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Sammanfattning 

Ridsport är en hobby som engagerar tusentals personer. För några av dessa personer 

är det en dröm att få göra denna hobby till sitt yrke. Till branschens baksidor hör 

dock låga löner, långa arbetsdagar och svartarbete. Som en följd av detta påverkas 

både pension, sjuk- och semesterersättning. I många fall finns inga försäkringar som 

täcker uppkomna skador och olyckor i arbetet. Trots detta väljer en stor skara 

människor att arbeta med hästar. Studiens syfte är att ta reda på vilka 

motivationsfaktorerna inom hästbranschen är, trots ovanstående problem. Fem 

kvinnliga hästskötare har intervjuats i studien. Samtliga respondenter har arbetat i 

tävlings- och träningsstall med inriktning hoppning. Resultatet har analyserats med 

hjälp av Herzbergs tvåfaktorteori och Oldham och Hackmans arbetsdesignteori. 

Resultatet visar att det finns ett gemensamt mönster av motivationsfaktorer för 

samtliga respondenter. Dessa motivationsfaktorer är intresse, sociala relationer, 

utvecklingsmöjligheter och arbetets överensstämmelse med medarbetaren.   

 

Nyckelord: arbetsmotivation, oreglerat arbete, motivationsfaktorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

Equestrian is a hobby that engages thousands of people. For some of these people it is 

a dream to make this hobby a profession. However, the profession is troubled by low 

wages, long working days and illicit work. As a result of this, pensions, sick-leave 

compensation and holiday allowances are greatly affected. In many cases there are no 

insurances that cover injuries and accidents that occur in the work place. Even so, 

many people chose to work with horses. The purpose of this study is to investigate the 

motivational factors in this line of business, despite the issues previously mentioned. 

Five female participants have been interviewed. Every participant had the experience 

of working in competition- and training stables. The results have been analyzed with 

the use of Herzberg’s Two Factor Theory as well as with Oldham and Hackman’s Job 

characteristic theory. The result shows a common pattern of motivational factors for 

all of the participants. These factors are interest, social relations, development 

opportunities and the compatibility between the worker and the profession.   

 

Keywords: work motivation, unregulated work, motivational factors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 

Inledning 

Hästar och ridning är en av Sveriges största sporter. Ridsporten engagerar cirka en 

halv miljon svenskar inom hobby- och tävlingsverksamhet (Svenska 

ridsportförbundet, 2017). Ett antal personer sysslar även med hästar på professionell 

nivå, genom att bedriva utbildnings- och försäljnings stall eller erbjuda hästägare 

inackorderingsmöjligheter. Av en händelse snubblade jag över ett reportage som 

tidningen Faktum gjort, där de tog en närmare titt på arbetsvillkoren inom 

hästbranschen (Gratis hästkraft, 2015). Eftersom jag själv är en inbiten hästtjej som 

gärna vill förena min utbildning som personalvetare med mitt stora intresse för 

hästar, stod valet av ämne för min uppsats klart. I reportaget togs det bland annat 

upp att de flesta hästskötare arbetar oreglerat, det vill säga, utan anställningsavtal. 

Detta har i sin tur konsekvenser på både försäkringar, föräldrapenning, sjuklön och 

pension. Dessutom innebär arbetet en hög skaderisk. Olyckor förekommer ofta och 

anmäls sällan till Arbetsmiljöverket, vilket idag betraktas som ett lagbrott. (Gratis 

hästkraft, 2015). 

Inom branschen är arbetsförhållandena vida kända, åtminstone har jag uppfattat det 

så under min tid som hästtjej och ryttare. Trots detta väljer många människor att 

arbeta med hästar. Vad är det egentligen som driver människor att arbeta med hästar 

trots usla arbetsvillkor? Att arbeta oreglerat innebär risk att bli utan lön. Dessutom 

finns ingen rätt till sjuk- eller semesterersättning (Skatteverket, 2017). Inom 

hästbranschen är anställning utan avtal så etablerat att de arbetsgivare som erbjuder 

vit lön poängterar det i sina jobbannonser. Enligt utredningen som tidningen Faktum 

gjort, framkom de att det finns stallar med upp emot 40 hästar som inte har en enda 

dokumenterad anställd på papper. Istället använder sig många stallar av elev- eller 

praktikplatser, som innebär arbete mot betalning genom fickpengar, uppstallning av 

egen häst, träningar och boende (Gratis hästkraft, 2015). Sådana löneförmåner ska 

beskattas för att vara lagliga.  

Trots att problematiken är känd finns en begränsad förståelse och faktakunskap kring 

ämnet. Hästsporten engagerar en stor skara människor dagligen både inom hobby- 

och näringsverksamhet. Det går inte att sticka under stolen med att det finns 

kunskapsluckor gällande den problematik som ovan beskrivits. Min ambition är att ta 

reda på vad som motiverar arbetstagare inom hästbranschen att ställa upp på 

oreglerade arbetsvillkor och aktivt ställa sig utanför Sveriges trygghetssystem.  
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Tidigare forskning 

Forskningsvolymen inom området är mycket begränsad. Forskning kring motivation 

finns, men forskning satt i det perspektiv jag vill belysa tycks vara knapphändig. 

Därför anser jag att min studie är väl berättigad. Till att börja med har jag hittat 

studier som stödjer mitt påstående om hur hästbranschen ser ut. Kiesler, Vaughn och 

Kaur (2013) konstaterar det faktum att hästskötares dagar är långa, och farliga. De 

jobbar svart i stor utsträckning, och har därför varken betald semester- eller sjuklön. 

Lönen är dessutom förhållandevis låg. En sak har dock alla dessa hästskötare 

gemensamt, och det är kärleken till hästarna. Kiesler et al., (2013) utgår i sin artikel 

från läget i USA, vilket skiljer sig något från svenska förhållanden. Trots detta anser 

jag att artikeln belyser den problematik som finns inom hästbranschen, oavsett land. 

Vidare beskriver Ryu (2016) i en allmän undersökning om arbetsvillkor hur långa 

arbetsdagar påverkar medarbetares arbetstillfredsställelse negativt. 

Arbetstillfredsställelsen är avhängig vad arbetet kan erbjuda medarbetaren, i 

förhållande till vad medarbetaren önskar ha ut av arbetet. Ryu (2016) exemplifierar 

påståendet genom att hänvisa till medarbetaren som arbetar 50 timmar i veckan, 

men som egentligen bara vill arbeta 40 timmar i veckan. Eftersom arbetet ställer krav 

på medarbetaren att arbeta fler timmar än hen önskar, skapas en obalans mellan 

kraven i arbetet och medarbetarens önskan om hur arbetet ska vara. Detta påverkar i 

sin tur arbetstillfredsställelsen negativt. Trots att Ryu inte specifikt berör arbete inom 

hästnäringen finns beröringspunkter med mitt arbete. Dåliga arbetsvillkor och långa 

dagar är mer regel än undantag inom branschen.  

Hirschi och Valero (2017) identifierar tre variabler som skapar arbetsmotivation. Den 

första variabeln är medarbetarens arbetsrelaterade självförtroende. Det 

arbetsrelaterade självförtroendet innebär i vilken mån medarbetaren tror sig klara av 

sina arbetsuppgifter väl. Självförtroendet spelar också en stor roll vad gäller vilka mål 

medarbetaren har och hur stor ansträngning medarbetaren väljer att göra för att nå 

sina mål. Den andra variabeln innebär hur väl medarbetaren upplever att arbetet 

passar ihop med dennes kunskap, förmågor och önskningar. Forskning har visat att 

just denna variabel har stor inverkan på arbetstillfredsställelsen. Den tredje och sista 

variabeln är arbetsengagemang. Hit hör aspekter som uthållighet, hur mycket 

medarbetaren ger av sig själv och tiden hen lägger ner i sitt arbete. Hirschi och Valero 

(2017) upptäckte att den variabel som hade störst inflytande på arbetsmotivation var 

arbetsengagemang. Deras resultat visar också att de personer som hade högt 

arbetsengagemang också upplevde att arbetet matchade medarbetaren väl. Sultan 

(2012) har gjort en studie baserat på arbetets uppbyggnad i förhållande till 

arbetsmotivation. En av de viktigaste faktorerna till arbetsmotivation och effektivitet 

enligt Sultan är att arbetsuppgifterna passar medarbetarens kunskap och förmågor. 

Sultan visar också att medarbetare som har möjlighet att bestämma över sitt arbete i 

högre grad är arbetsmotiverade. En annan viktig faktor till arbetsmotivation är 

graden av feedback som innebär att medarbetaren får veta hur väl hen utföra sina 

arbetssysslor (Sultan, 2012). Forskningen pekar på ett antal variabler som har 

inverkan på medarbetares arbetsmotivation, oberoende av vilken bransch hen 

befinner sig i. Det är fullt möjligt att de variabler som Kiesler, Vaughn och Kaur 
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(2013), Ryu (2016), Hirschi och Valero (2017)  samt Sultan (2012) identifierat även 

kan förklara en del av sambandet mellan hästskötares arbetsmotivation och oreglerat 

arbete inom hästbranschen.   

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad som motiverar hästskötare till att 

ställa upp på oreglerade arbetsvillkor i termer av drivkraft och motivation. Genom att 

tolka och analysera intervjumaterial är min förhoppning att finna de bakomliggande 

faktorerna till hästskötares arbetsmotivation vid oreglerat arbete. 

 

Teorier om arbetsmotivation 

Här kommer de motivationsteorier jag valt att presentera. Ofta tror vi att lön och 

arbetsvillkor är den största roten till arbetsmotivation. Istället har studier visat att 

variation, ansvarstagande, utmaningar och ett intressant arbete är minst lika viktiga 

(Arnold et al., 2010). Med tanke på hur arbetsvillkoren inom hästnäringen ser ut, bör 

det finnas andra motivationsfaktorer än just lön och arbetsvillkor. 

Motivationsfaktorer brukar delas upp i inre och yttre faktorer. Till de yttre faktorerna 

hör lön, arbetsvillkor och förmåner. Inre motivation kan definieras som människans 

inneboende vilja att röra sig i en viss riktning. Faktorer som till exempel 

utvecklingsmöjligheter och prestation hör till inre motivation. Om faktorer som är 

förknippade med inre motivation uppnås skapas en känsla av tillfredsställelse 

(Hedegaard Hein, 2009). Vilka dessa faktorer är kommer att presenteras närmare i 

de två motivationsteorierna Herzbergs tvåfaktorteori och Hackman och Oldhams 

modell för arbetsutformning. Dessa två teorier har både likheter och olikheter och 

berör kärnan av inre och yttre motivation.    

Herzbergs tvåfaktorteori 

En av de klassiska motivationsteorierna är Herzbergs tvåfaktorteori. Namnet 

tvåfaktorteori kommer från Herzbergs sätt att dela upp motivationsfaktorer i två 

delar, hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Förhållanden som har med arbetets 

utförande att göra kallade Herzberg för hygienfaktorer (Hedegaard Hein, 2009). 

Hygienfaktorer är den vanligaste orsaken till missnöje på arbetsplatser. 

Hygienfaktorer påverkar bara arbetstillfredsställelsen hos medarbetaren, men inte 

arbetsmotivationen. Till dessa faktorer hör bland annat arbetsvillkor, lön, status, 

förmåner, mellanmänskliga relationer och arbetsmiljö. Uppfylls hygienfaktorerna väl 

skapas hög arbetstillfredsställelse hos medarbetaren. Omvänt skapar bristande 

hygienfaktorer missnöje på arbetsplatsen som leder till låg arbetstillfredsställelse.  

I den andra änden av teorin finns motivationsfaktorerna. Motivationsfaktorerna är de 

faktorer som skapar arbetsmotivation. Det innebär att en person kan vara missnöjd 

med hygienfaktorerna, men fortfarande motiverad till sitt arbete. Till motivatorerna 

räknas prestation, själva arbetet i sig, ansvar, bekräftelse och befordran. Herzberg 

definierar arbetsmotivation som medarbetarens egen inre drivkraft att agera mot en 
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viss riktning. Medarbetaren behöver därför ha en inneboende vilja att utföra ett 

beteende, som inte påverkas av yttre stimulering (Hedegaard Hein, 2009).  

 

Faktorer 

Herzberg identifierade 14 faktorer som påverkar medarbetarens 

arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation. Varje faktor har en negativ och en 

positiv aspekt som påverkar medarbetarens beteende på arbetet. Både hygienfaktorer 

och motivationsfaktorer måste finnas för att medarbetarens behov skall uppfyllas, 

men det är primärt motivationsfaktorerna som skapar arbetsprestationer. Om 

hygienfaktorerna ignoreras utlöser det missnöje hos medarbetaren. Vid 

motivationsfaktorer gäller det omvända. Människan har ett utpräglat behov av att 

prestera och förverkliga sig själv. Därför är det viktigt att rutinartade arbeten med få 

möjligheter att utveckla motivationsfaktorerna har goda hygienfaktorer. Dessa 

fungerar i ett förebyggande syfte för att göra arbetet mer uthärdligt för medarbetaren. 

Medarbetaren kan i högre utsträckning tolerera ouppfyllda hygienfaktorer, om 

arbetets motivationsfaktorer tillfredsställs. Att hygienfaktorerna gör arbetet mer 

uthärdligt får inte förväxlas med att medarbetaren per automatik blir mer motiverad 

till sitt arbete. De relevanta faktorerna för min studie är bekräftelse, prestation, 

utvecklingsmöjligheter, lön, interpersonella relationer, ansvar, arbetet i sig och 

privata faktorer.  

Kritik mot tvåfaktorteorin 

Förhållandet mellan hygien- och motivationsfaktorer är en viktig diskussion. För 

teorin är det en väsentlig poäng att dessa två typer av faktorer hör hemma på varsin 

skala. Detta innebär att en motivationsfaktor definitionsmässigt inte kan bidra till att 

skapa missnöje hos medarbetaren trots avsaknad av denna. På samma sätt kan inte 

hygienfaktorer bidra till arbetsmotivation. Det kan verka märkligt att 

motivationsfaktorer som själva arbetet i sig, bekräftelse och prestation inte skulle 

kunna leda till att motivationen dalar vid avsaknad av detta.  

Herzberg använde sig av critical incident- tekniken när han samlade in data. 

Tekniken går ut på att intervjupersonerna får utgå från specifikt kritiska händelser. 

Kritik som riktats mot Herzbergs teori har däribland varit att denna teknik skapar en 

skevhet som påverkar hur de olika faktorerna uppträder i Herzbergs 

insamlingsmaterial. Det finns en sannolikhet att intervjupersonerna i studien, via 

critical incident- tekniken, relaterar positiva händelser till sitt eget beteende, medan 

otillfredsställande händelser hänvisas till faktorer utanför respondentens kontroll. Av 

denna anledning kan det finnas en förklaring till varför frånvaron av 

motivationsfaktorer inte nämns i samband med de kritiska händelser som var 

avgörande för respondentens missnöje med arbetet. Dessutom bör antagandet om att 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer hör till varsin skala ifrågasättas. I Herzbergs 

data uppkom nämligen att 81 procent av de faktorer som bidrog till 

arbetstillfredsställelse faktiskt var motivationsfaktorer. Därför blir bilden av vad som 

skapar missnöje inte lika tydlig som bilden av vad som skapar arbetstillfredsställelse. 

En annan viktig aspekt av kritiken riktad mot tvåfaktorteorin är generaliserbarheten. 

Eftersom motivation är en personlig sak, bör det även finnas personliga skillnader i 

vad som motiverar medarbetare. Herzbergs datamaterial var dock inte stort nog för 

att det skulle gå att mäta skillnader med statistisk säkerhet (Hedegaard Hein, 2009). 
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Hackman och Oldhams arbetsdesignteori 

Teorin innebär i sina huvuddrag att medarbetarens motivation är beroende av hur väl 

medarbetaren och arbetet passar varandra. En bra matchning leder till hög inre 

motivation, medan en dålig matchning leder till demotivation och låga resultat för 

organisationen. Har medarbetaren en bra matchning med arbetet behöver inte 

ledningen för organisationen ägna sig åt att skapa motivation hos medarbetaren. Om 

en sämre matchning mellan medarbetaren och arbetet föreligger, är lösningen att 

omstrukturera arbetet på ett sätt som passar medarbetaren bättre. Grundtaken 

bakom Hackman och Oldhams modell har likheter med Herzbergs tvåfaktorteori. 

Hackman och Oldham menar likt Herzberg att det finns faktorer som har avgörande 

betydelse för individens inställning till arbetet, som i sin tur påverkar medarbetarens 

beteende. Den inre motivationen står i centrum för Hackman och Oldhams teori, i 

och med att egenskaper i arbetet påverkar medarbetarens psykologiska tillstånd. Ett 

arbete kommer att utföras väl, när det är tillfredsställande att utföra ett bra arbete. 

Detta är i sin tur förknippat med inre motivation.  

Psykologiska tillstånd 

Hackman och Oldham menar att det finns tre faktorer som är av särskilt stor 

betydelse för medarbetarens inre motivation. Arbetet måste i första hand vara 

meningsfullt. När arbetet medarbetaren utför är viktigt, och när andra inom eller 

utom organisationen är beroende av medarbetarens arbete, skapas en upplevelse av 

meningsfullhet. På andraplats kommer faktorn ansvar för resultat. Om medarbetaren 

känner att resultatet av ett arbete inte beror på hen själv, utan på externa faktorer, 

kommer inte arbetsinsatsen generera positiva känslor. Det kan bero på allt ifrån en 

auktoritär chef till arbetsmanualer som måste följas slaviskt. Den tredje faktorn är att 

medarbetaren måste känna till resultatet av sitt arbete/feedback. Varken positiva 

eller negativa känslor kan genereras så länge medarbetaren inte vet om hen presterar 

bra eller dåligt. För att kunna utveckla en stark inre motivation måste alla tre faktorer 

finnas med. Arbetsmotivationen kommer att bli låg så länge en utav faktorerna inte 

finns med. Om det är möjligt att uppnå alla tre psykologiska tillstånd uppstår en stark 

inre arbetsmotivation.  

Arbetets utformning 

Kärnan i Hackman och Oldhams teori utgår från hur en organisation bäst utformar 

arbetet så att inre motivation skapas. De tre psykologiska tillstånden är inte 

manipulerbara, vilket innebär att det behövs egenskaper i arbetet som går att styra 

över. Dessa egenskaper påverkar i sin tur de tre psykologiska tillstånden. Det finns 

fem sådana arbetsegenskaper. Meningsfullhet har tre av egenskaperna att göra med. 

Dessa tre egenskaper är krav på olika färdigheter, uppgiftens identitet och uppgiftens 

betydelse. I vilken mån arbetsuppgiften kräver olika färdigheter och kompetenser 

beskriver egenskapen krav på olika färdigheter. För att arbetet ska upplevas som 

meningsfullt krävs att medarbetaren använder alla sina kompetenser vid arbetets 

utförande. I vilken mån en arbetsuppgift kräver att den utförs från början till slut 

påverkar också meningsfullheten. Uppgiftens betydelse beskriver om arbetet har en 

fysisk eller psykologisk betydelse för andra.  

I motsats till de psykologiska tillstånden kan dessa tre arbetsegenskaper verka var för 

sig. Detta betyder att bara en eller två egenskaper behöver vara uppfyllda för att 

arbetet skall kännas meningsfullt. Förutom dessa tre egenskaper, som är starkt 
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förknippat med meningsfullhet, finns två egenskaper till. En av dessa faktorer är 

autonomi. Autonomi handlar om medarbetarens ansvarskänsla för resultatet. 

Egenskapen beskriver aspekter som oberoende, frihet och möjlighet att själv planera 

arbetets upplägg. Har arbetet en hög grad av autonomi, kommer också medarbetaren 

förknippa arbetets resultat med arbetsinsatsen. Den femte och sista 

arbetsegenskapen är feedback från arbetet. I vilken mån medarbetaren får direkt och 

tydlig feedback på sin prestation är viktig för den inre arbetsmotivationen. 

  

Modererande faktorer 

Hackman och Oldham har tillfogat vissa modererade faktorer i sin modell, vilka 

reglerar förbindelsen mellan arbetsegenskaper, avgörande psykologiska tillstånd och 

resultat. Till skillnad från Herzbergs tvåfaktorteori tar Hackman och Oldhams 

arbetsdesignteori vara på medarbetarnas individuella skillnader. Alla medarbetare 

påverkas inte lika positivt av de fem ovan nämnda arbetsegenskaperna. Hur 

kopplingen fungerar mellan arbetsegenskaperna, de psykologiska tillstånden och 

resultatet beror på tre modererade faktorerna kunskap och färdigheter, 

utvecklingsbehovets styrka och tillfredsställelsen och arbetskontexten.  

Kritik mot Hackman och Oldhams arbetsdesignteori  

Hackman och Oldham har av andra forskare kritiserats för bristen på empiriska 

belägg i sin studie. De menar att det inte finns empiriska belägg som stödjer 

påståendet att en förändring av de centrala arbetsegenskaperna skulle leda till bättre 

arbetsprestationer. Hackman och Oldham kritiserar sin egen teori genom att belysa 

att det inte finns något entydigt samband mellan centrala arbetsegenskaper, 

psykologiska tillstånd och resultat. De olika arbetsegenskaperna är inte heller så 

oberoende av varandra som modellen visar. Olika färdigheter i arbetet är starkt 

korrelerat med autonomi. Är kraven fler krävs också högre självständighet. I 

Hackman och Oldhams motivationsteori lyser den sociala dimensionen med sin 

frånvaro. Andra teorier, inte minst Herzbergs tvåfaktorteori, använder sig av sociala 

aspekter som en central del av teorin. Dessutom är teorin metodologiskt 

problematisk. Begreppen i modellen är oklara, vilket påverkar validiteten och 

reliabiliteten i teorin. De är svårt för intervjupersonerna att skilja på de olika 

arbetsegenskaperna, eftersom de flyter samman i en helhet (Hedegaard Hein, 2009). 

 

Metod 

I och med att jag själv är en inbiten hästtjej har min förförståelse för ämnet byggts 

upp genom åratal av stallvistelse. Under mina år i stallet har jag mött både 

arbetsgivare och arbetstagare, som på olika sätt påverkat min kunskap kring ämnet. I 

denna uppsats har kvalitativ metod med både deduktiv och induktiv ansats använts.  

Dock har den deduktiva ansatsen haft en mer betydande roll i arbetet, eftersom 

uppsatsen är uppbyggd och understödd av befintliga motivationsteorier.  Syftet med 

arbetet var att finna motivationsfaktorer som driver hästskötare att arbeta i stall trots 

oreglerade arbetsvillkor. Den induktiva ansatsen strävar efter att ta fram en ny teori 

(Howitt, 2013). Min ambition var därför att både jämföra mitt resultat med befintliga 

teorier, deduktiv ansats, och eventuellt också finna ny kunskap, induktiv ansats. 
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Metoden valdes på grund av arbetets innehåll, syfte och frågeställning. Kvalitativ 

metod är ypperlig att använda när forskaren vill förstå människors upplevelser 

utifrån deras eget perspektiv. Metoden tillåter forskaren att skapa förståelse på 

djupet (Howitt, 2013). Eftersom mitt forskningsområde behandlar motivation och 

drivkraft, ansåg jag att kvalitativ metod var den bästa insamlingsmetoden för mitt 

ändamål. Kvalitativ metod tillåter forskaren att fånga människors subjektiva tankar 

och känslor, det vill säga, icke mätbara data (Howitt, 2013). Min frågeställning skulle 

i min mening vara svår att undersöka på något annat sätt än just genom kvalitativ 

metod, dels på grund av att jag hade ett begränsat antal deltagare i studien, men 

också därför att kvalitativ forskning syftar till att komma bakom det yttre skeendet. 

Det finns innehåll i intervjupersonernas utsagor, som de inte analyserat eller för den 

delen reflekterat över själva. Denna information skulle förmodligen gå förlorad med 

exempelvis ett frågeformulär som används i kvantitativ forskning. För att finna de 

bakomliggande faktorerna till motivationen hos hästskötare behöver jag lyssna och 

förstå andra människors tankar, känslor och upplevelser.  

Urval  

Samtliga intervjupersoner söktes i en grupp för hästintresserade på Facebook. 

Anledningen till att denna grupp valdes var att jag ville genomföra intervjuerna 

ansikte mot ansikte. Då gruppen är begränsad till hästintresserade i mitt närområde, 

var detta ett strategisk val. Fem personer svarade att de kunde delta. Samtliga var 

kvinnor, i åldern 22-26 år. Kravet var att intervjupersonerna hade jobbat i stall, eller 

fortfarande jobbade i stall. Samtliga intervjupersoner hade jobbat i stall, men ingen 

gjorde det vid undersökningstillfället. Eftersom Kalix och Norrbotten i övrigt saknar 

ryttare som arbetade professionellt i försäljnings- eller tävlingsstall, fanns det heller 

ingen som arbetade i stall vid undersökningstillfället. Intervjupersonerna hade 

arbetat i stall från några månader till flera år. Några hade dessutom arbetat i flera 

olika stall, vilket jag ansåg vara positivt med tanke på att de därmed har mer 

erfarenhet av förhållanden vid olika arbetsplatser.  

Insamlingsmetod 

Data har samlats in via individuella intervjuer med intervjupersonerna. Jag ville i 

första hand inte genomföra telefonintervjuer, då inspelning av intervjuerna skulle bli 

problematisk. Dessutom anser jag att information kan gå förlorad då intervjuare och 

intervjupersoninte ser varandra och därmed inte kan läsa av varandras kroppsspråk. 

Samtliga intervjuer tog cirka en timma. Två av intervjuerna överskred dessutom 

tidsramen och landade på cirka en och en halv timma.  Intervjuguiden utarbetades så 

att frågorna blev semistrukturerade. Grunden till intervjuguiden ligger dels i 

motivationsteoriernas innehåll, som gett mig frågeområden, men också av egna 

tankar och idéer kring motivation. En semistrukturerad intervju innebär att de finns 

en färdig mall med frågor, som kan modifieras och anpassas efter intervjuperson, 

situation och miljö (Howitt, 2013). Intervjuerna blir således inte helt identiska med 

varandra. Intervjuerna inleddes med öppna frågor, som succesivt blev mer specifika. 

Detta är karaktäristiskt för semistrukturerade intervjuer, och används i syfte att göra 
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intervjupersonen avslappnad (Howitt, 2013). Intervjuerna spelades in med 

mobiltelefon, i syfte att senare kunna transkriberas.   

Bearbetning och analys av data 

Samtliga intervjuer har transkriberats med sekreterarstil, vilket innebär att 

intervjuerna är ordagrant nedskrivna. Ingen hänsyn har tagits till pauser, tonlägen, 

skratt eller dylikt. Sekreterarstilen används framförallt när forskaren är intresserad 

av vad som sägs, och inte hur det sägs. Sekreterarstilen passar dessutom ypperligt när 

forskaren vill ha ett lättöverskådligt material som inte är mer detaljerat än 

nödvändigt (Howitt, 2013). Transkriberingen har sedan analyserats med hjälp av 

tematisk analys. Analysmetoden valdes på basis av att den först och främst kan 

användas på de flesta forskningsfrågor. Dessutom brukar tematisk analys i stor 

utsträckning användas när transkriberingen skett genom sekreterarstil. Dessa två 

metoder går alltså hand i hand.  

Tematisk analys innebär att forskaren identifierar olika teman som summerar 

innehållet av en intervju. När tematisk analys används börjar forskaren med att skapa 

koder av en eller ett par meningar. Koderna kategoriseras sedan in i teman (Howitt, 

2013). Varje intervjuperson fick således ett par teman var. När alla 

intervjupersonersmaterial var analyserat, jämfördes resultaten med varandra. Utifrån 

de mönster och teman som uppkommit under varje intervjupersonsintervju skapades 

sedan gemensamma teman för samtligaintervjupersoner. Min teoretiska referensram 

har sedan legat till grund för den tolkning som gjorts av materialet. Syftet med 

undersökningen var att finna gemensamma mönster och faktorer hos 

intervjupersonerna som påverkar deras arbetsmotivation.  

Kvalitetsvärdering 

Arbetet har, efter konstens alla regler efterföljts så till vida att ett syfte har 

preciserats, en relevant teoretisk bas har varit kärnan i arbetsprocessen och en för 

frågeställningen passande metod valts ut. Jag är förtrogen i de för- och nackdelar 

som finns med metodval och genomförande, vilket presenteras i både metod- och 

diskussionsavsnitt. Frågeställningen besvaras i enlighet med problemformulering och 

syfte. Min ambition har hela tiden varit att skapa en lättöverskådlig uppsats med 

förhoppningen om att en röd tråd genomsyrar arbetet.  

 

Etiska överväganden 

Samtligaintervjupersoner har i samband med intervjuerna blivit upplysta om de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, u.å).  Studiens syfte och mål har 

tydligt berättats. När intervjupersonerna svarade på min förfrågan om 

intervjupersoner till mitt arbete, hade studiens syfte och mål preciserats i 

”annonsen”. Intervjupersonerna har frivilligt svarat på min förfrågan, och har därför 

inte jagats fram. Detta säkrar också kravet om frivillighet. I samband med 

intervjuerna blev varje intervjuperson informerad om rätten att avbryta samtalet eller 

inte svara på en specifik fråga. Intervjupersonerna har även medverkat anonymt, 

vilket innebär att innehållet i materialet inte får framställas så att någon 
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intervjupersonkan bli igenkänd. Inga namn på intervjupersoner, arbetsgivare eller 

stall nämns i rapporten. 

 

Resultat 

Här redovisas de teman som framställts via tematisk analys, samt excerpt från 

intervjuer. De teman som uppkom i studien var intresse, självförverkligande, 

förmåner, sociala relationer, meningsfullhet, arbetets innehåll, feedback och 

överensstämmelse. Gemensamt för allaintervjupersoner var att de arbetat i tävlings- 

och försäljningsstall med inriktning hoppning. Samtliga 

respondenterintervjupersoner var anställda under befattningen hästskötare. I tre av 

fem intervjupersonerarbete ingick utöver vanlig stallskötsel även ridning. Två av 

intervjupersonerna hade hästskötarexamen och en gymnasial utbilning med 

inriktning häst. Den sammanlagda hästkunskapen hos intervjupersonerna bedöms 

som hög.  

Intresse 

En viktig parameter för att finna arbetsmotivation trots dåliga arbetsvillkor verkar 

vara det starka hästintresset. Samtliga intervjupersoner sade löpande genom 

intervjuerna att arbetet var ”roligt” och ”kul”. En av respondenterna beskrev också att 

”det är alla hästtjejers dröm att få testa på att arbeta i stall, se alla saker, se större 

tävlingar och vara med vart det händer”. Drömmen att arbeta med hästar har vuxit 

fram under många år i stallet. Samtliga intervjupersoneruttryckte en förkärlek till 

hästen som djur. En av intervjupersonernasade ”jobba med hästar var det jag ville, 

det är det starka, djuren”. Kärleken till djuret och sporten verkar vara en stor 

drivkraft hos samtligaintervjupersoner. På frågan vad motivationen att arbeta i stall 

var, svarade en av intervjupersonerna ”icke hästfolk förstår ju inte, men motivationen 

var ju att arbeta med hästar”.   

Självförverkligande 

Gemensamt för alla intervjupersoner är det starka hästintresset. Intresset skiljde sig 

dock åt mellan intervjupersonerna på några punkter. Tre av intervjupersonerna ville 

utveckla sin ridning och bli bättre ryttare, medan två av intervjupersonerna var nöjda 

med att utföra de sedvanliga stallsysslorna. En av intervjupersonerna uttryckte en 

önskan om att få lära sig rida, lära sig om hästar och få erfarenhet. Samma 

respondent intervjupersonuttryckte att målet med anställningen ”var att bli så bra 

som man kan bli”. Att arbeta i stall har för tre av intervjupersonernavarit ett starkt 

självändamål. De ville utvecklas i ridningen. Varför intervjupersonerna valde att 

arbeta i stall för att ta sig fram inom sporten är enkelt. Tillgång till bra hästmaterial, 

träning och möjlighet att få rida många hästar per dag. En av intervjupersonerna 

anger att motivationen trots dåliga arbetsvillkor var att få rida och få mer rid-timmar 

i sadeln. En annan av intervjupersonernasade att hon tänkte ”nu är det min chans att 

bli duktigare, att kanske få göra sig ett namn. Man har ju ändå hört om folk som åker 

iväg och jobbar som får börja tävla lite”. Utöver den starka drivkraften att utvecklas 

som ryttare, ville en av de tre intervjupersonerna med utvecklingsmål söka en 
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universitetsutbildning med hästinriktning. Intervjupersonen berättade att hon var 

tvungen att göra sex månaders praktik för att vara behörig till utbildningen. För 

samtliga treintervjupersoner fanns en väldigt uttalad drivkraft av att lyckas inom 

sporten och bli en duktig ryttare. En av intervjupersonerna som ville utveckla sin 

ridning berättade att hon tidigare jobbat i ett stall där enbart stallskötsel ingick. ”Det 

blev väldigt långtråkigt och därför slutade jag där. Även om borsta hästar är kul, men 

inte så kul”. Detta påstående exemplifierar väldigt väl drivkraften bakom 

utvecklingsmöjligheter i arbetet.  

Hästintresset skiljde sig något åt för två av femintervjupersoner. För dessa två 

intervjupersoner var inte utvecklingsmöjligheter i ridningen det primära målet. 

Snarare ville de samla på sig erfarenhet och få större kunskap kring hästhantering. 

Samma intervjupersoner betonar också vikten av att ”testa på” att arbeta i stall. På 

frågan om arbetet gav dem utveckling, svarade en av intervjupersonerna att hon 

”lärde sig att säga ifrån, någonstans måste en gräns dras”. Dessutom anger samma 

intervjuperson att hon lärt sig hur man ’inte’ ska hantera hästar. En av 

intervjupersonerna säger att arbetet i stall var en kunskapsresa.  

Förmåner  

Utöver den dåliga lönen, hade samtliga intervjupersoner ytterligare förmåner som 

kan räknas till lön. En av intervjupersonerna talar om förmånerna som en 

kompensation för den låga lönen. ”Vad jag hade ut i pengar var inte mycket, men det 

som är det svåra om man ska räkna pengar är ju att jag hade min häst uppstallad 

gratis där, jag fick rida henne under arbetstid. Vi tränade för henne och hon bjöd på 

lunch ibland. Det är ju också värt en viss summa pengar”.  

Samtliga intervjupersoner hade gratis boende som en del av lönen. Boendet var 

förlagt till gården där de jobbade. För samtliga intervjupersoner var 

boendestandarden förhållandevis bra. Tre av intervjupersonerna hade även möjlighet 

att ta med sig egen häst och ha den uppstallad gratis. En av intervjupersonerna 

berättade ”eftersom jag inte hade någon egen häst krävde jag att få ut i lön det som 

stallplatsen skulle motsvara, 1000 kronor”. De andra två intervjupersonerna hade 

med sig egen häst. En av intervjupersonerna fick rida sin häst på arbetstid, samt att 

den ingick i teamet av hästar när det gällde ut- och insläpp, mockning och fodring. 

För den andra intervjupersonen var möjligheterna sämre. Hon berättar att hennes 

häst inte hanns med. Dagarna var långa och fysiskt krävande. Efter dagens slut hade 

intervjupersonen varken ork eller tid att rida sin egen häst, och den blev därför 

stående i en hage under arbetsperioden.  

Två av intervjupersonerna fick ridlektioner som en del av lönen. För de som ville 

utveckla sin ridning var träning en central del av förmånerna med arbetet. På frågan 

hur ofta de fick träningar svarade en av de två intervjupersonerna ”riktiga träningar 

1-2 gånger i veckan, men sen red vi ibland samtidigt som henne och fick på så sätt 

hjälp”. Den andra intervjupersonen fick ett betalt dressyrpass i veckan för en extern 

tränare. Intervjupersonerna menar att träning är kostsamt och lönen kan därför ses 

som högre än vad den är på ”pappret”. Utöver de stora förmånerna som boende, 
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stallplats och träning hade samtliga intervjupersonermöjlighet att låna bil. Bränslet 

stod arbetsgivaren för. Dessutom berättade en av intervjupersonerna att chefen 

brukade bjuda på lunch ibland, vilket också kan ses som en förmån.  

Sociala relationer 

Trots att samtliga intervjupersonersarbete innebar långa dagar med fysiskt krävande 

aktiviteter fanns det i tre av intervjupersonernas fall något som lättade upp vardagen. 

Relationer med chef och kollegor blev under intervjusessionerna en ”utstickare” i 

både positiv och negativ mening. De intervjupersoner som trivdes bra på sitt arbete i 

det stora hela, hade ett gott samarbete med både chef och kollegor. En av 

intervjupersonerna berättade att hon hade ett bra samarbete med alla kollegor, ”Jag 

kom väldigt bra överens med allihopa och hade kul på arbetet.” 

En annan avintervjupersonerna talade om att hon trivdes med alla kollegor, förutom 

en nyckelperson som var illa omtyckt av samtliga anställda. ”När vi som jobbade i 

stallet var själva, eller när jag var med min chef, hade vi så himla roligt ihop”. 

Intervjupersonen berättade vidare att när denna nyckelperson kom till stallet, blev 

stämningen stel och de anställda fick ofta mycket skäll, vilket påverkade trivseln i 

negativ riktning. En av intervjupersonerna arbetade ensam, förutom när chefen var 

närvarande på förmiddagarna. Intervjupersonen berättade, ”lite tråkigt var det att 

vara där och jobba själv. Ett tag går det och jag trivs bra att jobba själv men efter ett 

tag känner man sig ensam.” Trots detta angav intervjupersonen att trivseln var hög. 

Chefen var rolig och skämtade mycket. Sedan fortsatte intervjupersonen ”han har 

också jobbat på min nivå, som hästskötare, och har sett mycket skit. Så han vill inte 

vara en sån människa som lämnar en i skiten”. Intervjupersonen uttryckte en mycket 

god relation till sin chef. Hon nämnde även att förhållandet baserades på att ge och 

ta. En av intervjupersonerna hade starka negativa känslor om sin chef. 

Intervjupersonen berättar om lön som inte utbetalats och förväntningar om uppgifter 

som skulle utföras utan överenskommelse. Intervjupersonen talade om chefen ”det 

bästa var när chefen var utomlands eller iväg, då hade jag hand om hästarna själv”. 

Vidare sade intervjupersonen att chefen inte verkade veta hur hårt arbetet egentligen 

var.  

En av intervjupersonerna uttryckte en intressant inställning till relationen med 

chefen, som för övrigt var bra. Denna inställning baserades på respekt på grund av 

chefens kompetens och meriter.  ”Det blir ju lite speciellt i och med att hon var en 

väldigt duktig ryttare och red på en ganska hög nivå så man har ju alltid respekt för 

dom, på ett sätt som man kanske inte har för en annan chef för att man ser upp till 

dom så mycket.” Tre av intervjupersonernasade tydligt att det finns en hierarki inom 

hästbranschen, där hästskötare ligger längst ner. Två av intervjupersonerna berättade 

om arbetskraft från Balkan som fick utföra de tyngsta och skitigaste delarna av 

arbetet. En av intervjupersonerna säger ”jag hade det jävligt bra i jämförelse med 

dem”. Relationer på arbetsplatsen verkar ha en betydande roll för arbetsmotivation 

och trivsel. I flera av fallen har en god relation med kollegor och eller chef 
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kompenserat för de tyngre delarna av arbetet. Tre av intervjupersonerna anger också 

att de fortfarande har kontakt med kollegor eller chef efter avslutad anställning.  

 

Meningsfullhet 

En av intervjupersonerna anger att arbetet kändes meningsfullt på grund av att 

medarbetarna fick mycket eget ansvar. Chefen var ofta frånvarande, så ett stort 

ansvar för hästarna vilade på intervjupersonen och dennes kollegor. 

Intervjupersonen menade att belöningen för att chefen tyckte de gjorde ett bra jobb 

kom i ansvar. ”Vi fick ganska mycket ansvar och hon litade på oss.” Vidare menade 

intervjupersonen att ansvaret sporrade motivationen. Fyra av intervjupersonerna 

hade dessutom arbetsuppgifter som inte kunde lämnas till dagen efter. Lindor skulle 

lindas upp och utrustning smörjas, eftersom de skulle användas dagen därpå. Om 

arbetet inte var färdigt till dagens slut fick intervjupersonerna stanna över. Alla 

intervjupersoner var överens om att de hade en betydande del i verksamheten. En av 

intervjupersonerna svarar att arbetet var meningsfullt eftersom ryttarna behövde 

deras hjälp. Utan intervjupersonernas insats hade inte verksamheten gått runt och 

ryttarna hade inte kunnat göra det de gör. Varje intervjuperson såg alltså sin 

arbetsinsats som värdefull och viktig, inte minst för andra än de själva.   

Arbetets innehåll 

Flexibiliteten i arbetet skiljde sig åt mellanintervjupersonerna. En av 

intervjupersonerna hade ett väldigt styrt schema, där det fanns mycket litet utrymme 

att bestämma över arbetsuppgifternas fördelning och ordning. Tre av 

intervjupersonerna anger att arbetet hade ganska stor flexibilitet. Dessa 

intervjupersoner kunde i stor utsträckning bestämma i vilken ordning 

arbetsuppgifterna skulle utföras. Samtliga intervjupersoner anger dock att vissa saker 

i arbetet inte går att styra över. Till exempel utfodras hästarna samma tider morgon 

och kväll. Alla morgnar börjar med utfodring av hästarna samt utsläpp i hage för de 

hästar som inte skulle tränas direkt på morgonen. En av intervjupersonerna talade 

om flexibiliteten i arbetet, ”hade vi velat ha längre lunch hade vi till exempel kunnat 

rida på kvällen istället eller klippa hästen på kvällen och ta en längre lunch om de var 

så att vi ville göra någonting på dagen”.   

Variationen i arbetet skiljde sig också åt mellanintervjupersonerna. En av 

intervjupersonerna anger att variationen i arbetet var väldigt stor. Intervjupersonen 

säger ” ingen dag var den andra lik. Ibland var det tävling, ibland var det träning”. 

Vidare talar intervjupersonen om att det som var speciellt spännande med arbetet var 

just variationen med arbetet. Fyra av intervjupersonerna anger att variationen inte 

var speciellt stor. Det fanns en variation, till exempel om hovslagaren eller 

veterinären skulle komma, i övrigt såg dagarna likadana ut förintervjupersonerna. 

Samtliga intervjupersoner tillade dock att det fanns en aspekt av variation i arbetet 

när de arbetade med levande djur. Till exempel kan en häst bli sjuk. Hästarna har 

också olika personligheter och förmågor, vilket gör att de ska hanteras och tränas på 

olika sätt.   
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Feedback 

Två av intervjupersonerna anger att arbetet innebar mycket konstruktiv feedback, 

vilket påverkade både arbetsmotivationen och trivseln positivt. För en av 

intervjupersonerna kom inte feedbacken primärt från arbetsgivaren, utan från 

hästägare som hade sina hästar i träning hos chefen. ”Man fick så mycket beröm av 

hästägarna, just det triggande en extra mycket”. Den andra intervjupersonen talade 

om att de ständigt fick feedback på sitt arbete av chefen. Det handlade aldrig om 

några större företeelser, utan små tillsägelser. ”Vi fick både negativ och positiv sådär 

kanske att säg då att en box hade vi mockat på fel sätt, då kunde hon komma och säga 

ba nä men såhär gör vi istället eller om vi red nån häst bra eller om vi gjorde de lite 

sämre”. Tre av intervjupersonerna angav avsaknad av feedback eller enbart negativ 

feedback. En av intervjupersonerna angav dessutom att anledningen till att arbetet 

avslutades berodde på den ständigt negativa feedbacken. ”Man fick aldrig positiv 

feedback, bara negativ. Chefen hade en väldigt negativ attityd”. Samtliga 

intervjupersoner sade dock att de inte hade några regelrätta medarbetarsamtal, utan 

feedbacken kom lite då och då under arbetstiden. Genomgående för de tre 

intervjupersoneravar att den negativa feedbacken påverkade arbetstillfredsställelsen 

negativt. Den negativa feedbacken medförde känslor av att bli tagen för given, samt 

en otacksamhet av arbetet som utfördes.   

 

Överensstämmelse 

Alla intervjupersoner angav att de trivdes med arbetet i stort. En av 

intervjupersonerna som primärt bara arbetade från backen, berättade att hon trivdes 

bra med arbetet därför att hon och chefen var på samma våglängd. ”Jag sa att jag inte 

är här för att rida. Jag hade aldrig som mål att rida så mycket som möjligt. Någon 

som skulle vilja rida jätte mycket kanske inte skulle passa där, eftersom chefen red 

hästarna själv”. Arbetets innehåll överenstämde alltså väl med 

intervjupersonensförväntningar på arbetet. En av intervjupersonerna anger att 

anledningen till att anställningen upphörde berodde delvis på att det fanns en 

begränsning i utvecklingsmöjligheterna, som var det primära målet 

förintervjupersonen; ” det var nog dels pengarna men också att jag till slut kände att 

det inte var så stora utvecklingsmöjligheter som jag hade önskat. Det är svårt att 

hinna med så mycket annat till liv, det kändes som att det inte gav lika mycket som 

jag gav”. Ytterligare två intervjupersonerberättade att anställningen avslutades 

eftersom arbetet tog mer än det gav. Intervjupersonerna angav att arbetet inkräktade 

väldigt mycket på den privata sfären. ”Jag fick panik en dag och tänkte ska jag göra 

det här hela livet. Man har inte tid till någonting annat, ingen av de jag arbetade med 

hade till exempel pojk- eller flickvän”. Eftersom boendet var förlagt till gården där de 

arbetade anger samtliga intervjupersoner att de kände sig låsta. Möjligheten att ta sig 

iväg efter arbetets slut var små.  

Två av intervjupersonerna angav väldigt tydligt att arbetet inte kändes som ett 

”vanligt” arbete. En av intervjupersonerna säger att hon trivdes mycket bättre med att 

jobba i stall än att arbeta på ett vanligt arbete som hon gör idag. Intervjupersonen 
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säger att arbetet i stall kunde hon väldigt bra. Hon kände sig aldrig osäker i sitt arbete 

som hon idag kan göra. Kunskaperna om hästar har förvärvats redan innan 

anställningen påbörjades, men har såklart utökats i takt med anställningen. En 

annan av intervjupersonernasade; ”det var ju klart det var ju ett jobb, men inte ett 

”jobb jobb” som andra tråkiga som kanske går och gör nåt jobb de inte tycker är kul.” 

Arbetet verkar således överensstämma väl med intervjupersonernas intresse och 

kunskap. 

 

Analys 

Resultatet har tolkats med Herzbergs två-faktorteori och Oldham och Hackmans 

modell för arbetsutformning samt forskningsläget, presenterat i avsnittet tidigare 

forskning. Resultatet visar på en hel del överensstämmelser med både Ryu (2016), 

Hirschi och Valero (2017), Sultan (2012) samt ovan nämnda motivationsteorier, och 

ger därför stöd till det torra men än dock aktuella forskningsläget.  

De mest framträdande temana är intresse, utvecklingsmöjligheter, överensstämmelse 

och sociala relationer. I likhet med Ryu (2016) visar resultatet att medarbetarens 

förväntningar på arbetet i kombination med vad arbetet faktiskt erbjuder spelar en 

stor roll för motivation och arbetstillfredsställelse. Om arbetet tar mer än det ger 

medarbetaren, resulterar det i demotivation och negativ arbetstillfredsställelse. Till 

exempel avslutade en av intervjupersonerna sin anställning på grund av att arbetet 

inte levde upp till intervjupersonensbehov av utveckling. För att arbetsmotivation 

skall skapas och bibehållas måste arbetet därför ge medarbetaren ”belöning” i 

förhållande till arbetsinsats. Vad som är belöning i arbetet skiljer sig från 

medarbetare till medarbetare. Arbetet i sig måste därför leva upp till medarbetarens 

förhoppning om hur arbetet ska vara. När arbetet och medarbetaren matchar 

varandra väl, i fråga om erbjudande och förväntningar, skapas överensstämmelse. 

Mitt resultat visar även att motivation är personligt. Kritiken som riktats mot 

Herzbergs tvåfaktorteori i form av brist på hänsyn till individuella skillnader, kan 

därför konkretiseras. Vad som motiverar varje medarbetare beror även på personliga 

förutsättningar och mål. Till exempel var några av intervjupersonerna nöjda med att 

inte få rida, medan det för andra var en nödvändig förutsättning i arbetet. Samtliga 

intervjupersonervisar att utvecklingsmöjligheter är en central del av motivationen. 

Men vad som är utveckling skiljer sig alltså åt från person till person. I detta fall 

stämmer Hackman och Oldhams tes om att arbetets matchning med medarbetaren 

påverkar arbetsmotivationen i positiv eller negativ riktning (Hedegaard Hein, 2010), 

liksom Ryu (2016).  

I likhet med Sultan (2012) visar resultatet att motivationen är hög om arbetets 

utformning och arbetsuppgifter matchar medarbetarens intresse. Samtliga 

intervjupersoner hade ett genuint intresse av att arbeta med hästar och allt vad det 

innebar. Resultatet ger därför belägg att tro att arbetsmotivation är högst 

intressestyrt. Intresse var i detta fall något samtliga intervjupersoner hade innan 
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anställningen påbörjades. En tes som går hand i hand med Hackman och Oldhams 

arbetsdesignteori. De menade att det bästa för en organisation är att medarbetarna 

från början har ett starkt intresse för arbetet, då behöver inte organisationen 

anstränga sig för att skapa motivation. (Hedegaard Hein, 2009) Men, trots det 

genuina hästintresset, dalade motivationen till sist hos några av intervjupersonerna. 

Resultatet visar därför att motivation är föränderlig över tid, och att det krävs mer än 

en faktor för att motivation ska både skapas och bibehållas. Hur motivation skall 

bibehållas, är återigen en individuell punkt som återkopplar till den individuella 

skillnaden hos varje unik medarbetare. Utvecklingsmöjligheter i olika former verkar 

dock vara en central del av arbetets innehåll för att arbetsmotivation skall bibehållas. 

Hirschi och Valero (2017) har även de identifierat intresse som en av faktorerna till 

arbetsmotivation. Samtliga intervjupersoner gav väldigt mycket av sig själva och 

engagerade sig djupt i arbetet. Enligt Hirsci och Valero (2017) skapas 

arbetsengagemang genom just intresse för arbetet. Resultatet visar dock att 

motivation och arbetstillfredsställelse påverkas negativt om arbetet inkräktar allt för 

mycket på det privata livet. Samtliga intervjupersoner gav uttryck för att arbetet var 

tidskrävande och ansträngande, vilket resulterade i liten fritid och orkeslöshet på den 

lediga tiden. Dessutom försvårade arbetet ett fungerande förhållande med en partner. 

Arbetet kan därför inverka negativt på motivation och arbetstillfredsställelse, om 

arbetet inkräktar för mycket på privatlivet. Detta är även en faktor som Herzberg 

identifierat (Hedegaard Hein, 2010).  

De sociala relationerna på arbetsplatsen har stor betydelse, framförallt för hur väl 

medarbetaren trivs på sitt arbete. I de sociala relationerna räknas både förhållandet 

till chef och kollegor. Resultatet visar att de intervjupersoner som hade tämligen goda 

relationer med både chef och kollegor också gav uttryck för att de trivdes med sitt 

arbete. I motsatt riktning visar resultatet att arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse sjunker om relationerna är dåliga. Resultatet visar att positiva 

sociala relationer lyfter medarbetarens motivation och arbetstillfredsställelse. 

Framförallt blir positiva sociala relationer av betydelse för medarbetare med dåliga 

arbetsförhållanden. Kritik som riktats mot Hackman och Oldham har framförallt 

berört den sociala aspekten, som de valt att utelämna (Hedegaard Hein, 2010). För 

att ytterligare ge tyngd åt mitt påstående om att sociala relationer är viktiga, visar 

resultatet att ensamarbete påverkar medarbetarens trivsel. En av intervjupersonerna 

uttryckte en känsla av ensamhet, som i längden skulle bli allt för påfrestande. 

Ensamarbetet vägdes dock upp av en mycket god relation till chefen. Hade relationen 

till chefen i detta fall varit dålig, skulle förmodligen inte anställningen blivit 

långvarig. I Herzbergs tvåfaktorteori är den sociala aspekten en central del av teorin. 

Herzberg gör dock en åtskillnad mellan interpersonella relationer och ledarens 

kompetens, vilka jag valt att sammanfoga till en faktor (Hedegaard Hein, 2010). 

Intervjupersonernas sociala relation till chefen påverkas av en rad faktorer, däribland 

graden av feedback. Resultatet visar att för mycket negativ feedback och en dålig 

attityd hos chefen påverkar både relationen till chefen, arbetsmotivationen och 

arbetstillfredsställelsen negativt. De intervjupersoner som hade ett gott samarbete 

med sin chef angav också att de fick både positiv och konstruktiv feedback.  
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Samtliga intervjupersoner angav att de upplevde deras arbete som meningsfullt. 

Gemensamt för alla intervjupersoner var känslan av att deras arbetsinsats var 

betydelsefull för verksamheten. I Hackman och Oldhams arbetsdesignteori är just 

meningsfullhet starkt förknippat med arbetsmotivation (Hedegaard Hein, 2010). En 

av intervjupersonerna angav dessutom att arbetet var meningsfullt på grund av det 

ansvar medarbetarna fick. Studier har visat att faktorer som variation, autonomi och 

ansvar i arbetet påverkar arbetsmotivationen positivt (Arnold et al., 2010). Eftersom 

att intervjupersonerna i denna studie inte styrdes av ekonomiska incitament, ger 

studien belägg för påståendet. Samtliga intervjupersoner hade dock, trots dålig lön, 

andra förmåner i arbetet. Till exempel träningar, stallplats och boende. Dessa 

faktorer verkar således kompensera för den dåliga lönen och de i övrigt dåliga 

arbetsvillkoren som anställningen medförde. Huruvida motivationen påverkas av 

förmånerna är dock oklart. Enligt Herzberg påverkar faktorer som lön och andra 

förmåner enbart arbetstillfredsställelsen. Kritik som riktats mot Herzbergs 

tvåfaktorteori har berört påståendet om att vissa faktorer enbart påverkar 

motivationen, medan andra faktorer enbart påverkar arbetstillfredsställelsen 

(Hedegaard Hein, 2010). För de intervjupersoner som ville utveckla sin ridning är 

träning en central del av motivationen. Eftersom träning således är en löneförmån, 

bör även löneförmåner bidra till ökad arbetsmotivation. Detta speglar dock återigen 

medarbetarens individuella önskningar på arbetet. De flesta av intervjupersonerna 

hade ett varierat och flexibelt arbete. Resultatet visar dock på att sociala relationer, 

arbetets överensstämmelse med medarbetaren samt utvecklingsmöjligheter är de 

primära motivationsfaktorerna. Givetvis påverkar även flexibilitet, variation och 

autonomi medarbetarens arbetsmotivation. Dessa faktorer visar sig dock inte lika 

starka i denna studie. Resultatet visar att en balans mellan faktorerna är av största 

vikt. Om en eller flera faktorer som påverkar individen negativt tar över, kommer 

motivationen att sjunka, trots att det fortfarande finns goda motivationsfaktorer. 
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Diskussion 

Resultatet visar på en rad faktorer som påverkar medarbetares arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse. Dessa faktorer är dock svåra att skilja från varandra. 

Resultatet visar att många faktorer är beroende av varandra, och distinktionen 

mellan varje faktor är svår att dra. Herzberg gjorde en uppdelning mellan 

motivations- och hygienfaktorer, som i praktiken är svår att tillämpa. Faktorerna 

flyter in i varandra, och det är svårt att se vilken faktor som påverkar vad. 

Distinktionen på det som Herzberg kallade för hygien- och motivationsfaktorer, går 

inte att urskilja i min studie, gällande motivation. Som mitt resultat visar kan 

förmåner lika väl som utvecklingsmöjligheter bidra till motivation och demotivation. 

Sammantaget går det dock att utläsa gemensamma mönster förintervjupersonerna. 

På grund av ovanstående problem blir därför exaktheten och precisionen i 

slutsatserna osäkra. För att kunna få mer exakta resultat baserat på 

motivationsteorierna, hade en mer omfattande djupdykning behövts både i litteratur, 

analys och deltagarantal.  

Studiens ändamål var att ta reda på vilka faktorer som bidrar till arbetsmotivation vid 

oreglerat arbete och därmed dåliga arbetsvillkor. Eftersom att en liten representation 

av deltagare användes i denna studie, är resultatet svår att generalisera till alla 

människor och kontexter. Samtliga faktorer som uppkom i studien går dock att 

relatera till befintliga motivationsteorier, vilket ger mina tolkningar stöd och 

trovärdighet. Faktorerna som ingår i både Herzbergs tvåfaktorteori, Hackman och 

Oldhams arbetsdesignteori och forskningsläget liknar varandra i väsentliga delar. 

Eftersom att både teorierna, forskningsläget och min studie har ungefär samma 

resultat, kan slutsatsen dras att mitt resultat tillsammans med det teoretiska 

ramverket utgör en slags kärna till motivation. Resultatet visar på en del avvikelser 

från teorierna, men sammantaget har inga nya upptäckter gjorts. Insamling och 

bearbetning av data har konsekvent följt det valda teoretiska ramverket. När teman 

och kategorier skapas ur det empiriska materialet måste viss data sållas, vilket 

innebär att information kan gå förlorad. Detta kan innebära att budskap misstolkas 

eller förvrängs, vilket är en av fallgroparna för kvalitativ forskning.  

Min egen förförståelse av ämnet är tämligen stor, då jag aktivt ridit under många år. 

Jag har vänner i min omgivning som själva arbetat i stall under dessa förhållanden 

och kan intyga att verkligheten ser ut på detta sätt. Min personliga uppfattning om 

varför människor ställer upp på dessa arbetsförhållanden är på grund av okunskap. 

Få yngre personer, för det är oftast de som har dessa jobb, har kunskap om arbetsrätt 

eller arbetsliv som sådant. De förstår inte vidden av konsekvenserna av att inte ha 

anställningsavtal, försäkringar och vit lön. Okunskap kan vara en bidragande orsak 

till att många hästskötare väljer att aktivt ställa sig utanför Sveriges trygghetssystem, 

trots att min studie visar på andra faktorer. Mitt arbete har främst avgränsats till en 

deduktiv kvalitativ ansats om motivationsteorier, vilket också gjort att frågor som 

okunskap lämnats utanför studien.  
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Slutsatser 

De motivationsfaktorer som framträtt i denna studie är framförallt intresse, sociala 

relationer, arbetets överensstämmelse med medarbetaren och 

utvecklingsmöjligheter. Framförallt visar studien att ekonomiska incitament inte är 

den drivande faktorn, även om vissa förmåner kan väga upp för en dålig lön. En av de 

viktigaste faktorerna som visade sig i studien var intresse för arbetet. Även om 

resultatet bara kan appliceras på intervjupersonerna i studien är sannolikheten hög 

att intresse för arbetet även är en motivationsfaktor inom andra sektorer. Till 

exempel bör arbetsgivare rekrytera medarbetare som drivs av intresse, eftersom det 

ger förutsättning att anta att arbetsmotivationen då blir hög. Dessutom är arbetets 

matchning med medarbetarens förväntningar av största vikt. Det innebär att rätt 

person på rätt plats är en viktig del av motivationen i arbetet. Resultatet visar även att 

motivation är individuell, något som inte hanteras i Herzbergs tvåfaktorteori. Det går 

därför inte att motivera samtliga medarbetare med samma konkreta incitament. 

Gemensamt för alla medarbetare är dock att arbetet måste ge ”belöning” i förhållande 

till arbetsinsats, annars riskerar motivationen att falna. Vad som är belöning i 

förhållande till arbetsinsats är dock upp till medarbetaren, eftersom motivatorer 

skiljer sig mellan medarbetarna. Till skillnad mot Hackman och Oldhams 

arbetsdesign-teori, är den sociala aspekten på arbetet viktig. Extra viktigt blir sociala 

relationer när dåliga arbetsstandarder föreligger. De sociala relationerna underlättar 

vardagen och gör arbetet roligare. Chefers och ledares attityd och samvaro påverkar 

också intervjupersonernas upplevelse av de sociala relationerna på arbetet i positiv 

eller negativ riktning.  

Slutligen visar resultatet att arbetet inte får inkräkta på medarbetares privatliv i för 

stor utsträckning. Om arbetet inkräktar för mycket på den privata sfären skapas till 

slut demotivation och negativ arbetstillfredsställelse (Hedegaard Hein, 2009). 

Intervjupersonerna i detta fall arbetade med sitt stora intresse, vilket var en 

bidragande motivationsfaktor. För att arbetsmotivation skall bibehållas bör inte 

arbetet ta för mycket av medarbetarens tid och resurser i anspråk. Att till exempel bo 

och arbeta på samma gård är därför inget som bör rekommenderas. Arbetet bör 

utformas så att medarbetaren på ledig tid får pausa från arbetets krav. Dessutom bör 

arbetsmängden fördelas så att medarbetaren orkar med ett privatliv utanför arbetet. 

Om sådana aspekter inte tillvaratas i arbetet blir följderna negativa för 

arbetstillfredsställelse och motivation.  

Förslag på fortsatt forskning  

Rekommendationen för vidare forskning kring ämnet skulle kunna vara att jämföra 

två grupper med varandra. En grupp där arbetsvillkoren är tämligen dåliga, och en 

grupp med goda arbetsvillkor. Det skulle vara intressant att se om de båda grupperna 

har några skillnader i motivationsfaktorer beroende på arbetsförhållanden, eller om 

grupperna motiveras av samma faktorer. Studien skulle också kunna omfatta en 

längre tidsperiod, där intervjupersonernas motivationsfaktorer följs upp efter ett 

antal år för att se om de fortfarande är samma faktorer som motiverar deras arbete. 

Ett annat tänkbart uppslag för vidare studier skulle kunna vara att använda andra 
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motivationsteorier, till exempel den modernare SDT-modellen och eller krav-

kontroll-stöd modellen.  
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Bilagor 

Intervjuguide 

 Upplys om de forskningsetiska principerna.  

 

1. Studiens syfte och mål. 

2. Frivillighet. 

3. Rätten att avbryta/inte svara på en specifik fråga.  

4. Anonymitet, ingen intervjuperson kommer nämnas vid namn eller anges i 

studien på ett sådant sätt att någon kan ”räkna ut” vem de är.  

5. Inspelningarna kommer att raderas när studien är klar. 

6. Möjlighet att läsa/godkänna de transkriberade materialet kommer att ges 

vid intresse.  

Frågor: Semistrukturerad intervju, dvs. öppna frågor med en berätta ”hur” karaktär. 

Uppföljningsfrågor förekommer.  

Område 1. Intervjupersonens bakgrund 

- Berätta lite om dig själv?  

- Vad har du för hästbakgrund? (Ex. hur länge har du ridit, har du eller har du haft 

egen häst, nivå idag etc.)  

Område 2. Arbete i stall 

- Vilket typ av stall arbetar/har du arbetat i? (Ex. försäljning-, utbildning- & 

tävlingsstall) 

- Vad är/var dina arbetsuppgifter? (Ex. titel på arbete)  

- Beskriv hur en vanlig dag ser ut/såg ut för dig! (starttid, sluttid etc.)  

Område 3. ”Hygienfaktorer” (arbetsvillkor, arbetsmiljö, lön & förmåner, 

chefer, relationer/samarbete) 

- Vilken typ av anställning har/hade du? (jobbar/jobbade hen vitt/svart, heltid, deltid 

etc.) 

- Vad har/hade du för lön? 

- Vad har/hade du för förmåner? (Ex. träningar, stallplats, boende, fickpengar) 

- Hur många är/var ni som jobbar/jobbade i ditt stall? 

- Hur ser/såg arbetsuppgifternas fördelning ut? (ex. hade alla samma 

arbetsuppgifter, skillnader/likheter)



 
 

 
 

- Hur upplever/upplevde du ert samarbete?  

- Hur såg din kontakt med chefen ut? (närvarande/frånvarande, tät kontakt etc.) 

Område 4. Motivationsfaktorer (prestation, erkännande, arbetsuppgift, 

ansvar, utvecklingsmöjligheter, variation, autonomi, feedback) 

- Vad hade du för förväntningar på jobbet innan du började? 

- Vilken är/var din motivation att arbeta med denna typ av arbete (mot ex. vis dålig 

lön)?  

- Har/hade du ett mål du vill/ville uppnå med anställningen? (ett högre syfte eller en 

”kul grej”) 

- Erbjuder/erbjöd arbetet dig några utvecklingsmöjligheter? (om ja, vilka?) 

- Hur mycket av arbetets innehåll kan/kunde du bestämma över själv? (ex. i vilken 

ordning arbetsuppgifterna ska/skulle utföras)  

- Hur såg ansvaret i övrigt ut i arbetet? (ex. kan/kunde arbetsuppgifter lämnas till 

andra eller känner/kände du dig tvungen att färdigställa dina arbetsuppgifter innan 

dagens slut)  

- Du har ju beskrivit hur en typisk dag för dig ser/såg ut, finns/fanns det någon 

variation i arbetsuppgifterna?  

- Upplever/upplevde du att arbetet är/var meningsfullt? (på vilket sätt?)  

- Får/fick du någon sorts belöning eller uppmärksamhet när du gör/gjorde ett bra 

arbete? 

- Får/fick du någon feedback på arbetet? (ex. vad du kan/kunde göra bättre)  

Område 5. Tillbakablick (för de intervjupersoner som avslutat sin 

anställning) 

- Vad var anledningen till att du slutade arbeta i stall? 

- Trivdes du med arbete



 
 

 
 

 


