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Förbättrad arbetsmiljö 
inom hästnäringen
Trots att hästnäringen har förändrats 
mycket de senaste åren, har mycket av 
utvecklingen av arbetet i stallet och 
arbetsmiljön mer eller mindre stått still. 
Studier har visat på en hög fysisk be-
lastning och besvär i muskler och leder 
är vanligt inom yrkesgruppen. Idag 
kämpar många arbetsgivare inom häst-
sektorn med hög personalomsättning, 
samtidigt som svårigheten att nyrekry-
tera har blivit ett allvarligt hot mot 
sektorns överlevnad. Därför behöver 
arbetsmiljön och arbetsförhållandena 
inom branschen utvecklas och för-
bättras. Att skapa säkra, hälsosamma 
och attraktiva arbetsplatser är viktigt 
både för att kunna behålla erfarna och 
engagerade medarbetare och för att 
locka ny arbetskraft.

För att ta reda på mer om hur anställda inom häst-

näringen upplever sitt nuvarande arbete och vilka 

faktorer de anser är viktigast för att ett jobb ska 

uppfattas som attraktivt fick 150 personer svara på 

en enkät om attraktivt arbete. De representerar 

anställda på 30 ridskolor och 30 travstall i Dalarna, 

Uppland och Västra Götaland. Gruppen svarade att 

arbete var en av de viktigaste sakerna i livet och den 

främsta anledningen att arbeta var självförverklig-

ande och livskvalitet för anställda i travstall och för-

sörjning och överlevnad för ridskolor. Generellt upp-

levde de svarande sitt nuvarande jobb som attrak-

tivt, särskilt på travstall. 

 De viktigaste dimensionerna för att ett jobb skulle 

uppfattas som attraktivt var lojalitet, relationer, 

stimulans och att  vara eftertraktad.  En av dimen-

Att arbeta med hästar upplevs som väldigt berikande 
och många som arbetar inom branschen drivs av ett 
stort engagemeng och en passion för sitt yrke.

Arbetet i häststallar görs ofta manuellt, men kan 
underlättas genom bättre utrustning, som exempelvis 
en elskottkärra (t.v. i bild).
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sionerna med störst skillnad mellan nuvarande jobb 

och ett idealjobb, och som därmed är i störst behov 

av förbättring, var adekvat utrustning.

Arbetsmiljöproblemen som finns inom svensk häst-

näring är förhållandevis välkända. Däremot är 

kunskapen om effektiva praktiska metoder och verk-

tyg och tillämpningen av dessa för att uppnå ett 

framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete brist-

fällig. Två ridskolor och två travstall ingick i en del-

studie med syfte att utveckla och utvärdera metoder 

och verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete an-

passat för hästsektorns behov, med särskilt fokus på 

att skapa motivation och engagemang, då detta an-

ses vara nyckelfaktorer för att uppnå ett långsiktigt 

arbetsmiljöarbete inom en organisation. Studien gav 

insikter om framgångsfaktorer för ett välfungerande 

systematiskt arbetsmiljöarbete, där de viktigare var 

personalens delaktighet, variation i arbetsuppgifter 

(arbetsorganisation) och enkla och kostnadseffektiva 

lösningar. En metod som alla fyra arbetsplatserna 

tyckte var värdefull var Visit, eftersom den var 

engagerande och gav nya idéer om arbetsmiljöför-

bättringar.  Visit bygger på att de anställda besöker 

sin egen arbetsplats för att kritiskt granska och 

diskutera igenom vad som kan förbättras och hur. 

Generellt sett förbättrades arbetsmiljön i viss mån 

på alla fyra arbetsplatserna under studien, men för-

bättringarna ansågs inte vara betydande för den 

övergripande arbetsmiljön. Någon tydlig positiv eller 

negativ utveckling av medarbetarnas motivation 

kunde inte påvisas, men det fanns indikationer på ett 

positivt samband mellan ett implementerat och 

fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och en 

hög motivation för arbetsmiljöförbättringar. Att få 

besök av forskargruppen för att diskutera sina 

specifika arbetsmiljöutmaningar upplevdes som 

nyttigt och inspirerande.  Hindrande faktorer för 

arbetsmiljöförbättringar var bl.a. begränsningar i 

resurser (t.ex. tid, ekonomi), brist på kunskap, 

kulturella faktorer och att inte äga sin egen 

anläggning (d.v.s. ingen kontroll över beslut och 

prioriteringar). 

Studien ger praktiska råd om hur ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete kan genomföras och hur 

personalen kan göras delaktig. Kunskapen om de 

upplevda hindren för arbetsmiljöförbättringar kan 

användas för att identifiera framtida åtgärder och 

insatser för att ytterligare förbättra arbetsmiljön 

inom hästnäringen. Resultaten är dock baserade på 

begränsade data och behöver bekräftas av mer 

omfattande studier.
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