus samt ordförande 
i SvRF:s fälttävlanskommitté och medlem 
i dess säkerhetsutskott. Hon bekräftar 
siffrorna från försäkringsbolagen; i um-
gänget med häst står avramling för flest 
akuta skador.

– Men tack och lov är merparten lind-
riga. Man ramlar av, slår sig och får blå-
märken.

Av runt 1 000 anmälda skador till Agria 
2015  ledde cirka 15 procent till bestående 
besvär.

Som i de flesta sporter är det svårt att 
få fram exakta siffror på hur många som 

skadar sig inom ridsporten. Mörkertalet 
är stort. Många olyckor sker på fritiden 
och alla söker inte vård. Men de under-
sökningar som finns pekar på samma sak 
– efter huvudskador är hanteringsskador 
vanligast; man blir sparkad, klämd eller 
trampad och får en fraktur eller sårskada. 
Förutom huvudet är hand/handled, ar-
mar och rygg mest utsatta.

Antalet anmälda skador tycks ligga gans- 
ka konstant genom åren. Folksam, med 
Ridsportförbundets 153 000 medlemmar 
försäkrade, har cirka 1 000 ärenden per år. 
Agria drygt 1 100.

Sedan ett par år driver Ridsportför-
bundet projektet ”Säker med häst” som 
främst riktar sig till yngre, 13–20 år, den 
mest olycksdrabbade åldersgruppen. Ge-
nom att lära sig att läsa hästens beteende 
går det att öka säkerheten.

– Nu för tiden köper folk häst tidigare 

Skadestatistiken är tydlig – ridning är det mest riskfyllda momentet 
i kontakten med häst, och det är huvudet som får ta smällen.
TEXT:  LENA SÄRNHOLM

än förr. Man går på ridskola ett kort tag, 
sedan får man en egen häst eller ponny, 
säger Margareta Rödén, som tror på ut-
bildning och information via sociala 
medier – och en förändrad inställning 
generellt. 

Margareta Rödén vill se mer lek i unga år.
– Jag pratade med Yogi Breisner (svensk 

fälttävlansguru, tidigare förbundskapten 
för det brittiska fälttävlanslandslaget, 
reds. anm.) om skillnaden mellan Storbri-
tannien och Sverige vad gäller säkerhet.  
I Sverige lär sig många att rida på ridskola, 
medan Storbritannien har sina pony clubs 
– de rider barbacka och leker mer i unga år.

– I Sverige rider vi alldeles för lite bar-
backa. Om man är liten och ramlar av slår 
man sig sällan, och rider du barbacka trä-
nar du balansen – då minskar risken för att 
ramla av när du blir stor.

Avramling ger flest 
akuta skador

Fakta. Ryttarskador  
och olycksorsaker

De vanligaste skadorna bland ryttare, 
enligt Agria:

 Andel av alla 
Kroppsdel ryttarskador (%)
Huvud  17 
Vanligast skada: Hjärnskakning  
och/eller sårskada mot huvudet
Handled/hand  16
Vanligast skada: Fraktur/ 
sårskada
Axelled/överarm  10 
Vanligast skada: Fraktur
Rygg 10 
Vanligast skada: Fallskada  
mot rygg
Fotled/fot  9,5
Vanligast skada: Fraktur
Knäled/underben  9
Vanligast skada: Vridskada knä
Bröstkorg  5
Vanligast skada: Fraktur revben
Armbågsled/underarm  4
Vanligast skada: Fraktur
Bäcken  3,5
Vanligaste skadan: Fraktur

Även Folksam rapporterar att huvudet 
är den mest utsatta kroppsdelen. Fem 
ryttare i veckan drabbas av huvudska-
dor, enligt presschef Kajsa Moström.

Vanligaste olycksorsak, enligt 
 Statistiska Centralbyrån (siffrorna  
är från 2010–2012):
 Andel av alla 
Olycksorsak olycksorsaker  
 (%)
Fall från häst el sulky 67,6
Sparkad av häst  8,4   
Trampad av häst 6,9   
Påsprungen av häst 3,6 
Klämd av häst 2,7  
Halkat och ramlat 0,6
Biten av häst 0,9
Annat och oklart 4,7

Av runt tusen anmälda 
skador till Agria 2015  
ledde cirka 15 procent 
till bestående besvär. 
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