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Sammanfattning 

 
Den här rapporten redogör för utveckling, design och sömnadskonstruktion för en sadelpadd. Rapportens 

ämne valdes för att jag fann det intressant och har själv stort intresse för hästar och produktutveckling. 

Fokus på rapporten låg på att ta fram en fungerade prototyp som testades av hästägare för att se om en 

distansväv skulle klara av att vara det stötdämpande och tryckutjämnande materialet i en sadelpadd. 

 

Rapporten och utvecklingen av rapporten bygger på en enkätundersökning och några intervjuer med 

relevanta personer insatta i ämnena sadelpadd och ryggskador hos hästar. Utifrån den insamlade 

informationen från de intervjuade och de som svarade på enkäten samt tidgare skrivna källor gjordes en 

studie i hästars uppkomst av ryggbesvär. Även hur man kan använda en sadelpadd för att rehabilitera 

samt ge bättre passform till en sadel. Utifrån studien gjordes en kravspecifikation som sadelpadden skulle 

ha för att uppfylla funktionen som en sadelpadd. De högst listade kraven var att den skulle vara 

stötdämpande, tryckutjämnande och ha en luftkanal. Luftkanalen för att ge hästen spelrum för kunna ha 

ryggraden fri och rörlig.  Efter kravspecfikationen gjordes skisser och prototyper. 

 

I analysen och diskussion tar jag upp problem eller lösningar jag stötte på under studien. I min analys 

kom jag fram till att prototyp 3 måste testats åtskilliga timmar för att se om distansväven verkligen klarar 

av de påfrestningar den utsätts för. Vilket fick bli ett framtida projekt, på grund av material-, tids- och 

kapitalbrist i skrivande stund. 

 

Nyckelord: Sadelpadd, ryggskador hos hästar, produktutveckling 

 

Abstract 
 

This report describes the development, design and sewing construction for a saddle pad. 

The subject was chosen by me because I found it interesting and have a great interest in horses and 

product development. The focus of this report was to develop a well functional prototype, which was 

tested by horse owners to see if a spacer fabric would work as shock absorber and pressure distributor 

material in a saddle pad. 

 

The report and the development of the report are based on a survey and some interviews with relevant 

person’s stakes in the subjects sadelpadd and back injuries in horses. Based on information gathered from 

those interviewed and those who responded to the survey, and previously had written sources, a study in 

horses with back problems and how to use a saddle pad to rehabilitate and provide a better fit to a saddle. 

 

Based on this study, a requirement specification that saddle pad would have to fulfill the function as a 

saddle pad. The highest listed requirements were that it would be shock absorbing, pressure distributor 

and have an air duct. The air duct gives room for the horse to have their spine free and movable. After the 

requirements specification was made sketches and prototypes. 

 

In the analysis and discussion I will mention problems and solutions I encountered during the study. In 

my analysis, I concluded that the  prototype 3 must  be tested several hours to see if the spacer fabric is 

really cope with the pressures it is exposed to. What had to become a future project, due to material, time 

and lack of capital at the moment. 

 

Keywords: Saddle pad, horses’ back problems, product development 
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1. 1 Inledning och problembakgrund 
 

Idag är intresset för hästar stort både som fritidssysselsättning och i sportsammanhang.     

Inom hästsport är det en ständig efterfrågan av produkter som ger skydd eller ökad bekvämlighet 

för både ryttare och häst. Skydd är ett måste för både hästar och människor och bekvämlighet 

ligger inte långt efter.  Det krävs att man har rätt utrustning på sin häst för att den inte ska få 

besvär eller skador. 

 

Utrustning finns i alla prisklasser och kvaliteter idag på marknaden. Det kan vara riktigt svårt att 

hitta en passande sadel till sin häst.  Då dess rygg kan variera beroende på kondition, hälsa och 

säsong. En unghäst växer mycket på kort tid och därmed behövs sadlarna bytas ut oftare.  Det 

finns många olika sadelmärken med olika sätt att designa och bygga upp en sadel.  Sedan finns 

det även mode inom hästutrustning, som alltid inte ser till hästens anatomi och behov. 

 

En sadel som inte sitter helt perfekt behöver fyllas ut med något för att det ska bli ett jämnt tryck. 

Är det inte ett jämt tryck kan hästen då för mycket stötar under ridning av ryttarens upp- och 

nedsittning. Av för mycket stötar i kombination med dålig tryckutjämning leder till besvär i 

ryggen. Som kan visa sig i blåsor, knutor, muskelkramp, snedhet i ryggen och många fler besvär. 

 

En skadad häst är en dyr häst. Veterinärkostnaderna och rehabilitering är kostsam och varar ofta 

under en lång tid beroende på skada. Under den tiden kan hästen vara olika ridbart skick. Är 

hästen en tävlingshäst kommer den inte att kunna tävlas och kan då inte användas för den tänkta 

aktiviteten. En ridskolehäst är en ridskolas tillgång och utan en frisk häst kan inte lektioner ges, 

därmed har de en tillgång som inte inbringar pengar utan bara är en kostnad.  

 

Har  hästägare svårt att hitta en passande sadel eller om hästen behöver mer tryckutjämning samt 

stötdämpning mellan sin rygg och sadel, kan en sadelpadd användas. Den kan beskrivas som en 

stötdämpande, viktutjämnande vaddering som placeras mellan sadel och sadelfilt (schabrak). 

 

Det finns mängder med olika slags sadelpaddar med olika funktioner och framförallt pris på 

marknaden idag. Men kunden letar alltid efter den ultimata sadelpadden som har flera 

kombinerbara funktioner till ett skäligt pris.  

 

Varför jag vill göra det här arbetet och framställa en egen sadelpadd är för att jag finner ämnet 

intressant och marknaden för hästsportsutrustning alltid söker efter nya produkter eller 

uppdaterade produkter för att underlätta deras hobby och vård av häst. Att få kunna skapa en 

egen produkt utifrån en kravspecifikation och själv få experimentera fram och testa den. Att ifrån 

egenformulerade frågor ställa dem direkt  till hästägare och rikta produktutveckligen efter det. 

Att kunna göra kunden delaktiga i processen och ge dem vad de saknar hos befintliga 

sadelpaddar på marknaden. Nackdelen med att själv produktutveckla är att det kanske saknas tid 

och resurser för att ordentligt testa prototypen i varierande miljöer och i olika påfrestande 

situationer så som väder, smuts, tryck, förslitning med mera. Vill testa att göra en sadelpadd i 

mer naturmaterial då de på marknaden har mycket paddar i olika plaster och silokoner, då hästen 

rör på sig mycket behöver materialet suga upp fukt, transportera bort det och andas. Inte ligga för 

tätt mot hästen och orsaka för mycket friktion. 
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1.2 Syfte 
 

Arbetes syfte är att produktutveckla en sadelpadd i textil, som ett möjligt alternativ till det som 

finns på marknaden.  

 

 

1.3 Problem/frågor 
 

Examensarbetet kommer att behandla nedanstående punkter: 

 

 

 Undersöka om distansväv kan fungera som stötdämpande och viktutjämnande 

material i en sadelpad.  (Om inte, hitta ett annat) 

 

 

  En mindre marknadsanalys   

- Vad finns i form av material, pris och design  

- Vad vill kunden ha? Vilka krav? m.m (underlag till produktutveckling)  

 

 

 Produktutveckling av sadelpad (form, färg, storlek, material utifrån 

kravspecifikationen osv. ) Den framställda prototypen ska testas på häst både 

stillastående och under ridning. 

1.4 Mål 
 

Målet med den här rapporten är att ge en inblick i hur en produktutvecklingsprocess kan gå till. 

Hur en bakgrundsundersöking tas fram och därefter gör en kravspecifikation, som är underlaget 

för den senare produktutvecklingen. 

1.5 Målgrupp 
 

Den här rapporten riktar sig till de personer som vill sätta sig in hur det kan gå till när en 

produktutveckling görs för en produkt. I det här fallet en produkt till hästsport, vilket kräver 

mycket bakgrundsundersökning och tester av prototyper. 
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1.6  Avgränsningar  
 

Av tidsbrist kommer inte produktionsland att undersökas samt kommer inte att en kostnadskalkyl  

göras för en produktion. Endast en kalkyl över vad materialet kostade till prototypen kommer att 

redovisas. 

 

I brist på kapital kommer inte laborationstester göras i detta arbete, utan endast tester av prototyp 

under ridning till häst. Även tidsbrist ger skäl för endast göra en mindre marknadsundersökning. 

 

 

 
2. Problemformulering 

2.1 Frågor 
 

Hästar och hästägare 
 

Delfråga ett 

 

Vilka undersökes: Hästägare i Sverige 

  

Vad undersökes: Användandet av produkten sadelpadd  

 
Egenskaper: Vilken slags sadelpadd? 

 

Delfråga två 
 

Vilka undersökes Hästar i Sverige.  

 

Vad undersökes: Uppkomsten av hästars ryggbesvär.  
 

Egenskaper: Privathästar. 
 

 

Material 

 
Delfråga tre 

 

Vilket material undersökes: Distansväv 

 

Vad undersökes: Om väven fungerar till en sadelpadd 

 

Egenskaper: Stötdämpande, tryckutjämnade. 
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Delfråga fyra 

 

Vad undersökes: Materialet som ska omge distansväven 

 

Vad undersökes: Om ett slags material kan omge eller delvis kan vara integrerad i                            

distansväven. 

 

Egenskaper: Stötdämpande, tryckutjämnade, skydda distansväven. 

 

2.2 Hypoteser och teori 
 

 Det är svårt att hitta passande sadlar till sin häst. 

 

 Många hästägare som behöver  hjälp med sadelutprovning. 

 

 Fårskinnspadden är en storfavorit. 

 

 Relativt vanligt med ryggbesvär hos hästar i dagsläget. 

 
 
3. Metod 

Rapporten baseras främst på kvalitativa metoder då  underlaget är ifrån intervjuer med relevanta 

personer insatta i ämnet och en enkätundersökning som besvarades av hästägare. Genom 

kvalitiva metoder får man fram mer unika och egenartade än standardiserade svar. 
1
  

 

De intervjuade är hästägare, ridlärare, instruktör och veterinär. För intervjun skulle få en bredd 

och unika svar gavs inga fasta svarsalternativ. Intervjufrågor hade skrivits ner men ställde dem så 

att de blev ledande och så kunde de  svara helt fritt under en inspelad intervjun. Inspelningen 

gjordes för att kunna få med alla svar och för att sedan kunna återge dem exakt i 

sammanställningen. Varför jag valde att interjuva dessa människor var för  att få en större 

förståelse för det valda ämnet och olika perspektiv på samma ämne. Människor har ofta olika 

tycke och har haft varierande upplevelser och situationer, därför blir det en helt annan 

informationskälla än att läsa en bok skrivet om ämnet av en person. En interjuv blir mer 

personlig och outförsägbar vilket också ger verklighetsbild som förhoppningsvis inte är 

förskönad. 

 

En enkätundersökning har gjorts till hästägare om användning av produkten sadelpadd och 

hästars ryggskador.  Enkäten hade dels fasta svarsalternativ och dels där de kunde svara fritt. Det 

                                                 
1
 Studentlitteratur:  Holm, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kantitativa      

metoder. 
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gjordes för att få fram breda svar och ge dem frihet att skriva efter eget tycke. Från enkäten 

sammanställdes en kravspecifikation för sadelpaddens produktutveckling. 

 

Genom litteratur har fakta att studeras för att få större kunskap om ämnena som är relevanta för 

denna rapport och ge en teoretiska referensramen. Informationen ger större inblick i ämnet och 

ger stöd till produktutvecklingen.  

 

Det gjordes deltagande observationer i stall och tester utav sadelpaddsprototyper. Hästägare fick 

testrida med prototyperna och sedan kommentera den.  Utifrån deras kommentarer gjordes nya 

prototyper för att slutligen hitta en prototyp som överstämde med de krav som ställs upp och att 

den fungerade i verkligheten.  

 

Inspiration till design och produktutveckling fås genom att besöka en hästmässa. Studiebesök 

hos sadelmakare och hos eventuella tillverkare av materialen. 

 

 

Vid analysen av insamlingen kommer tabeller och diagram att göras för att få en bättre överblick 

över det som ska analysers. Av  intervjuerna kommer citat ställas upp mot varandra för att se vad 

som är de mest förkommande faktorerna. 

 

 Det är viktigt att behålla den kritiska distansen till arbetet för att undvika felaktiga slutsatser 

eller övertolkningar utifrån de statistiska resultaten. Utarbeta och analysera samband noga för att 

inte göra övertolkningar. Uppsatsens ramar kommer från starten vara relativt löst strukturerade 

för att ge arbetet mer flexibilitet och möjlighet till anpassning efter resultatet. 

 

Uppsatsen sker i samarbete med företaget Northern Well. Det är ett svenskt företag grundat av 

Ulrika Nordenstam och de är inriktade på att ta fram innovativa hästprodukter med funktion i 

kombination med svensk design.  Nordenstam kommer vara med och bidra till 

produktutvecklingen. Hennes kunskaper om hästar, produktutveckling design samt hjälp med 

enkätundersökningen, som är ett grundläggande underlag, är viktiga för kvalitén på resultatet.  

 

Resultatdelen av denna rapport ska bestå av en mindre beskrivning av marknaden samt en analys 

av produkten och kravspecifikationen. Illustrationer, skisser, färgval och material, 

mönsterkonstruktion och prototyp kommer att ingå i resultatet. 

 

 
4. Bakgrund 

 

I det teoretiska kapitlet samlas information som är nödvändig för produktutvecklingen och 

undersökningen för den här rapporten. Data från enkätundersökningen och intervjuerna kommer 

sedan analyseras och diskuteras i slutet av rapporten. 
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4.1 Hästintresset i Sverige 
 

Hästsport utövas idag av 500 000 personer i Sverige och endast fotboll är en större idrott. Det är 

även Sveriges största handikappssport samt har stor betydelse för miljön och 

landsbygdsutvecklingen genom att hålla landskapen öppna.  

 

Jordbruksverkets undersökning, som gjordes 2005, om hur många hästar som finns i Sverige, 

resulutat blev uppskattningsvis 362 700 stycken. Flest fanns det i de mest folktätaste länen, och 

då främst i tätorterna. Antal anläggningar för hästhållning är 56 000 stycken. I genomsnitt 

beräknades det finnas 39 hästar per 1000 invånare i Sverige.  Jämfört med en liknande 

undersökning som gjordes 2004 syns en markant ökning, vilket tyder på en ökande marknad för 

hästsportsutrustning.
2
 Enligt en rapport från Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande 

omsatte hästnäringen år 2007 cirka 45 miljarder kronor och genererade 28 000 heltidsarbeten per 

år.
3
 

I  en tabell från SCB:s undersökning visar att Västra Götaland har flest hästar inom sitt län, 44 

789  stycken .
4
 Sifforna indikerar vart det finns flest hästar i Sverige vilket visar vart marknaden 

troligen kan vara störst för hästprodukter i Sverige. (Hela tabellen finns som bilaga) 

 

Tabellen nedan visar vilket hästras som det finns flest utav i Sverige. Det ger en vägledning om 

vilka storlekar som behövs göras vid produktutvecklingen. 

 

Uppskattning av antal hästar 2003 med ledning av uppgifter från bransch- och 

intresseföreningar 2003 från rapporten Kartläggning och analys av hästverksamheten i 

Sverige, 2005
5

 

 

Hästras 

Varmblodiga travare    58 000 

Kallblodiga travare    7 000 

Svenskt halvblod   80 000 

Islandshäst     18 000 

Nordsvensk brukshäst   7 000 

Ardenner     4 000 

Engelskt fullblod    8 000 

Arabiskt fullblod    5 000 

Övriga raser exkl ponnyer  10 000 

Summa exkl ponnyer   197 000 

Shetlandsponny    20 000 

Russ      8 000 

Welsh, Connemara, New Forest  12 000 

Övriga ponnyraser    28 000 

Totalt      265 000 

                                                 
2 http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra05_5.pdf    2011-01-20 08:40 
3 http://www.sjv.se/download/18.62af51191240430af4d80001938/H%C3%A4sten+i+kommunen.pdf   2011-01-20 08:50 

4http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra05_5.pdf    2011-01-20 08:30 
5 http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra05_5.pdf  2011-01-20 09:15 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra05_5.pdf
http://www.sjv.se/download/18.62af51191240430af4d80001938/H%C3%A4sten+i+kommunen.pdf
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra05_5.pdf
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra05_5.pdf
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4.2 Marknads utbud  
 

Här nedan visas pris och bilder för att ge en överblick över det mest förekommande utbudet just 

nu på marknaden. Den dominanta färgen är svart, sedan är det olika nyanser av brunt, beige, grått 

och vitt. Tillgängligheten för dessa produkter är hög då de säljs i de flesta fysiska butiker och 

internetbutiker med inriktning mot hästsport. Bilderna är lånade från ett antal hästsportsbutiker.
6
 

(Säljkanaler har lagts som en bilaga.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.3 Målgrupp 
 

En målgrupp definieras som en grupp av individer som har liknande behov och önskemål. De 

blir då ett eget segment som kommer att reagera likadant på en produkt eller marknadsföring.  

Grunderna för att göra en segmentering av marknaden kan vara demografisk, geografisk eller 

livsstil.
7
 

 

Målgruppen som köper sadelpaddar är de hästägare som behöver ett hjälpmedel för att få sin 

sadel att få en bättre passform på hästen. Det är dyrt och svårt att hitta en perfekt sittande sadel 

till sin häst och då kan en sadelpad vara till hjälp genom att fylla ut de ställen sadeln inte passar 

                                                 
6
http://www.hastbiten.se/gelpadd-wembly-alfa-p-447-c-156.aspx    2011-03-20 09.20  

http://webshop.borjes-tingsryd.se/servlet/us_pyra?wts.PAGE=h_ix3.htm&wts.ACTION=loginguest&$GUEST=SE&p=H  

http://www.ryttare.com/sadeltillbehor/sadelunderlagg/ 2011-03-20 09.30 

http://shop.textalk.se/se/article.php?id=4339&art=1258478 2011-03-20  09:40 

 
7
 Portfolio: Hedén, Anders och McAndrew, Jane (2005). Modefabriken: Kreativt affärsmannaskap från insidan 

http://webshop.borjes-tingsryd.se/servlet/us_pyra?wts.PAGE=h_ix3.htm&wts.ACTION=loginguest&$GUEST=SE&p=H
http://www.ryttare.com/sadeltillbehor/sadelunderlagg/
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=4339&art=1258478
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hästen. Det är vanligt att hästägare med fler än en häst bara har en sadel som delas mellan 

hästarna. En sadelpadd är då bra att använda för att få bättre passform.
8
 

4.4  Hästen Anatomi 

 

Cia Anderssons häst Winston. Ett exempel på en hästs exteriör. 

 

En hästs exteriör kan definieras som utformningen av skelett och dess vidhängande 

muskelbyggnad, uttryckt i ett symmetriskt förhållande som en helhet eller enskilda delar för sig. 

Hos en välbyggd häst ska det inte finnas något drag som kan störa den totala helheten. En häst 

som är korrekt byggd av naturen är välbalanserad, med fria och energiska rörelser.  

 

Hästhuvudets storleksförhållande till kroppen är viktigt för balansen. En idealisk ridhäst ska ha 

lång och sluttande bog, alltså ett långt bogblad och ett kortare och bra vinklat överarmsben. Den 

ideala lutningen som ger ett långt och fjädrande steg är på cirka 43 grader från mankens högsta 

punkt till bogspetsen. Manken bör vara markerad och vara väl tillbakalagd för att vinkeln på 

bogpartiet ska bli bra. Bringan på en häst ska varken vara för bred eller för smal. Ifall den är för 

bred får hästen nystande rörelser och om den är för smal så kan benen snudda vid varandra. 

                                                 
8
 Det här arbetets enkätundersökning, 2011. 
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Ryggen sträcker sig från mankens bakre del och vara symmetriskt samt välmusklad på båda sidor 

av ryggraden. En för lång rygg har en svag struktur och en för kort hämmar hästens rörelser. 

Länden har en stor betydelse för lårens drivande kraft framåt. 

 

En hästs kroppsform och typ kan beskrivas med ord som lätt/tung, gracil/grov, ädel/oädel, 

djup/grund eller ordinär. Inom varje typkategori bedöms hästen om den är portionelig eller ger 

ett oharmonsikt intryck. 

 

Kvadratisk kroppsform – mankhöjden är 

lika stor som längden på bålen. 

 

Lågställd, lågrektangulär (långsträckt)- 

Mankhöjden mindre än bålens längd. 

Hästen "står över mycket mark" 

 

Högställd, rektangulär kroppsform 

Medelhöjden är större än bålens längd 

 

Exempel på kroppsformer 

 

 

 
Översta bild: Cia Anderssons häst Winston 

Understa bild: Josephiné Natalie Beckmans häst 

Promise. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.5. Problem 
 

Ryggraden på en häst är oerhört stark och styv på en häst och därmed är skador och sjukdomar 

som påverkar det och orsakar en dålig rygg är sällsynta på hästen. Men de skador som uppstått 

på ryggen medför mycket smärta och en nedsatt atletisk förmåga. 

 

När man märker att hästen börjar få en nedsatt rörelseförmåga, vägrar hoppa eller börjar klaga 

när ryttaren ska sitta upp är det ett tecken på att hästen har ont i ryggen. Vid akutskada så kan 
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oftast bara framdelen flytta sig medan bakdelen oftast står still. Vissa hästar utvecklar kissing 

spines vilket är när ländryggkotorna växer för nära varandra och börjar gnugga  motvarandra. 

Detta medför stor smärta för hästen. De vanligaste skadan är orsakad av en illapassande sadel 

som kan ge tryckskador och akut kramp i bröstkorgen samt ländryggen.  Äldre hästar får ofta 

artrit i sakroiliakaleden och orsakar stor smärta. Kissing spines kan lindras genom att utöka 

utrymmet mellan tornutskotten.  

 

Det finns många olika orsaker för att en häst är öm i ryggen, en av orsakerna kan vara 

hårfällning. Vissa hästar reagerar starkt och kan bli nergånga. Det förebyggs med att trappa ner 

på ridningen och att extra tillskott av ADE-vitamin, hjälpa hästen att fälla fortare genom ryktning 

med gummihandske eller dylikt.  Ryggproblem kan även förekomma genom ridning och körning 

i fel form. Vilket innebär att hästen arbetar högt med huvudet och ryggen sänkt. Ryttaren kan 

även ha dålig och sned sits som hästen får motverka genom att kompensera upp vikten och 

därmed få sin kropp felbelastad.  

 

Olika behandlingar finns som exempelvis kirurgiska ingrepp, vila och antiinflammatoriska 

läkemedel, akupunktur och djupmassage. Framför allt att träningen av hästen ändras och 

anpassas så att skadan inte uppstår igen.Några exempel på förebyggande åtgärder är att se till att 

hästen är ren vid sadelläget, träna upp unghästens rygg innan den bär ryttare, värm upp ordentligt 

inför varje ridpass och att arbeta hästen i rätt form.  

 

Hur mycket vikt en häst kan bära  är inte bara storleken på hästen som avgör.  Det har mycket 

med vilken längden och uppbyggnad ryggen har. En kort rygg är starkare än en lång och en häst 

med en rejäl byggd benstomme är starkare en gracilt bygg. Med undantag för engelska och 

arabiska fullblod som har en tätare benbyggnad än andra raser. Islandshästen kan bära en vuxen 

trots att den är i ponnyhöjd. Hästens vikt fås genom att mäta dess omkrets precis nedanför 

manken med ett speciellt framtaget måttband. 

 

4.6 Orsaker 
 

Om sadeln hamnar för långt fram på hästen så kommer ryttaren att sitta på bogbladen. Då 

förhindrar ryttaren att hästen kan röra naturligt på sina framben.  

 

Vid ett för högt valv, mer än tre fingrars bredd mellan sadel och manke, kommer ryttarens 

vikt att tippas bakåt i sadeln. Det gör att alldeles för mycket vikt koncentreras över 

musklerna på hästens rygg vilket leder till att hästen inte kan bära upp ryggen naturligt. 

Konsekvensen blir att den försöker springa ifrån obehaget med huvudet i en mycket hög 

ställning.  

 

Om valvet är för lågt så är sadeln alldeles för vid och behövs stoppas om eller bytas ut. 

Ryttarens vikt tippas framåt och skänklarna åker bakåt. Om sadeln har passat tidigare och 

valvet nu är för lågt kan det bero på att hästens muskler har försvunnit och därför krävs det 

att i första hand bygga upp dem igen.  
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Bossorna på sadeln är tänkta att ligga längst med hela hästens ryggmuskulatur. Om sadeln 

inte ligger helt bra så måste man stoppa om den eller köpa en annan. En sadel som ständigt 

blir sned är den kanske inte helt symmetrisk. Det kan leda till att hästens muskler blir 

osymmetriska eller förtvinar.
9
 

 
 

Ryttaren har en rak linje mellan: öra,axel, höft och 

häl. I denna position är man korrekt placerad över 

hästen och får en bra hållning. 

 

 

 

4.7 Utrustning 
 

  -Vilka hästar behöver sadelpaddar 

 

Amanda Stutton anser att en sadelpadd kan vara bra att använda när  hästen håller på att utveckla 

sin muskulatur eller har en osymmetrisk muskulatur. I vissa lägen kan hästen även fås att gå 

mycket bättre när man använder sadelpadd, men hon poängterar att sadelpaddar inte kan 

förebygga skador eller reparera hästryggar som redan har blivit skadade av illasittande sadlar. 

Det är inte bra att tro att en padd lagd under en sadel kan ändra läge och balans så belastningen 

flyttas till ett annat område eller att den hjälper att förhindra ett problem som istället borde lösas 

med en sadel som sitter bättre. Hon skriver i sin bok att det går att lösa illasittande sadlar med 

sadelpaddar, men kommenterar alltid att det bara är en tillfällig lösning. 
10

 

 

Från boken Den skadefria hästen skriven av Amanda Stutton finns ett schema hur man kan se 

över sin häst och för att hitta bevis på att man har illasittande utrustning: 

 

 

                                                 
9 Natur och kultur,Amanda Stutton. 2004 Den skadefria hasten – praktiska metoder som håller hästen i form 

 
10Natur och kultur,Amanda Stutton. 2004 Den skadefria hasten – praktiska metoder som håller hästen i form 
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Schema över sadel 

Studera      Vad betyder det? 

 

Notera om hästen är svettig fläckvis.   Om hästen svettas ymmigt på vissa punkter 

       kan det bero på smärta.  

 

Känn efter och se om det finns svullnader  Sadel- eller seltryck kan orsaka brännskada. 

i området vid sadel och gjord. 

 

Kontrollera att hårremmen ligger helt   Hår som är uppruggat tyder på begynnade     

slätt och åt rätt håll efter arbete.   tryck. Dåligt anpassade sadlar ger sådana  

        skador. 
11

       

 

En  häst som har en illlapassande sadel kan bete sig olika i situationen vid sadling och ridning. 

Olika beteenden kan vara att den känner mycket vilja att bli sadlad, häftig reaktion när man drar 

åt sadelgjorden. Den kan bita eller slå med svansen samt inte stå still när ryttaren ska sitta upp. 

Vid ridning kan beteenden som att inte gå framåt, svårt med övergångar, bockar efter hinder, har 

släpande eller snavar ofta påvisa hästen känner stort obehag av sadeln. Efter ridning ska man 

hålla utkik efter sår, skav, svullnader och hårda knutor vid sadelläget. Vita hår vid sadelläget 

indikerar på att hästen har haft tryckskador från sin sadel.
12

 

 

 

Från försäkringsbolaget Agrias databas har en undersökning gjort på hur många hästar som dör 

eller måste avlivas pågrund av skador eller sjukdomar.  Baserat på försäkrade hästar och gjordes 

1999. (Finns med som bilaga) 

 

31 000 hade intilliggande överridande tornutskott (Kissings spines). 

19 500 hade symtom från rörelseapparaten. 

 

Agria har en internettjänst där deras veterinär besvarar frågor. Några vanliga förkommande 

frågor har lagts som en bilaga i arbetet.
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Natur och kultur,Amanda Stutton. 2004 Den skadefria hasten – praktiska metoder som håller hästen i form 
12

 Ibid. 
13

 http://www.agria.se/hast/veterinaren#(BFCCFE4C09458EDAF989291C2941DBBD) 
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5. Teoretisk referensram 

5.1 Produktutveckling  
 

5.2 Analysering av produkter 
En produktanalys görs för att få fram på produktens praktiska funktioner, krav på utseende, 

marknad, tillverknings metoder, material och andra faktorer. Genom att ställa dessa frågor 

kan en helhets bild  fås över problemställningen. Resultatet blir en kravspecifikation som ska 

styra idéarbetet och kontrollera att projektet går åt rätt riktning.
14

 

 

5.3 Funktionsanalys 
 

En funktionsanalys görs för att uppfatta varför produkten finns, kärntanken och på vilka sätt 

produkten kan utformas för att åstadkomma den efterlängtade funktionen. Funktionsanalysen 

bygger på att dela upp produktens funktioner i huvudfunktionen, delfunktioner och 

stödfunktioner. Huvudfunktionen är skälet till produkten, utan delfunktioner går det inte att 

använda produkten. Stödfunktioner är en funktion som egentligen inte behövs för att produkten 

ska fungera utan mer förhöjer värdet och kan underlätta användandet av produkten.
15

 

 

 

5.4 Kravspecifikation 
 

En kravspecifikation görs för de rada upp de viktigaste funktionerna. Designkravspecifikationen 

görs föratt styra designarbetet åt rätt håll och för att sedan kunna kontrollera att produkten blir 

det som efterfrågas. 

 

Hur ser kundbehoven ut idag och hur ska produkten differentiera sig från sina konkurrenterna 

vad gäller produktens formspråk, funktioner och ergonomi? Vad ska produkten klara av och hur 

används den? 
16

 

 

5.5 Textila material 
 

Här nedanför beskrivs de material som kommer att undersökas i produktutvecklingen av 

produkten och prototypen. De materialen har valts för att de är de som kan klara kraven som 

är ställda för sadelpadden. 

 

                                                 
14

 (Med Liber: Örsterlin, Kenneth (2007) 2:1a upplagan. Design i fokus: för produktutveckling, Malmö.) 
15

(Med Liber: Örsterlin, Kenneth (2007) 2:1a upplagan. Design i fokus: för produktutveckling, Malmö.) 
16

 Ibid. 
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5.5.1 Ull 
 

Ullfibern är täckt av överlappande epidermisfjäll, fler fjäll ger finare yta. Grova fibrer har 

ungefär 270 fjäll per centimeter medan finare har runt 700 stycken. Fibern har även en tom 

kanal i mitten och i grövre fibrer kan hålet uppta cirka 90 procent av tvärsnittet. En 

vaxliknade substans, endast några molekyler tjock, täcker fjällen och dess oräkneliga 

mikrosmå porer tillåter vatten att adsorberas in i fiberns kärna. Spiralstrukturen i kortikala 

celler ger fibern flexibilitet, utsträckningsbarhet, elastisk återhämtning och fasthet. 

 

Fibern är en keratinpolymer som består av 18 olika aminosyror ihopsatta i en speciell 

sekvens.  Fem aminosyror dominerar: glutaminsyra, cystein, glycin, serine och arginin. 

Ullens känslighet för alkaliska medel, hetta, solljus och blekning beror på att cystein finns i 

den kemiska uppsättningen. Därför kan ullen modifieras för att få en permanent form, ej 

tovas samt bli malfri genom att förändra den länken. 

 

Ull är, i jämförelse med andra fibrer, en ganska svag fiber. ylletyget kan däremot bli väldigt 

hållfast, beroende på längd, krusning och fjällen på fibrerna Det går att öka 

sammanhållningen i ett garn och tyg.  

 

Slitstyrkan på ett ylletyg är väldigt hög. Fastheten är låg men kan kompenseras av den höga 

elasticiteten, som är högre än hos alla andra fibrer med undantag för nylon och elastan. 

Ullfibern går att böjas väldigt många gånger innan den bryts av. När materialet är torrt är 

flexibiliteten lägre än vid vått tillstånd.  Den kan absorbera stora kvantiteter vatten och vid 

absorptionen genereras värme. Ullen har den högsta värmebildningen vid vattenabsorption 

gentemot alla fibrer.
17

  

 

Fibern fördröjer avdunstningen av kroppens vattenånga eftersom den kan hålla höga 

kvantiteter av vattenånga i sig även om den yttre miljön är varm eller torr. Ullen har även en 

naturlig vattenavstötande egenskap vars förklaring ligger i epidermisfjällen. Fjällen tillåter 

inte små droppar att tränga in utan de bildar istället pärlor som rinner av. I lätt duggregn kan 

ylletyg stå emot fukten, men det håller inte ute större mängder vatten. 

 

Fibern har en glansig yta och absorberar lukt samt ger en skrynkelfritt, närmast luktfritt tyg 

med låg noppbildning. Ull kan få noppbildningar på grund av den luddiga ytan men de 

försvinner ofta av sig själv vid nötning från regelbunden användning. Fibern har en låg 

motståndskraft mot alkaliska kemikalier men hög mot syror. Den har även låg motståndskraft 

mot ultravioletta strålar och mikroorganismer. Vid tvättning bör det vara låg temperatur, 30 

grader, på fintvättsprogrammet på tvättmaskinen eller för hand. Om det inte tvättas försiktigt 

kan tyget filtas och krympa mycket. 

 

Australien, Ryssland och Nya Zeeland står tillsammans för 55 procent av världsproduktionen 

av ull (Australien står ensamt för 25 procent).  Andra stora producenter är Argentina, 

Östeuropa, Kina, Sydafrika, Turkiet, Uruguay, Storbritannien och USA, dessa utgör 30 av 

                                                 
17West Publishing Company, Hatch L. Kathryn, 1993. Textile Science 



21 

 

världsproduktionen. Resten av produceras i många andra länder. Ullen tas främst från får 

men även från get, jak, alpacka, kamel och oxe.
18

 

 

5.5.2 Bomull 
 

Bomullsfibern kommer ifrån en planta och fibern kommer ifrån själva blommans knopp. 

Fibern är en stapelfibrer med en längd på 0,35-6,31 centimeter. Den mest använda fibern  är 

mellan 2,22-3,18 cm lång. Bomullsfibern har en av de minsta diametrarna, mellan 16-20 

mikrometer, och har  50 stycken tvistar per centimeter. Fibern är formad som en kidneyböna 

när den är mogen. 

 

Den viktigaste kemiska molekylgruppen i en cellulosapolymer är hydroxylgruppen som 

består av en syreatom och väteatom (-OH). Ungefär 65-70 procent av fibern är kristallin och 

resten är  amorf. Hydroxylgruppen attraherar och håller vatten i fibern. Enligt uträkningar 

består 20-40 procent av fibern av hålrum. Bomull är styv och stel vilket gör att 

utsträckningsförmågan, elasticiteten och återhämtningsförmågan hos fibern är mycket låg. 

Bomull är hydrofilt vilket innebär att den attraherar vatten och torkar sakta. 

 

Bomullsfibern suger genom alla håligheter lätt upp smuts men är också en lättvättad fiber. 

Under tvättning sväller fibern upp men återgår sedan tills sin originaldiameter när den torkat. 

Bomull är den enda fibrer som fastheten för höjs hos vid tvättning, den blir ca 10-20 procent 

fastare än när den är torr.  

 

Bomullen har en hög motståndskraft mot alkalier men tål inte syror. Den tål ultravioletta 

strålar ganska bra men är känslig mot mikroorganismer som bakterier och mögel. Det finns 

olika bomullstyper som Pima, Egyptisk och Sea Island. Namnen är beteckningar för vart de 

kommer ifrån och hur långstapliga fibrerna är. Den längsta fibern är Sea Island med sina 3,5-

6,41 cm och den är även dyrast att producera.  

 

Bomullsfibern är den mest använda i världen. Den har mer än 100 olika användningsområden  

vilket gör den till den mest mångsidiga fibern. 
19

 

 

5.5.3 Polyester 
 

Polyester är en syntetfiber som tillverkas på konstgjord väg och uppfanns redan 1941. Den 

mest använda polyestern betecknas även som PET och efter bomullsfiberns är den näst mest 

använda fibern i världen.   

 

Fibern är slät, nästan helt rund och ofärgad (nästintill genomskinlig). Polyesterfibern är 35% 

kristallin och 65% amorf. Polymererna kan packas mycket tätt tillsammans vilket gör den 

mycket tålig. Den klassificeras som hydrofob och fuktabsorptionen är mycket låg, även i en 

relativ luftfuktighet  på 95-100% . Transport av vattenånga  genom polyesterfibern bygger på 

                                                 
18West Publishing Company, Hatch L. Kathryn, 1993. Textile Science 

19Ibid 
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ifall tygets och garnets konstruktioner är bra och porösa. Polyesterfibrer kan bli permanent 

fixerade vid hög värme och är skrynkelfria tack vare de kristallina områdena.
20

 

 

 

5.5.4 Läder 
 

Läder är ett material består mestadels av proteinet kollagen och garvämnen. Sedan kommer 

fett och mindre mängd uttvättbara ämnen. Vattenhalten ligger på 14% för de flesta 

läderkvaliter.  Läder är betraktas normalt sett inte som en textil, även om den består av fibrer. 

Nötkreatur tillför mest till produktionen av hudar, men grisar, getter och andra djur kan också 

användas. Hudarna är känsliga, om den inte behandlas snarast kommer den att börja brytas 

ned inom några timmar efter ha blivit avskilt från djuret.  Efter behandling blir den beständig 

och lädrets styrka och spänst bevaras. Egenskaper efter behandling är slittålighet, formbarhet 

och förmåga att släppa igenom vattenånga. Det största områdena som läder används inom är 

sko-, konfektion- och möbelindustri. 
21

 

5.5.5 Distansväv 
 

En distansväv är en tredimensionell struktur med två textila ytor som är sammanlänkade av 

trådar i mellan som skapar en distans. Vanligtvis är fibrerna i den övre konstruktionen vävda 

åt ett håll och distanstrådarna ger en tjocklek samt struktur åt ett annat håll, vilket gör att 

krafter kan tas upp av strukturen i den riktningen också. Distanväv används därför ofta i 

sandwichkonstruktioner i högpresterande kompositer. Distansväv kan tillverkas genom 

vävning, väft- eller varptrikå. Densiteten och uppbyggnaden av varje sida av tyget kan 

utformas för att vara olika. Avståndet mellan tyget kan justeras och textur, mängden av trådar 

och höjden på fyllning kan utformas. Materialet i ytlagret och distanstrådarna varierar 

beroende på slutanvändning. Men lämpligast är det att använda sig av monofilamentgarn som 

är starkt och självbärande. Vilket det måste vara om det ska fungera och hålla isär ytlagren 

från varandra. Multifilamentsgarn kan användas om det är utav polyester, nylon eller annat 

lämpligt material. 

 

Kvaliteter i ett distansväv kan anpassas till krav i olika applikationer genom att ändra olika 

egenskaper. Önskade egenskaper och slutanvändning är det som styr valet av 

monofilamentgarn i distanszonen. Ju större avstånd, mer material finns i distanszonen och 

därmed högre kostnader. Genom att välja material i 

en distansväv, kan tyget få egenskaper som eldfast 

eller kemisk resistans. 

 

Lågt utrymme - tunna monofilamentgarn - relativt 

mjukt / instabil tygkvalitet. 

 

                                                 
20 West Publishing Company, Hatch L. Kathryn, 1993. Textile Science 
21

 http://www.ne.se/l%C3%A4der 22-04-2011 09:30 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Polyethylene_terephthalate.svg
http://www.ne.se/l%C3%A4der
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Högt utrymme - tjocka monofilamentgarn - relativt hård / stabil tygkvalitet 

 

För att öka stoppningens kraft mellan över- och underkonstruktionens struktur, ändrar man 

geno  garnmängden, stygntätheten och maskinens avstånd mellan nållbäddarna. En 

distansväv kan vara mer eller mindre luftgenomsläpplig beroende på tjocklek, ytdensitet och 

tyg konstruktion. Enkla och öppna strukturer har betydligt högre luftgenomsläpp än en tät 

struktur och högre ytdensitet. Det går att  göra väven spänsig, luftgenomsläpplig, 

mjuka/flexibel, fukttransport och varm- eller  kallisolerande. De dimensionella egenskapern 

bidar till att bilda stabila till vädligt elastiska vävar i både tvärgående och längsgående 

riktningar

 

 

 

6.Resultat 

6.1 Intervju 
 

Nedanför är de frågor som ger de mest intressanta svaren för rapporten. I bilagorna längst bak i 

arbetet kan hela intervjuerna läsas. Där också fler frågor är ställda som exempelvis om 

intervjupersonernas bakgrund. 

 

Svaren kommer att jämföras mellan de olika svarande, för att påvisa liknader eller skillnader 

mellan de olika svaren. 

 

Frågorna till veterinären är annorlunda ställda och tillkommer andra frågor. Därför ställs de 

svaren upp nedanför de andra två intervjupersonernas citat. 

 

 

1. Tycker du det är svårt att hitta passande sadlar till dina hästar?  

 

”Ja, det är verkligen en sadeldjungel! Det är jättesvårt att hitta en passande sadel 

och det är dyrt! Men det är jätteviktigt att hitta en sadel så fungerar både för hästen och 

ryttaren. Visst, man kan beställa en helt måttbeställd sadel, men då får man vara beredd på att 

betala minst 35 000 kr. Finns många bra italienska och svenska sadelmärken. Jag köper ofta 

begagnade sadlar som någon har måttbeställt tidigare till sin häst som även passar min häst. Nu 

rider jag i en dressyrsadel som heter Amerigo CT. Winston får växa i den, så nu använder jag 

mig utav en del sadelpaddar. Just nu ser han ut som ett hustak i ryggen och man kan känna alla 

kotorna. Även rumpan är riktigt tunn på honom nu, så det ligger ett års arbete att bygga upp 

hans muskler igen. Hästar måste byggas upp långsamt för att hålla.”Cia Andersson, ridlärare 

,Sandared, 21-04-2011. 

 

”Jag har ett schabrack och till dressyrsadeln använder jag en gelpadd för att få bättre 

stötdämpning. Men jag har inte den för att sadeln inte ligger bra. Hidalgo har inte byggt upp 

den muskulationen jag vill ha på honom än, så måste använda padd på honom just nu. Nu 
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fäller han också då är han väldigt ömhud. Då vill jag ha en bra sötdämpning. Till hoppssadel 

använder jag en fårskinnspadd och det har jag i det syftet, att i landningen så åker sadeln 

fram på bogbladet. Då skyddar fårskinnspadden främre delen som bromsar upp den stöten. 

Hoppsadlar är dessutom inte gjorda efter hästen utan för ryttaren på. Alla hoppsadlar ligger i 

bakvikt. Det ger väldigt mycket påfrestning på hästarnas bakparti vid ridningen. Det är viktigt 

som ryttare att man är medveten om varför man har viss utrustning och vad det ger får 

påverkan på hästen. ”Joséphine Beckman, Instruktör, 28-04-2011, Sjöbo, Borås 

 

2. Avänder du sadelpadd? I så fall i vilket syfte? 

”Har testat en del syntetpaddar, såsom skumgummi och så men tycker inte de 

de är något att ha. Ogillar verkligen de där kilpaddarna! Den fjärilsformade gelepaden jag har 

från Italien är riktigt bra och den har hål i sig, så den ventilerar. Tycker om sadelpaddar med 

luftspalt över ryggraden. Det är viktigt för mig att det är fritt där, tycker att hästen kan arbeta 

bättre då.  Just nu på Winston använder jag färilsformade gelepaden, en fårskinnspad och 

voljock. Brukade ha renskinn på Rosea när hon fällde mycket för att hon inte skulle få skav. 

Sedan gillar jag fårskinnspaddar för de är mycket stöddämpande. Vid hoppning är det ju extra 

viktigt med stötdämpning.” Cia Andersson, ridlärare ,Sandared, 21-04-2011. 

 

”Det kan vara bra med sadelpaddar om du har en unghäst som inte har några muskler eller 

som är lite tunn som man vill träna upp, då tycket jag det är ok att man använder paddar för 

att få en sadel att passa bättre. Då ligger inte sadeln på bogbladen och trycker. Något som är 

viktigt är att om hästen har en rak rygg måste bommen på sadeln också vara rak. Om motsatt 

om ryggen är sväng så ska sadeln vara svängd. Men däremot om man använder paddar för 

att de är för stort utrymme vid bommen, så länge bossorna ligger på ryggen som det ska. Men 

du kan inte använda en sadelpadd till en sadel som är för liten redan från början.”Joséphine 

Beckman, Instruktör, 28-04-2011, Sjöbo, Borås. 

 

 

3. Har någon av dina hästar någon gång haft en skada i ryggen? 

 

”Jag har aldrig haft någon häst med ryggproblem, har haft fyra nu. Man måste 

vara medveten och rädd om sin häst om den ska fungera. Cia Andersson, ridlärare ,Sandared, 21-

04-2011. 

 

 

”Ja, absolut. Det kommer du inte ifrån,  för hästar är inte gjorda att rida på. Så fort  

man stätter sadel som inte ligger omptimalt så får du ett feltryck och då får de ont i 

muskulationen. Det är den svarta och hemska sanningen! Jag har haft hästar som har haft 

ont i ryggen.” Joséphine Beckman, Instruktör, 28-04-2011, Sjöbo, Borås. 
 

 

4. Vad var orsaken?  

”På Bifrost var det det stormen Per som orsakade en överansträngning. På min andra 



25 

 

  häst Promise är det mentala men även utrustningmässigt som har orsakat det. Vi kan rida 

henne barbacka, men hon hatar sadlar. Hon har en mentalblockering där, och då står 

spänner hon sig. Och det påverkar hela hästen och inte just på den punkten. Sadeln är 

välanpassad men mentalt gör den inte det. 

 

 Promise har ett bra sadelläge så det är inte svårt att hitta en sadel som ligger bra och ger ett 

bra och jämt tryck. Hidalgo fick ont i ryggen för att han var sned i bäckenbenet. Det gav 

spänning i ryggen och stelhet i nacken. Sedan när kiropraktorn löste upp det så löste det så 

mycket annat också. Sedan tycker han inte så mycket om sadlar, speciellt inte nu när han 

fäller. Så det är barbacka som gäller. Men han gillar dressyrsadeln mycket bättre än 

hoppsadeln.” Joséphine Beckman, Instruktör, 28-04-2011, Sjöbo, Borås 

 

 

 

5. Vilken behandling rekomenderades? 

 

”Jag har en kriopraktor som kommer ut till stallet och tittar igenom hästen efter spänningar. 

Brukar ringa henne om jag märker att mina hästar haft någon spänning i kroppen. När jag köpte 

Rosea behandlades hon en klumpgånger, kanske 5 gånger tills det var helt bra och sedan ringde 

jag vid behov. Grovfoder är A och O och sedan tillsätter du något annat om det behövs. Viktigt 

att kunna göra en bra foderstat. Maten omvandlar ju hästen till näring för att kunna bygga upp 

muskler, hovar och hela kroppen.” Cia Andersson, ridlärare ,Sandared, 21-04-2011. 

 

”De behandlingar jag har gett mina hästar är kiropraktik, massage och stretching. Eller 

djävulsklo och skrittpromenad vid hand. Hästar måste röra på sig.” Joséphine Beckman, 

Instruktör, 28-04-2011, Sjöbo, Borås 

 

Intervjufrågor till Freddy Wegelius, Veterinär, 28-04-2011, Frölunda, Göteborg. 

 

1. Hur många hästar stöter du på med ryggbesvär? 

 

 

”Jag stöter på det rätt ofta eftersom jag jobbar mycket med hältor på hästar. Det är något  

 som jag stöter på dagligen när jag jobbar. Eftersom jag förstår mig på muskelarbete och försöker 

också ge råd om hur de ska rehabiliteras, samtidigt som de rids och tränas. De allra flesta hästar har 

problem med sina ryggar, tycker jag då.”  

 

 

2. Vad är de vanligaste orsakerna? 

 

”Det är nog den som sitter i sadeln som är det största problemet. Man har bristande 

 kunskap om hur hästar fungerar. Hur man ska rida hästar med olika exteriörer och så 

 vidare. Muskulatur som får ett tryck på sig, som via en sadel eller vid någon form av träning. Den kan 

bara svara igen med att dra ihop sig. Rider man inte på ett sätt så att muskeln drar ut sig igen, då blir 

den bara kortare och kortare. Sedan börjar problemen och man kommer inte ur den där onda cirkeln. 

Så jag tycker att man ska rida så att de är friska efter ridpasset. Att man gör den svenska lång-och-låg-
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varianten och att man ser att de fortfarande rörliga. Att man rider mycket lättriding så att hästen får 

bli friare, komma ner med huvudet, böja sig i sidorna och lite sådant.” 

 

 

3. Hur behandlas skadorna? 

 

”I min värld så utför jag akupunkturbehandling och förklarar för ägaren hur de ska rida 

hästen. Så att hästen får göra öppnor och slutor för att få hästen att böja på sig. För då fungerar 

böjningen upp i ryggen och där sadeln ligger uppe på. Det är inte så stora rörelser en häsrygg 

kan göra, men större än vad man tror. För när man manipluerar djuret och så intresserar man 

sig för att de ska kunna böja upp ryggen, lika mycket som de har en slankrygg. Sedan hänger det 

mycket ihop med vilken bäckenvinkel de har. Så man måste para ihop ridtekniken och 

muskelarbetet så att man rider hästen otimalt. Att man arbetar hästens rygg. Du kan behandla 

med laser- och akupunkturbehandling men det är viktigast att djuret hamnar i en position där 

den arbetar rätt, använder sina bakben och rygg för att ta sig framåt. Det är ett långsiktigt 

projekt, brukar säga ett tidsperspektiv på ungefär tre till sex månader för min patienter. Så 

kanske man tittar på klockan senare och då har det gått ett år.”  

  

 

5. Tror ni att fel utrustning på sin häst främst beror på okunskap eller ekonomi? Tycker du det är 

svårt att hitta passande sadlar hästar? 

 

”Jag kan inte säga något exakt där men, det finns ju den ekonomiska sparsmånen så det  

kan vara åt det hållet. Jag har varit på en sadelfabrik i Rio de Janeiro, som säljer sadlar 

runt om i världen. Och jag vill kalla de sadlarna för stormhattar. Idag i Sverige så har 

vi ganska hyggligt på fötterna vad gäller sadlar. Sadelutprovning är ett svårt kapitel, för en del 

säljer sadlar efter manke och jag vill köpa dem efter bröstkorgens bredd. Så köper man en sadel 

efter mankens passform får man köpa en ny sadel efter var tredje till vart sjätte månad. Ja, det är 

ju också en affärsidé. Jag ser lite mer långsiktigt och lägger på en sadel som är lite bredare än 

hästen och som kommer att passa i framtiden. Undertiden får man fylla ut den med något tills 

hästen har musklat i sig den. Den muskulationen som saknas i manke-och ryggområdet där får 

man stoppa till någon padd.”  

 

”Jag har en utbildning i sadelutprovning. Jag har en klar attityd i hur 

man provar sadlar. Så jag försöker att hjälpa till med den biten också. Jag tror att sadeln 

har väldigt stor betydelse men det är nog ändå personen som sitter i som påverkar. Men en illasittande 

eller en sadel som inte passar alls måste vara fruktansvärd för hästen. Att den inte kan komma ifrån det 

ihop klämda. Det är ju en sadelgjord till också som är nästan ännu värre, för den spärrar ju över 

bröstkorgsfunktionen. Jag tycker att sadelgjordar ska ha vara med stretch i båda ändarna för att den 

ska kunna leva med hästen. En häst har ju en bröstkrog för att andas med!”  
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 6.1.2 Intervju med Karl Sundqvist 
 

Namn:Karl Sundqvist. 

Roll: Legitimerad naprapat.     

Media: Mail- och telefonkontakt 

Datum: Mail 09-03-2011   

 Telefon 23-04-2011  

 

1.Berätta om lite om din bakgrund? Jag är en naprapat i grunden och sedan gick jag equiterapeututbildning.Är 

egentligen ingen hästmänniska.Började jobba med handikappade som satt i 

rullstol, och är därifrån tryckmätningsmattan uppfanns. Den användes för att 

upptäcka vart liggsår skulle kunna uppstå. 

 

Jag är mest inriktad på  ryttaren och vad denne ställer till för hästen.   När en 

människa går har man fötterna i backen och får sin balans där ifrån. När man 

sitter på hästryggen så sitter balansen från höfterna  och man har inget 

underlag under fötterna.  Då får man kompensera genom sin rygg och få 

balans i kroppen.  

 

2. Hur mäter du med tryckmattan? Jag låter  ryttaren får sitta på en sadelbock och se hur de sitter i en sadel. Om 

de är sneda i kroppen och kan påverka hästen genom det. Hästar trycker bort 

från obehag och faller då ifrån riktningen. Hästen går då i en bananform. 

Hästen får problem av och det är ofta kotlederna som tar mest skada, och då 

kallas veterinär in. Det går inte att skylla på hästen när det är ryttaren som 

orsakar det. 

 

Tryckmattan läggs mellan en sadelbock och sadel sedan får ryttaren sitta där i 

och kan se på en skärm vart trycket ligger. Jag kan ge ridlektioner till dem och 

brukar ha en whiteboard som jag ritar upp ridvägarna och rörelserna på. Det 

blir alltså en helt teoretisk ridlektion på 15-20 min.  Då kan jag se på skärmen 

hur de belastar så jag kan korrigera ryttaren. Kan också kan se om sadeln 

behöver korrigeras och stoppas om. 

 

Ryttare idag ser sig inte som idrottare utan brukar bara värma upp och träna 

sin häst. Jag tycker ryttare behöver träna minst lika mycket för att kunna rida 

korrekt. Att de inte är sneda själva och sedan felbelastar hästen. 

 

Det är ännu svårt hur det ser ut under ridning på en häst, då det är mycket 

rörelser. Sedan är inte tryckmattan sladdlös ännu. Så det sker ännu på en 

sadelbock som är stilla.  

 

1. Hur många kg tryck utsätts en   Ledsen men jag kan inte ge dig något svar. 
 häst av under en ryttares tyngd?  

2. Vilka delar på hästen rygg  Allt beror på situationen. Dressyr eller hopp. Inne eller ute, skritt eller 

 utsätts för mest tyngd?  galopp. Det finns många omständigheter som påverkar. 
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3. Hur vanligt är det att hästägare har Jag tror det är mycket vanligare än man tror. Många sadlar är dåligt 

 en illa passande sadel till sin häst? stoppade. Sadlar med luft måste kollas ofta. När jag undersöker hur 

hur sadeln passar på hästen har jag min tryckmatta med sensorer som 

kopplas upp till en dator. Där jag kan jag se vilken sadel som passar bäst.  

Kan även mäta med ryttaren i sadeln. En felaktig eller snett sittande i 

sadeln kommer att påverka hästen. Hästen kommer att bli sned i ryggen 

pågrund av att den får bära upp en ryttare som är sned. 

 

6. 1.3 Intervju och Studiebesök hos Sadelmakare 11-04-2011 
 

Göteborgs Sadelmakeri ägs och drivs av Lisa Axelsson och har gått en treårig utbildning  i 

sadelmakeri vid Sadelmakeriskolan i Tärnsjö.  Hon gjorde sitt gesällarbete och godkändes i 

september 2010. Göteborgs Sadelmakeri är beläget några hundra meter från Hjalmar 

Brantningsplatsen i Göteborg.
22

 

 

Lisa Axelsson gav en rundtur i verkstaden och visade några sadlar som hon jobbade på för 

tillfället. Sedan visade jag upp några distansvävarna som var intressanta för produktutvecklingen 

för sadelpadden. Lisa tyckte de var mycket fascinerade och intressanta.   

 

Efter visningen gjorde jag en mindre intervju med Lisa. 
 

 

1.Vad fick dig att  Det var främst för att det är ett hantverksyrke och sedan att det är så nära kopplat 

välja just det yrket? till hästar. Att vara en egenföretagare tycker jag är ett stort plus för då kan jag jobba med 

det jag vill. Förutom sadelmakeri gör jag motorcykelväskor, plånböcker och lite andra 

saker. 

2.Hur länge har du  Jag har snart jobbat över ett halvår. Gjorde mitt gesällarbete i september. 

jobbat som   2010. Gick tidigare på Sadelmakeriskolan i Tärnsjö i tre år.  
sadelmakare?  

 

3. När fick du ditt  Jag har sedan barn gillat hästar. Har ridit på flera mindre ridskolor och varit med- 

 intresse för hästar?  ryttare på fler hästar. 

 

4.Hur många sadlar  Sedan jag startade eget så har jag stoppat om kanske tolv sadlar. Det brukar 

har du stoppat om? Komma in kunder varannan vecka som vill se över sin sadel för stoppning eller annat. 

Det tar ungeför en dag att göra en helomstoppning av en sadel och kostar 1800 kr. En 

vanlig omstoppning kostar 1200 kr och en toppstoppning runt 600 kr. 

Jag rekommenderar att se över sin sadel för omstoppning varje år. Det ska inte behövas 

men det är bra att se över sin sadel. 

5.Brukar du göra   Ja, jag gör ofta hembesök för jag vill se hur sadeln ligger på hästen, mäter sedan 

hembesök? av hästens rygglinje och  så vill jag gärna se när ryttaren rider. Då kan jag få en 

helhetsbild av sadeln och hur den används.  Jag känner även över hästens rygg-, hals- och 

rumpmuskler för att se att hästen är symmetriskt musklad. Är den inte det över ryggen så 

kan det vara ett stort fel på sadeln. Det är inte ofta jag ser skav eller knutor och andra 

tecken på ryggont, men gör det för att vara säker. Sedan rekommenderar jag att ryttaren 
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ska hoppa upp från en pall när man ska rida hästen dels för spara hästens rygg och sedan 

för att sadeln inte ska bli sned. 

 

 

6.Vad är det vanligaste   Stoppningen tenderar att vandra bakåt i bossan vilket leder till flera problem: 

problemet  en kund har  

med sin sadel?    
 

 
 

 Sadlarna blir ofta hårda bak i bossan eftersom stoppningen packas där. 

 Bossorna är knöliga på mitten. 

 Ingen stoppning fram på bossan. 

 Tomt/platt under stigläderkrampen vilket leder till trycket koncentreras på den punkten 

7. Vilken är den 

 vanligaste typen  

av sadlar som får  

stoppas om? Dressyrsadlar är den vanligaste typen som behöver stoppas om. Mest förekommande är att de 

sneda i hela sadeln eftersom bossorna har plattat till sig mer på ena sidan vilket skapar 

asymmetri. Det är i sin tur inte bra för hästen som kan bli sned och felmusklad. För att lösa 

problemet måste ofta hela sadeln stoppas om. 

 

Hoppsadlar behöver inte lika ofta stoppas om, eftersom de flesta numera är  permanentstoppade 

med latex eller skum.  

 

6.2 Enkät 
 

I undersökningen deltog 136 personer och gav med sig sina åsikter och erfarenheter. Ulrika 

Nordenstam som äger och driver företaget Northen Well hjälpte till att göra enkäten på internet. 

Hon spred ut den via sitt kontaktnät, hästpanel och via andra internetforum. För att locka 

personer att svara på enkäten lottade hon ut fyra av sina produkter. Se bilaga för hela enkäten. 

 

 

 

1. Har du 

egen häst? 
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Kommentar: Den här frågan gav 74 %(100 st) svar som visar att det är vanligt att hästägare flera 

egna hästar. Sedan var det 22 %(30 st) som svarade att de hade en häst.  

 

 

2. Har du haft svårt att hitta passande sadlar till din häst? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: På den här frågan svarade 74 % ( 93 st) ja på att de hade svårt att hitta passande 

sadlar. 26 % (33 st) hade inte svårt att hitta välstittande sadlar. 

 

 

 

 

 

 

Kommentar:För att förtydliga om vem som hade det svårt att hitta passande sadlar skildes dem åt 

de som hade flera hästar mot de som hade en häst och fick fram tabellen nedanför. Som påvisar 

att de som hade flera hästar hade svårt att hitta passande sadlar. 
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3. Om ja, varför? ( alla svarande) 

 

Kommentar: På fråga 4 fick de deltagande frågan att svara på varför det var svårt att hitta en 

passande sadel till sin häst. De flesta svarade att hästen hade en bred rygg(45 st) och den andra 

största anledningen var att den gled framåt (37 st). Minst antal svar på den här frågan var att 

hästen hade en smal rygg. 

 

4. Hur löste du i så fall problemet? 

 

Underfrågan hur de löste problemet fick de deltagande skriva en egen fri text vilket gav dessa 

utvalda citaten.

 
”Köpte en tillräckligt bred sadel och en pad som jag kunde fylla i extra material för att hästen 

ska kunna muskla sig framtill (hon hade en för trång sadel innan som gjorde att musklerna 

förtvinade fram.)” 

 

”Padd/sadelunderlag på smal häst för att få lite större sadel att ligga. Det är svårt att ha både 

hopp- och dressyrsadel till varje häst, så ibland kan det räcka med en padd för att sadeln ska 

ligga.” 

 

”Barbacka, paddar, filtar, akademisk sadel.” 

 

”Har antingen sadel med antiglidpadd samt svängd gjord, eller rider barbacka/med enbart 

vojlock eller pad.” 
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Olika lösningar: 
(Nummerna är det antal personer som har svarat lika) 

 

Genom paddar 

 

Gelpad: 3 

Fårskinnspadd:7 

Fårskinsspadd med fickor:1 

Neoprenpadd:2 

Antiglidpadd: 5 

Formpressad sadelpadd:1 

Aktion padd: 1 

Ospeciferad sadelpadd: 18 

Polypad:1 

 

Andra hjälpmedel: 

 

Förbygel:4 

Svanskappa:4 

Bra voljock:2 

Voljock med lösa inlägg: 

Voljock med neoprendämpining: 1 

Brösta: 2 

Filt(i kombination med sadelpadd):2 

 

Sadelgjordar  

 

Tixerantgjord:1 

Svängdgjord:1 

Anatomisk sadelgjord:1 

Formiga-gjord:1 

Antiglidgjord: 1 

 

 

 

Olika sadlar 

 

Westernsadel:3 

Arméns:1 

Bomlössadel:6 

Kort sadel:2 

Akademisksadel:1 

Torisonsadel:1 

Islandshästsadel: 1 

 

Barbacka 

 

Rida barbacka:7 

Barbacka pad: 2 

 

Professionell hjälp 

 

Sadelutprovare: 10 

Sadelmakares som gjort måttbeställd eller 

specialgjord sadel:8 

Stoppa om sadel:1 

 

 

Övrigt 

 

Har inte hittat någon bra lösning/letar 

fortfarande:5 

Banta hästen:2 

Stoppa upp högre bak: 1 

La in extra fram på paden:1 

 

5. Har din häst någonsin blivit diagnoserad att ha ryggbesvär eller ryggskada? 
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Kommentar: Har din häst någonsin blivit diagnoserad att ha ryggbesvär eller ryggskada 

svarade 18 personer ja och 111 personer svarade nekande. Vilket tyder på att det inte är så 

många som har en häst som blivit diagnoserad att den har ryggbesvär. Men kan vara så att 

frågan är för vinklad och att då blir lite missvisande. Att de kan haft en häst med 

ryggbesvär men att en veterinär inte har fastställt det. 

 

 

Kommentar:Fråga 6 handlade varför och vilken orsak som gjorde så hästen hade ont i 

ryggen. Några utvalda citat från undersökningen. 

 

Citat 1: ”En häst vi köpte för 3 år sedan hade tätt mellan kotorna, vet ej orsak. En av våra 

andra hästar gick omkull i hagen för ett par år sedan och fick 6-7 kotor sammanpressade. 

Något som tyvärr visade sig först efter några månaders ridning.” 

 

Citat 2: ”Inte direkt diagnos, men han reagerade med ömhet i ryggen då vi köpt en ´ny´ 

sadel som visade sig vara skev i ena sidan. Bort med den och han var bra igen!” 

 

Citat 3:”Det var förr när vi visste mindre om sadlar. Men, helt klart kom problemet från 

sadlarna.” 

 

Citat 4:” Nja massören påpekade tidigare att området vid ländryggen, där sadeln ligger 

ann var lite ömt, innan jag bytte sadel och neoprenpadd. Med nuvarande vojlock och ny 

sadel är problemet borta. Obs islandshäst.” 

 

Citat 5: ”Tryck av sadel.” 

 

Kommentar: Fråga 7 fick de deltagande besvara vad som gjordes åt ryggbesvären. Vilken 

behandling eller åtgärd rekommenderades. I relation till citaten från föregående fråga. 

 

Citat 1: ”Veterinären gav en kortisonspruta i ryggen till hästen som gått omkull i hagen, 

men kunde ej åtgärda grundproblemet. Så vi tog ut en kiropraktor som rättade till 

problemen på båda hästarna, och hittade på så vis också andra små fel som nu har blivit 

åtgärdade. Har idag två mycket gladare hästar!” 

 

Citat 2: ”Ny sadel.” 

 

Citat 3: ”Osteopat el dyl. Byt sadel!” 

 

Citat 4: ”Massage, byta neoprenpadd, som var för kort, och se över sadeln. Stärkande 

arbete i låg form.” 

 

Citat 5:”Byte av sadel, fårskinnspad, gel pad, arbeta hästen i bättre form för att få bättre 

ryggmuskulatur.” 
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8. Använder du eller har använt dig av en sadelpad? 

 
Kommentar: 52 % (71 st) av de deltagande svarade att de anväder sig utav en sadelpadd. 

29 % (39st) svarade ibland och på nej 26 svarande. Vilket visar att det är många som 

använder eller har använt sig utav produkten. 
 

 

9. Om ja, varför? 

Antal personer som svarade på den här frågan var 110 stycken. 

 

 

 

 32% (35st) svarade för att sadeln inte passar 

 39 % (43st) svarade antiglid 

 8 % (9st) svarade för att få en bättre kontakt med hästen 



35 

 

 25% (28st) svarade för att hästen ska få bättre och friare rörelser 

 6% (7st) svarade för att hästen hade ryggproblem 

 33 % (36st) svarade omusklad häst 

 

Kommentar: De alternativ som fick flest svar på frågan om varför de använder sig utav en 

sadlepad; var för att sadeln inte passar, att de behövde antiglidegenskaper eller att hästen 

var omusklad. Bara 7 stycken personer svarade på att det var för att hästen hade 

ryggproblem. 

10. Vilken sorts sadelpad använder du dig av?  

Gick att kryssa i fler än en. Antal svarade på denna fråga var 109 stycken 

 

 

 Fårskinn svarade 65 stycken personer 

 Silikon/Gel svarade 63 stycken personer 

 Skumgummi svarade 20 stycken personer 

 Memory foam( minnesskum) svarade 7 stycken personer 

 

Kommentar: På fråga 9 fick de besvara vilken sort sadelpad de använder sig utav. Den 

populäraste var fårskinn och därefter var det silikon/gelpadd som mest populär. Bara 7 

stycken svarade memory foam. 

 

 

11. Vad kan du tänka dig att betala för en sadelpadd som är optimal för dig? 

 

 

 Upp till 100 kr – svarade 1 personer 

 101-200 kr – svarade 4  personer 

 201-300 kr – svarade 16 personer 

 301-400 kr – svarade 18 personer 

 401-500 kr –  svarade 25 personer 

 Mer än 500 kr – svarade 39 personer 

 Oväsentligt – svarade 31 personer 

Kommentar: De deltagande personerna fick svara på hur mycket pengar de var bredda på 

att lägga på en optimal sadelpadd. 1 person svarade 100 kr, vilket nog inte ger en särskilt  

optimal och funktionell sadelpadd. 31 personer svarade däremot att priset var oväsentligt. 

Vilket tyder på att en optimal sadelpadd får man vara beredd på att lägga ner en anselig 

summa på. 
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12. Har du några egna idéer kring utformningen av en sadelpad som skulle 

vara optimal för dig? 

 

 

Citat 1: ”Slät fram förhöj bak.” 

 

Citat 2: ”Inte för tjock, eftersom sadeln ska passa hyfsat från början. Paden ska 

alltså inte gör att sadeln bli för trång! Dessutom försämras kontakten om den är 

för tjock.” 

 

Citat 3:” Integrerad med vojlock/schabrak.  Fickor där det går att ändra paddens 

placering, form och volym.” 

Citat 4:” En pad med silikon eller annat material som kan fördela vikten över 

ryggen  o manken så att trycket inte blir endast mitt över hästen utan delas på en 

större yta, och som kan kylas på sommaren,värmas på vintern.” 

 

Citat 5: ”Har tyckt att gelpad med fårskinn vore det optimala, men det får inte 

fastna smuts i ytmaterialet. Ska gärna vara lätt att tvätta i maskin!” 

 

Citat 6: ”Den skall lätt att anpassas till sadeln utformning, ligga stadigt under 

utan att glida mellan sadle och vojlock, vara av god kvalité så hållbarheten är 

lång. Lätt att tvätta, och gärna även en pad som man kan rida på utan sadel om så 

önskas.” 

 

Citat 7: ”Viktigt att den fördelar trycket utan att skapa tryckbelastning på några 

ställen. Får gärna andas och vara lätt att hålla ren.” 

 

Citat 9:” Lätt-tvättad, släpper igenom överskott av värme "andas", snygga färger, 

bra passform, olika storlekar att välja bland och stötdämpande.” 

 

Citat 10:” Ngt som vinklar upp för manken. Ngn forma av pad som hindrar att 

bomlöst glider fram och trycker på manken. ” 

 

Citat 11: ”Stabil, ej glida, ej ge hästen tryckskador, plcering av stigbygel så att en 

korrekt sits underlättas.” 

Citat 12: ”Hade en häst tidigare som var överbyggd och hade då problem med att 

sadlarna tippade framåt. Hade varit bra med en padd som höjde/fyllde ut där fram då, typ 

tvärtemot kilpaddarna som finns på marknaden (som höjer bak).” 
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8. Produktutveckling 

8.1 Funktionsanalys 
 

 

 

 

 

 

Analysering av produktegenskaper 

 

 

Produkten ska förhindra stötar och fördela trycket jämt över hästens rygg. Det är viktigt att 

passformen på produkten är rätt för att ge optimalt skydd och funktion. Produkten måste 

medge rörelse för att inte förhindra hästen från att röra sig normalt och fritt. 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Kravspecifikation 
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Utformandet av kravspecifikation utgick ifrån de krav som gavs i enkäten. Därifrån valdes 

de tio vanligaste kraven ut och sammanställdes i tabellen nedan. För att göra produkten så 

optimal som möjlig för användarna av denna produkt,  fick sedan ytterligare fyra personer 

med erfarenhet inom området betygsätta dem. De som tillfrågades var två sadelmakare, en 

ridlärare/hästägare och en instruktör/hästägare. 

 

Egenskap Nödvändigt Önskvärt Onödigt 

Antiglid   XX XX 

Följsam XX XX   

Lätt vikt X XX X 

Lätt att hålla ren/lätt att tvätta XXX X   

Möjlig att själv justera (inlägg) XX XX   

Material som andas XXXX     

Tom i mitten för ryggrad  XXXX     

Lång hållbarhet/kvalitet XXXX     

Naturmaterial XX XX   

Fästanordning X XX X 

 

 

De krav på funktioner som fick högst betyg kommer att vara viktigast under 

produktutvecklingen. Minst vikt läggs på antiglid eftersom den funktionen inte rankas som 

nödvändig. 

8. 3 Materialval 
 

De här materialen har valt för att de är naturmaterial och tycker att det är bättre använda 

sådana material om sadelpadden ska läggas närmast hästen. Plastmaterial ofta väldigt 

glatta och suger inte åt sig vätska, vilket gör att produkten kommer att glida och vara blöt 

under ridningen. 

 

De fyra som gett sin åsikt gällande kravspecifikationen fick även svara på vad de tyckte 

om de yttermaterial som valts. 

 

Materialet närmast hästen 

Material Poäng Totalt 

Bomull 3, 1, 1,2 7 

Ull 4,5,4,5 18 

 

”Ullfilt närmast hästen. Andas,  släpper ut och in luft. Stöter bort smuts bra.” - 

Sadelmakare 

 

”Bomull samlar upp mycket vätska och smuts. Blir hård och bildar kakor av svett och stöv 

från hästen.”-  Sadelmakare 



39 

 

 

Av de fyra frågade tyckte de bäst om ull som närmsta materialet mot hästen och mindre 

bra om bomull.  

 

Material som ilägg 

 

Material Poäng Totalt 

Skumplast/silikon 0,0,0,5 5 

Ull 5,5,5, 2.5 17,5 

 

 

Distansväven 

 

Vad tycker du om distansväven? 

 

” Det finns potential, speciellt om den är dubbel. 

Men om det är ullfilt på några mm kanske den 

fungerar i ett enkelt lager”- Ridlärare 

 

”Tycker det finns potential hos väven. Till en padd 

så fungerar nog ett enkelt lager om det är en 

ullfilt som ligger närmast hästen. Dubbelt lager 

skulle behövas om det var till en barbackapadd.” 

- Instrukör 

 

”Det kan säkert fungera. Bra med luftspalt. Inte så mycket rörelse i väven, vilket är bra. 

Något vass, behövs ett stadigt material närmast hästen”- Sadelmakare 

 

 

”Spännande material kan inte säga så mycket mer. Ser fram emot att se den i en färdig 

produkt.”- Sadelmakare 2 
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8. 4 Färgval 
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Valde att göra olika färgkombinationer utifrån hästens naturliga färger och sedan 

kombinera färger från en trendbyrå med 2011-2012 färger.  

 

                                                 
23

 http://www.cosmoworlds.com/trends.htm  2011-04-16  11:00 

Färgval Poäng Total 

Ljusfux 3,3,1,1 8 

Mörkfux 2,3,2,4 11 

Fux 3,3,1,4 11 

Brun 5,5,5,4 19 

Palomino 2,1,1,1 5 

Terrakotta/ockra 2,2,1,3 8 

Vinrött/rödbrun 3,2,1,1 7 

Mossgrön/rödbrun 3,2,5,1 11 

Mörkblå/mörkgrön 3,1,1,4 9 

Mörkgrön/mossgrön 4,1,5,3 13 

Marin/duvblå 5,4,1,1 11 

Blyersgrå/mintgrön 1,2,1,2 6 

Mörkgrå/beige 3,3,5,5 11 

Grå/gammelblå 5,4,5,3 17 

http://www.cosmoworlds.com/trends.htm
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8. 5 Idéskapande 
 

Koncept- och idéskiss 

 

 

 

1.Sadelpadd i 

bomull och med 

distansväven i 

delarna. 

 

2.a Sadelpadden 

sett ovanifrån. Det 

ljusgröna är en 

luftkanal/ett 

tunnare/ annat 

material tyg för att 

hålla ryggraden fri. 

Distansväv i 

delarna. 

 

2.b Sadelpadden 

sett från sidan.  

 

3. En sadelpadd 

med justerbara 

remmar. Så att du 

själv kan ställa in 

bredden. 

Distansväv i 

delarna. 

 

 

4. En sadelpadd 

med ullfilt och 

luftkanal. 

Distansväv i 

delarna. 
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Genom studiebesöktet på Euro Horse mässan och när markandsundersökningen gjordes 

gav det inspiration till de koncept och skisser som ses ovan.  Utifrån det som finns på 

marknaden gjordes liknande idéskisser men med mitt eget tycke i design, form och 

material. 

 

Utifrån studiebesöket hos sadelmakaren Lisa Axelsson kom ytterligare inspiration till 

sadelpaddens utformande. Det var när jag ritade av en sadelns utformning undertill som 

gav inspiration till den gröna sadelpadden ovanför. Dess runda form går efter de viktigaste 

punkterna under en sadel och ligger ergonomiskt på en hästrygg. 

 

 

9. Prototyptillverkning 

 

 

Utifrån enkäten och intervjuerna har en sammanfattande bild fåtts om vad en sadelpadd 

ska ha för egenskaper och vilka material som hästägare främst vill använda sig utav.  

 

Utifrån eget tycke om design och hänsyn till hästens anatomi samt sadelutformning har 

olika prototyper designats för att komma fram till den bästa passformen. 

 

Under prototyptillverkningen har prototypen testats och kommenterats av hästägare för att 

få en verklig uppfattning om design och hur den funktionsmässigt har fungerat.  
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9 .1 Prototyp 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bild ifrån sammansättningarna av    Ullfilt och distansväv i mitten. 

delarna till sadelpadden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prototyp 1 på hästrygg.    Prototyp1 under sadel på häst. 

 

Kommentarer om prototyptillverkningen 
 

Efter studiebesöket hos sadelmakaren Lisa Axelsson sa hon att jag kunde komma tillbaka 

och låna hennes sadelbock om jag behövde. Så det blev ett besök till hos Lisa, och då 

ritade jag av en sadels bossor och mätte lite efter en sadelbock hon hade i verkstaden. 

 

Sömnadsmässigt var sadelpadden inte så svår att sy, däremot fungerade inte riktigt 

symaskinen som den skulle. Den klarade inte riktigt av att det var så tjocka lager av tyg 

och hade svårt för att backa, vilket gjorde att sömmarna i start och avslut inte blev 

speciellt snygga eller fästande. Hade inte heller någon bra pressarfot som gjorde att man 

inte kom ända in, som man kanske hade velat. 

 

Prototyp 1 är sytt i ett lager ullfilt och ett lager med distansväv. Ihop sytt med 

polyestertråd. Protoyp 1gjordes främst för att se passformen på hästen och vilka mått som 

skulle användas. 
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Kommentarer om Prototyp 1 
 

Kommentarer av Joséphine Beckman 

Datum: 22/4-2011 

Plats: Stall Refseryd, Borås.  

 

”Prototypen satt bra på hästen men behöver justeras genom att ta bort två cm i 

utskärningen vid manke och bak vid bossorna, då den hade en tendens att flyta ut. Sedan 

att det var lite lös i mittdelen, den behövet stadgas upp.” 

 

Obeservation av Sara Dahlqvist 

 

Distansväven var något vass, små trådbitar stack ibland ut. Något sladdrig då det bara var i 

ullfilt, behöver ett stadigare material i mittkanlen för att den ska kunna lyftas upp och 

behålla formen.  

10.2  Prototyp 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer om  Prototyp 2 
 

Efter har sytt prototyp 1 var det enklare den här gången att sy ihop mönsterdelarna. Denna 

gången gjorde jag ett hölje i ullfilt till distansväven, men gjorde misstaget att inte öka 

sömsmånen. Så när jag sytt ihop hela sadelpadden och skulle sy in distansväven räckte 

inte tyget att täcka över. Så fick fick klippa till helt nya mönsterdelar med extra sömsmån 

upp till på mönsterdel 2 för att det verkligen skulle räcka den här gången. Sedan användes 

dubbellagt bomullscanvas till mittdelen för att stadga upp den. 

Till prototyp 2 har följande justeras: 
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Tagit bort två cm vid manke och bak vid bossorna 

Har ett styvare material i ryggkanel, så att den inte flyter ut lika mycket. 

Sytt ett ullfiltskydd runt distansväven och sedan lagt den i sadelpadden. 

- Så att det blir ett extra skyddande lager mot utstickande trådar. 

10. 2. 1 Test av Prototyp 2 
 

Datum: 13/5-2011 

Plats: Stall Räfseryd, Borås.  

 

Vid barbacka med prototyp 2. 

 

”Sittbenen sjunker inte igenom materialet. 

Man känner hästen under 

 sig och padden tar inte bort känseldelen. 

Man känner hästens rörelser och 

sadelpadden följer med riktigt bra. Efter 

stund känner man av att det är en kanal och 

att det är fritt där. Kanalen skrynklar ihop 

sig något. Bör förstärka den ytterligare med något material” 

 

Prototyp  under sadel i en Dressyrsadel, 17,5 tum i från Bates 

 

”Den låg där den skulle, kärnan/distansväven låg där precis där den skulle och täckte bra 

vid bossorna där bak. Behöver nog vara lite längre för att den ska ligga rätt när man 

lägger på den lite ”slarvigt”. Menar att man har inte marginal att lägga den fel på. Skulle 

behöva lägga till en cm fram och bak.” 

 

Prototyp  under Hoppsadel 17tum i från Bates och en voljock. 

 

”Ligger bra under bossorna och vid ortspetsarna. Skrynklar inte ihop sig när den ligger 

över en voljock. Skärningen vid manken ligger rätt placerad.” 

 

 

Prototyp  under ridning av Joséphine i Dressyrsadel, 17,5 tum i från Bates 

 

”Man känner sig inte uppallad som man kan göra med en fårskinnspadd, utan man sitter 

närmare hästen. Det känns inte som en platå. Sadelpadden sitter där den ska, även om 

hästen hoppar och galopperar.”   

 

 

Prototyp  under ridning av Erica i Dressyrsadel, 17,5 tum i från Bates 

 

” Såg baktung ut först, men den känns bra under ridning. Trycket ligger mer på mitten 

och fördelar trycket bra. Bättre än gelépadd, som kan hämma känslan av hästens rörelser. 



46 

 

Sprider inte ut trycket så mycket över till andra områden utan är kvar på det området det 

kom ifrån, vilket är bra. Den låg jämt och bra under sadeln.” 

 

 
 

Deltagande observation av Sara Dahlqvist 

 

Joséphine är mycket intresserad och är engagerad i utvecklingen utav sadelpadden. 

Kommer med mycket råd och tips på förbättring. Testade sadelpadden både barbacka och 

under sadel. Sedan mellan voljock och sadel. Sedan ridning med voljock, sadelpadd och 

sadel i en halvtimme. Joséphines medryttare Erica var också med och testred prototyp 2. 

Båda verkade väldigt positiva till sadelpadden och dess egenskaper den hade under 

ridning. Efter ridningen så hade sadelpadden åkt bak lite och bestämde att den skulle 

behöva en fästanordning för att förhindra det. 
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10. 3 Protoyp 3 

Kommentarer till produktutveckling till prototyp 3 
 

Eftersom det tar en tid att sy ihop mönsterdelarna och få allt symmetriskt, gjordes ingen 

helt ny prototyp utan fortsatte med att sy på förbättringar på prototyp 2 för att spara tid och 

material.  

 

Joséphine tipsade mig om Läderverksta´n
24

 i Göteborg som kanske skulle kunna hjälpa 

mig att skära till en bit i läder för att stadga upp mittdelen. Tero på Läderverkstaden 

hjälpte mig att skära ut mittdelen efter mönstert jag hade med mig. Han använde sedan en 

hålmaskin för att syla i lädret, vilket skulle ta väldigt lång tid att göra själv. Han skickade 

med mig tråd, nål och andra verktyg för att klara att sy i läderbiten. 

 

Hade sytt i läder innan och valde att använda skomakarsöm, där man använder två nålar 

med en tråd fast sittande i mellan. Vilket ger en väldigt stark söm och det krävs ingen 

fästande i början av sömmen utan endast i slutet. Det gjorde att det inte blev några knöliga 

fästen vid manken utan bara i slutet av sadelpadden där den inte ligger och trycker.                        

            

                                                                                    

 Vid testningen av prototyp så gled sadelpadden bakåt efter ett ridpass i alla 

                                                 
24

 http://www5.goteborg.se/laderverkstan 10-05-2011 

http://www5.goteborg.se/laderverkstan
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gångarterna och det behövdes en fästanordning. Som gjordes i bomullscanvas och 

kardborreband. Kardborreband är lättanvänt och man kan justera mycket själv vilken 

längd man vill ha.                                                                         
25

   

 

Gjorde ett fäste i bomullscanvasen för att det skulle bli slitstarkare och inte skada på 

ullfilten. Där syddes kardborret fast med en söm i rektangulärform och som ett kryss för 

att sprida ut trycket. 

 

Kommentarer av Joséphine Beckman 

Plats: Stall Räfseryd, Borås. 

Datum:20-05-2011 

 

” Lädret gjorde verkligen mycket för att stadga upp mittdelen!” 

 

” För framtida bruk vill jag att du ska justera: 

 

 5 cm hela vägen ned till slutet av luftkanalen. 

 Få in bossorna så tätt intill mittkanalen som möjligt. 

 Utöka distansväven med 2 cm.” 

 

 

Observation av Sara Dahlqvist 

 

Joséphine sa till mig att hon var villig att rida med min sadelpadd om jag ändrade några 

detaljer. Jag och Joséphine kom på att man kunde sy på ett kantband runt hela utsidan av 

distansväven för att få upp den mer mot mittdelen. Då sömsmånen blivit lite för stor och 

distanväven var lite för långt isär.  

 

 

 

Kommentarer om Prototyp 3 av Anna Gunnarsson 

Plats: Hovalida Stall, Gingri. 

Datum: 21-05-2011 

 

Kommentar av prototyp under ridning 

 

”Det känns som att sadeln ligger stabilare på hästen och sadelpadden följer med sadeln 

och hästens rörelser. Den fyller ut på ett bra sätt där det behövs. Viktfördelningen känns 

väldigt jämn. Känns lite som en fårskinnspadd fast den är mycket tunnare.” 

                                                 
25

https://www.brisa.fi/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=15&lang=se&lang

uage=se 10-05-2011 

https://www.brisa.fi/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=15&lang=se&language=se
https://www.brisa.fi/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=15&lang=se&language=se
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Deltagande observation av Sara Dahlqvist 

Anna fick känna och testa sadelpadden under ett ridpass. Hon verkade vara mycket positiv 

till den och undrade om jag kunde göra ett exemplar till henne. Två andra hästägare var i 

stallet och tyckte den verkade bra med. De trodde först att det var en gelpadd och undrade 

vart jag hade köpt den. De blev förvånade att det var ett tredimensionellt tyg i polyester. 
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11. Resultat 

11. 1 Slutgiltig design av sadelpadd 
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11. 2 Materialbeskrivning 
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11. 3 Mönsterdelar till sadelpadd 
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11. 4 Sömnadsbeskrivning för sadelpadd 
 
Söm: Skyttelsöm, sicksack och skomakarsöm. 

1. Sy ihop mönsterdelar 1 avigsidan motvarandra. Vänd och stoppa i distansväv.  

Sy igen. Gör en likadan till. 

 

2. Sy ihop del mönsterdelar 2 med bakstycket (3)  med avigsidan motvarandra. Vänd 

och sticka ner sömsmånskanterna på varje sida. 

 

3. Lägg i distansväven och sy ihop. Gör likadantpå motsatt sida. 

 

4. Fålla in kanterna fram och bak på mönsterdel 3. 

 

5. Sy på mönsterdel 4 med lädertråd och skomakarsöm. 

 

6. Pressa mönsterdel 5, sicksacka kanterna och sy sedan på det på mönsterdel 3,4. 

 

7. Pressa mönsterdelarna 6, sicksacka runt kanterna och sy sedan längs med kanten. 

 

8. Pressa mönsterdelar 7 och och sy på kardborre. Lämna 3 cm till att fästa med. 

 

9. Sy på mönsterdelar 7 och på mönster delarna 6. Sy en fyrkant och sedan ett kryss på 

den lämnade delen. 

 

 

11. 5 Materialinköp 
 

Materiallista Inköpspris 

Distansväv 80*200,20 cm/600kr 

Ullfilt 200*200cm/200 kr 

Bomull Canvas 100*100 cm/ 10 kr 

Läder, lädertråd + arbete 50 kr 

Kardborre 150 cm /65 kr 

Polyestertråd 200 m/ 65 kr 

Totalt 990 kr 
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11. 6 Totalkostnad för slutgiltig prototyp 
 

Material Åtgång Kostnad 

Distansväv 0,46 m 150 kr 

Ullfilt 1 m 100 kr 

Bomull Canvas 0,40 m 2, 50 kr 

Läder 0,16m 
50 kr (material+ 

arbete) 

Lädertråd 3m ingår i ovanstående 

Karborre 0,42 m 18 kr 

Polyestertråd 150 m 48 kr 

Totalt   368,50 kr 
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10. 7 Prissättning 
 

Svårt att sätta ett pris på vad sadelpadden skulle ha kostat om den skulle vara till salu. 

Kostanden för materialet är ungefär 370 kr och sedan ska en tillverkningskostnad läggas 

på. Den fullständiga sadelpadden har i timmar tagit ungefär ca 10 timmar. Då jag inte är 

har speciellt mycket erfarenhet av mönsterkonstruktion, sömnad och lädersömnad. 

Lädersömnaden tog längst tid för att hela mittdelen syddes på förhand. 

 

 

11. 8  I produktion 
 

I det här arbetet undersöks inte hur en storskalig produktion skulle ha gått till eller vad en 

storskalig produktion skulle ha kostat. I en produktion skulle mönsterdelarna i tyg kanske 

ha tagit för en erfaren sömmerska att sy ihop runt 15-20 minuter och lädersömnaden är 

svårt att säga, kanske 1 – 1½ timme. 

 

11.9 Gradering 
 

Sadelpadden behöver inte ha någon graderingschema då det inte variera så pass mycket 

mellan olika sadlars okblad och bossor. När prototypen gjordes lades det till extra med 

utrymme fram och bak för att storleken inte skulle behövas ändras från olika hästraser 

eller sadlar. Det kan behövas lägga till 1-2 cm för att ha lite över var sin sida.  
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12. Diskussion och slutsats 

12.1 Prototypen  
 

Det slutgiltiga resultatet av sadelpadden blev bra och distansväven klarade av att att 

tryckutjämna och viktfördela bra. Eftersom inga liknande stuider har gjorts och testat med 

distansväv var det en vild chansning att det faktiskt skulle fungera. Lyckligtvis klarade 

distansväven detta, men det krävs en längre användningstid för att verkligen fastställa att 

väven kan klara det trycket under en längre tid.  I skrivande stund har den bara blivit riden 

i strax över en timma och det krävs åtskilliga timmar till för att se vilken livslängd den 

har. Distansväven till prototypen gjordes utav en luftspaltsmatta som egentligen är 

konstruerad för att läggas under sängar i båtar, för att avlasta tryck och ventilera bort fukt. 

Men tryckpunkterna är helt annorlunda av en människokropp som ligger ganska still under 

nattsömn. Medan en sadelpadd får utstå mycket tryck och rörelser under en längre tid på 

färre punkter. 

 

Jag ville själv göra en sadelpadd i naturmaterial, för jag tycker inte att det är särskilt 

passande att ha plastmaterial närmast  hästen när det är sådan stor friktion redan och de 

inte suger vätska, vilket gör att sadelpadden kommer glida ännu mer. Kändes naturligt att 

testa naturmaterial som ull, bomull och läder. Det gav lite mer trovärdig känsla och mer 

vänligt mot hästen. De flesta schabrak idag är gjorda av bomull, vilket gav mig i idén att 

ha det till sadelpadden. Men bomullstyg är för tunt och inte lika stötdämpande så det blev 

att ullfilten fick vara basmaterialet för den här sadelpadden. 

 

Det var rätt svårt att få tag på bra material som skulle uppfylla kraven till prototypen. 

Ullfilt, alltså filtad ull i 3-5 mm, var både svårtillgängligt och överdrivet dyrt. Det fick bli 

att köpa en begagnad ullfilt. Vilket inte har samma egenskaper eller hållbarhet. Men tyckte 

att det fungerade rätt bra förutom att man var tvungen att lägga ullfilten i två lager för att 

inte distansvävens vassa trådar skulle sticka ut. Vilket det absolut inte fick göra då det kan 

sticka i hästens rygg. 

 

Distansväven var svår att hitta och jag visste att det skulle kosta en hel del. Fick ringa till 

Tyskland, där jag blev skickad vidare till andra tyska företag. Tillslut kom jag fram till ett 

företag som sålde på metervara, och då stötte på handelsnamnet Dry Weave som ledde 

mig vidare tillbaka till Sverige. Då fanns det ett företag som sålde en liknande 

distansmatta bara 10 minuter från mitt hem. Så ibland blir man förvirrad av alla olika 

handelsnamn och bemärkelser på varor. Problemet som var med distansväven var att det 

var inte speciellt lätt att klippa i det. Det ramlade hela tiden ut små vassa trådar och sedan 

var jag tvungen att bränna kanterna för att den inte skulle repa upp sig.  

 

Att använda läder som stöd i mittkanlen var ett bra val då det höll upp kanalen på ett bra 

sätt och det förhöjde designvärdet på sadelpadden. Vilket behövdes då ”less is more” inte 

stämde i det här fallet. Prototyp 1 såg riktigt billig ut, prototyp kom inte heller riktigt hela 

vägen. Medans prototyp 3 med sin fästanordning, kantband och lädermittdel gjorde att 

designen faktiskt förhöjdes. 



57 

 

 

Det finns trender inom hästutrustning men inte i så stor variation som de är i 

klädesbranschen eller andra branscher. Utan det är en långsam utveckling mot mode och 

det är mest färger som kan variera lite mellan säsongerna. Så tror inte att min design på 

sadelpadden kan bli gammalmodig då det flesta sadelpaddar ser ut som de alltid har gjort i 

flera år. 

 

Men är det en prototyp så är det, det går inte alltid att få de material eller verktyg man 

önskar sig om man inte är beredd att lägga ut stora summor och har tid att vänta på 

leveranser från utlandet. 

 

Den totala priskostanden på den slutgiltiga prototypen gick på cirka 370 kr för materialet 

sedan ska en tillverkningskostnad läggas på där. Eftersom jag inte är speciellt erfaren av 

varken mönsterkonstruktion, sömnad eller lädersömnad tog tillverkningen ca 10 timmar. 

En erfaren sömmerska kanske skulle ha gjort samma jobb på 15-20  minuter och 

lädersömmnaden av en erfaren person kanske skulle ha tagit 1- 1½ timme. Så kostnaden är 

svårt att räkna ut för tillfället. 

12.2 Ryggskador hos hästar idagsläget 
 
När jag började skriva det här arbetet visste jag betydligt mindre om hästars ryggskador 

och att det inte bara var sadeln som kunde vara boven i sammanhanget utan även att det 

kan vara ryttarens. Att ridning eller ens kroppshållning som kan påverka såpass mycket på 

hästen. Genom att de antigen rider hästen felakting och snett eller att de faktiskt själva kan 

vara sneda i kroppen och sedan föra över det till hästen genom ridningen. Att många 

ryttare inte ser sig som idrottare utan bara tränar hästen och inte sig själva. Vilket medför 

att ryttaren själv kan vara osymmetrisk i kroppen.  

 

Hästar är inte uppbyggda för att ha en ryttare och en sadel på sin rygg, och man bör därför 

ta hänsyn till att hästen. Att den  måste  ridas och stretchas för att muskulationen ska 

byggas upp och kunna sträcka ut sig ordentligt. Man kan inte kräva att en häst ska kunna 

göra alla rörelser och gångarter som man vill om man inte tar hänsyn till hästens behov. 

Ifrån intervjun med veterinär Freddy Wegelius då han tog upp att en muskel bara kan dra 

ihop sig och inte sträcka ut sig själv. Det är därfär det är så viktigt med framridning, rätt 

träning och stretching av hästen. Sedan att man inte tar hänsyn till hästens exteriör när 

man rider utan att man rider alla hästar likadant för att det ” bara ska vara så”. Att man 

rider hästen i form har mycket olika betydelser för hästmänniskor. Vissa rider i den långa- 

och lågaformen medan visa rider kortform och indragen nacke. Finns oftast inget rätt eller 

fel i hästvärlden utan de flesta rider som de vill göra och inte tar hänsyn till hästens 

exteriör eller ergonomi. 

 

 

Att behandlingar och undersökningar kan skilja såpass mycket åt från olika klinker i 

Sverige, visste jag inte heller. Att vissa kliniker bara riktar in sig på bara en del av hästens 
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uppbyggnad istället för att se till hästen som en helhet och funktionerna där i mellan. Att 

man oftast är mer intresserad av leder och ledvätska än att se på hur muskulationen mår. 

12.3 Sadlar och sadelpaddar 

 
Jag visste redan innan jag började skriva det här arbetet att man använder mycket paddar 

för att få en sadel att ligga bättre. Men visste inte att det var i den usträckningen som 

enkätundersökningen visade. Att det var så många som hade svårt att hitta en passande 

sadel sin häst och att det samtidigt ska kännas behaglig för ryttaren.  Att fårskinnspadden 

var en favorit visste jag, men det är ändå så många som klagar på att man blir för högt 

över hästen och att sadeln kan bli förliten och klämma på hästens rygg. Att de ville ha 

något i stil med fårskinnspaddens stötdämpning men sadelpadden skulle vara smalare, 

tyckte de att det var svårt att hitta. 

 

De flesta sadelpaddar är idag gjorda av diverse konstgjorda material som skumgummi, 

silikon, gel och andra plastbaserade material.  

 

Sadlar är en dyr produkt och på det är det svårt att hitta någon som passar perfekt. Hästen 

ändrar sig mycket i kroppen beroende på vad det är för årstid och hur den rids. 

Ryggmuskulationen kan förändra sig väldigt ofta och då kan en sadel som satt bra snabbt 

bli en sadel som inte alls passar längre. Ofta köper hästägare måttbeställda begagnade 

sadlar som även passar sin häst och sedan säljer vidare den när hästen har utvecklat mer 

muskler. Sedan får de börja om att leta efter en ny passande sadel, för de pengarna de 

sålde den förra sadeln, enligt Cia Andersson, ridlärare.  

 

 Enligt enkätsvaren framgick det att det var rätt vanligt att hästägare hade en sadel som 

flera hästar fick dela på, och att de då fick ha en sadelpadd som fick fylla ut där de 

behövdes för att passa varje häst. Det är förståeligt att man inte kan köpa sadlar som 

passar perfekt till varje häst om de ändrar sig ofta i ryggen. 

 

Från intervjun med veterinär Freddy Wegelius som påpekade att dagens sadlar inte är 

speciellt anpassade efter hästens ergonomi. Att dagens sadlar är tillverkade efter hästens 

manke och inte bröstkorgen, vilket han tycker är helt fel. Då sadeln inte kommer ner 

ordentligt utan ligger och trycker mot bröstkorgen. Sedan att sadelgjordar bör ha en 

elastisk del som kan röra sig efter hästen andning och rörelse, efter som sadelgjorden 

spänns över bröstkorgens främre del. 

 

Producenterna av hästprodukter bör se lite mer till hästens ergonomi och funktion när de 

tillverkar sin utrustning. Att man inte kan designa utrustning efter mode utan att man alltid 

måste se till hästens bästa. En häst måste kunna röra sig fritt och utan obehag med 

utrustningen på. Produktutvecklarna av hästutrustning borde ta med ansvar för sina 

produkter och utveckla mer hästvänliga produkter. 
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12. 4 Enkät och intervju 
 

Enkäten var bra för att få in massa med data för att kunna analysera både de snarlika 

svaren med även de som stack ut ur mängden. Enkäten gjordes via internet vilket gör att 

tillgängligheten blir större och fler personer har chansen att svara och spridningen i landet 

ökas. Vilket gör att svaren blir mer olika också beroende om man har sin häst på landet 

eller i storstad, rids hästen troligen annorlunda. Mer ridhus i storstäderna och mer natur att 

rida i på landet, vilket ger två helt olika förutsättningarna för hästarnas 

användningsområden och aktiviteter. 

 

Intervjuerna gav massor med bra information som är svårt att hitta i böcker eller i artiklar. 

Det gav mycket unika svar och man fick chansen att ställa frågor som man inte kan hitta 

besvarade i litteratur.  

 

Från både enkätundersökningen och intervjuerna samlades det in massor av intressant data 

som både överraskade och bekräftade teorier. Att de personer som svarade på enkäten med 

sina frikostiga svar gav information som var mycket viktig för undersökningen. 

12 . 5 Framtids projekt 
 

För att verkligen kunna se hur distansväven klarar av och beter sig ska en ny prototyp sys 

upp och då ha en kardborreöppning för att man ska kunna ta ut och titta hur den blivit 

påverkad av användningen. Så ska fortsätta med produkutveckling av sadelpadden. En 

efterfrågan har gjorts att jag ska göra en sadelpaddar till dem som fick testa prototypen. 

Fick även frågon om jag kunde designa en barbackapadd som man använder enskilt, alltså 

utan sadel, på hästen. 

 

Sedan även att sy en justerbar sadelpadd där man själv kan lägga i ilägg, det var en idé jag 

hade från början. Men det hann inte riktigt med då  det tog ett tag att sy upp de första 

prototyperna och testa det. Mitt mål var ju främst att testa ifall distansväven kunde fungera 

som det stötdämpande och tryckfördelande materialet. Men det är ett framtida projekt att 

sy upp en sadelpadd med uttagbara ilägg. 

 

Har funderingar att starta en hobbyverksamhet då man skulle kunna tillverka sina egna 

sadelpaddar och kunna sälja dem till privatpersoner. Men det krävs mer undersökning och 

testning av den slutgiltiga sadelpadden jag har. För det ligger ett stort ansvar att det inte 

ska kunna skada hästen på något sätt. Inte för att det finns bevis som pekar på det nu, men 

det vet man inte hur den beter sig under stor påfrestning och användning under lång tid. 

 

Några andra tankar som jag har är att försöka få större företag som säljer hästprodukter att 

de ska bli intresserade av produkten. Att på något sätt kanske kan få patent på produkten, 

men det krävs ett större kapital än vad jag har nu. Patent är viktigt för att skydda sin idé 

men samtidigt avslöjar man sin uppfinning och andra kan sedan göra en snarlik produkt. 
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Jag tror att den skulle kunna fungera i en storskalig produktion, om man hittar ett effektivt 

sätt för att skära distansväven. Vissa producenter skär med laser som smälter kanterna kan 

nog vara ett bra alternativ för att väven inte ska repa upp sig. 

 

Men jag tror att marknaden kan vara redo för min produkt. För all utveckling till det bättre 

inom hästsport är intressant, kunder vill ha prisvärda och funktionella produkter.Vilket jag 

tror att min sadelpadd kan leva upp till. Konkurrensen är hård men målgruppen är nog 

redo för att testa en ny typ av sadelpadd. Min erfarenhet av hästägare är att de självaär 

uppfinningsrika och är inte rädda för att testa något nytt. 

 

Framtida forskning skulle kunna göras inom distansväven och göra fler tester. Att skapa 

en ny och egen konstruktion av distansväv som skulle vara anpassad för att användas i en 

sadelpadd är också av intresse.  
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Bilaga 1 – SCB undersökning 
 

Tabell Totalantalet hästar för län och riket enligt SCB:s undersökning    

från november 

2004 

 

Antal hästar 

Län Skattning Procentfördelning 

Stockholms län    27 029   10,0 % 

Uppsala län     8 402    3,1 % 

Södermanlands län    11 351   4,2 % 

Östergötlands län    14 356   5,3 % 

Jönköpings län    11 411   4,2 % 

Kronobergs län    7 345    2,7 % 

Kalmar län     13 197   4,9 % 

Gotlands län     5 787    2,1 % 

Blekinge län     3 760    1,4 % 

Skåne län     35 587   13,1 % 

Hallands län     10 682   4,0 % 

Västra Götalands län    44 789   16,5 % 

Värmlands län    10 882   4,0 % 

Örebro län     10 568    3,9 % 

Västmanlands län    11 580   4,3 % 

Dalarnas län     9 179    3,4 % 

Gävleborgs län    8 971    3,3 % 

Västernorrlands län    7 249    2,7 % 

Jämtlands län     5 063    1,9 % 

Västerbottens län    7 961    2,9 % 

Norrbottens län    5 724    2,1 % 

 

Totalt               270 873   100,0 % 
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Bilaga 2 - Marknadsundersökning 

 
Fysiska butiker och internetbutik 
 

Idag finns de ett antal företag som agerar som detaljister på den svenska markanden men 

det finns även de som är integrerade detaljister. Vilket innebär att de har gått från enbart 

vara detaljister till att själva produkutveckla sina egna märken, produkter och färsäljning. 
26

 

 

MyOne AB 

 

MyOne är främst detaljister har i sitt sortiment produkter till ryttare, häst, hund och katt. 

De har idag fem stycken butiker varav tre  ligger i Västra Götaland. De har även 

internetbutik. De sadelpaddar som de säljer idag är från andra hästsportsmärken.
27

 MyOne 

omsatte 2010 ca 41 miljoner kronor och  har cirka 50 anställda.
28

 

 

De säljer fårskinnspaddar, gelpaddar och sadelpaddar i andra material. 

Prisklasser på sadelpaddar:  445-1199 kr. 

 

 

Hööks Hästsport AB 

 

Hööks agerar som integrerade detaljister och har 28 butiker i norden varav 19 är belägna i 

Sverige. De är från början ett postorderföretag och säljer fortfarande mycket via postorder 

och internetbeställning. De har börjat med egen produktutveckling för att hänga med i 

utvecklingen och kunna köpa större kvantiteter och därmed har möjlighet att dra ned 

priserna. I deras sortiment finns produkter för  hästar, hundar och ryttaren. 

Hööks omsättning är cirka 200 miljoner och har 160 anställda.
29

 

 

De säljer fårskinnspaddar, silikonpaddar och i andra material 

Prisklasser på sadelpaddar: 135-799 kr 

 

 

Börjes Tingsryd Hästsport 

 

Börje har ett djupt och brett sortiment inom hästprodukterna. Men säljer även till ryttare, 

hund och katt. De agerar även som integrerade detaljister och har några egen utvecklade 

produkter. De har en hästsportsbutik beläget i Västra Götaland och en i Kronobergslän. De 

säljer även deras varor via internetbutik. 
30

 Omsättning på ca 251 miljoner kronor och har 

cirka 150 anställda.
31

 

                                                 
26 Portfolio: Hedén, Anders och McAndrew, Jane (2005). Modefabriken: Kreativt affärsmannaskap från insidan 
27 http://www.myone.se/Default.aspx    2011-03-12 08:25 
28 http://www.proff.se/skriv-ut/myone-ab/g%C3%B6teborg/-/5564987203/  2011-03-12 08:40 
29 http://www.hooks.se/Assets/Contentpages/info/infoOmHooks.aspx?deptid=970 2011-03-12 09:00 
30 http://www.borjes-tingsryd.se/CM.php?PageID=122617  2011-03-12 09:50 
31 http://www.foretagsfakta.se/Tingsryd/B%C3%B6rjes_Tingsryd/897793 2011-03-12 09:40 

http://www.myone.se/Default.aspx
http://www.proff.se/skriv-ut/myone-ab/g%C3%B6teborg/-/5564987203/
http://www.hooks.se/Assets/Contentpages/info/infoOmHooks.aspx?deptid=970
http://www.borjes-tingsryd.se/CM.php?PageID=122617
http://www.foretagsfakta.se/Tingsryd/B%C3%B6rjes_Tingsryd/897793
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De säljer gelpaddar, fårskinnspaddar och även i andra material 

Prisklasser på sadelpaddar: 89-309 kr 

 

Internetforum 
 

Bukefalos 

 

En av Sveriges största och mest aktiva hästsida på internet är Bukefalos. Forumet 

grundades 1996 och drivs av Gunnar Eriksson och hans förtag Shero. Där kan personer 

disskutera om hästproblem, annonsera ut begagnade hästprodukter och mycket mer. 

Statistik från 2010 visar att de hade över 958 00 besök och att de hade över 6,4 miljoner 

sidvisningar. Bukefalos gjorde en demografiundersökning och fick in 1200 svar. 

 

Det var 95% kvinnor som var inne på sidan och ålder låg främst mellan 16-25 år. 

Utbildningennivån låg högst på gymnasie och sedan högskola. Sysselsättningen som var i 

topp var arbetare och sedan student. Tabellen visa att de som mest var aktiv på sidan hade 

en inkomst på 150 000-250 000 kr. Deras tabell visade även vilken ort personen var bosatt 

och det största blocket visar en ospecifierad landsort och därefter en annan större stad. 

Därefter kommer Stockholm, Göteborg och sist Malmö.
32

 

 

När det är begagnade produkter som är utannonserade varierar alltid ubtudet och priset på 

produkterna. Prisklasser på sadelpaddar i olika material och skick ca 50-950:- 

 

Hästnet  

 

En annan stor svenskt hästforum är Hästnet med över 1 miljon besökare varje månad. På 

sidan finns det just nu över 11000 annonser med begagnad utrustning. Eftersom det är 

begagnade sadelpaddar i olika skick och material är utbudet och prisklasserna alltid 

varierande.
33

 

 

Prisklasser på sadelpaddar ca 30-800 kr 

 

Blocket 

 

Blocket är en av Sveriges största köp- och säljmarknad och är grundat av Henrik 

Nordström. De har 4,5 miljoner besökare per vecka och enligt deras statistik har 7 av 10 

svenskar köpt eller sålt något på Blocket. 6 av 10 saker som annonseras ut av 

privatpersoner säljs inom en vecka.
34

 

Utbudet är väldigt varierande eftersom det är begagnade saker som annonseras ut och 

skicket på varor är det stor variation på. 

 

Prisklasser på sadelpaddar ca 100-350 kr 

                                                 
32

 http://www.bukefalos.com/cmps_index.php?p=ombukefalos     2011-03-14 11:15 
33http://www.hastnet.se/stats.php     2011-03-14 11:30 

 
34

 http://www.blocket.se/omblocket.htm?ca=15 2011-03-14 11:50 

http://www.bukefalos.com/cmps_index.php?p=ombukefalos
http://www.hastnet.se/stats.php
http://www.blocket.se/omblocket.htm?ca=15
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Tradera 

 

Tradera är en marknadsplats med främst budgivning av produkter. De har 2,4 miljoner 

medlermmar och varje månad får de miljontals besökare. 2006 blev Tradera en del av 

eBay som är världens största nätmarknad. 
35

 Vissa säljare har ett fastpris så man kan köpa 

produkten direkt. 

 

Utropspris på sadelpaddar från: 1-395 kr 

 

Ebay 

Pierre Omidyar, en datorprogrammerare, grundade Ebay 1995. Huvudkontoret är beläget i 

Californien, USA. Ebay har mer än 94 miljoner användare jorden runt och är den största 

online-baserade försäljningsidan i världen. Ebay förenar privata försäljare, köpare och 

även mindre företag.  År 2010 såldes varor för 62 miljarder dollar och ungefär 2000 dollar 

varje sekund.
36

 Utbudet på Ebay är alltid varierande på grund av att det är en 

försäljningssida för privatpersoner, så det finns alltså inget fast sortiment. Priset varierar 

alltid eftersom allt sker genom budgivning och slutpriset blir oftast högre än utgångspriset. 

Eftesom säljarna bor i olika länder så höga fraktkostnader kan tillkomma efter vunnen 

budgivningen.  

 

Utropspris på sadelpaddar från 150-450 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 http://www.tradera.com/help/HelpPage.aspx?NodeID=982 2011-03-14 12:05 
36

 http://www.ebayinc.com/who 2011-03-14 12:31 

http://www.tradera.com/help/HelpPage.aspx?NodeID=982
http://www.ebayinc.com/who
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Bilaga 3 -Intervjufrågor         
 

Intervjufrågor till hästveterinär 
     

 

1. Hur många hästägare rapporterar in ryggskador varje år? 

 

2. Vad är de vanligaste orsakerna? 

 

3. Hur behandlas skadorna? 

  

4. Hur många fall om året får in hästar med kroniska ryggbesvär?  

 

5. Tror ni att fel utrustning på sin häst främst beror på okunskap eller ekonomi? 

 

6. Bör man informera och ha kurser i hur man lägger upp träningspass och sadelpassning? 

 

7. Övrig kommentar. 

 

 

Intervjufrågor till ridlärare/hästägare 

 

6. När blev du första gången intresserad av hästar? 

 

7. Hur länge har du hållt på med hästar? (exempel ridit ridskola,egen häst, jobb osv) 

 

8. Har du några hästar nu? 

 

9. Vilken ras? Ålder? Avändingsområde? 

 

10. Tycker du det är svårt att hitta passande sadlar till dina hästar? Har du använt dig 

av sadelutprovare? 

 

11. Avänder du sadelpad? I så fall i vilket syfte? 

 

12. Har någon av dina hästar någon gång haft en skada i ryggen? 

 

13. Vad var orsaken?  

 

14. Vilken behandling rekomenderades? 
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Intervjufrågor Sadelmakare 

 

1. Hur länge har du jobbat som sadelmakare? Vilken skola gick du på? 

 

2. Vad fick dig att välja just det yrket? 

 

3. När fick du ditt intresse för hästar? Har du häst själv? 

 

4. Hur många sadlar stoppar ni om på ett år? 

 

5. Vad är det vanligaste omstoppningen ni gör på en sadel? 

 

6. Vilka slags sadlar stoppas mest om? Dressyr, hopp osv. 

 

7. Vad är det som gör att de just de sadlarma som behövs stoppas om så ofta? 

 

8. Hur vanligt är de att ni gör hembesök för att passa ut sadlar? 

 

9.Har du sett att många hästar som du har gjort hembesök hos lider av ryggont? Ex. 

smärta,  skav, tryckblåsor, knutor, vita hår osv. 
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Bilaga 4 - Intervjuer 
 

Intervju 1          

 

Namn: Cia Andersson 

Ålder: 40  

Roll: Ridlärare    

Plats: Backabo, Sandared 

Datum: 21-04-2011 

Plats för intervju: Cias vardagsrum      

Media: Röstmemo på mobiltelefon  

Längd på intervju: 53  minuter. 

 

( De fasta intervjufrågorna finns med i en bilaga) 

 

 

1. När blev du först   Vid 8 årsåldern blev jag intresserad av hästar och fick bara åka till ridskolan för 

 intresserad av hästar? att klappa dem. Mina föräldrar  tyckte hästar var läskiga och det var en farlig 

sport. Men började ändå ett år senare på ridskolan. Mina föräldrar betalade mina 

första gummiridstövlar sedan sa de att jag fick spara ihop  resten själv. Jag 

började spara på allt, samlade ihop brukar och klippte grannens gräsmatta för att 

få ihop pengar till min ridning. Jag fick kämpa för min hobby! 

2.Då har du hållt på bra ett  Ja, jag fyller 40 i år, så det är väl 32 år nu som jag har varit aktiv med hästar. Red 

bra tag med hästar? på ridskolan i sju år. Var även medryttare på en häst där, så tillbringade mycket 

tid i stallet då. Vi var ju ett stallgäng där som hängde väldigt mycket på ridskolan. 

Började undervisa som knatteinstruktör och ledgrupperna som 14-åring. Istället 

för lön så fick jag ridlektioner. Jag red upp till den bästa gruppen som då hette 5+. 

Idag motsvarar det nog LättC i hoppning och LättB i dressyr. 

 
 

4. När fick du din första häst? Fick? Jag fick köpa den helt själv. Min första häst hette Finess och köpte henne  

  -88. Hade henne dock bara i 2½ år för hon blev skadad. Hon fastnade i ett 

fårstängsel och vred sönder sin bakkota. Så hon blev utdömd och jag red inte på 

henne så mycket efter det. Så hon blev triangelmärkt och sedan sålde jag henne. 

5. Vilken inriktining red du då? På den tiden red jag mycket allround. Tränade både hoppning och dressyr. Sedan 

red jag andras hästar mycket och hjälpte till att rida ridskolans hästar. Sedan var 

jag ridläraraspirant där och sedan som 16-17gick jag en grundläggande 

ridlärarutbildning och alla ungdomsledarkurser som fanns. När jag skulle gå 

utbildningen ridllärarkursen Rik- 0 blev min häst Finess halt, fick då låna min 

ridlärares häst Gipsy. En häst jag bara ridit på två gånger innan, en gång red vi ut 

och en gång hade vi hoppat, haha. Alla andra på kursen hade ridit ihop sig så bra 

och tränat massa innan. De andra på kursen trodde jag var hoppryttare, haha. Men 

utbildningen gick bra och jag lärde mig massor! Läraren var Cecilia Rahn och hon 

anses vara mycket sträng men man lärde sig verkligen massor. 
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6. Hur mycket har du jobbat Jobbade som ridlärare fram till jag var 24 år. Jobbade inte heltid men hade egna  

    som ridlärare? ridgrupper. Från jag var 20 år tills jag flyttade till Sandared när jag var 25. Jag 

hade en spilta i ett stall där jag red till andras hästar. Då hade jag en häst som 

hette Romantique som jag köpte när jag var 19 år. Honom finansierade jag genom 

att då rida till andras hästar. Red jättemycket då och gav ridlektioner. Jobbade 

bara 75% då så fick jobba extra för att ha råd. Sedan sökte jag in till högskolan till 

fritidspedagogprogrammet och även Flyinges ridlärarutbildning Ergo 1. Kom in 

på båda och det var verkligen kluvet. Men jag valde att gå fritidspedagog. Jag 

försökte tänka på framtiden och den framtida familjesituationen. Det är inte lätt 

att jobba kvällar och samtidigt ha barn. Jag är glad att jag valde som gjorde. 

7. Har du jobbat som fritids- När jag bodde i Floda så var det 75%  och sedan flyttade jag till Sandared -96. 

pedagog på heltid sedan dess? Flyttade då ihop med min man och hade heltidstjänst framtill 2001. Då jag fick 

mitt första barn Axel och sedan var jag mammaledig ett bra tag. Runt 2000 red jag 

barrock och akademisk ridning. Innan dess red jag renodlad dressyr och tävlade i 

medelsvår dressyr. Nu rider jag det jag känner för men det blir mest dressyr. Jag 

vill ju tävla dressyr. Inte åka runt på de regionala utan tävla lite mer på lokalnivå. 

 

8.Vad är det dyraste med att   Det är resekostnaderna och att träna för en tränare som kostar mest. Sedan är det  

tävla? licens på både hästen och en själv. Hästens är på livstid men ryttaren får förnya 

det varje år. Almäningsavgiften är knappt något, brukar ligga runt 100-150 kr.  

9.Tränar du själv någon? Jag har ett par elever som rider dressyr för mig. Paddocken har ju varit dålig 

pågrund av vintern men annars så är det en gång i veckan. Sedan är jag uppe på 

min son Axels ridskola och är förstavikarie där. Där har jag alla grupper ifrån 

10.Vad är det roligaste med barn till vuxna. När jag undervisar så tänker man på ridningen och hur hästen  

  att undervisa? jobbar. När jag undervisar mina elver, tänker jag på hela ekipaget. På ridskolan 

byter ridskoleeleverna hästar ofta och då koncentrerar jag mig mest på deras 

ridning och tekniken. Men för privateleverna som har sina egna hästar med sig, då 

får man se till helheten. En häst är kanske stel i bogarna och behöver lösgöras. Då 

måste vi rida på det här sättet och de här rörelserna. Då jobbar vi på att bygga upp 

hästen. 

11.På  ridskolor får man Man lär sig väldigt mycket när man rider olika sorters hästar. Det är ju på ett sätt  

ofta rida väldigt olika hästar? en nackdel att vara privatryttare. Då rider man oftas inte rider så många andra 

hästar än sin egen. Jag har ju själv en väldigt tydlig bild på hur jag vill att min 

häst ska utvecklas. Jag vill ha en häst som är lyhörd och vill kunna ge så få hjälper 

som möjligt samt att få respons på de jag ger. Jag jobbar mycket med 

kroppsmedvetenhet till häst. Vill att hästen ska gå efter mina vikthjälper. 
 

12. Hur lägger du upp din Jag skrittar mycket när jag rider fram. Skrittar mycket skolor som öppna och 

träning för din häst Winston? sluta. Gör dem ganska så överdrivna för att få fram böjningen, särskilt i öppnorna 

för att få den bogfriare. Vill få hästen så böjlig åt alla håll utan att påverka för 

mycket med händerna, utan det ska komma från skänkeln och sätet. När jag gjort 

skolorna åt båda hållen, gjort halter, skrittat fortare och så. När jag känner att 

hästen är med börjar träna i lågform och gör övergångar. Det är mycket 

muskeluppbyggande arbete för Winston. Med Rosea min förra häst, efter 

uppvärmning så red vi skolorna i alla gångarter och det var arbete i hög form. 

Sedan släppte jag ner henne och kolla så hon kunde sträcka ut och få med sig hela 
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kroppen. Från bakbenen till nästipp, med fram till handen och bettet. Varvar 

mycket arbete med skritt. Jag känner av hur dagsformen är både på hästen och 

mig själv. Känner jag att någon av oss inte är i form för ett arbetspass blir det en  

13.Hur lång tid det att lära uteritt istället. Det tar minst ett år att lära känna en häst riktigt. Winston har jag  

  känna en häst? har jag bara haft i en månad nu och vi har bara skrapat lite lätt på ytan än så länge. 

14. Vad är det för ras på  Winston är ett holländskt halvblod och är importerad från Holland. Hans morfar 

       din häst? var ett engelskt fullblod. Han är född 2003 och kom först till en hästhandlare i 

Danmark och sedan därifrån till min sons ridskola. Där hade ridläraren honom 

och han gick med på några lektioner. Sedan så blev jag förälskad i honom! 

Han är väldigt lik min gamla häst Romantique, men Winston är det lite mer motor 

i och han är inte lika lättskrämd.  

15. Tycker du det är svårt att Ja, det är verkligen en sadeldjungel! Det är jättesvårt att hitta en passande sadel 

   hitta en passande sadel? och det är dyrt! Men det är jätteviktigt att hitta en sadel så fungerar både för 

hästen och ryttaren. Visst, man kan beställa en helt måttbeställd sadel, men då får 

man vara beredd på att betala minst 35 000 kr. Finns många bra italienska och 

svenska sadelmärken. Jag köper ofta begagnade sadlar som någon har måttbeställt 

tidigare till sin häst som även passar min häst. Nu rider jag i en dressyrsadel som 

heter Amerigo CC. Winston får växa i den, så nu använder jag mig utav en del 

sadelpaddar. Just nu ser han ut som ett hustak i ryggen och man kan känna alla 

kotorna. Även rumpan är riktigt tunn på honom nu, så det ligger ett års arbete att 

bygga upp hans muskler igen. Hästar måste byggas upp långsamt för att hålla. 

Ligament, senor och leder måste följa med i utvecklingen. Även psyket på hästen. 

Har nyss tagit av Winston hans skor och ska fortsätta att rida utan. Det tar ungefär 

ett år innan strukturen i hoven är helt naturligt fungerande. 

17. Varför vill du ha en  Jag vill ha en häst som känner sina hovar. Vill att den elastiska pulpan och hovens  

   oskodd häst? naturliga mekanism ska fungera som den är skapt. Att hästen ska bli mer 

medveten om vad den sätter sina hovar och ben någonstans. Ofta har man idag för 

stora skor på sina hästar som gör att det får en annan benställning och kan därmed 

stryka sig oftare. Men när man ska ha en häst barfota gäller det att ha en duktig 

barfotaverkare och att man själv lär sig mer att förstå hur hoven fungerar. Det 

krävs mycket jobb att få en häst kunna barfota igen efter år med skor. Man får 

skaffa boots om man ska rida på ojämt underlag som grusvägar. På ängar och i 

skogen kan man rida utan boots. Hästen måste skrittas jättemycket för att bli van 

och inte bli öm i hovarna. Det är inte så mycket billigare att ha en oskodd häst, en 

verkare måste komma var 6:e vecka och som  filar och kollar över hovarna. Sedan 

har jag mycket mailkontakt med min verkare så jag kan maila för att beskriva hur 

hoven ser ut och det är något som behövs göras med engång. Av de 12 hästarna i 

stallet är det nu 6 stycken som är oskodda. Det har underlättat för det är nyttigt att 

lärorikt att titta på varandras hästar och se hur deras hästars hovar utvecklar sig. 

18. Har du använt dig utav Ja, har vänt mig till Svenljungas Sadelmakeri. Hade jättesvårt att hitta en sadel till 

    sadelprovare? min förra häst Rosea. Alla sadlar gled fram på henne. En sadel kunde ligga 

perfekt på henne och sedan när man red så passade de inte alls. Man får känna 

efter mycket. Är hästen bogfri? Kan den röra ordentlig på benen? Kommer ryggen 

upp? Kan den bli mjuk i länden? Det är som när vi människor provar skor. Bara 

för att det står att det är storlek 38 så betyder det inte att den kommer att passa 

eller kännas skön när vi sedan provar den.  



72 

 

Rosea ändrade sig mycket på de 3 ½ år jag hade henne och hann byta sadel tre 

gånger på de åren. När jag först köpte var hon väldigt tunn i tyggen men byggde 

snabbt upp sig och växte ur sina sadlar. I början  fick hon ha Romantiqes sadel 

med paddar. Fick då använda en fjärilsformad gelepad som fyllde ut vid manken 

och bakom bogbladen. Sedan efter ett tag hittade jag en sadel som låg som ett 

smäck på Rosea. Det var begagnad sadel som kostade 20 000 kr. 

19. Vad tycker du generellt om  Har testat en del syntetpaddar, såsom skumgummi och så men tycker inte de 

      sadelpaddar? de är något att ha. Ogillar verkligen de där kilpaddarna! Den fjärilsformade 

gelepaden jag har från Italien är riktigt bra och den har hål i sig, så den ventilerar. 

Tycker om sadelpaddar luftspalt över ryggraden. Det är viktigt för mig att det är 

fritt där, tycker att hästen kan arbeta bättre då.  Just nu på Winston använder jag 

färilsformade gelepaden, en fårskinnspad och voljock. Brukade ha renskinn på 

Rosea när hon fällde mycket för att hon inte skulle få skav. Sedan gillar jag 

fårskinnspaddar för de är mycket stöddämpande. Vid hoppning är det ju extra 

viktigt med stötdämpning. 

20. Hur kommer det sig att Först fick han kolik sedan så hamnade hans förra ägare på sjukhus och var borta 

    Winston ser ut som han i två veckor. Det hade blivit en miss med hans foderstat och hästskötarna gav 

     gör i kroppen? honom en ponnyranson. Så han fick ponnyfodring i två veckor och efter det så 

rasade han i hull och muskler. Det går att bryta ner en häst fort men det tar väldigt 

lång tid att bygga upp den igen. 

21.Har någon av dina hästar Jag har aldrig haft någon häst med ryggproblem, har haft fyra nu. Man måste 

  varit ömma i ryggen? vara medveten och rädd om sin häst om den ska fungera. Jag har en kriopraktor 

som kommer ut till stallet och tittar igenom hästen efter spänningar. Brukar ringa 

henne om jag märker att mina hästar haft någon spänning i kroppen. När jag köpte 

Rosea behandlades hon en klumpgånger, kanske 5 gånger tills det var helt bra och 

sedan ringde jag vid behov. Grovfoder är A och O och sedan tillsätter du något 

annat om det behövs. Viktigt att kunna göra en bra foderstat. Maten omvandlar ju 

hästen till näring för att kunna bygga upp muskler, hovar och hela kroppen. 
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Intervju 2 

 

 
Namn: Freddy Wegelius 

Roll:Veterinär 

Plats: Frölunda Djurklinik. 

Ort: Frölunda, Göteborg. 

Datum: 28-04-2011 

Media: Kamerainspelning med ljud 

Längd på intervju: 20:40 min. 

Intervjuare: Sara Dahlqvist, Textilhögskolan i Borås. 

 

 

1.När blev du först  Jag var sju årgammal och hade precis börjat första klass.  En dag på väg till skolan hittade  

intresserad av djur?  jag en skadad fågel på en stig. Såg att vingen var urled och då  kom mitt intresse för  att   

hjälpa djur. Så sedan dess har jag vetat att jag ville bli veterinär. Under skoltiden var jag 

inriktad på att gå natur och jag skulle bli veterinär! Jag var väldigt istadig på den punkten. 

2.Vart studerade du? Jag studerade i Uppsala mellan -79 och blev färdig -84. Veterinärhögskolan flyttades från 

Stockholm –75 till Uppsala. Så det blev en mix av stockholmare och vi från Uppsala, 

men det gick bra. Så det är snart 30 år sedan jag gick där och har praktiserat som 

veterinär sedan dess. 

3. Vilka djur tycker du  Jag började som hundveterinär och är det fortfarande eftersom jag utför kirurgi. Så det är  

mest om, små eller stora? därför jag kan hopppa in på den här kliniken en gång i veckan och operera. Men den 

största biten här, är att jag gör akupunktur. Jag konverterade till hästsidan då -97 och 

slutade då på djursjukhuset i Borås. Jag har jobbat lite parallellt med hästar vid sidan av 

smådjuren. När jag flyttade till Borås -86 blev det mer med hästar. Hästarna tog över mer 

och mer, sedan sa jag upp mig på djurkliniken i Borås och blev privat. Så jag är 

privathästveterinär och så jobbar jag en dag i veckan här.  Jag tycker om att syssla med 

många olika saker. När man sysslar med det här i ett helt liv är det skönt att ha lite 

variation. 

4. Jag har mest hört talas Hästeriet dök upp när jag träffade min fru och under högskoletiden. Köpte min första häst 

 om dig som hästveterinär. -86. Har alltid haft en stor beundran för hästar men det var inte förrän jag började 

högskolan som jag började ta ridlektioner i både hoppning och dressyr. Så har ridit sedan 

5. Har du någon häst nu? -80. Har fyra stycken nu och alla är svenska halvblod. Alla våra hästar är inkörda och är 

skolade i dressyr och hoppning. En av våra hästar har tävlat i alla de diciplinerna och med 

placering. Tävlar inget nu av olika skäl. Innan så red jag fälttävlan. Men nu jag tränar 

hoppning och dressyr varje vecka för tränare, så jag är igång. Jag tränar även mig själv 

lite mer nu. Till wasaloppet och annat, så jag är ganska aktiv. 

6. Stöter du ofta på hästar Jag stöter på det rätt ofta eftersom jag jobbar mycket med hältor på hästar. Det är något  

som är ömma i ryggen? som jag stöter på dagligen när jag jobbar. Eftersom jag förstår mig på muskelarbete och 

försöker också ge råd om hur de ska rehabiliteras, samtidigt som de rids och tränas. De 

allra flesta hästar har problem med sina ryggar, tycker jag då. 

7. Börjar det i ryggen och Jag tycker att det börjar i ryggen eftersom man manipulerar ryggen med hjälp av sadel  

 går ned i benen eller är  och sin ridning. Min uppfattning är att det är det är muskulationen som styr ledernas 

 det tvärtom?  funktion och inte tvärtom. När musklerna blir korta, tajta och inte fungerar då börjar 

lederna att ta stryk. Har lederna fått andrahands skador då slår det så bak mot 
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muskulationen som inte vill arbeta då heller. En muskel kan inte slappna av sig själv utan 

måste ha hjälp utav någon form av metodik, stretching så att musklerna kan sträcka ut. 

Muskler kan aldrig slappna av utav egen kraft utan kan bara dra ihop sig. 
 

8. Så det är därför man Grundprincipen när man använder sig av en akupunkturteknik där man får muskeln att    

använder sig utav  slappna av. Inte att man bara gör den där stimuleringen en minut eller två, som man kan 

akupunktur?  göra vid en nervskadeliknande historia. Jag använder mig utav en teknik som får sitta i 

femton, tjugo minuter. Eller så använder jag mig utav en teknik med 

lokalbedövningsmedel och så injicera jag dem på akupunkturpunkterna, så är det klart.  

9. Så du skulle säga att Och det håller i två timmar. Ja, i min värld är det så. På hästkliniker är veterinärer oftast  

vanligt med hästar med  mest intresserade av leder, och de tittar inte så mycke på musklerna. Men jag är ju själv 

ryggbesvär? idrottare och jag har inte blivit behandlad i en led med någon tuppkam, som många hästar 

blir. Däremot har jag opererat båda mina knän för meniskskador. Därför försöker jag titta 

 på själva funktionen, fungerar djuret som det ska göra, snarare än att stirra på en kotled. 

10.Vad skulle du säga  Det är nog den som sitter i sadeln som är det största problemet. Man har bristande 

var den vanligaste  kunskap om hur hästar fungerar. Hur man ska rida hästar med olika exteriörer och så 

orsaken? vidare. Muskulatur som får ett tryck på sig, som via en sadel eller vid någon form av 

träning. Den kan bara svara igen med att dra ihop sig. Rider man inte på ett sätt så att 

musklen drar ut sig igen, då blir den bara kortare och kortare. Sedan börjar problemen 

och man kommer inte ur den där onda cirkeln. Så jag tycker att man ska rida så att de är 

friska efter ridpasset. Att man gör den svenska lång-och-låg-varianten och att man ser att 

de fortfarande rörliga. Att man rider mycket lättrining så att hästen får bli friare, komma 

ner med huvudet, böja sig i sidorna och lite sådant. 

11.Men hur är det med Jag tittar på det och jag har en utbildning i sadelutprovning. Jag har en klar attityd i hur 

   sadeln som ligger och man provar sadlar. Så jag försöker att hjälpa till med den biten också. Jag tror att sadeln 

   trycker? har väldigt stor betydelse men det är nog ändå personen som sitter i som påverkar. Men 

en illasittande eller en sadel som inte passar alls måste vara fruktansvärd för hästen. Att 

den inte kan komma ifrån det ihopklämda. Det är ju en sadelgjord till också som är nästan 

ännu värre, för den spärrar ju över bröstkorgsfunktionen. Jag har inte fullfört tanken, men 

jag undrar om man kan ge en akupunkturbehandling, så att man kan få hästen att kanske 

andas bättre och kan slappna av i de musklerna. En del av bröstmuskulationen, när 

frambenet är i backen och så drar den muskulationen kroppen över frambenen, och då är 

sadelgjorden rätt över där. Jag tycker att sadelgjordar ska ha vara med stretch i båda 

ändarna för att den ska kunna leva med hästen. En häst har ju en bröstkrog för att andas 

med! 

12. Hur behandlas de här  I min värld så utför jag akupunkturbehandling och förklarar för ägaren hur de ska rida 

skadorna oftast? hästen. Så att hästen får göra öppnor och slutor för att få hästen att böja på sig. För då 

fungerar böjningen upp i ryggen och där sadeln ligger uppe på. Det är inte så stora 

rörelser en häsrygg kan göra, men större än vad man tror. För när man manipluerar djuret 

och så intresserar man sig för att de ska kunna böja upp ryggen, lika mycket som de har 

en slankrygg. Sedan hänger det mycket ihop med vilken bäckenvinkel de har. Så man 

måste para ihop ridtekniken och muskelarbetet så att man rider hästen otimalt. Att man 

arbetar hästens rygg. Du kan behandla med laser- och akupunkturbehandling men det är 

viktigast att djuret hamnar i en position där den arbetar rätt, använder sina bakben och 

rygg för att ta sig framåt. Det är ett långsiktigt projekt, brukar säga ett tidsperspektiv på 

ungefär tre till sex månader för min patienter. Så kanske man tittar på klockan senare och 

då har det gått ett år. Men ofta har det varit tävlings- och träningsbart hela vägen. 
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Exterirören har ju en väldigt viktigt roll, en häst kan vara svankryggig eller är konstiga på 

ett annat sätt men det går alltid att hitta en metod som man ridmässigt kan stärka upp. 

Många hästar har idag fin teknik och är lätta ihuvudet också. De är lite vildare än förr på 

80-talet. De är lite snabbare i tanke och handling idag. Det är som att köpa en Ferrari och 

trycka gaspedalen i botten,  man åker i diket då också och som också kostar mycket 

pengar. 

13. Finns det hästar med Ja, det finns det ju. Inte direkt i muskulaturen då har det hänt något väldigt traumatiskt. 

 kroniska ryggskador? Men rent tekniskt sätt när det gäller hästen ryggrad så kan det bildas benbryggor eller 

spondylos som det kallas. Kissing spines och intervertebral artroser. Ryggraden kan ta 

mycket stryk och få en pålagring, men då har det gått väldig långt. Man hittar det idag på 

unghästar men vi börjar också rida in dem mycket tidigare än vad man gjorde förr. Förr 

så skulle en sex-sjuåring vara uppe på LättA-nivå och idag ska en 3åring redan vara där. 

Det är till hästens nackdel. 

14. Tror ni att fel utrustning Jag kan inte säga något exakt där men, det finns ju den ekonomiska sparsmånen så det  

 på sin häst främst beror  kan vara åt det hållet. Jag har varit på en sadelfabrik i Rio de Janeiro, som säljer saldar 

på okunskap eller  runt om i världen. Och jag vill kalla de sadlarna för stormhattar. Idag i Sverige så har 

ekonomi? vi ganska hyggligt på föttrerna vad gäller sadlar. Sadelutprovning är ett svårt kapitel, för 

en del säljer sadlar efter manke och jag vill köpa dem efter bröstkorgens bredd. Så köper 

man en sadel efter mankenspassform får man köpa en ny sadel efter var tredje till vart 

sjätte månad. Ja, det är ju också en affärsidé. Jag ser lite mer långsiktigt och lägger på en 

sadel som är lite bredare än hästen och som kommer att passa i framtiden. Undertiden får 

man fylla ut den med något tills hästen har musklat i sig den. Den muskulationen som 

saknas i manke-och ryggområdet där får man stoppa till någon padd. 

15. Hästar ändrar väl sig Ja, precis. Och sedan är ibland så att många är bara intresserade för dressyr eller hopp- 

 mycket mellan vinter  ning. Och har inte någon annan sadel än den. Jag tycker att varje häst ska ha två sadlar 

och sommar? en hopp- och en dressyrsadel. Eller att man har en allroundsadel. Det spelar ingen roll 

vad det är för märke, bara det passar hästen! Och att själva mankområden har en chans att 

bilda muskulatur och inte bli åtklämd. Så när man sätter en padd under så ska den lyfta 

upp sadeln lite så att den spelar med musklulationen som arbetar där under. Det får inte 

kläma ihop ytterligare. Ibland när man lägger under fårskinn så nyper den ännu mer. Men 

sadlar som är från Prestige, Amerigo, Dominus och där verkar det som att de har tänkt till 

lite. Att sadeln öppnar upp sig framåt och så de kan jobba mer med sina bogblad. 

Tyngdpunkten i sadeln är också viktigt kontra hästens tyngdpunkt. 
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Intervju 3 

 

Namn: Joséphine Beckman 

Roll:Instruktör 

Datum: 28-04-2011 

Plats: Joséphines balkong 

Ort: Sjöbo, Borås 

Media: Kamerainspelning med ljud, röstmemo på mobiltelefon 

Längd på intervju: 37 minuter 

Intervjuare: Sara Dahlqvist, Textilhögskolan i Borås 

 

 

 

 

1.När fick du först ditt  Började rida på ridskola  när jag var 6 år och fick min första häst vid 11.  

intresse för hästar? En New Forest som var en välmeriterad hopphäst. Så åkte direkt in i 

klubblaget. Sedan har jag tävlat upp i medelsvår i både hoppning och dressyr. 

Sedan har jag tävlat i debutant i fälttävlan, ponnygalopp, volitge, monté. Nu på 

senare tid efter olycka -95 då jag fick korsbanden avsparkade, kunde jag inte 

hoppa längre. Då blev inritkat på dressyr och sedan western år 2000. Sedan 

efter min bilolycka blev det mest western och promenadridning. Har haft en hel 

del hästar genom åren, det är väl en 10-11 hästar jag haft. Alltifrån miniatyr 

shettis till American Curly. Blir 36 år av hästar i år då jag fyller 42. 

 

2. Vad har du för Jag har haft bra instruktörer, är annorlunda som person och har ett faktiskt ett 

 utbildning? ett handikapp. Jag har autism, vilket gör att jag kan snappa upp detlajer och 

lever mer i nuet. Det ger min faktiskt en fördel för jag kan förstå hästar, på ett 

sätt som andra inte gör. Har givetsvis gått kurser och så. Men har ingen 

instruktörsutbildning utan utgår ifrån känsla.  
 

3.Vad tycker du om  paddar? Det kan vara bra med sadelpaddar om du har en unghäst som inte har några 

muskler eller som är lite tunn som man vill träna upp, då tycket jag det är ok att 

man använder paddar för att få en sadel att passa bättre. Då ligger inte sadeln 

på bogbladen och trycker. Något som är viktigt är att om hästen har en rak rygg 

måste bommen på sadeln också vara rak. Om motsatt om ryggen är sväng så 

ska sadeln vara svängd. Men däremot om man använder paddar för att de är för 

stort utrymme vid bommen, så länge bossorna ligger på ryggen som det ska. 

Men du kan inte använda en sadelpadd till en sadel som är för liten redan från 

början. 

 

Jag har ett schabrack och till dressyrsadeln använder jag en gelpadd för att få 

bättre stötdämpning. Men jag har inte den för att sadeln inte ligger bra. Hidalgo 

har inte byggt upp den muskulationen jag vill ha på honom än, så måste 

använda padd på honom just nu. Nu fäller han också då är han väldigt ömhud. 

Då vill jag ha en bra sötdämpning. Till hoppssadel använder jag en 

fårskinnspadd och det har jag i det syftet, att i landningen så åker sadeln fram 



77 

 

på bogbladet. Då skyddar fårskinnspadden främre delen som bromsar upp den 

stöten. 

Hoppsadlar är dessutom inte gjorda efter hästen utan för ryttaren på. Alla 

hoppsadlar ligger i bakvikt. Det ger väldigt mycket påfrestning på hästarnas 

bakparti vid ridningen. Det är viktigt som ryttare att man är medveten om 

varför man har viss utrustning och vad det ger får påverkan på hästen. 

Har någon av dina hästar   Ja, absolut. Det kommer du inte ifrån,  för hästar är inte gjorda att rida på. Så 

fort  

varit ömma i ryggen?  man stätter sadel som inte ligger omptimalt så får du ett feltryck och då får de 

ont i muskulationen. Det är den den svarta och hemska sanningen! Jag har haft 

hästar som har haft ont i ryggen. 

Vad är det som har  På Bifrost var det det stormen Per som orskade en överanstränging. På min 

andra 

orsakat det på dina hästar? häst Promise är det mentala men även utrustningmässigt som har orsakat det. 

Vi kan rida henne barbacka, men hon hatar sadlar. Hon har en 

mentalblockering där, och då står spänner hon sig. Och det påverkar hela 

hästen och inte just på den punkten. Sadeln är välanpassad men mentalt gör 

den inte det. 

 

 Promise har ett bra sadelläge så det är inte svårt att hitta en sadel som ligger 

bra och ger ett bra och jämt tryck. Hidalgo fick ont i ryggen för att han var 

sned i bäckenbenet. Det gav spänning i ryggen och stelhet i nacken. Sedan när 

kiropraktorn löste upp det så löste det så mycket annat också. Sedan tycker han 

inte så mycket om sadlar, speciellt inte nu när han fäller. Så det är barbacka 

som gäller. Men han gillar  dressyrsadeln mycket bättre än hoppsadeln.  

 

De behandlingar jag har gett mina hästar är kiropraktik, massage och 

stretching. Eller djävulsklo och skrittpromenad vid hand. Hästar måste röra på 

sig. 

 

Vad är det du sysslar  Just nu har jag gett lektioner i dressyr, hoppning, balansövning, 

promblemlösning när 

med mest? hästar har haft ont. Som har haft rörlighetsstörningar, diffusa hältor, 

sadelproblem, smärtproblematik i hela kroppen. När ryttaren undrar varför 

hästen inte går fram och när jag kommer dit så, så har jag känt att hästen är 

stenhård i muskulaturen. Då har den haft så mycket mjölksyra och 

slaggprodukter att den kan inte röra sig. Så har det visat sig att den har 

pålagringar i hela halskotaspelaren. Atros har blidats, alltså brosk. Då blir ju 

rörligheten sämre, man kan injicera med kortison för att luckra upp det,  men 

det är inte säkert att det fungerar. Det finns alltid en orsak varför ett ben vill 

pålagra sig. Den härdar något som är svagt och det är en process som hela tiden 

kommer att fortsätta. 

 

 Hästens nackdel är att de tiger i sin smärta ända tills det inte går längre. När det 

inte går längre då är det försent. Vi människor är skyldiga att vara lyhörda på 



78 

 

beteendeförändringar. Så jag är ute och hjälper människor med deras hästars 

problem, vanlig ridning, kommunikation, samspel. Lära människor att börja 

känna istället för att rida tekniskt.  

 

Vilken inriktning av Ingen. Är inte direkt inriktad på någon. Dressyr, klassisk, barrock ,western 

eller  

 ridkonst tycker du någon annan ridkonst kan man lära sig rida teknsikt. Men att lära att sig känna 

 mest om?  känslan i de olika ridkonsterna. Vilken skillnad det gör om du följer med eller 

mot hästen i rörelsen, det spelar ingen roll vilken dicsiplin du rider.  Jag tycker 

inte om någon disciplin mer eller mindre. Men tycker att all ridning är teknisk 

så länge man inte har förmågan att inte känna. Blinda människor som rider 

utvecklar en riktigt känsla. Har Bifrost på foder hos en familj som har en son 

som är blind. Han kom 3:a i en dressyrtävling. Han rider på verklig känsla. 

 

Studiebesök 
 

Studiebesök på Euro Horse, Svenska Mässan, Göteborg 25-02-2011 
 
Eurohorse är en hästmässa som höll till i Svenska Mässan i Göteborg. Där fanns det 

mängder av återförsäljare av hästprodukter, försäkringsbolag inriktade på hästar, 

hästtransportförsäljning, uppvisningar och mycket mer. De har ett samarbete med 

Göteborg Horse Show och Hästföretagarforumet. Mässan hade i år en besökssiffra på 

79.815 stycken besökare.
37

  

 

Det var fullt med människor inne på mässan den 25:e februari och alla trängde vid de 

olika återförsäljarna av hästprodukter. Några av försäljarna som stod där var MyOne, 

Börje Tingsryd Hästsport och min samarbetspartner för det här arbetet, Northern Well.  

 

Det fanns mängder av olika sadelpaddar, med olika funktioner och pris. Det fanns 

mängder med olika fårskinnspaddar i de olika tjocklek och färger.  Men även mycket gele- 

och silikonpaddar. Designen var för de mesta ganska snarlik det som finns idag att köpa 

via butik och internet och det var inte speciellt mycket billigare på mässan.  

 

Besöket gav mycket inspiration vad gällde färger, design, utförandet och prissättning av 

en sadelpadd. 
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Studiebesök på Lagotech 13 april i Angered, Göteborg. 
 

Lagotech är ett företag som funnits 30 år på den nordiska industrimarkanden och några av  

deras produktgrupper är industrilack, släppmedel, färg, härdplaster polyuretan i olika 

former och densiteter.  Sedan några år tillbaka blev de en del av stora kemikoncernen 

BASF. Deras största kundgrupp är småföretag där de levereras främst lack och 

släppmedel. De har idag 8 anställda och omsatte 28 miljoner med en vinst på ca 700 000 

kronor år 2010.
38

 

 

Vid mötet med VD:n Göran Ahlqvist på Lagotech så berättade han vad de arbetade med 

och utvecklade på företaget. Han berättade om sitt arbete och de produkter de sålde till 

olika industrier. Göran visade sedan upp de olika spacermattor de använde sig av och olika 

typer av polyuretan densiteter. De använde sig av en distansväv men den hade inte de 

egenskaperna som sadelpadden behövde.  En orange gummiaktig bit och var riktigt 

intressant. Den var rätt klibbig, mjuk och böjlig. Det kanske skulle klara av kravet som 

antiglidmaterial?  

 

Göran gav en rundtur i deras laboratorium, där de blandade ihop diverse 

polyuretanblandningar och andra kemikalier som exempelvis släppmedel. Där fanns det en 

större bit av det gummimaterialet som han visade upp tidigare. Han gav bort biten till mig 

för att jag skulle kunna testa den. Göran informerade mig om de hårda föreskrifterna om 

hanteringen polyuretan är och bad mig läsa Arbetsmiljöverkets
39

  föreskrifter om 

härdplaster. Han skulle försöka fixa blandning och släppmedel så fort som det var möjligt. 

Sedan gav han tips på hur man skulle kunna göra en gjutform i trä och lite andra 

synpunkter på hur man skulle lyckas bäst med sin blandning. 

 

 

Bilaga 5 - Enkätundersökning 2011       

 

136 svar 

 
Fråga 1 är de deltagandes personuppgifter som inte lämnas ut i denna rapport. 
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 http://www.foretagsfakta.se/Angered/Lagotech_AB/605936 2011-04-1 90:20 
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 http://www.av.se/dokument/afs/afs2005_18.pdf 2011-04-13  16:30 
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2. Har du egen häst? 

 

 
 

 
 

 

Antal EAS: 0. Antal svarande:  136. 

 

3. Har du haft svårt att hitta passande sadlar till 

din häst?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal EAS: 10 av 136 (=7,35%). Antal svarande:  126. 

 

 

 

 f % 

Ja, har flera 100 74 

Ja, ha en 30 22 

Nej, rider andras 3 2 

Nej, rider inte alls 3 2 

 f % 

Ja 93 74 

Nej 33 26 
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4. Om ja, varför? 

 

 
 f % 

Hästens smala manke 9 9 

Hästens breda manke  23 23 

Hästens låga manke 19 19 

Hästens höga manke 19 19 

Hästens smala rygg 2 2 

Hästens breda rygg 45 46 

Sadeln glider framåt 37 38 

Sadeln glider bakåt 12 12 

Omusklad häst 10 10 
 
Antal EAS: 38 av 136 (=27,94%). Antal svarande:  98. 

 
sadeln glider framåt för att ponnyn är överbyggd bak. 

Hästen har ändrat kropps/ryggform från det hon kom till mig och började ridas kontinuerligt. sadlar har fått 

bytas efter hand 

Sadeln på min häst kan ibland glida både fram och tillbaka. Har hittat en äldre stübben som ligger OK men 

den skulle helt klart kunna ligga stadigare. 

Har dessutom ett gäng småhästar, främst shetland och där har man ju ett permanent problem med sadlar som 

glider frammåt eftersom att dom har så låg manke. 

kort rygg. har flera hästar= flera problem 

Kort svängd rygg 

Rak rygg. Många av de sadlar som fanns på marknaden hade mer av en bananform. 

Flera olika hästar och ett antal sadlar gör att passformen inte alltid är perfekt.  

fölmage 
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rund mage... 

Hästens rygg är fö kort, så sadeln jag köpte (ny) tryckte på muskelaturen bak på ryggen så det uppstod en 

knuta på rygraden. Detta berodde på, enl. sadeltillverkaren, sadelns uppbyggnad samt min sits. Fick en ny 

sadel av tillverkaren som bygger på ett annat sätt. La även på en annan typ av pad, som bygger upp ngt på 

bogen. Är nu mkt nöjda båda två. 

Olika hästar 

Kort rygg 

Hästens korta rygg 

lite olika andledningar som att hitta en lagom sväng sadel och rundade putor samt mkt knä stöd för ryttaren 

Ibland feta hästar... 

Han har även kort rygg 

Bogbladsvinkel och rygglinjens utformning och längd i förhållande till rytttarens kropp.  

Inköpt tjock häst och en utan manke 

Min häst har normal manke och rund välmusklad rak rygg och hon har mycket rörelse i kroppen. 

Hästen har också mycket kort rygg 

häst 1.bred rygg smal och hög manke lite omusklad 

häst 2. bredrygg, måste musklas om, sadeln glider bakåt 

rytare, sne i kroppen 

Olika kroppsform vinter och sommar... 

stora rörelser i sina bogblad 

Min förra häst var ponnyerna ovanpå trots att hon var sv hbl. På henne låg sadeln endast stilla med en sk 

antiglidpad. Problemet med den var dock att den på sommaren brände så hon lätt fick svullnader, så då 

kunde jag inte använda den.  

Hästens megakorta rygg... 

kort sadelläge 

kort sadelläge - långa ryttare 

Unghäst som inte växt till sig helt än. 

Hon är dessutom ngt svankig med stora bogblad som pressar sadeln bakåt. 

Vi har ca 5 olika sadlar som används på samtliga hästar. Då vi har utbildningsstall är det omöjligt att ha en 

måttanpassad sadel till varje häst varför pad istället används för att få en acceptabel tillpassning. 

Haft en illasittande sadel hos förra ägaren så hon är jättekänslig för om sadeln sitter det minsta dåligt 

Kort, rak rygg 

Flera alternativ stämmer då mina hästar är mkt olika i kroppsbyggnad 

 

5. Hur löste du i så fall problemet? 

 
gelpad som vi blöter i vatten innan 

men det fungerar ju inte på vintern så då rider vi mest med en voltigejord med stigbyglar 

Har inte hittat någon bra lösning 

duktig sadelutprovare hjälpte oss hitta passande sadel Jenssen  

Banta hästen ,fårskinnspadd, stoppa upp högre bak 

Har provat ut en sadel som sitter bra, på unghästen med låg manke, bred, används sadelpad. 

La in extra fram på paden 

gel pad 

Letar fortfarande passande sadel. Har en gammal sliten westernsadel som passar. VArvar med att rida 

barbacka 

Först har jag provat med div. paddar, men sedan tagit hem sadlar frö prov. Senast tog jag ut sadelutprovare 

och provade flera olika modeller medan de ´experterade´ 

Förbygel på den större hästan och svanskappa på i stort sett alla ponnyer. 

Glidpad och en bra vojlock 

genom en neoprenpad  och tunnare filt ovanpå som breddade manken och ryggen samt en brösta som höll 

sadeln på plats. 

kontaktade en bra sadelmakare från Frankrike 

Hittade en bra sadel tillslut. Hästen blev mer musklad. Använde under en tid diverse underlägg. 
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Padd/sadelunderlag på smal häst för att få lite större sadel att ligga. Det är svårt att ha både hopp- och 

dressyrsadel till varje häst, så ibland kan det räcka med en padd för att sadeln ska ligga. 

med olika paddar för att höja sadeln och få den att ligga kvar 

fårskinnspad. och leta sadel tills man hittade en.... 

Rida Barbacka. 

Hittade till slut en som passar tillfredsställande. 

Tog hjälp av en sadelutprovare som beställde nya sadlar, i ett fall väntade jag in en begagnad som sedan 

även skickats till sadelmakare för omstoppning. 

med pad, brösta 

sadelutprovare provade 15 olika sadlar 3 låg bra tills vi galopperade då var det bara en. 

westernsadel till russ stoet. På fjordingen hoppar jag av och rättar till sadeln , främst under framridningen. 

Sadelpad under en tid. 

Ryggen reste sig och fick mindre markerad manke med mera backträning. 

Förbygel och padd.  

Bomlös sadel 

formpressad sadelpad 

Barbacka, paddar, filtar, akademisk sadel,  

Olika paddar! 

Rider barbacka 

Ny sadel, fårskinn som stoppar samt Le Tixerantgjord 

se ovan 

Olika sadlar till olika byggda hästar. 

Fick specialbeställa sadel. 

Provade runt allt på marknaden 

Barbacka pad och en del islandshästsadlar 

kort sadel 

Provat mkt. Aktion pad. 

Hittade en sadel som var så kort som möjligt 

Har inte hittat sadlen ännu.  

rider med armens sadlar på turridningen 

måttbeställd sadel 

Hittade en sadel som passar bra 

Sadeln byggs om . vi har en av sadelmakare special mellanlägg med fårskinn och iliggande pads 

Har haft en hemmgjord pad av Neopren  

Sadelinprovning av kompetent person. 

bomlös sadel 

Kunde ej använda bomlöst, men hittade till sist en bomsadel som funkade med lite bredare sadelgjord 

Bomlös 

Har provat mig fram med flera olika sadlar, anlitat sadelutprovare och gått på känslan som jag fått när jag 

ridit. 

Sadelpad 

En Torsionsadel 

antiglid till häst 2 

westernsadel till häst 1 med fårskinn under/framtill 

Köpte en tillräckligt bred sadel och en pad som jag kunde fylla i extra material för att hästen ska kunna 

muskla sig framtill (hon hade en för trång sadel innan som gjorde att musklerna förtvinade fram.) 

Pad, polypad, ibland svanskappa 

Gjort en sadel som ska passa honom nu. . Men har en till häst som jag letar sadel till . . verkar vara 

OMÖJLIGT. . 

pad 

Provat förgjord=kass! 

Gelepad- ok men inte jättebra. 

Rider med pad ibland o sadel ibland 

Provat olika tumbredder  

Rider för tillfället barbacka. 

jag hittade till slut en sadel som passade och lätt tillverka en 



84 

 

fårskinnspadd med fickor 

Bomlössadel 

Tillräckligt bred bom till ena hästen, den andra hästens saker ligger bra men inte still. 

Har antingen sadel med antiglidpadd samt svängd gjord, eller rider barbacka/med enbart vojlock eller pad. 

Fårskinnspad 

hittade till slut passande sadel i kombination med antislippad 

Sökte tills jag hittade en bra sadel. Periodvis använt sadelpad 

Bytte sadel, använder antiglidpad samt bra anatomisk sadelgjord 

Åkte fram och tillbaka i början...hämtade,lämnade sadlar för att prova 

Har en tjock teddypadd under tills han har växt till sig. 

En sadel som var en strl större i bomvidd och fårskinnspadd. 

Pad av olika typer. Ibland förbygel/svanskappa. 

Köpte en sadel som passar 90% av alla hästar 

Specialbeställt en dyr sadel 

Lånade hem sadlar i mängder för provning i alla prisklasser, tog även ut en sadelutprovare som provade ut 

en jag köpte men som visade sig vara dålig iaf. Dock kunde hon ha sadeln jag köpte till den andra hästen i 

samma veva :) 

Jag använder emellanåt förgjord. Men mest blir det att jag rider barbacka, jag har EN sadel som passar 

vilken häst som helst. Men den går inte längre att få tag iSå den är jag rädd om. 

VI ANLITADE EN SADELUTPROVARE 

Försöker att banta hästen.. 

Köpte bomlös 

Har en vojlock med extra neopren dämpning under sadeln. Fungerar mycket bra för min häst. 

Tog hjälp av en sadelutprovare 

Har ännu inte hittat en. 

anlitade en sadelutprovare med ett mycket stort utbud på sadlar 

Bytt sadel ofta 

Pad 

Olika gjordar och vojlockar, pads, svanskappa ibland 

tjock sadelpad 

formiga schabrak och formiga-gjord fungerade på min förra häst. På den nya hästen har en antiglidgjord från 

Eric le Tixerant hjälpt. Nu kombinerar jag den med en bomlös sadel från soft-saddles. Till den bomlösa köte 

jag en vojlock med löstagbara pads, så man kan lägga i inlägg om det skulle behövas. 

Jag prövade många olika sadlar men det slutade med att jag fick beställe en helt ny 

Har tyvärr inte kunnat lösa det! ej löst problemet, rider barbacka. 
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6. Har din häst någonsin blivit diagnoserad att ha ryggbesvär eller ryggskada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antal EAS: 7 av 136 (=5,15%). Antal svarande:  129. 

 

7. Om, ja varför? Vad var orsaken? 

 
Inte direkt diagnos, men han reagerade med ömhet i ryggen då vi köpt en ´ny´ sadel som visade sig vara 

skev i ena sidan. Bort med den och han var bra igen! 

Ngt tät i  tornutskott alldeles ´bakom manken...  

En häst vi köpte för 3 år sedan hade tätt mellan kotorna, vet ej orsak. En av våra andra hästar gick omkull i 

hagen för ett par år sedan och fick 6-7 kotor sammanpressade. Något som tyvärr visade sig först efter några 

månaders ridning. 

Överansträngning pga stormen Per som innebar springande i hagen för mycket. Blev hat på frambenen. 

Därav belastning symtom i ryggen för överansträngning av bakdelen. 

sadeln låg inte bra när han rörde sig 

Var på Husaby hästklinik. Där gjordes en utredning.Den här visade att en muskel var ansatt och 

överansträngd. 

Det var förr när vi visste mindre om sadlar. Men,helt klart kom problemet från sadlarna. 

ej häst 1 men häst 2 (ny haft i 2 veckor) är öm i rygg och kors.....masseras varje dag, sadelutprovare är 

kontaktad 

Dålig ryggmuskelatur, ibland beroende på fel sadel 

karprygg, omusklad 

- 

tryck av sadel. 

Ny muskling efter att ha varit galopphät i 10 år.  

Efter att ha halkat i hagen fick han en låsning som åtgärdades 

Förmodligen att tidigare ägare inte varit uppmärksam på det. sadel? musklad? Svårt att veta... 

Nja massören påpekade tidigare att området vid ländryggen, där sadeln ligger ann var lite ömt, innan jag 

bytte sadel och neoprenpadd. Med nuvarande vojlock och ny sadel är problemet borta. Obs islandshäst 

Fråga 6: Ja, men ingen veterinär-diagnos. Troligtvis våld mot bakdelen i hage/fall odyl. 

Sadelknutor som undantag i försäkringen men den hästen är idag 26år 

öm i ryggen, säkert riden i fel form, kanske sadel som ej varit optimal, inga allvarliga problem hittills som 

tur är, 

 f % 

Ja 18 14 

Nej 111 86 
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8. Vilken behandling eller åtgärd rekommenderades? 

 
Ny sadel. 

Måste jobba i  ´rätt´ form ! Väl tillpassad utrustning. 

massören hittade en liten låsning i läden. Den försvann när hästen gick över bommen i transporten... 

Veterinären gav en kortisonspruta i ryggen till hästen som gått omkull i hagen, men kunde ej åtgärda 

grundproblemet. Så vi tog ut en kiropraktor som rättade till problemen på båda hästarna, och hittade på så 

vis också andra små fel som nu har blivit åtgärdade. Har idag två mycket gladare hästar! 

Genom Massage och Kiropraktik samt streching.  

vetrinär, och ny sadel 

Vila och barbackaritt under ett par månader tills svullnaden / kulan försvunnit. 

Hon fick också massage av en hästmassör. 

Osteopat el dyl. Byt sadel! 

får hem eq om 2 veckor 

Utprovning av annan sadel eller omstoppning av den befintliga 

Craniosakral terapi tar vi varannan månad 

massage, förutom mer ridning 

- 

byte av sadel, fårskinnspad, gel pad, arbeta hästen i bättre form för att få bättre ryggmuskulatur. 

Osteopat kommer vid behov, men det har egentligen suttit längre bak vilket periodvis gett ömhet i 

ländryggen.  

Kiropraktor åtgärdade, stärkande dressyrövningar. 

equiterapeut varit hemma några ggr och gett behandling. Köpte back on track pad. Glider dock. Ligger inte 

still.  

Massage, byta neoprenpadd, som var för kort, och se över sadeln. Stärkande arbete i låg form. 

Det var en gammal skada som återkommit. Jag anlitade två olika equiterapeuter som har behandlat 

framgångsrikt. 

Inga besvär idag 

Vi har kontinuerligt en kiropraktor och massör som kommer hit till hästarna. 
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9. Använder du eller har använt dig av en sadelpad? 

 

 

 

 

 f % 

Ja 71 52 

Ibland 39 29 

Nej 26 19 
Antal EAS: 0. Antal svarande:  136. 

 

 

10. Om ja, varför?  
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 f % 

För att sadeln inte passar  35 32 

Antiglid 43 39 

För att få en bättre kontakt med hästen 9 8 

För att hästen ska få bättre och friare rörelser 28 25 

Hästen har ryggproblem 7 6 

Omusklad häst 36 33 
 
 

Antal EAS: 26 av 136 (=19,12%). Antal svarande:  110. 

 
Stötdämpande. 

För att få rätt vinkel, sadel, häst 

Använder alltid pad eftersom den ger en mjukare anläggningsyta. 

Då jag använt det har det varit av olika anledningar: 

* Tillfälligt då sadeln ej passat (hamnat i bakvikt, aldrig då den varit för trång) - kilpad av skumgummi. 

* Velat öka värmen över ryggen, på vintern t.ex. och då är det fårskinn som gäller.  

* För stötdämpande effekt - Gelpad. 

När man har westernsadel så använder man en pad under. 

Min dotter använder en fårskinnspad under för att minska på stötarna.  

Ibland på en försäljningshäst för att sadeln inte passar optimalt, eller som antiglid på mina tävlingshästar två 

av dem)  

Unghäst 

Använder alltid pad till unghäst och ibland till äldre hästar som ´stötdämpning´ 

krävs specialpad för att kompensera för sadeln 

Vissa perioder i samband med ex pälssättning och fällning så faller hästen ur en aning i muskler och hull. 

Jag är western ryttare och använder i regel tjockare pads.  

Min häst får lätt hudirritation när han svettas mycket. 

för att lyfta sadeln baktill. En bredare bom vore bättre, men sadeln ska passa flera hästar. 

stötdämpning 

se tidigare svar 

använder samma sadel på olika hästar (rider bara kortare perioder på samma häst) 

För att jag tror att hästen tycker om det 

För att fördela trycket bättre från sadeln 

Ny sadel som ligger bättre med en vojlock med neopren på ovansidan under sadeln. Kan vara inbillning att 

det fungerar bättre men eftersom upplevelsen är possitiv så fortsätter jag med detta konsept.  

Tryckavlastning 

Använder antiglid istället för vojlock. 

Jag har en Balance-sadel, som bygger på att man börjar använda den med en serie paddar, som plockas bort 

varteftersom hästen musklar sig. 

Har under tidigare år också experimenterat med paddar av olika slag, har ridit i åtskilliga decennier. F n 

använder jag en vojlock med fårskinnsundersida utmed anliggningsytan och ingen pad, eftersom hästen har 

rund manke som passar min vida sadel. 
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11. Vilken sorts sadelpad använder du dig av?  

Går att kryssa i fler än en 

 

 

 

 

 f % 

Fårskinn 65 60 

Silikon/ Gel 63 58 

Skumgummi  20 18 

Memory foam (minnes skum) 7 6 
 
 

Antal EAS: 27 av 136 (=19,85%). Antal svarande:  109. 

 
´tempur´ är det det du kallar mamory foam? 

tovad pad 

Jag har en renskinnsfäll som jag ibland använder 

neopren 

Ullmaterial av någon sort - vet ej riktigt 

formpressad vet ej material 

Renskinnspad 

Kombination av mocka och neopren. 

Neopren 

tempurmadrassliknande skum 

Renskinn 

Fårskinn för att fylla ut och antiglid för att sadel i vissa perioder glider frammåt. 

Fulskpäls/ teddy eller polypad 

och ull 

Osäker på materialet den är fyrkantig, svart med hål i, något slags syntetmaterial. 

samt ibland även kilpaddar, dock inte allt samtidigt... 

Textilvojlock som har fastsydd neoprenpadd på ovansidan. Neoprenpadden ligger då under hela sadeln, det 

blir inga ´skarvar´ som kan förorsaka någon form av ojämnhet eller tryck på ryggen som hästen kan uppleva 

som obehagligt..  

Poly Pads 
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12. Vad kan du tänka dig att betala för en sadelpad som är optimal för dig? 

 

 

 

 

 f % 

upp till 100 kr 1 1 

101 - 200 4 3 

201 - 300 16 12 

301 - 400 18 13 

401 - 500 25 19 

mer än 500 39 29 

oväsentligt 31 23 
Antal EAS: 2 av 136 (=1,47%). Antal svarande:  134. 

 

 

13. Har du några egna idéer kring utformningen av en sadelpad som skulle vara 

optimal för dig? 

 
antiglid, stötdämpande men ej för hög, följsam, lätt vikt 

Nej inte på rak arm, men funderar på om pad för MC bruk kan vara ett alternativ 

Padden av fårskinn är för tjock sadeln hamnar 10 cm högre än vad ponnyn är. sadeln åkte också runt vid ett 

tillfälle, det blev ostadigt. "tempur"-padden ligger bättre, dock verkar den bli jättetunn när den blivit varm 

efter en timmas ridning - är den verkligen till nytta då? 

slät fram förhöj bak. 

Har tillverkat en egen en gång med en stolsdyna vid bakvalvet 

Inte för tjock, eftersom sadeln ska passa hyfsat från början. Paden ska alltså inte gör att sadeln bli för trång! 

Dessutom försämras kontakten om den är för tjock. 

Integrerad med vojlock/schabrak.  

Fickor där det går att ändra paddens placering, form och volym. 

En pad där man kanske kan justera där det behövs. I ett material som anpassar sig efter hästen ! 

Tyvärr inte... 

Inte för tjock men stötdämpande. Gärna i ett material som andas. 

Naturligtvis vill man ju att den ska ligga stadig under sadeln, det är ju alltid lika irriterande när man sitter på 

hästryggen och inser att den glider både hit och dit. 
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En pad med silikon eller annat material som kan fördela vikten över ryggen  o manken så att trycket inte blir 

endast mitt över hästen utan delas på en större yta, och som kan kylas på sommaren,värmas på vintern. 

Tyvärr inte, för som det är nu så har jag väl anpassade sadlar till hästarna i stallet och inga hästar med 

ryggproblem. Får väl lov att erkänna att jag kan lägga dit en fårskinnspad ibland för det är snyggt. Men det 

blir inte många gånger/år.. 

nej 

Har tyckt att gelpad med fårskinn vore det optimala, men det får inte fastna smuts i ytmaterialet. Ska gärna 

vara lätt att tvätta i maskin! 

---------- 

Den skall lätt att anpassas till sadeln utformning, ligga stadigt under utan att glida mellan sadle och vojlock, 

vara av god kvalité så hållbarheten är lång. Lätt att tvätta, och gärna även en pad som man kan rida på utan 

sadel om så önskas. 

Viktigt att den fördelar trycket utan att skapa tryckbelastning på några ställen. Får gärna andas och vara lätt 

att hålla ren. 

Lätt-tvättad, släpper igenom överskott av värme "andas", snygga färger, bra passform, olika storlekar att 

välja bland och stötdämpande. 

Helst ser jag att sadeln passar utan pad. Men om det av någon anledning är så att sadeln inte passar men att 

det finns hopp om att den kommer att passa (bara hästen musklar sig, går ner i vikt, osv) skulle jag på 

sadelutprovarens rekommendationer använda pad. 

Om det skulle visa sig att även en väl anpassad sadel skulle fungera bättre eller om hästen av annan 

anledning skulle gynnas av en pad så skulle jag också kunna tänka mig att använda en. 

I dagsläget har jag dock inga önskemål eller idéer. 

ska vara enkel att tvätta, behålla passform och kvalitet.  

att den passar häst och ryttare 

Jag blir helt tokig på att jag först måste lägga på dressyrshabraket, sedan padden, sedan sadeln, sedan knäppa 

alla kardborreband för att få allt att sitta och när allt ska av måste jag ta bort padd och shabrak och lägga det 

ovanpå sadeln så att de är lätta att lägga på nästa gång.  

Gör jag inte i denna ordning ligger inte shabraket och padden bra mot hästen, de skrynklar sig och hamnar 

snett och fel. 

Blir tokig på detta. 

Vill bara "slänga på" sadeln och rida. 

Det tar sådat krångel och extra tid! 

En kombination av sadelpad och shabrak kanske? 

Ett uppbygt shabrak?! 

Jag skulle vilja ha en padd som verkligen funkar! Funkar padden och verkligen håller sadlen där den ska så 

är det värt varenda krona!  

Inte för stor och tung. Material som är bra för hästen. 

Hårdare pad som avlastar ryggmuskelaturen 

Se till att den är "tom" på mitten, dvs utformad som sadeln bossor!! 

En kombination av de två jag har i gel. En hel och en som bygger fram. Lättare att lägga på . 

Ingen aning men om jag skulle behöva så antar jag att men hittar det man behöver. Är väl bara en fråga om 

tålamod. Priset kvittar om nödvändigt. 

Uppbyggd med kanaler så att man kan byta och själv anpassa efter hästens behov. 

Missuppfattat frågan tror jag. Trodde det var en typ av barbacka pad som ni menade. Men det är väl troligare 

en som läggs under sadeln? 

en multi funktionel pad som man skulle kunna "fyla" efter behov. Typ extra skivor med pad och en häst 

behöver mer paddning fram eller så. 

går det att göra dom med sadelväskor? 

Kanske att paden i framkant har en liten upphöjning. 

Möjlighet att ändra stoppningen. 

Hygieniskt material, lättskött, med tunnel för ryggrad och god passform 

nej tyvär 

Den special vi fick gjord av olof från ingdams fungerar perfekt då man har fler hästar än antal sadlar, samt 

unhästar som utvecklas mycket snabbt vilket kräver förändring av sadel/pad oftare. 

Ngt som vinklar upp för manken. Ngn forma av pad som hindrar att bomlöst glider fram och trycker på 

manken.  
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Det beror helt på hur bra padden verkar vara. Jag är väldigt prismedveten och försäker leta av marknaden. gå 

på goda rekomendationer och tittar och känner själv. 

en man kunde bygga om så jag som är sne som ryttare inte sliter på hästens rygg och sadel 

Jag vill gärna att den går att variera om häster musklar sig och behöver tunnare pad. Den ska också gå att 

tvätta.Men det är viktigt att det är enkelt att förstå hur padden ska användas. 

Formbart material som behåller sin mjukhet även när det packas. Jag tycker att polypad är bra men den är 

för tjock i vissa fall. 

det enda jag tänker på som alltid är krångligt är fastsättningen. först en vojlok och en pad=( 

och på en dressyr sadel finns inga stroppar 

Utan storvuxnas är bra, men möjlighet att ha ibland e optimalt. Gärna lite knästöd! Gärna handtag lätt att 

hänga på krok utanför boxen. 

Stabil, ej glida, ej ge hästen tryckskador, plcering av stigbygel så att en korrekt sits underlättas. 

en pad som man kan flytta eller få i olika utfarmanden, beroende på vad man saknar eller vill åstakomma. 

Den måste fungera även när det är varmt! 

Jag vill egentligen inte ha någon sadelpad, men om jag måste för att hästen ska må bra blir det oväsäntligt. 

En med möjlighet att justera efter hästens ryggstatus. musklad, omusklad. 

Att den inte glider, att den ligger bra mot sadeln, att man inte upplever att man sitter HÖGT OVANPÅ 

hästen.DET GÖR DOM FLESTA!  

Viktigt är oxå att den känns "snäll" mot hästen... 

Gillar egentligen gel-pad men de håller inte särskilt länge tyvärr. Har skumgummipad nu som fungerar bra. 

Lätt att rengöra, ventilerande(andas) gärna naturmaterial. 

 Vändbar....alltså att man kan använda den både för att höja sadeln bak eller fylla upp fram bakom manken 

där en del hästar är lite muskelfattiga. 

Om en sadelpad hade kunnat lösa fler av problemen samtidigt, dvs gick "stoppa" efter varje häst hade jag 

betalat mycket för den. Då slipper jag ha en massa olika persedlar som tar plats och får ändå samma goda 

funktion. 

Utskärning över manken 

Vet inte, allt är redan så dyrt, så inte är jag beredd att betala så mycket. Jag kan inte kryssa i en summa, man 

blir bara besviken om den inte fungerar sedan. Man köper för många onödiga saker som ofta är för dyra. 

Visste jag i förväg att DEN passar MIG & MINA hästar, ja då behöver man inte köpa en massa för att 

komma fram till rätt allra sisTA GÅNGEN JAG KÖPER NGT. 

det skulle vara en att den var lite tunnare fram (lite) och att den sitter bra. 

Ja den jag har fungerar utmärkt och är optimal just nu tills jag hittar en bättre. Vojlock med fastsydd 

neoprenpadd som hår under hela sadeln. Men jag skulle kunna tänka mig även en som formar sig efter häst 

och sadel. Viktigt att det inte blir några "skarvar" 

Jag vill istället ha en bra sadel som jag dessutom kan ställa in efter årstidsförhållanden/otränad odyl. Bra 

med utbytbara koppjärn. 

Det är naturligtvis inte helt ovänsentligt med priset,  men finns en pad som passar till flera hästars ryggar o 

sadlar så blir det ju billigare i längden än att köpa flera olika. 

Jag tror det är bra att man kan lägga i egna inlägg eftersom hästens muskling ändras.Har inte testat, men är 

väldigt nyfiken på memoryfoam. Jag har testat Parellis shabrak/pad, men det är för hårt tyckte jag (låg 

däremot helt stilla). TItta på softsaddles shabrak/paddar, de är intressanta. Nu har jag köpt deras HAF-

vojlock. Tror den hade varit ännu bättre om öppningen för paddarna varit vänd uppåt, då kunde man lagt i 

shims uppifrån. 

En pad som andas och inte blir så varm och jag upplever att fårskinns paddarna gärna blir platta och att ullen 

lägger sig även om jag sköter dem väl 

Hade en häst tidigare som var överbyggd och hade då problem med att sadlarna tippade framåt. Hade varit 

bra med en padd som höjde/fyllde ut där fram då, typ tvärtemot kilpaddarna som finns på marknaden (som 

höjer bak). 
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Bilaga 5 – Agria – statistik och veterinärsvar 
 

Statistik över hästar som dör        

Publicerat: 12/12/2010 06:00:00 AM  

 

Vanligaste orsakerna till att hästen dör eller avlivas.  

 

Abort 21,3  

Infekt, infl förändringar, flera (ospec) leder 20,8  

Symtom från rörelseapparaten 19,5  

Förlossningsfång (drabbar hovar)17,7  

Artros i hasens glidleder/spatt 15,0  

Hältutredning 14,7  

Kolik 13,8  

Akut serös kotledsartrit/kotledsinflammation 9,4  

Kronisk fång (>6v) 7,6  

Trafikskada 7,1  

Död utan säker diagnos 6,9  

Kvickdrag (luftvägssjukdom, COPD) 6,6  

Kroniska inflammationstillstånd i karpalled 4,6  

Ospecificerad sårskada i huden 4,5  

Symtom på sjukdom utan fastställd orsak, hela djuret 4,3  

Strålbenshälta 3,9  

Slinger 3,5  

Kronisk bronkit 3,5  

Intilliggande överridande tornutskott (kissing spines) 3,1  

Fraktur i skankbenet 3,1  

Kroniska inflammationstillstånd, flera (ospec) leder 2,9  

Kotbensfraktur 2,7  

Fraktur i framben 2,6  

Fraktur i bäcken 2,2  

Död 2,0  

Kroniska inflammationstillstånd i knäled 2,0  

För tidigt födda/svaga 1,7  

Kroniska inflammationstillstånd i kotled 1,6  

Hovbroskförbening 1,3  

Kroniska inflammationstillstånd i hovled 0,2  

 

 

Siffrorna är hämtade ur Agrias databas och baseras på försäkrade djur och gäller år 1999. 

Siffrorna som anges bakom anger hur många djur per 10 000 försäkrade djur. För att få 

information om trender – klicka här. 
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”Hej! Har en häst som fått diagnosen Kissing spines. Den förre ägaren säger att det 

kanske den har, men att det inte har någon klinisk betydelse. Vad menar han med det?”  

 

Svar från veterinären 

”Hej! 

 

Kissing spines, eller överridande tornutskott som det heter på svenska, är benämningen på 

ett tillstånd när topputskotten från ryggkotorna ligger mycket nära varandra eller till och 

mer överlappar varandra. Diagnosen ställs genom röntgen. Orsaken är delvis 

exteriörberoende och delvis beroende på att vi rider hästarna. Det finns många olika 

grader som ger olika grad av följdförändringar i skelettet. I de flesta fall kan hästar klara 

sig bra med sina förändringar, så länge de hålls välmusklade och jobbar på ett bra sätt 

med sin rygg. Om de däremot jobbar dåligt med ryggen och/eller tappar ryggmuskulatur, 

riskerar de att drabbas av problem”. 
40

 

 

 

Rehabilitering av häst med ryggproblem  

”Hej! Undrar hur man behandlar och rehabiliterar hästar med ryggskott?” 

 

Svar från veterinären 

”Hej!  

Smärtor i ryggen kan bero på flera olika saker. För att kunna behandla hästen så 

effektivt som möjligt, bör man så långt det är möjligt försöka ta reda på exakt var 

hästen har ont och undersöka området med till exempel röntgen och ultraljud. 

Ibland hittar man orsaker till smärtan som går att behandla med lokala injektioner 

med till exempel cortison. Det är vanligt att man kombinerar en sådan behandling 

med en allmän antiinflammatorisk kur, som man ofta tillför via munnen. Man kan 

också behandla lokalt över smärtande ryggpartier med antiinflammatorisk och 

smärtlindrande gel. Eftersom det kan finnas så många orsaker till ryggsmärtor, 

går det inte att behandla och rehabilitera alla hästar på samma sätt, men det finns 

grundprinciper att gå efter.Så snart det är möjligt med hänsyn tagen till hästens 

smärta, bör hästen röra på sig. Skrittmotion vid hand är bra, eftersom hästen rör 

hela kroppen i skritt. Man kan gärna låta ryggen arbeta lite mer, genom att gå 

över bommar som man så småningom höjer lite så att hästen måste lyfta ordentligt 

på sina ben. Ett annat sätt att få hästen att arbeta mer med ryggen är genom att gå 

i terrängen. Genom att gå försiktigt uppför och nerför och svänga mellan träd, får 

ryggen arbeta mer än på rakt spår.För den som är duktig på att tömköra, är 

tömkörning en fantastiskt metod att låta hästen jobba med ryggen och bygga 

muskler, utan inverkan av en ryttare.Massage är ytterligare en metod som kan 

hjälpa hästen. Det är viktigt att vara noga med att hästen är varm i musklerna när 

man börjar massera. Man bör alltså göra det efter att man arbetat hästen på något 

sätt.En anna viktig sak är att hålla ryggen varm genom att använda täcken när 

                                                 
40

http://www.agria.se/hast/veterinar/sok/Skada%20från%20sadel#(452B1986DA57499883192DFD09EB25

FA) 

 

http://www.agria.se/hast/veterinar/q/D0AA98097E4E4598C125781500500815#D0AA98097E4E4598C125781500500815
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vädret så kräver.När det är dags att börja rida igen, är det mycket viktigt att 

hästen rids i en form som underlättar för ryggen och att man börjar med korta 

pass som sedan utökas i takt med att hästen sätter mer muskler. Det är bra att ta 

hjälp av en duktig instruktör när man kommit så här långt.”
41

 

Ryggproblem  

“Hej. Jag har en häst som är 11 år och har haft ryggproblem i ca 4 år. Jag har 

varit hos veterinärer, massörer, naprapater mm. För ca 2 mån sedan började han 

halta. Jag ringde då till ett djursjukhus. Jag fick en tid 1 mån senare. Under tiden 

fick hästen vila, så när vi kom till kliniken så haltade han inte längre. Han 

undersöktes, röntgades och ultraljudades. Man hittade en inflammation under 

bäckenet kommer tyvärr inte ihåg vad det heter. De såg även att tornutskotten var 

lite närmre än vad dom brukar, men det var tydligen inget som hästen skulle ha 

ont av sa de. De gjorde inget åt inflammationen för de var inte säkra att det var 

därför hästen hade ont. Jag undrar varför de inte kunde ha medicinerat bort 

inflammationen och sedan sett om det var därför hästen hade ont? Istället sa dom 

åt mig att åka hem och rida hästen tills han blev halt igen. Nu har hästen blivit 

sämre i ryggen igen. När man lägger på sadeln så kan han inte flytta på bakbenen, 

utan att nästan ramla ikull. Han står och trampar och trampar. Man kan inte 

heller backa honom. Men det går oftast över efter att han har gått ett par steg. Vad 

kan det bero på? Tacksam för svar. Mvh Charlotte” 

Svar från veterinären 

”Jag förstår att det kan verka underligt att man inte försöker behandla, när man 

hittat något som avviker från det normala. Men förklaringen ligger säkert i att 

avvikelsen var av en sådan art, att man inte trodde det var den som orsakade 

hästens problem. Jag förstår att det måste kännas frustrerande att bli 

rekommenderad att börja rida hästen igen, trots att den fortfarande har problem. 

Ibland är det dock det enda sättet att hitta grundorsaken. Jag föreslår att du 

försöker få en ny tid, nu när hästen visar mera symptom. Normalt sett brukar man 

försöka ta in en sådan häst så fort som möjligt, så att den inte hinner vila bort 

symptomen igen. Ta gärna med dig ridutrustning, så att du har möjlighet att visa 

hur hästen beter sig när du sadlar den och kanske också visa hur han beter sig vid 

ridning. Slutligen, var inte rädd för att ringa den undersökande veterinären och 

ställa samma frågor som du ställt till mig. Det är inte alltid all information som 

går fram vid besöket och dessutom får man ofta fler frågor efterhand. ”
42
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http://www.agria.se/hast/veterinar/sok/Skada%20från%20sadel#(452B1986DA57499883192DFD09EB25

FA)  
42

 

http://www.agria.se/hast/veterinar/sok/Skada%20från%20sadel#ld=1DC2558FA4C894B5C12577C2003D6

8E9 

http://www.agria.se/hast/veterinar/q/C1359205818215A3C12577C2003D6CF8#C1359205818215A3C12577C2003D6CF8
http://www.agria.se/hast/veterinar/sok/Skada%20från%20sadel#(452B1986DA57499883192DFD09EB25FA)
http://www.agria.se/hast/veterinar/sok/Skada%20från%20sadel#(452B1986DA57499883192DFD09EB25FA)
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Ryggproblem 

“Hejsan! Har ett sto som troligen har kissing spines. Vi har korrigerat sadeln, då 

vi trodde att det var den som var problemet. Problemen kvarstod dock, så vi har 

även gjort en hält utredning som inte visade något. Problemet är att hon reser sig 

eller bockar till dess hon fått av mig. En veterinär som har gjort ett "rygg" test 

hemma i stallet, tror att det är kissing spines på grund av hur hon krummade eller 

inte krummade med ryggen i olika testlägen. Min undran är då kort: -Hur gör man 

en undersökning av ryggen för att konstatera om är kissing spines eller ej och vart 

ska jag vända mig? // Camilla” 

Svar från veterinären 

”När en häst som tidigare fungerat ridmässigt, plötsligt börjar protestera som din 

häst gjort, är orsaken för det mesta att den har ont någonstans. Eftersom den inte 

verkar ha ont i sina ben, är det troligt att smärtan sitter i ryggen. För att hitta 

orsaken, bör du vända dig till en hästklinik för vidare utredning. Du bör välja en 

med möjlighet att röntga ryggen. Diagnosen kissing spines, eller överridande 

tornutskott som det heter på svenska, är lätt att ställa med hjälp av röntgen. Att 

man hittar förändringen på röntgen, är dock inte detsamma som att hästen har 

problem av det. Därför är det viktigt att kombinera röntgenundersökningen med en 

noggrann klinisk undersökning, om möjligt med ridprov.”
43
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http://www.agria.se/hast/veterinar/sok/Skada%20från%20sadel#ld=1DC2558FA4C894B5C12577C2003D
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