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Bakgrund 

Hästnäringen har en stor samhällsekonomisk betydelse och år 2016 uppskattades den direkta 
omsättningen uppgå till drygt 31 miljarder kronor vilket motsvarar en sysselsättning om 
knappt 17 000 helårsarbetskrafter. (Heldt et. al, 2018). Näringen är komplex och omfattar 
många olika aktiviteter, sport, spel och fritidsaktiviteter, alla med sin egen kultur och identitet. 
Majoriteten av de som arbetar inom branschen är anställda i ett mindre företag eller av en 
förening (Fyrberg, 2012). Tidigare forskning, rapporter och erfarenheter har indikerat vissa 
brister och utmaningar i arbetsmiljön (Lövqvist, 2012; Hästnäringens Nationella Stiftelse, 
2018; Arbetsmiljöverket, 2018). Att skapa ett attraktivt arbete är en viktig aspekt för att kunna 
rekrytera, behålla och engagera anställda. Denna studie ingår som en del i ett större 
forskningsprojekt där syftet är att tillsammans med hästnäringen utveckla metoder och 
verktyg för ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete, med ett särskilt fokus på egenskaper som 
skapar motivation och engagemang. 

Syfte 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för vilka aspekter som är viktiga för att skapa 
en attraktiv arbetsplats på ridskolor. Studien avser att besvara följande frågeställningar: Hur 
upplever anställda sitt nuvarande arbete? Vilka faktorer är viktiga för att arbetet ska upplevas 
som attraktivt? Finns det några likheter och skillnader mellan hur nuvarande arbete upplevs i 
förhållande till de anställdas idealbild av ett attraktivt arbete?  

Metod 

Modellen attraktivt arbete (Åteg et al., 2004) representerar en helhetssyn på vad som gör ett 
arbete attraktivt. Modellen bygger på främjande faktorer och innehåller tre kategorier, 
arbetstillfredsställelse, arbetsinnehåll och arbetsförhållande samt 22 dimensioner och 
omkring 80 kvalitéer. Utifrån modellen har ett frågeformulär utformats vilket har använts i 
studien. Frågeformuläret innehåller 88 påståenden om attraktivt arbete där respondenterna 
tar ställning till dels hur viktigt påståendet är för att ett arbete ska vara attraktivt och dels hur 
väl det stämmer med deras nuvarande arbete. Svaren angavs på en 5-gradig skala från ”inte 
alls” till ”helt och hållet”. 

Totalt har 90 anställda på 30 slumpmässigt utvalda ridskolor i Uppland, Dalarna och Västra 
Götaland svarat på frågeformuläret. Datan analyserades deskriptivt i form av medelvärden och 
standardavvikelser och skillnaden mellan upplevelsen av det nuvarande arbete och idealbilden 
av ett attraktivt arbete analyserades med t-test.  

Av de anställda som svarade på frågeformuläret var 94 % kvinnor. 34 % av de anställda var 30 
år eller yngre, 42 % mellan 30 och 50 år och 22 % var äldre än 50 år. Vidare hade 71 % en 
tillsvidareanställning och nästan hälften hade varit anställda i mer än fem år. Vad gäller 
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utbildningsnivå så hade 84 % av de anställda en gymnasieutbildning och nästan hälften även 
utbildning på högskole- eller universitetsnivå. Dessutom hade 32 % någon form av 
personalansvar. 

Resultat 

Den främsta anledningen till att de anställda på ridskolorna arbetade var försörjning och 
överlevnad (47%) följt av självförverkligande och livskvalité (28%) samt materiella framsteg 
och hög standard (15%). Majoriteten av de anställda upplevde att arbete var en av de viktigaste 
sakerna i deras liv samt att deras arbete redan var förhållandevis attraktivt (83% respektive 
70% angav fyra eller fem på en femgradig skala).  

Resultaten visade att dimensionerna ledarskap, lojalitet, relationer, eftertraktad och stimulans 
bedömdes som mest viktiga för att arbetet ska upplevas som attraktivt och att lojalitet och 
relationer tillsammans med förtrogenhet, fysisk aktivitet och resultat redan skattades som 
attraktiva i det nuvarande arbetet. 

Resultaten visade även att det inom hälften av de 22 dimensionerna fanns signifikanta 
skillnader (p<0.001) mellan hur de anställdas upplevde sitt nuvarande arbete i förhållande till 
idealbilden av ett attraktivt arbete och de dimensionerna var: arbetstid, fysisk arbetsmiljö, 
adekvat utrustning, företaget, ledarskap, relationer, lön, arbetstakt, variation, stimulans och 
erkänsla. 
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