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Inledning  

Hästar är ett stort glädjeämne för både barn och vuxna, men miljön innehåller också risker. 
Framförallt rör riskerna hanteringen av hästen, som är ett stort djur med utpräglad 
flyktinstinkt (Svenska Ridsportförbundet, 2003). Men förutom hanteringen av hästar, så finns 
det inom hästhållningen många andra uppgifter som måste utföras och som kan påverka 
människors hälsa och säkerhet. Hästen ska till exempel utfodras och gödseln ska transporteras 
ut från stallet. Detta arbete är många gånger både tungt, riskfyllt och dåligt mekaniserat. De 
redskap som idag finns för arbete i häststallar är dessutom ofta dåligt anpassade till och inte 
alltid utvecklade för det arbete som skall utföras. 

Bakgrund  

Hedberg & Nilsson (2000) genomförde en enkätstudie rörande arbetsskador hos anställda vid 
ridskolor. Nästan samtliga av de svarande visade sig ha någon form av besvär i 
rörelseapparaten och majoriteten ansåg att besvären orsakades av stallarbetet, d v s 
gödselhantering, och utfodring samt foder- och ströhantering. Författarna konkluderade att 
kunskaperna i ergonomi behövde öka bland landets ridskolor. Löfqvist (2007) kom fram till 
liknande resultat i en enkätstudie med 545 ridinstruktörer, där drygt hälften svarade att de 
hade besvär i nacke, axlar och ländrygg. Enkätstudien pekade också ut utgödslingsmomentet 
som det tyngsta arbetet, med störst risk för att ge en belastningsskada. Många av Sveriges 
”hästtjejer” är under 18 år, vilket ställer än högre krav på att det finns lämpliga tekniska 
hjälpmedel i häststallarna. Barn växer fortfarande och löper därför högre risk att skadas av 
tungt arbete än vuxna (Arbetsmiljöverket, 1996). 

Stora brister i arbetsmiljön vid ridskolor rapporterades i en studie utförd av Yrkesinspektionen 
i Örebro (Jansson, 1996). Framförallt gällde det brister i säkerheten vid ensamarbete vid till 
exempel utfodring, då den maskinella utrustningen oftast var bristfällig.  

I en avslutad studie vid JTI – Institutet för jordbruks- och 
miljöteknik - kom forskare fram till att det fanns stora risker 
för belastningsskador vid utgödsling i häststall (Adolfsson & 
Geng, 2008). Dessa problem kan på sikt leda till framtida 
ekonomiska kostnader på grund av sjukfrånvaro mm. En 
orsak till resultatet i studien var den bristfälliga utrustningen 
som användes i stallet, till exempel tunga, enhjuliga 
skottkärror.  

Rekommendationer för hur arbetet och miljön ska utformas 
på ridskolor finns i ett par skrifter (Mellberg, 1998; Svenska 
Ridsportförbundet, 2003). Hästnäringens miljöråd har 
utarbetat en checklista för miljöhusesyn inom ridsporten och 
i den finns arbetsmiljö upptagen som ett avsnitt 
(Hästnäringens miljöråd, 2005, Internet).  

Sveriges ridklubbar och hästföretag är övervägande små företag eller drivs som ideella 
föreningar. Genomförandet av systematiskt arbetsmiljöarbete har visats vara lågt i just små 
företag (Birgersdotter m fl. 2002;  Bornberger-Dankvardt, 2005). Studierna visade att den del 
i det systematiska arbetsmiljöarbetet som rörde identifiering av risker i arbetsmiljön var något 
som småföretagen fann svårt att genomföra. Bland annat ansåg de att de inte hade tillräckliga 
kunskaper för att kunna identifiera riskerna i arbetsmiljön. 
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 Syfte 

Att genom en inventering nationellt och internationellt och med hjälp av enkätundersökningar 
och djupintervjuer få fram en sammanställning av vilka redskap som används för utfodring 
samt utgödsling i häststallar samt hur dessa fungerar. Att få ett underlag för en 
kravspecifikation på redskap i häststallar för att därigenom förbättra arbetsmiljön, 
effektivisera arbetet och öka säkerheten när det gäller arbete i häststallar.  

Mål 

Målet var att ta fram en översikt över aktuella redskap för utfodring och utgödsling i 
häststallar och hur de fungerar, och att med hjälp av en behovsinventering ge förslag på hur 
redskapen kan utvecklas. Målet var också att intressera tillverkare av redskap för 
vidareutveckling av hästredskap och ta fram ett underlag för fortsatta ergonomiska studier av 
olika redskap i häststallar. 

Metoder 

Olika metoder användes för att göra inventeringen av vilka redskap som finns för utfodring 
och utgödsling i häststallar. Först gjordes en inventering nationellt och internationellt genom 
kontakt med olika personer samt genom sökning på Internet. Därefter gjordes en inventering 
av vad användarna av redskap för hästhållning tycker genom att en enkät togs fram och lades 
ut på Hushållningssällskapet Sjuhärads hemsida samt på JTI:s hemsida (se bilaga 2). 
Samtidigt gjordes ett 60-tal djupintervjuer med personer från ett 45-tal olika hästföretag och 
stallar varvid redskap och arbetssituationer även fotograferades. 

Enkäten 

Enkäten skickades inte ut till specifikt utvalda, utan respondenterna hittade enkäten genom att 
de sett ett pressmeddelande om projektet i olika medier, bland annat i tidningen Ridsport, i 
nätupplagan av Hästmagazinet, i ATL samt på hemsidor tillhörande bl.a. ASVT och 
Islandshästförbundet samt ett antal föreningar och privatpersoner. Information om enkäten 
skickades också ut till flera hästnätverk samt förmedlades på träffar och föredrag och 
presenterades också i tidningsartiklar i dagspress. 

Nästan alla frågor tillät respondenterna att svara på flera av svarsalternativen, till exempel att 
de hade både halm och sågspån som underlag till hästarna. Summerar man resultaten för varje 
fråga blir därför inte slutsumman alltid 100 procent utan högre eller lägre. 

Djupintervjuerna 

Ett 60-tal djupintervjuer med personer från ett 45-tal stallar som arbetade med hästskötsel 
eller ansvarade för stallskötseln genomfördes. Dessa personer arbetade med olika former av 
hästhållning, till exempel stuteriverksamhet, turridning, inackorderingsstall, konvalescentstall, 
ridskolor, naturbruksgymnasier, privata stallar m.m. Stallarna bestod av lösdriftsstallar, 
konventionella boxstallar och även stallar med spiltor. Vid vissa av djupintervjuerna 
fotograferades olika typer av redskap och lösningar och ett urval av dessa bilder finns inlagda 
i första hand under resultatdelen. 
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Resultat 

Nationell och internationell inventering 

Nationell nivå 

Vid en rundringning till fyra olika tillverkare och återförsäljare, nämligen Fiskars, Aubiose, 
FOGA och Karlstad Redskap, berättade i stort sett alla att det är svårt och dyrt att ta fram ett 
nytt redskap, men att de alltid lyssnar till vad konsumenterna tycker. Flera tog upp att redskap 
som kommer från Asien håller en lägre standard. En person sa också, att kvaliteten ofta beror 
på vilka som beställt redskapen och vilka kriterier samt kvalitetskrav som de har lämnat till 
fabriken. Alla visade ett visst intresse för att vara med i ett samarbete ur forsknings- och 
utvecklingssyfte för mer ergonomiska och praktiskt anpassade redskap. 

Internationell nivå 

En inventering gjordes också för att hitta redskapstillverkare i andra länder, men detta visade 
sig inte ge så mycket. Förutom Fiskars, Aubiose och FOGA som har internationella 
kontakter/fabriker så hittades bl.a. två företag från England med intressanta lösningar på 
skottkärror samt handredskap. Eztippa har tagit fram ett speciellt handtag som underlättar 
tömning av skottkärror. Handtaget vrider sig så att handleden alltid håller ungefär samma 
vinkel under tömningen ( http://www.eztippa.co.uk ).  Lite Lift är ett annat företag från 
England som tillverkar prisbelönta grepar, spadar och sopborstar mm, där man förutom ett 
krökt skaft även har ett extra handtag på skaftet för att underlätta användandet av redskapet 
(http://www.lite-lift.com ). 

Resultat från enkäten och djupintervjuerna 

För att få en helhetssyn på svaren redovisas resultaten från både enkäten och djupintervjuerna 
under samma rubriker, vilka följer frågorna i enkäten. 

En utförlig presentation av resultaten med bilder och tabeller presenteras i bilaga 1. 

Sammanfattning och diskussion 

De redskap vi idag använder till det tunga, oftast omekaniserade arbetet i häststallar världen 
över har tyvärr inte förändrats eller förbättrats speciellt mycket under de senaste 50 åren! 
Fortfarande hålls hästar i huvudsak i boxstallar och liknande - ofta i redan befintliga 
byggnader, ombyggda för häst - vilket försvårar möjligheten till mekanisering. 

 Idag läggs en stor del (mellan 60 -90 %) av tiden i stallet på utgödsling och utfodring (gäller 
inte lösdrifter). Mycket av denna tid går åt till tunga och arbetskrävande – ibland onödiga – 
arbeten. Som exempel kan nämnas att hela 66 % av de svarande i enkäten angav att de 
använder IKEA-kassar för utfodring av uppvägt grovfoder som fodras i portioner! Här behövs 
ett nytt tänkande – måste t.ex. hästarna fodras i portioner? Och kan man inte ha en 
grovfodervagn med våg, köra runt den i stallet och väga ut grovfodret ifrån denna i stället?  

Undersökningen visar tydligt, att okunnigheten om hur redskapen bör fungera och 
omedvetenheten om arbetssituationen vid utgödsling och utfodring är mycket stor. Man har 
helt enkelt bara accepterat de redskap som finns fastän dessa – för att skapa en bättre 
arbetssituation och effektivitet i arbetet - skulle behöva vara utformade på annat sätt. Som en 
av de intervjuade sade: ”Jag får anpassa mitt arbete efter de redskap jag har.”  
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Detta känns frustrerande att höra när det i stället borde vara tvärtom – man använder 

redskap som utvecklats för och anpassats till vem man är och det arbete man gör! 
Eftersom det är så varierande ålder, längd och fysiska förutsättningar på de som arbetar i 
stallarna är det naturligtvis svårt att tillgodose allas behov, men en sådan enkel sak som att ha 
hållbara, på längden ställbara skaft på vissa redskap skulle underlätta arbetet och minska 
belastningen betydligt!  

En annan erfarenhet man kan dra ifrån undersökningen är att det är förvånande att så många 
arbetar med trasiga redskap! I telefonsamtal och intervjuer berättas det om redskap som 
skruvas, limmas, lagas med silvertejp mm. (Se bilder nedan). Ibland har man angett kostnader 
som en orsak till detta (och det kan vara förståeligt när man vet att hållbarheten var en av de 
parametrar folk hade flest synpunkter på), men är det den enda orsaken? Det behövs nog ett 
annat tänkande när det gäller redskap – det måste få kosta att arbeta på ett ändamålsenligt och 
ergonomiskt sätt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett av få nya redskap som utvecklats under senare år speciellt för utgödsling är den s.k. 
Aubiose-grepen för spån och torv (se bild under resultatdelen). Den är också ett av de redskap 
som folk är mest nöjda med ur arbetssynpunkt även om vissa klagar på hållbarheten. 
Försäljningen har gått mycket bra över hela världen, vilket visar att det finns en marknad för 
innovationer och nytänkande inom stallskötselområdet. 

De synpunkter som framkommit i enkäten och intervjuerna är att många redskap har dålig 
utformning, dålig hållbarhet och dålig funktion, och även om man är relativt nöjd med 
redskapen ändå har man många och bra synpunkter på dem och förslag till förbättringar. Detta 
material borde - med hjälp av alla synpunkter från undersökningen och med hjälp av praktiska 
försök - vara ett utmärkt underlag för intresserade tillverkare att ha som utgångspunkt för att 
ta fram nya, bättre redskap för arbete i häststallar. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Resultatdelen indelad i 

- Bakgrund 

- Utgödsling 

- Grovfoderhanteringen 

- Kraftfoderhanteringen 

- Övriga frågor 

Bilaga 2. Enkäten med svar och kommentarer 
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