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Sammanfattning	
	
Civilekonomuppsats	i	företagsekonomi,	Ekonomihögskolan	vid	
Linnéuniversitetet,	VT	2014.	
	
Författare:	Elin	Olsson	och	Nathalie	Persson	
	
Handledare:	Elin	Smith	
	
Examinator:	Sven-Olof	Yrjö	Collin	
	
Titel:	Professionens	påverkan	på	organisationer,	-	En	studie	inom	trav-	och	ridsporten	
	
Bakgrund:	Debatter	som	förts	har	visat	på	skillnader	inom	ridsporten	och	travsporten.	

Trots	att	det	är	två	sporter	som,	enligt	den	institutionella	teorin,	borde	vara	lika	och	ha	

en	likartad	organisation	har	skillnader	uppmärksammats.	Organisationer	präglas	ofta	av	

de	 som	 är	 ledande	 inom	 dessa	 och	 de	 som	 hör	 till	 professioner	 ofta	 tar	 sig	 an	 dessa	

ledande	roller.	Därför	kan	professionen	vara	en	faktor	som	påverkar	organisationer	och	

som	kan	förklara	skillnaderna	som	uppmärksammats	inom	ridsporten	och	travsporten.	

	

Syfte:	Studiens	syfte	är	att	undersöka	hur	professionen	kan	påverka	organisationer.	

	

Metod:	Studien	har	genomförts	genom	både	en	kvalitativ	del	och	en	kvantitativ	där	data	

har	samlats	in	från	proffstränare	inom	travsporten	och	beridare	och	godkända	tränare	

inom	 ridsporten.	 Utifrån	 teorin	 formulerades	 tre	 hypoteser	 som	 undersöktes	 genom	

bivariata	tester.		

	

Resultat/slutsatser:	 Studiens	 resultat	 kunde	 varken	 förkasta	 eller	 bekräfta	 någon	

hypotes.	 Däremot	 kunde	 det	 visa	 att	 professionen,	 genom	 framförallt	 gemenskap	 och	

etik	i	många	fall	kan	påverka	organisationen	och	då	främst	dess	mål	och	struktur.	 	



	

 

Abstract 
	
Master	Thesis	in	Busniess	Administraion,	School	of	Business	and	Economics	at	the	
Linneaus	University,	2014	
	
Authors:	Elin	Olsson	and	Nathalie	Persson	
	
Supervisor:	Elin	Smith	
	
Examiner:	Sven-Olof	Yrjö	Collin	
	
Title:	Profession’s	impact	on	organizations	-	a	study	in	trotting	and	equestrian	
	
Background:	Debates	have	shown	differences	in	trotting	and	riding.	Although	there	are	

two	 sports	 that,	 according	 to	 the	 institutional	 theory,	 should	 be	 the	 same	 and	 have	 a	

similar	 organization	 has	 differences	 noted.	 Organizations	 are	 often	 characterized	 by	

those	who	 are	 leaders	 in	 these	 and	 those	 belonging	 to	 the	 professions	 often	 take	 on	

these	leadership	roles.	Therefore	the	profession	as	a	factor	affecting	organizations	and	

the	like	may	explain	the	differences	highlighted	in	equestrian	sport	and	trotting.	

	
Purpose:	 The	 purpose	 with	 this	 study	 is	 to	 examine	 how	 the	 profession	 can	 affect	

organizations.	

	
Method:	The	 study	was	 conducted	 through	both	 a	 qualitative	 part	 and	 a	quantitative	

where	data	has	been	collected	from	professional	trainers	 in	trotting	and	riding	master	

and	 certified	 trainer	 in	 equestrian	 sport.	 Based	 on	 the	 theory	 formulated	 three	

hypotheses	were	examined	through	bivariate	tests.		

	
Conclusions:	Results	of	the	study	could	not	reject	or	confirm	any	hypothesis.	However,	

it	could	show	that	the	profession,	primarily	through	fellowship	and	ethics	in	many	cases	

can	affect	the	organization	and	particularly	their	aims	and	structure	
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel kommer det ges en inledande bakgrund och problemdiskussion 

till hur professionen kan påverka organisationer. Detta kommer att studeras i en 

specifik bransch, nämligen hästsporten, eftersom detta är en sport av stor betydelse för 

många. Bakgrunden belyser två delar av hästsporten, ridsporten och travsporten, och 

dess betydelse i Sverige. Problemdiskussionen lyfter fram argument för varför det är 

intressant att studera hur professionen kan påverka organisationer. Slutligen leder 

problemdiskussionen fram till en problemformulering och därefter belyses syftet med 

studien. 

1.1 Bakgrund 

Hästar har i alla tider varit väldigt betydande för människan. Dels inom jord- och skogsbruket 

och dels inom det militära vid krig och även som transportfordon. Efterhand som traktorer 

och moderna maskiner uppfanns minskade antalet hästar i landet. Det ledde till att folk ställde 

sig frågande till om hästen skulle överleva, framförallt militären var rädda för att 

militärhästarnas färdigheter skulle gå förlorade. Efter andra världskriget ansågs det viktigt att 

bevara de kunskaper som fanns, både inom jordbruket och det militära. Annars fanns risken 

för att landet skulle stå maktlöst inför en eventuell oljekris. Utan olja skulle det inte finnas 

något drivmedel till maskinerna och både landets försvar och jordbruket skulle då stå väldigt 

sårbart (Centrum för Idrottsforskning 2014; Hedenborg 2013). För att undvika att 

hästbeståndet försvann när armén skar ned på antalet hästar bildades en rad föreningar 

(Svenska Ridsportförbundet 2014). År 1948 bildades Ridfrämjandet med syftet att göra 

ridsporten till folksport och på det viset skapa intresse och lyckas bevara ett hästbestånd i 

landet utifall en oljekris skulle uppstå. Idag har hästarna fått en helt annan betydelse i 

samhället (Centrum för Idrottsforskning 2014) och Sverige har kommit att bli Europas andra 

mest hästtäta land (Hästnäringens Nationella Näring 2014; Sveriges Lantbruksuniversitet 

2014). Istället för att ha stor betydelse för folkets försvar och överlevnad är hästarna idag mål 

för bland annat friskvård, terapi, hobby och rehabilitering (Andersson 2010; Håkansson, 

Möller, Lindström & Mattsson 2009; Silfverberg & Tillberg 2008). 

 



	

	
 

8 

Hästsporten har en lång historia i det svenska samhället och har stor betydelse för vårt land. 

Dels för att många utövar hästsport på något sätt, men även för att hästsporten enligt 

Hästnäringens Nationella Stiftelse (2014) varje år skapar runt 30 000 heltidsarbeten och 

omsätter runt 48 miljarder kronor. Hästsporten har redan, sedan Ridfrämjandets start, också 

arrangerat barn- och ungdomsverksamhet (Svenska Ridsportförbundet 2014). Inom 

hästsporten finns det flera olika grenar. De kan delas in i ridsport, travsport, galoppsport och 

hästpolo (Rosengren 1983). Ridsport och travsport är intressanta eftersom dessa två grenar är 

väldigt stora i Sverige. Ridsport har vuxit till en av de populäraste sporterna (Hästnäringens 

Nationella Stiftelse 2014; Riksidrottsförbundet 2014) och är den femte största publiksporten 

(Hästnäringens Nationella Stiftelse 2014). Sverige har idag begåvade ryttare som presterar väl 

internationellt, bland annat tog Sara Algotsson OS-silver i fälttävlan 2012 (Chalmers sport 

och teknologi 2014) och Rolf-Göran Bengtsson vann 2011 VM-guld i hoppning (Svenska 

Ridsportförbundet 2011). Travsporten är som publiksport något mer populär med sin 

andraplats efter fotbollen (Greiff & Hedenborg 2007). 

 

Inom ridsporten finns det sedan ytterligare inriktningar. Svenska Ridsportförbundet (2014) 

delar in ridsport i följande inriktningar: hoppning (75 procent), dressyr (22,5 procent) och 

fälttävlan, körning och distansritt (2,5 procent). Ridsporten i Sverige är stor och utövas av 

över en halv miljon svenskar. Ridsporten har aktiva i alla åldrar och är precis som travsporten 

utmärkande då män och kvinnor tävlar på lika villkor. Aktiv inom ridsporten innebär enligt 

Löfstrand (2014) att delta i någon aktivitet hos en förening som utövare eller ledare. Under 

2012 genomfördes det ungefär 400 000 tävlingsstarter inom ridsporten (Svenska 

Ridsportförbundet 2014). Antalet aktiva inom travsporten i Sverige förändras hela tiden, med 

aktiv menas personer som är kusk, tränare, hästägare eller kör ponnytrav (Svensk Travsport 

2014). Totalt 5 366 stycken har någon form av licensinnehav. Travsport körs året runt och har 

fler tävlingsdagar per år än ridsporten. Trav- och galoppsportens egna spelbolag heter ATG. 

Detta har tills alldeles nyligen varit en stor skillnad mellan ridsporten och travsporten men nu 

har även delar av ridsporten blivit anslutna till ATG (Tidningen Ridsport 2013). Överskottet 

från spelet på travsporten går tillbaka till travsporten främst som prismedel, men en del 

återinvesteras också i hästsporten som helhet genom att bland annat sponsra stora evenemang 

inom ridsporten som till exempel Göteborg Horse Show (ATG 2014). Under 2011 och 2012, 

fick travsporten ungefär en miljard/år i prismedel (Svensk Travsport 2014). 
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Enligt Djurskyddslagen (1988:534) ska djur skötas och hållas i en bra miljö för djuren. Det 

ska även främja deras naturliga beteende och hälsa. I Djurskyddslagen (1988:534) står det 

även att djuren inte får överansträngas eller drivas med redskap som lätt kan såra dem. Djur 

får heller inte tränas eller användas vid tävling på ett sätt som utsätter dem för lidande. 

Djurens välbefinnande ska även enligt Tävlingsreglementet (Svenska Ridsportförbundet 

2013) alltid komma i första hand och hänsyn ska tas till att de är levande varelser. Det 

viktigaste vid hantering av hästar är vårdandet och omsorgen av dem. I Svensk Travsports 

(2014) tävlingsreglemente står också att hästarna ska behandlas väl och skyddas mot 

sjukdomar och lidande. 

 

I och med att travsporten och ridsporten faller under samma lagstiftning borde deras 

hästhållning vara tämligen likartad. Dessutom går de båda sporterna ut på att träna och ta 

hand om hästar vilket också borde skapa likheter. Det finns visserligen en mängd olika grenar 

vilket säkert gör att träningsmetoderna skiljer sig markant åt. Vardagen i stallen borde ändå 

vara lika varandra då det går ut på att sköta om hästarna. Hästarna borde trots tävlingsgren 

vara i behov av liknande omvårdnad, de ska få mat, ha rena boxar, rastas i hagar och tränas. 

Debatterna som förts i media talar dock om skillnader i hästarnas skötsel och att hästens bästa 

inte alltid tycks vara i åtanke. Travsporten har blivit utpekad för att deras sätt att träna och ta 

hand om hästarna inte alltid tar hänsyn till hästens bästa (Axell, Björkbom, Borg, Carlsson, 

Gålmar, Holm, Kärnä, Lodalen, Lund, Stenson & Strindlund 2012; Brohlin 2012; Carlsson 

2012). Travsporten beskylls av djurrättsorganisationer och travfientliga för att bland annat 

börja träna hästarna vid för tidig ålder, stänga in dem i utrustning som tvingar dem att springa 

på ett visst sätt, pressa dem för hårt och träna och tävla dem trots att de inte är fullt friska 

(Brohlin 2012; Carlsson 2012). 

 

Rid- och travsporten är två viktiga sporter i Sverige som bidrar med bland annat en mängd 

arbeten varje år. Hästhanteringen kan som sagts tyckas vara likartade i de båda sporterna då 

arbetsuppgifterna borde vara detsamma. Men debatter som förts talar om motsatsen vilket 

tyder på att sättet att driva verksamheter inom ridsport och travsport skiljer sig. Idag finns det 

dock ingenting som förklarar varför det är på det vis.  
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1.2 Problemdiskussion 

Hästsporten borde vara likartad i sina organisationer, vilket stämmer överens med den 

institutionella teorin. Enligt den institutionella teorin påverkas organisationer i hög grad av sin 

omgivning (Goktan 2014; Eriksson-Zetterquist 2009) och följer det som tas för givet 

(Eriksson-Zetterquist 2009). Enligt Scott (1987) är institutionalisering en social process där 

individer accepterar en gemensam definition av den sociala verkligheten. Denna uppfattning 

om verkligheten ses som fri från individernas egna åsikter eller handlingar utan tas för givet, 

definierar vad som är rätt saker att göra och styr hur de ska göras. Eriksson-Zetterquist (2009) 

hävdar att organisationer följer formella och informella regler snarare än att handla på ett sätt 

som anses vara det rationella. Denna teori fokuserar på hur en organisation påverkas av andra 

och även hur den tar till sig idéer om förändringar. Den institutionella teorin är ett alternativ 

till det andra vanliga antagandet om att en organisation är ett rationellt verktyg. Handlandet 

utifrån den institutionella teorin medför legitimitet om organisationer följer de regler och 

normer som de institutionella beståndsdelarna bygger på. Wicks (2001) menar att 

legitimiteten uppnås inte enbart genom detta utan också från att de agerar konsekvent med de 

föreställningar och normer som tas för givna. Detta får dem att ta efter det enda tänkbara, 

uppenbara eller naturliga beteendet som finns. Debatten som förts om travhästarnas 

välmående ger dock indikationer på att hästhållningen inom rid- och travsporten kanske inte 

är helt lika. Då hästhållningen, det vill säga hur hästarna tas om hand, sker i organisationen 

kan det tänkas att det finns skillnader i organisationerna. 

 

Det kan finnas olika förklaringar till olikheter i organisationerna. Professionen skulle kunna 

förklara olikheter i organisationer eftersom det största inflytandet på organisationerna kan 

tänkas komma från personer med ledande positioner. Dessa personer borde kunna tillhöra en 

profession då exempelvis Scott (2008) menar att det är professionen som i dagens samhälle 

tagit ledande roller i utformningen av organisationer. Professionen är dock svår att definiera 

men några viktiga delar är kunskap (Nolin 2008; Dingwall 1999; Abbott 1988; Brante 1988), 

praktiska erfarenheter (Brante & Lindh 2009; Brante 1988) och gemenskap (Brante & Lindh 

2009; Nolin 2008; Brante 1988). Professionen har idag tagit en ledande roll i skapandet av 

institutioner (Muzio, Brock & Suddaby 2013). Professioner har alltid haft stor betydelse och 

professionell kunskap sägs vara kärnan i vårt samhälle (Sullivan 2000). Med professionalism 

menas enligt Nolin (2008) yrken som är skapade och upprätthållna på ett sätt som skiljer sig 

från andra yrken. Det har utvecklats en konflikt kring att professionalism inte är en 
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inneboende egenskap hos ett visst yrke utan snarare ett sätt att styra och organisera yrket 

(Muzio et. al. 2013). Enligt Brante & Lindh (2009) kan profession anses vara ett yrke som 

baserar sin verksamhet på vetenskaplig forskning och utgör entreprenören inom sitt 

kunskapsämne. Professioner sägs utgöra femton till tjugo procent av arbetskraften i samhället. 

Det finns samhällsvetare som anser att professioner är de viktigaste innovatörerna när det 

gäller ekonomi, organisation, vetenskap och teknik (Brante & Lindh 2009). Det har 

observerats att professionen idag är väldigt starkt och positivt värdeladdat (Fournier 1991). 

Begreppet profession i sig är väl använt i marknadsföring av tjänster och kompetenser. 

Sullivan (2000) menar att de mest angelägna frågorna de moderna nationerna bör fråga sig är 

hur professioner är framtagna, hur de utvecklas, vem som utvecklar och vilka resultat de ger. 

 

Nolin (2008) tror inte att det är rimligt att hävda att endast de mer traditionella professionerna 

ska få kalla sig för professioner. Detta gör professionen till ett mycket större 

forskningsområde då det möjliggör studerande av professionen både bland de traditionella 

professionerna och de som traditionellt inte ses som professioner. En profession behöver inte 

utgöra en organisation men är på något sätt organiserad (Brante & Lindh 2009). Scott (2008) 

hävdar att i dagens samhälle har professionen tagit en ledande roll i utformningen av 

organisationer. Professionen skulle då också kunna tänkas ha stort inflytande över olika delar 

inom organisationen. Professionen sägs främja rationalitet (Nolin 2008). Rationalitet lyfts 

fram av flertalet forskare (Bolman & Deal 2015; Boglind, Eliaeson & Månson 2009; 

Eriksson-Zetterquist et. al 2006; Scott 2003; Miller, Droge & Toulouse 1988; Coniavitis 

1977) och speciellt tre områden kan identifieras som är av intresse att fördjupa sig i. Dessa tre 

områden är mål, strategi och struktur. Mål eftersom en rationell teori är en målorienterad teori 

(Simon 1997) och mål anses vara en viktig del när man studerar organisationer (Bakka et al 

2006; Scott 2003). Strategi eftersom flera forskare menar att strategin är förarbetet för att 

definiera och fastställa målen och framförallt besluten som tas för att sedan nå dessa mål 

(Bularzik et. al. 2013; Forslund 2013; Bolman & Deal 2012; Eriksson-Zetterquist et.al. 2006; 

Andrews 1971 Chandler 1962; Simon 1997). Struktur eftersom det rationella synsättet hävdar 

att organisationer är formaliserade (Scott 2003; Miller, Droge & Toulousse 1988) och 

formalisering syftar till bland annat förekomsten av struktur (Segars & Grover 1999) och då 

det är mål (Scott 2003; Bolman & Deal 2015; Bolman & Deal 2012; Alvesson 2013) och 

strategi som påverkar hur organisationens struktur ska se ut (Alvesson 2013).  
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Utifrån den institutionella teorin borde de olika inriktningarna inom hästsporten vara likartade 

då de agerar i likartade miljöer men debatterna kring travsporten talar för motsatsen. 

Professionen kan tänkas förklara befarade skillnader inom organisationerna i travsporten och 

ridsporten då det är personerna som utgör professionen som kan antas vara ledande inom 

organisationerna och enligt Scott (2008) har professionen en ledande roll i utformningen av 

organisationer. Professionens påverkan på organisationen är vad studien kunnat finna ett 

relativt outforskat ämne. Det finns forskning som tyder på att professionen har kunnat prägla 

enskilda organisationer (Daudigeos 2013; Muzio & Kirkpatrick 2011; Park, Sine & Tolbert 

2011; Lammers & Garcia 2009) men dock har inga studier där någon som undersökt hur 

professionens egenskaper kan påverka organisationer funnits. Denna studie blir därför 

explorativ i sitt syfte då den är ny i sitt sätt att tillämpa professionslitteraturens olika delar för 

att sedan se om de kan påverka vissa utvalda delar i organisationen. Därmed fokuserar 

litteraturen på professionen i stort och dess inverkan på organisationsdelar. Det empiriska 

underlaget kommer att inhämtas ifrån både travsporten och ridsporten vilket möjliggör en 

analys av professionens inverkan på delarna inom organisationen både allmänt men även 

specifikt beroende på verksamhetens inriktning. 

1.3 Problemformulering 

Hur kan professionen påverka organisationer?   

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur professionen kan påverka organisationer. 

Denna studie ämnar teoretiskt att bidra med en förståelse för hur professionen kan tänkas 

påverka organisationer, främst utifrån mål, strategi och struktur.  

 

1.5 Centrala begrepp 

Hästsport - samlingsord för alla typer av sporter som hanterar hästar. 

Ridsport - den del av hästsporten som består av hoppning, dressyr, fälttävlan, körning och 

distansritt. 
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Travsport - travsporten tävlar genom att köra lopp med häst där hästen enbart får använda sig 

av gångarten trav. Detta genom antingen att hästen körs med sulky eller monté som innebär 

att man rider på hästen. 

Diplomerad beridare - en person som avlagt yrkesprov för att utbilda hästar inom ridsportens 

olika discipliner. 

Proffstränare - en person som har en omfattande utbildning inom trav. 

Profession - en yrkesgrupp med vissa gemensamma drag som särskiljer sig från andra 

yrkesgrupper. En profession har särskilda kunskaper och arbetsuppgifter som innehåller unika 

drag. 

Formell utbildning - akademisk utbildning som oftast sker på universitet. 

Yrkesutbildning - utbildning som ofta baseras på praktisk kunskap. 
 

  



	

	
 

14 

 

2. Institutionalia 
I det här kapitlet tas det upp grundläggande kunskaper om vissa delar som studien 

berör. Kännedom om dessa delar anses viktig för att förstå vissa delar i studien. 

 

2.1 Ridsportens och travsportens profession 

Inom travsporten finns proffstränare och inom ridsporten finns diplomerade beridare. Dessa 

skulle kunna ses som två professioner då de diplomerade beridarna och proffstränarna besitter 

mycket kunskap inom sina områden, vilket de uppnått genom sina utbildningar men också 

genom praktiska erfarenheter. En diplomerad beridare är enligt Svenska Ridsportförbundet 

(2014) en person som har avlagt ett yrkesprov och bevisat att den kan utbilda hästar från 

grunden upp till minst medelsvår nivå inom hoppning eller dressyr. Det finns tre nivåer inom 

hoppning och dressyr som kallas för lätt, medelsvår och svår klass (Svenska 

Ridsportförbundet 2013). Den diplomerade beridaren ska ha god hand med hästar och vara en 

förebild för andra både i ridningen och hästhanteringen. Deras arbetsuppgifter kan innebära 

att på uppdrag tävla, sälja och marknadsföra hästar men också att ha kompetens att ansvara 

för anläggningens, hästarnas och utrustningens skötsel. 

 

Proffstränare eller också kallade A-tränare inom travsporten kan jämföras med ridsportens 

diplomerade beridare då en proffstränare också tränar hästar och i vissa fall tävlar dem. För att 

få kalla sig proffstränare måste tränaren ha en A-licens. För att få denna licens krävs det en 

omfattande utbildning som görs i flera steg. Tränaren måste bland annat ha en väl genomförd 

praktik på fem år varav en del bör ha varit hos en proffstränare. Tränaren ska också ha 

genomgått en proffstränarkurs eller ha en hippologexamen med särskild tilläggskurs. I 

Sverige finns det ungefär 400 stycken proffstränare och många av dessa kör själva lopp. Det 

blir dock allt vanligare att den delen lämnas över till specialiserade kuskar, även kallade 

catchdrivers (Svensk Travsport 2014). 
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3. Metod 
I detta avsnitt kommer det att presenteras vilken typ av vetenskaplig metod som har 

tillämpats för genomförandet av studien. Först behandlas den teoretiska 

utgångspunkten och sedan val av forskningsansats och varför denna lämpar sig för den 

här studien. Det redogörs för vilken information som har samlats in och vilka teorival 

som har gjorts och varför. Slutligen nämns källkritik och forskningsetiska 

överväganden. 

 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Studien syftar till att undersöka hur professionen kan påverka organisationer. Detta har 

undersökts genom att först definiera delar som framstått som viktiga inom professionen för att 

sedan se om det kan finnas vissa organisationsdelar som kan tänkas påverkas av professionen. 

Utifrån detta har hypoteser formulerats och testats empiriskt. 

3.2 Val av forskningsansats 

En explorativ undersökning innebär att undersökningen fokuserar på en situation eller ett 

problem för att förklara relationen mellan två variabler (Saunders, Lewis och Thornhill 2012). 

Det fokuserar också på ett problem som det finns begränsad kunskap om innan man startar 

studien (Jacobsen 2012). Den här studien är explorativ i sitt syfte då den är ny i sitt sätt att 

undersöka hur organisationen kan påverkas av professionen. Detta medförde att 

förväntningarna på samband mellan professionen och organisationen ibland hade svaga 

härledningar men att ett samband ändå förväntades. 

 

Trots att den här studien, som är explorativ i sitt syfte, undersöker hur professionen kan 

påverka organisationer utgår ändå studien från den befintliga teorin. Detta medförde att en 

deduktiv forskningsansats lämpade sig. En deduktiv forskningsansats härleder hypoteser 

utifrån befintlig teori och testar dessa genom empirisk granskning (Saunders et. al. 2012; 

Patel & Davidsson 2011; Bryman & Bell 2005) till skillnad från en induktiv ansats som drar 

slutsatser utifrån empiriska observationer (Saunders et. al. 2012; Patel & Davidsson 2011; 
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Bryman & Bell 2005; Wallén 1996). Fördelar med en deduktiv ansats är att studien blir mer 

objektiv då utgångspunkten tas från redan existerande teori. Valet av en deduktiv ansats 

medförde också att studien blev mindre påverkad av forskarnas egna uppfattningar. En 

nackdel med en deduktiv ansats är att en studie kan påverkas av befintlig teori vilket gör att 

nya saker kanske inte upptäckts (Patel & Davidsson 2011). En induktiv ansats är fördelaktig 

då forskaren kan upptäcka nya saker utan att förankra studien i tidigare teorier. Nackdelar 

med en induktiv ansats kan vara att teorin baseras på enbart ett empiriskt fall vilket gör att det 

inte går att generalisera (Patel & Davidsson 2011).  

3.3 Informationsinsamling och teorival 

Vad studien kunnat finna  är forskning om att professionen kan tänkas påverka organisationer 

ett relativt outforskat ämne. Däremot har forskning som tyder på att professionen har kunnat 

prägla enskilda organisationer (Daudigeos 2013; Muzio & Kirkpatrick 2011; Park et. al 2011) 

funnits. En stor del av litteraturen i studien handlar om professionens definition (Freidson 

1988; Nolin 2008; Muzio & Tomlinson 2012; Brante 1988; Fournier 1999; Brante & Lind 

2009; Egidius 2011; Dingwall 1999; Abbott 1988) då en central del har varit att identifiera 

viktiga delar inom professionen. Ytterligare litteratur som används berör rationalitet (Bolman 

& Deal 2015; Boglind, Eliaeson & Månson 2009; Eriksson-Zetterquist et. al 2006; Scott 

2003; Miller, Droge & Toulouse 1988; Coniavitis 1977; Simon 1997; Satow 1975) och de 

olika organisationsdelarna som tagits upp; mål (Bakka et. al 2006; Scott 2003; Alvesson 

2013; Bolman & Deal 2015; Simon 1997), strategi (Bularzik, Tullai-Mcguinness  & Sieloff 

2013; Forslund 2013; Bolman & Deal 2012; Mintzberg et.al. 2009; Smith 2009; Eriksson-

Zetterquist et.al. 2006; Roos, von Krogh, Roos och Jacobsen 2004; Collin & s 1996; Andrews 

1971; Chandler 1962; Segars & Gover 1999) och struktur (Forslund 2013; Bolman och Deal 

2012; Bakka et.al 2006; Eriksson-Zetterqvist et. al. 2006; Jackson & Carter 2002; Andrews 

1971; Chandler 1962; Scott 2003; Miller, Droge & Toulouse 1988; Miller 1987). 

 

Den teori som gav upphov till detta arbete var den institutionella teorin som talar för att 

organisationer borde vara likartade om deras omgivningar är likartade (Eriksson-Zetterquist 

2009). Den talar alltså emot det som debatten om hästhanteringen tagit upp (Brohlin 2012; 

Axell et. al. 2012; Carlsson 2012). I studien används först och främst professionslitteraturen, 

där viktiga delar identifierats för att sedan undersöka deras påverkan på organisationen. Om 

profession finns en hel del forskning gjord (Muzio et. al. 2013; Muzio & Tomlinson 2012; 
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Egidius 2011; Brante och Lindh 2009; Hotho 2008; Nolin 2008; Banks 2004; Dingwall 1999; 

Fournier 1999; Abbot 1988; Brante 1988; Freidson 1988), där många försöker ta reda på vad 

en profession egentligen är (Brante & Lindh 2009; Nolin 2008; Brante 1988; Freidson 1988). 

Sedan har vissa organisationsdelar valts ut. Mål eftersom mål anses vara en viktig del när man 

studerar organisationer (Bakka et al 2006; Scott 2003) och enligt Simon (1997) är en rationell 

teori en målorienterad teori. Strategi eftersom flera forskare menar att strategin utgör vägen 

för att nå dessa mål (Bularzik et. al. 2013; Forslund 2013; Bolman & Deal 2012; Eriksson-

Zetterquist et.al. 2006; Andrews 1971 Chandler 1962; Simon 1997). Slutligen även struktur 

då det är mål (Scott 2003; Bolman & Deal 2015; Bolman & Deal 2012;  Alvesson 2013) och 

strategi som påverkar hur organisationens struktur ska se ut (Alvesson 2013) och det 

rationella synsättet hävdar att organisationer är formaliserade (Scott 2003; Miller, Droge & 

Toulousse 1988) och formalisering syftar till bland annat förekomsten av struktur (Segars & 

Grover 1999).  

 

3.4 Forskningsetiska övervägande 

För att skydda de som blivit kontaktade under studiens gång har personerna i största möjliga 

mån fått ha rätt till att styra vilken information som ges (Holme & Solvang 1997). Det är 

enligt Wallén (1996) viktigt att i sin studie inte utelämna eller skada någon person som deltar 

i studien. De forskningsetiska övervägande som har gjorts innefattade att ge informanterna i 

intervjuerna möjlighet att ge uttömmande svar i största möjliga mån. Detta är något som 

Holme och Solvang (1997) förespråkar, de anser också att samtliga deltagare ska få vara 

anonyma vilket de fått vara i denna studie. Jacobsen (2002) anser att det är viktigt att 

informanterna får delta i studien av fri vilja, vilket också har beaktats i studien genom att alla 

medverkande frivilligt fått välja att delta. Den information som studien har fått tillgång till har 

enbart använts i studiens syfte. Innan intervjuerna och enkäten genomfördes fick de 

inblandade möjlighet att bestämma om de själva ville delta eller inte. 

3.5 Källkritik 

Då det kan finnas tvivelaktiga källor (Bryman & Bell 2005) har det i studien i största mån 

hänvisats till tillförlitliga källor och till flera forskare som hävdar likadant för att styrka 

källornas tillförlitlighet. I de fall primärkällan har funnits att tillgå har denna också används. 

Detta för att öka tillförlitligheten ytterligare. 
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De källor som studien främst har använt sig av är det som kallas vetenskapliga artiklar som 

främst har varit publicerade i ekonomiska journaler. Dessa artiklar är peer-reviewed. Peer 

reviewed innebär att artiklarna har blivit utvärderade av akademiska kolleger för att bedöma 

kvaliteten och lämpligheten innan de har publicerats (Saunders et. al. 2012). Utöver de 

vetenskapliga artiklarna har även läroböcker och hemsidor på internet som är relevanta för 

ämnet använts. På de internetsidor som använts förekommer oftast inga personliga åsikter 

utan de rör främst sakliga förklaringar om hur olika saker fungerar inom ridsporten och 

travsporten. 
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4 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen är uppbyggd i tre delar. Syftet med den här studien är att 

skapa förståelse för hur professionen kan påverka organisationer. Den börjar därför 

med att ta upp professionen där litteratur inom ämnet behandlas i jakt på att definiera 

väsentliga delar inom professionen. De delar som definieras är utbildning, gemenskap 

och etik. I den andra delen beskrivs väsentliga delar i organisationen där professionen 

kan tänkas påverka dessa delar. Dessa delar är mål, strategi och struktur. Slutligen i en 

sista tredje del summeras de hypoteser som har formulerats.  

4.1 Profession 

4.1.1 Vad är profession?            

Vår värld domineras enligt Abbot (1988) av professioner och enligt Freidson (1988) är 

professionen ett yrke som har en dominerande ställning. Professionen har kontroll över 

fastställandet av innehållet på sitt eget arbete och är till skillnad från andra arbeten 

självreglerande och självständiga (Freidson 1988).  Över tiden har synen på professioner 

förändrats (Hotho 2008; Nolin 2008). Under 1930 till 1970-talet sågs professionen som en 

viktig funktion för samhällets modernisering och som ett instrument för upplysning. Däremot 

började professionen, under 1960 till 1980-talet att kritiseras. Framförallt för att den påstod 

sig främja ‘the common good’, till exempel att läkare ofta gör något gott för allmänheten, att 

de gör en samhällsinsats. Professionen blev utsatt för påståenden som att den var ute efter 

dominans istället för service. Från 1980-talet och framåt har professionen istället kritiserats 

för att ha setts som intressegrupper som strävar efter att serva sig själva, spela sitt eget 

maktspel och för att konkurrera om vissa kunskapsområden. Enligt Nolin (2008) har 

professionen utsatts för både positiv och negativ kritik. Positiv kritik har varit att den verkar 

som instrument för modernisering och rationalitet. Den negativa kritiken har istället varit att 

professioner kan anses egennyttiga, de anses sträva efter monopol och social 

kontroll.  Professioner inkluderar klassiska yrken som till exempel läkare och advokater 

(Muzio & Tomlinson 2012; Brante 1988) men även äldre kall som präster och ämbetsmän 

(Brante 1988). I dagens samhälle inkluderar professionen även ingenjörer, psykologer, lärare, 

arkitekter, administratörer och ibland socialarbetare.  
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Enligt Brante och Lindh (2009) har professionsforskningen stött på stora problem när forskare 

försökt formulera en tillräckligt precis definition av ämnet. Vanderstraeten (2007) talar om att 

utövare i de flesta yrken idag besitter kunskaper och examina som är specifika för just deras 

yrken, till exempel hudterapeuter. Därför är det svårt att säga att endast kunskapen gör att det 

går att skilja professionen från andra yrken. Nolin (2008) hävdar att fler yrken än vad som 

traditionellt anses tillhöra en profession räknas som professioner. Gränsen mellan de som 

traditionellt anses tillhöra en profession och den mindre traditionella professionen är dock 

väldigt otydlig.  

 

Nolin (2008) menar att vid moderniseringen av samhället ansågs professioner som viktiga 

institutioner. Professioner ansågs bestå av yrken som är skapade och upprätthållna på ett sätt 

som skiljer sig från andra yrken, vilket medför att de måste studeras separat. Nolin (2008) 

hävdar att professionerna länge har setts som organiserade organ av experter som tillämpar 

den kunskap de fått genom formell utbildning. Enligt Lammers och Garcia (2009) är träning 

och utbildning också kännetecknen på en profession. Formell utbildning är en akademisk 

utbildning som oftast fås på universitet (Brante & Lind 2009; Nolin 2008). En informell 

utbildning är istället en som fås utanför den akademiska världen (Nolin 2008). Utbildningen 

inom en profession behöver dock inte enbart vara teoretisk utan kan också vara praktisk, det 

vill säga informell (Brante 1988). Nolin (2008) hävdar också att det bör finnas en livslång 

praktisk fortbildning inom yrket. Professionens anknytning till universitet har dessutom enligt 

Brante och Lindh (2009) minskat de senaste åren och det har blivit mer accepterat med 

praktisk utbildning och erfarenhet inom professioner. Medlemmar inom en profession 

framstår enligt Nolin (2008) som speciella, har en betydande funktion, är självreglerande och 

innehar en hel del makt. Detta är kriterier som kan passa in på yrken utöver de som 

traditionellt anses tillhöra en profession, till exempel läkare och advokater. Enligt Lammers 

och Garcia (2009) är emotionell neutralitet, samlad kunskap, serviceorienterande, social 

status, självkontroll, social kontroll och professionell identitet kännetecken för en profession. 

Även Vanderstraeten (2007) har funnit vissa typiska kännetecken hos en profession. Ett 

kännetecken är bland annat ansikte mot ansikte kontakt men att den övervägande delen av en 

professions arbete ändå sker utan att klienterna är närvarande. Professioner väntar inte heller 

passivt på arbete utan de tar själva tag i saker och ser saker som behövs göras. Nolin (2008) 

menar som sagt att gränsen mellan en profession och det som traditionellt inte anses som en 

profession är väldigt otydlig.  
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Professionen är, som sagt, svår att definiera och forskare är inte överens om vilken definition 

som anses vara den ”rätta” definitionen. Några faktorer som är utmärkande för profession är 

kunskap (Muzio & Tomlinson 2012; Nolin 2008; Dingewall 1999; Abbott 1988; Brante 

1988), gemenskap (Brante & Lindh 2009;  Nolin 2008; Brante 1988) och etik (Egidius 2011; 

Banks 2004). Kunskap kan fås genom teoretisk och praktisk utbildning eller praktisk 

erfarenhet (Nolin 2008). Gemenskapen kan bygga på både språk (Brante & Lindh 2009) men 

även olika yrkessammanslutningar som en profession kan ansluta sig till (Nolin 2008). Ett 

gott rykte kan vara viktigt för en professions framgång (Brante & Lindh 2009) och fungera 

som en slags belöning tillsammans med ära och publikbeundran (Dingwall 1999). En 

profession kan också fungera som ett reglerande medel och normsättare (Muzio et. al. 2013). 

Etik leder till professionens värderingar (Egidius 2011) och deras normer och standarder 

(Banks 2004). Professionens trovärdighet fås genom deras kunnighet och etik (Freidson 

1988). 

 

Utifrån ovan diskussion framgår det att kunskap genom utbildning, gemenskap och etik är 

viktiga delar inom professionen. Dessa delar kommer mer specifikt att presenteras nedanför 

för att visa på deras påverkan och betydelse för professionen. 

 

4.1.2 Kunskap och utbildning 

Professionens uppkomst handlar enligt Abbott (1988) om historien om kunskap. Lammers 

och Garcia (2009) har funnit att en samlad kunskap, träning och utbildning hör till 

kännetecknen av en profession. Freidson (1988) menar att professionens trovärdighet kan 

uppstå genom deras kunnighet och expertis. Traditionellt har professioner varit de som 

besitter kunskap, kompetens och färdigheter som kan vara avgörande för individens men även 

samhällets välfärd (Muzio & Tomlinson 2012). Brante och Lindh (2009) menar att kunskapen 

som professioner besitter bygger på att de kan se nya problem som uppstår inom sitt 

kompetensområde. En profession kräver en speciell typ av skicklighet och omdöme, och bör 

baseras på en lång utbildning (Dingwall 1999). Enligt Nolin (2008) bör en profession ständigt 

utvecklas och gärna i samspel med universitet. Individerna inom en profession borde då alltid 

sträva efter att bli bättre experter och försöka förbättra sin service genom att kommunicera 

eller överföra sin kompetens till nya generationer. Den akademiska världens roll anses då vara 

att överföra kunskap och kunna ge status och legitimitet. Detta borde kunna medföra att 
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professioner blir respekterade för den kunskap som de förväntas besitta istället för den 

kunskap de verkligen har. 

 

Dingwall (1999) menar att profession kräver en speciell typ av kunskap och bedömning, 

vilken också baseras på mängden träning. Brante och Lindh (2009) anser att professioner 

skapar sin auktoritet genom vetenskaplig kunskap, även kallad teoretisk kunskap. 

Professioner kan ofta vara yrken som uppstått genom en högre utbildning, erfarenhet och 

yrkesutbildning (Nolin 2008). Denna erfarenhet och yrkesutbildning kan kopplas till den 

praktiska kunskapen som en profession besitter. Den praktiska kunskapen kan fås genom 

praktisk utbildning men också genom praktisk erfarenhet. Professionen bör enligt Nolin 

(2008) ständigt utvecklas. Ständig utveckling skulle kunna ske genom exempelvis 

vidareutbildningar inom professionen. Brante och Lindh (2009) hävdar att vissa professioner 

inte kräver en formell utbildning. Professionens koppling till universitetsutbildning har 

minskat under senare år på grund av att det bland annat blivit vanligare med 

yrkesutbildningar, vilket kan kallas icke-formell utbildning. En yrkesutbildning är en 

utbildning som ofta baseras på praktisk kunskap (Yrkesutbildningar 2014). Detta skulle kunna 

betyda att den praktiska utbildningen fått en större betydelse och blivit mer accepterad som 

grund för en professions kunskap. 

 

Vilken kunskap som en profession bör besitta och hur den kan erhållas råder det, som påvisats 

ovan, skilda meningar om. Det framgår däremot att utbildning är en viktig och central del 

inom professionen (Brante & Lind 2009; Nolin 2008; Dingwall 1999; Abbott 1988; Brante 

1988) som tillsammans med erfarenhet ligger till grund för den kunskap som en profession 

besitter. Kunskapen kan erhållas genom praktisk och teoretisk utbildning i olika grad men 

också genom olika grad av praktisk erfarenhet (Nolin 2008; Brante 1988). Kunskap anses i 

studien som en utmärkande del i professionen då utbildning är något som är utmärkande för 

en profession, utan en gedigen kunskap som fås genom utbildning, både teoretisk och 

praktisk, hör man inte hemma inom en profession.  
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Kunskapens	egenskaper	 		

Formell	utbildning	 Fås	genom	examen	från	universitet/högskola,	traditionellt	sätt	
att	"garantera"	professionens	kunskap.	

Informell	utbildning	 Yrkesutbildningar,	har	på	senare	tid	accepterats	som	ställe	att	
generera	kunskap.	

Praktisk	erfarenhet	 Genereras	genom	att	vara	yrkesverksam.	

Kunskap	 Professionen	skapar	sin	kunskap	genom	utbildning	och	
erfarenhet.	

Tabell 1. Kunskapens egenskaper. 

4.1.3 Gemenskap 

Gemenskap definieras av att medlemmarna inom professionen skapar en känsla av identitet 

men också en form av trygghet och igenkänning genom olika former av aktiviteter. Genom att 

medlemmarna inom en profession organiseras av yrkessammanslutningar (Brante & Lindh 

2009; Nolin 2008) skapas det en känsla av identitet (Brante & Lindh 2009). Enligt Lammers 

och Garcia (2009) är formella regler och formella sammanslutningar kännetecken för en 

profession. Formella sammanslutningar har skapats med ett syfte och mål. Medans informella 

sammanslutningar istället har skapats spontant (Thorsson 2013). Brante och Lindh (2009) och 

Brante (1988) menar att professionens gemenskap stärks genom att de har ett gemensamt 

språk som individer utanför professionen inte helt kan förstå. Det gemensamma språket kan 

tänkas ge fördelar för professionen då personerna inom professionen lättare kan 

kommunicera. Dock kan det bli svårigheter när de kommunicerar med personer utanför 

professionen då dessa personer inte förstår språket, antingen till en viss del eller inte alls. Ett 

gemensamt språk och yrkessammanslutningar tycks alltså ha en viktig roll för att uppnå 

gemenskap inom professioner. Gemenskap anses här vara en viktig del i professionen 

eftersom det är något som tycks vara av stort värde för de som tillhör en profession.  
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Gemenskapens	egenskaper	 		

Gemensamt	språk	
Viktigt	för	professionen	då	de	skapar	gemenskap	
och	underlättar	kommunikation.	Utesluter	andra	
utanför	professionen.	

Formella	yrkessammanslutningar	 Har	syfte	och	mål.	

Informella	yrkessammanslutningar	 Skapas	spontant.	

Tabell 2. Gemenskapens egenskaper. 

4.1.4 Etik 

Etik som finns inom professionen skiljer sig från den vanliga etiken som finns i allas vardag. 

Den professionella etiken är viktig och legitim (Banks 2004). Professionsetiken kan ha 

utgångspunkt i att deras etik har särskilda normer. Exempelvis normer, regler och principer 

om deras uppförande, vilket innebär att det är professionen som utvecklar och skapar dessa 

normer. Enligt Banks (2004) består etik av de normer och standarder som finns inom en 

profession och hos dess medlemmar, men också av de etiska frågor och dilemma som kan 

uppstå i praktiken. De normer som etiken bygger på innebär att professionen som besitter 

kunskapen bör visa respekt mot de som anlitar dem. Detta innebär att de bör visa god attityd 

mot sina kunder. Normerna inom etiken kan också innebära att visa vad som är rätt och fel 

eller bra och dåligt (Banks 2004).  

 

Egidius (2011) menar att ansvaret som professionen besitter bygger på deras kunskap och 

kompetens men även på deras etiska principer och de grundtankar som de har. Professionens 

trovärdighet kan fås genom deras etik (Freidson 1988). Enligt Egidius (2011) innebär etiken 

att professioner och de som besitter kunskapen enbart tar på sig det som de anser sig ha 

kompetens inom. 

 

Viktiga delar inom etiken tycks vara trovärdighet och professionens normer, vilket innebär att 

professionen visar vad som är rätt och fel eller bra och dåligt. Det anses även viktigt att de har 

en god attityd mot sina kunder och att professionen visar respekt mot allmänheten. Etik anses 

här vara en viktig del inom professionen då det leder till professionens värderingar vilka kan 

tyckas vara grunden till varför professionen värdesätter vissa saker mer än andra och varför 

professionen beter sig på ett visst sätt. 
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Etikens	egenskaper	 		
Trovärdighet	 	Professionen	är	trovärdig.	

Normer	 Normer	om	deras	uppförande.	Normer	som	definierar	
professionen	är	respekt	och	god	attityd	mot	kunder	

Tabell 3. Etikens egenskaper. 

 

4.1.5 Sammanfattning av professionen 

Professionen anses som ett dominerande och självständigt yrke (Freidson 1988). Dock är det, 

enligt Brante & Lindh (2009), svårt att formulera en definition av professionen. Nolin (2008) 

hävdar att gränsen mellan de traditionella och mindre traditionella professionerna är otydlig. 

Utbildning, både formell och informell, anses vara en viktig del för professionen (Brante & 

Lind 2009; Nolin 2008; Dingwall 1999; Abbott 1988; Brante 1988). Tillsammans med 

erfarenhet ligger utbildning till grund för den kunskap som de inom en profession besitter. 

Även gemenskap är en utmärkande egenskap hos professionen. Gemenskap uppstår genom 

yrkessammanslutningar (Brante & Lindh 2009; Nolin 2008) och ett gemensamt språk (Brante 

& Lindh 2009; Brante 1988). Professionens etik kännetecknas av de normer och standarder 

som finns inom professionen (Banks 2004). Studien utgår ifrån hur professionen kan tänkas 

påverka olika delar inom organisationer. Eftersom professioner i det moderna samhället har 

tagit ledande roller när det gäller skapandet av organisationer (Muzio et.al. 2013) skulle det 

vara möjligt att professioner har haft ett stort inflytande på organisationers utseende och form. 

 

Professionens	egenskaper	 Utmärkande	faktorer	

Kunskap	 Formell	utbildning,	informell	utbildning,	praktiskt	
utbildning	och	erfarenhet	

Gemenskap	 Formella	yrkessammanslutningar,	informella	
yrkessammanslutningar	och	gemensamt	språk	

Etik	 Trovärdighet	och	normer	
Tabell 4. Professionens egenskaper. 
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4.2 Organisationen 

Organisationer finns runt omkring oss och är något som vi är medlemmar i (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre 2006). Organisation är ett stort begrepp och kan innefatta allt 

från familjer, kollegor, vänner, ideella föreningar, myndigheter, regeringar, företag, olika 

internationella institut och även länder i vissa sammanhang (Eriksson-Zetterquist et. al 2006). 

Människor väljer att organisera sig i större grupper för att uppnå något som inte går att uppnå 

på egen hand vilket gör det nödvändigt att samarbeta. Enligt Scott (2003) är organisationer ett 

kollektiv som uppvisar en relativt hög grad av formalisering. Att något är formaliserat innebär 

att det är en tydlig och bestämd form. Det blir mer betydelsefullt för organisationer om 

personerna inom dem kan uppnå sina egna behov och då arbeta mer för de gemensamma 

målen (Eriksson-Zetterquist et. al 2006). Formalisering som begrepp har införts i 

organisationsteorin för att kunna mäta i vilken grad en organisation lägger vikt vid direktiv, 

regler och formella strukturer (Bakka et. al 2006).  

Flertalet forskare lyfter fram en rationell syn på organisationer (Bolman & Deal 2015; 

Boglind, Eliaeson & Månson 2009; Eriksson-Zetterquist et. al 2006; Scott 2003; Miller, 

Droge & Toulouse 1988; Coniavitis 1977; Simon 1997). Rationalitet innebär att huvudmanen 

är medveten om målen och hur målen ska uppnås (Satow 1975). Rationalitet kan ha starka 

kopplingar till tre aspekter av formalisering, nämligen kontroller, specialisering och 

användningen av formella riktlinjer och rutiner (Miller, Droge & Toulouse 1988). När 

organisationer ger företräde till rationalitet istället för personliga preferenser eller yttre tryck 

fungerar organisationen bäst (Bolman & Deal 2015). Rationalitet syftar på ett tydligt system 

med distinkta övervägande och avgränsningar mellan olika alternativ baserade på olika 

värderingar och målsättningar (Eriksson-Zetterquist et. al 2006). Rationalitet kan ses som 

egenskapen hos sociala system och som förbindelse till valet av medel för att uppnå målen 

(Coniavitis 1977; Simon 1997). Scott (2003) tar upp tre definitioner av organisationer. De är 

rational system perspective on organizations, natural system och open system. Scott (2003) 

anser att det dominanta perspektivet inom forskningsområdet är rational system perspective. 

Definitionen på rational system prespective: 

 

”Organizations are collectivities oriented to the pursuit of relatively specific goal and 

exhibiting relatively highly formalized social structres” (s. 27 Scott 2003). 
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Det finns utifrån Weber fyra olika typer av rationalitet: traditionell rationalitet, 

målrationalitet, värderationalitet och karisma (Eriksson-Zetterquist et. al 2006). Traditonell 

rationalitet utgår från traditioner, kunskap överförd mellan generationer och folktro (Boglind 

2009; Eriksson-Zetterquist et. al 2006). Målrationalitet innebär handlande utifrån att vissa 

målsättningar ska uppnås (Boglind, Eliaeson & Månsson 2009; Eriksson-Zetterquist et. al 

2006; Simon 1997).  Utifrån denna syn på organisationer ses de som maskinliknande 

konstruktioner som har tydliga och klara mål där flera olika komponenter går att byta ut 

(Eriksson-Zetterquist et. al 2006). Värderationalitet menar på att vissa värderingar och normer 

alltid ska tas hänsyn till vid ett specifik handlande. Karisma är en mystisk egenskap som en 

del extraordinära personer besitter. Karisman påverkar andra personer genom deras 

övertygande sätt och starka utstrålning (Eriksson-Zetterquist et. al 2006). 

 

Användningen av mål är enligt Bakka et.al. (2006) en viktig del i den strategiska 

ledningsprocessen och en mycket viktig del Det rationella synsättet hävdar att organisationer 

är formaliserade (Scott 2003; Miller, Droge & Toulouse 1988). Formalisering syftar bland 

annat till förekomsten av teknik, strukturer och skriftliga rutiner (Segars & Grover 1999). Då 

strategin påverkar strukturen finns det en stark koppling mellan dem (Miller, Droge & 

Toulouse 1988; Alvesson 2013).  Strukturen påverkas enligt Alvesson (2013) och Scott 

(2003) av målen. Eftersom det finns kopplingar mellan mål, strategi och struktur har den här 

studien valt att undersöka dessa tre djupare.  

 

 

4.2.1 Mål 

Mål är en viktig del när man studerar organisationer (Bakka et. al 2006; Scott 2003) detta 

eftersom organisationer skapas för att åstadkomma något (Alvesson 2013). En organisation 

kan ha olika mål. Till exempel uttalade mål men även hedervärda mål, tabubelagda mål, 

stereotypa mål och faktiska mål. Hedervärda mål är mål som är fiktiva och ger önskvärda 

Mål	 Strategi	 Struktur	

Figur	1.	Koppling	mellan	mål,	strategi	och	struktur.	
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egenskaper till organisationen. Tabubelagda mål är mål som inte diskuteras men som 

organisationen strävar efter. Mål som anses att organisationen borde ha är stereotypa mål. 

Faktiska mål innefattar målen som ej överensstämmer med organisationens uttalade värden 

och självbild men som organisationen ändå strävar efter i det tysta (Bolman & Deal 2015).  

 

Det finns mål som är specifika (Bolman & Deal 2015; Scott 2003) och lätta att mäta men 

även diffusa mål vilka är svårare att mäta (Bolman & Deal 2015). Exempel på mål som är 

lätta att mäta är mål som rör vinst, tillväxt och marknadsandelar. Medan de diffusa målen är 

mål som rör anställdas utbildning och att förbättra anställdas livssituation (Bolman & Deal 

2015). Scott (2003) hävdar att specifika mål styr beslut om hur en organisations struktur ska 

se ut. De anger vilka uppgifter som ska utföras, vilka personer som bör anställas och hur 

resurser ska fördelas. Desto mer diffusa mål desto svårare är det att utforma en struktur för att 

nå målen (Scott 2003).  

 

Att vara rationell innebär enligt Simon (1997) att vara målorienterad. Rationella 

systemteoretiker betonar specifika mål eftersom detta är ett viktigt bidrag till rationella 

organisatoriska åtgärder (Scott, 2003). Specifika mål finns för att ge deltagarna i 

organisationen förutsättningar att ta rationella beslut.  Genom att dela upp de övergripande 

målen i delmål, som sedan kan delas upp på organisatoriska enheter så ökar möjligheten till 

rationellt beteende genom att förutsättningarna anges och därmed förenklar de nödvändiga 

besluten på alla nivåer (Scott 2003). 

 

Sammanfattningsvis framgår det att mål är viktigt när man studerar en organisation (Bakka 

2006; Scott 2003), det finns olika typer av mål och ur det rationella synsättet är det framförallt 

de specifika målen som är i fokus då det är dessa som möjliggör för individerna inom 

organisationen att kunna ta rationella beslut. Specifika mål ger tydligare riktlinjer för vilka 

beslut som bör tas för att nå slutmålet till skillnad från om det bara funnits ett generellt mål. 

 

4.2.2 Strategi 

Det finns en mängd olika perspektiv på strategi (Mintzberg et.al. 2009; Smith 2009; Roos et. 

al. 2004; Smith 2003; Andrews 1971; Chandler 1962). Strategin fungerar enligt Mintzberg 

et.al. (2009) som skygglappar genom att strategin ger svar på övergripande frågor, vilket 

medför att man på individnivå inom organisationen inte behöver lägga lika stor vikt vid dessa 
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frågor utan kan gå vidare med sina respektive sysslor. Strategin definieras också som 

fastställande av syftet och de långsiktiga målen och även fördelning av resurserna som krävs 

för att genomföra målen (Scott 2003). Rationalitet syftar inte till valet av mål utan till 

genomförande  av målen (Scott 2003) med andra ord vägen som en organisation strävar efter 

för att kunna nå sina mål (Bularzik et. al. 2013; Forslund 2013; Bolman & Deal 2012; 

Eriksson-Zetterquist et.al. 2006; Andrews 1971 Chandler 1962). För att målen ska uppfyllas 

sätts det upp en strategi (Alvesson 2013; Bularzik et. al 2013). Enligt Andrews (1971) är 

strategin mönstret av beslut om hur målen och syftet med organisationen ser ut. Smith (2009) 

hävdar att strategi kan ses som resultatet av analysering och formell planering. 

Enligt ett rationellt synsätt kan det tänkas att en formaliserad strategi bör vara att föredra då 

en formaliserad strategi enligt Segars & Gover (1999) är en rationaliserad process för att 

skapa strategiska planer. En sådan strategi utmärks av skrivna riktlinjer som strukturerar 

planeringprocessen (Segars & Gover 1999).  

Mintzberg et.al. (2009) talar om tio olika skolor av strategier som delas in i tre grupper. Den 

första gruppen består av tre skolor som är mer normativa och intresserade av hur strategier 

ska formuleras mer än hur de faktiskt fungerar. Den första skolan kallas för designskolan och 

denna ser strategiutformningen som en informell process (Mintzberg et.al. 2009). Strategin 

bildas alltså mer spontant utan något tydligt syfte eller mål. Den andra skolan, 

planeringsskolan ser istället strategiutformningen som en systematisk och fristående process 

av formell planering (Mintzberg et.al 2009). Strategin sätts alltså upp i syfte att uppnå 

någonting och är inte bara ett resultat av någon spontan händelse. Strategin kan alltså vara 

formell och informell till typen (Mintzberg et. al 2009; Bakka et. al 2006).  

Det finns, som nämnts här, olika syner på strategin, den här studien kommer följa indelningen 

som Mintzberg et.al (2009) gör om informell och formell strategi. Detta då strategin är en 

rationaliserad process för att skapa strategiska planer (Segars & Gover 1999).  

4.2.3 Struktur 

Chandler (1962) definierar struktur som utformningen av organisationen. Struktur handlar 

enligt Forslund (2013) om hur människor interagerar och agerar och kan, enligt Jackson & 

Carter (2002), vara förklaringen till det som skapar ordningen. Däremot ger inte strukturen 

per automatik ordning. Struktur definieras som “en stabil ordning av komponenter inom en 

helhet” (Bakka, Fivelsdal och Lindkvist 2006 s. 42) och “det sätt på vilket arbetet fördelas i 
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uppgifter och samordningen av dessa uppgifter” (Forslund 2013 s. 84). Strukturen formas 

utifrån målsättningen och strategin (Bolman och Deal 2015; Alvesson 2013). Specifika mål 

styr beslut om hur en organisations struktur ska se ut (Scott 2003). Utifrån organisationens 

villkor, vilka är mål, teknologi, arbetsstyrka och omgivning, måste organisationens struktur 

utformas (Bolman & Deal 2015; Bolman & Deal 2012). Strukturen kan enligt Scott (2003) 

enkelt definieras som summan av de sätt organisationen delar in sitt arbete i tydliga och 

separerade uppgifter och sedan uppnår samordning mellan dem. 

 

Rationalitet kan påverka strukturen (Miller 1987) och enligt tidigare empirisk forskning har 

det växt fram tre dimensioner av struktur; formalisering, integration och centralisering 

(Miller, Droge & Toulouse 1988; Miller 1987). En strategi med avsedd rationalitet kan leda 

till formaliserade och integrerade strukturer men inte till centraliserade strukturer. De 

dimensioner strukturen kan ta kan underlättar rationellt beslutsfattande (Miller, Droge & 

Toulouse 1988). Det rationella synsättet förespråkar en formaliserad struktur genom att 

fördela ansvaret mellan deltagarna och förse dem med de medel som krävs för att hantera 

dem: resurser, information och utrustning. En formaliserad struktur främjar rationellt 

beslutsfattade och är formaliserad i den mån beteendereglerna är exakt och tydlig formulerade 

(Scott 2003). De olika dimensionerna borde enligt Miller (1987) ha en viktigt koppling till 

rationalitet.  

 

En övergripande indelning av struktur består av decentraliserad och centraliserad struktur 

(Bolman & Dell 2012; Bakka et.al. 2006;  Eriksson-Zetterqvist et. al. 2006). 

Centralisering/decentralisering av beslutsfattande har stor betydelse för strukturen (Alvesson 

2013). Centralisering hämmar rationalitet genom att ledande befattningshavare har det större 

ansvaret för beslutsfattandet vilket kan hindra analys och planering (Miller 1987). Genom att 

ge befogenhet till individer med specialistkompetens att ta beslut decentraliseras 

organisationen (Bakka et. al 2006; Eriksson-Zetterquist 2006; Miller et. al 1988; Miller 1987) 

men det är inte säkert att ett litet företag behöver decentraliseras för att nå rationella och 

välinformerade beslut (Miller et. al 1988).  

 

Decentralisering innebär att ansvaret för beslutsfattandet delas upp på flera individer. 

Decentralisering sägs också innebära att organisationer snabbare kan svara på förändringar i 

omvärlden (Eriksson-Zetterquist2006). Enligt Bakka et.al. (2006) har decentralisering två 
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betydelser. Den första avser att delegera uppgifter och beslutskompetens till lägre nivåer. Den 

andra avser den struktur som blir i en organisation efter att decentraliseringen har genomförts. 

Bolman och Deal (2012) hävdar att organisationer med mer komplexa uppgifter och en mer 

orolig omgivning kräver en mer decentraliserad struktur snarare än en centraliserad (Bolman 

& Deal 2012). Decentraliserade organisationer antas vara mer mottagliga för att ta till sig ny 

information och lära sig nya saker (Eriksson-Zetterquist et.al. 2006). Decentralisering uppstår 

enligt Eriksson-Zetterquist et.al. (2006) ofta när en individ inte kan behandla den information 

som krävs för att fatta beslut. Fördelar med decentraliserad är att ledningen inte är 

överbelastad, är snabbare och flexiblare vid beslut och att anställda motiveras till att arbeta 

mer om de har möjlighet att påverka sin arbetssituation (Bakka et. al 2006). 

 

I en centraliserad organisation har ledande befattningshavare det större ansvaret för 

beslutsfattandet (Miller 1987). Fördelar med centralisering är att besluten tas av de personer 

som har varit i organisationen under en lång tid, vid oväntade möjligheter går det att ta snabba 

beslut och ledarna har lättare att se till att organisationen hamnar i rätt riktning (Bakka et. al 

2006). Centralisering kan minska behovet av samarbete genom att införa överensstämmande 

metoder och mål genom maktstrukturer (Miller 1987). Centraliserade strukturer uppstår enligt 

Eriksson-Zetterquist et.al. (2006) ofta i organisationer som har en mycket komplex och osäker 

omvärld, eller i organisationer med en ledare som har en besatthet efter makt. Militära 

organisationer är enligt Eriksson-Zetterquist et. al. (2006) strikt hierarkiska. Centraliserade 

organisationsstrukturer fungerar enligt Bolman och Deal (2012) när arbetsuppgifterna är 

begripliga, enkla och stabila.  

 

Struktur är utformningen av organisationer (Chandler 1962) och utformas utifrån målen 

(Bolman & Deal 2015: Alvesson 2013). Miller (1987) hävdar att rationalitet kan påverka 

strukturen. En centraliserad struktur hämmas av rationalitet. Detta då befattningshavare har 

större ansvar för beslutsfattandet (Miller 1987). Decentralisering däremot ger befogenheter till 

individer med specialistkompetens att ta beslut (Bakka et. al 2006; Eriksson-Zetterquist 2006; 

Miller et. al 1988; Miller 1987). Ett rationellt synsätt förespråkar en decentraliserad struktur.  
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4.3 Professionens koppling till organisationen  

Professionen tar ofta ledande roller i skapandet av organisationer (Muzio et. al. 2013; Scott 

2008) och har en dominerande ställning (Freidson 1988), vilket kan medföra att professionen 

kan tänkas ha ett stort inflytande på organisationers utseende och form. Enligt Nolin (2008) 

har professionen fått positiv kritik för att den främjar rationalitet och därför vill den här 

studien undersöka om det kan vara så att professionen tillämpar ett rationellt synsätt i sina 

organisationer. Flertalet forskare lyfter fram en rationell syn på organisationer (Bolman & 

Deal 2015; Boglind, Eliaeson & Månson 2009; Eriksson-Zetterquist et. al 2006; Scott 2003; 

Miller et. al 1988; Coniavitis 1977; Simon 1997). Rationalitet innebär enligt Satow (1975) att 

det finns en huvudman som är medveten om målen och hur målen ska uppnås. Professionen 

har enligt Bularzik et. al. (2013) makt som gör att professionen kan sätta strategin för att nå de 

mål som den vill uppfylla och Miller (1987) hävdar att den professionella har den tid och 

utbildning som krävs för att skapa strategier. Nedan kommer det formuleras hypoteser för 

varje organisationsdel som har identifierats och hur professionen utifrån ett rationellt synsätt 

bör påverka dessa organisationsdelar. 

 

4.3.1 Professionens koppling till mål 

Eftersom professionen kan antas ha en rationell syn borde de eftersträva specifika mål som 

betonas av rationella systemteoretiker (Scott 2003). De specifika målen ger deltagarna i 

organisationer de förutsättningar som behövs för att ta rationella beslut. Specifika mål är lätta 

att mäta och är mål som rör vinst, tillväxt och marknadsandelar (Bolman & Deal 2015). Detta 

leder till att följande hypotes formuleras: 

 

H1: Professionens egenskaper leder till mer specifika mål. 

 

4.3.2 Professionens koppling till strategi 

Då professionen kan antas ha en rationell syn borde de eftersträva en formaliserad strategi 

eftersom en formaliserad strategi enligt Segars & Gover (1999) är en rationaliserad process. 

Enligt Mintzberg et.al. (2009) är en formaliserad strategi en systematisk och fristående 
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process av formell planering och som sätts upp med ett syfte att uppnå någonting. Detta leder 

till att följande hypotes formuleras: 

 

H2: Professionens egenskaper leder till mer formell strategi. 

 

4.3.3 Professionens koppling till struktur 

Eftersom professionen kan antas ha en rationell syn borde de eftersträva en decentraliserad 

struktur då en centraliserad struktur förhindrar rationalitet (Miller 1987). Decentralisering 

sker genom att befogenhet fördelas till individer med specialistkompetens (Bakka et. al 2006; 

Eriksson-Zetterquist 2006; Miller et. al 1988; Miller 1987). Detta leder till att följande 

hypotes formuleras: 

 

H3: Professionens egenskaper leder till en mer decentraliserad struktur. 

4.3.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har studien presenterat den teoretiska referensramen. Studien har utifrån 

professionslitteraturen kunnat utröna tre egenskaper som anses vara viktiga för professionen. 

Dessa egenskaper är kunskap, gemenskap och etik. Studien har även presenterat 

organisationer utifrån ett rationellt perspektiv. Professionen kan som nämnts ovan ha ett 

rationell synsätt. Ett rationellt synsätt framhäver specifika mål, formell strategi och en 

decentraliserad struktur. Vidare kommer den här studien att undersöka hur professionens 

egenskaper påverkar dessa tre delar inom organisationen. De hypoteser som har formulerats 

är följande: 

H1: Professionens egenskaper leder till mer specifika mål. 

H2: Professionens egenskaper leder till mer formell strategi. 

H3: Professionens egenskaper leder till en mer decentraliserad struktur. 

 

Utifrån dessa hypoteser så kommer vi att undersöka alla möjlig utfall som visas i matrisen 

nedan: 
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		 Mål	 Strategi	 Struktur	

Kunskap	 Utbildning/Mål	 Utbildning/Strategi	 Utbildning/Struktur	

Gemenskap	 Gemenskap/Mål	 Gemenskap/Strategi	 Gemenskap/Struktur	

Etik	 Etik/mål	 Etik/Strategi	 Etik/Struktur	

Tabell	5.	Matris.	 	
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5. Empirisk metod 
I detta kapitel kommer tillvägagångssättet för den här studiens genomförande 

redogöras. Först presenteras undersökningens metod och design. Studien innehåller 

både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. Den kvalitativa undersökningen 

bestod av två semi-strukturerade intervjuer med en diplomerad beridare inom 

ridsporten och en proffstränare inom travsporten. Den kvantitativa undersökningen 

bestod av en enkät som skickades ut till diplomerade beridare, proffstränare och 

licenserade tränare inom ridsporten. 

 

5.1 Val av undersökningsmetod 

Då förhoppningen med den här studien var att hitta samband som skapar förståelse för hur 

professionen kan förklara skillnader i organisationen utgick den först från en kvalitativ metod 

och sedan en kvantitativ. I en kvalitativ metod är syftet att skapa förståelse för det problem 

som valts att studera (Holme & Solvang 1997). Den kvalitativa metoden som användes var 

semi-strukturerade intervjuer. De semi-strukturerade intervjuerna gav en större förståelse för 

hur professionen kan påverka organisationer. 

 

Studien använde sig sedan också av en kvantitativ metod. En kvantitativ forskning innebär att 

data samlas in och sedan testas statistiskt (Patel & Davidson 2012). Genom användandet av 

en enkät hoppades studien kunna samla in tillräckligt med data från professionen inom 

hästsporten för att kunna göra statistiska tester. Detta för att kunna göra uttalanden om 

möjligheten att professionen kan förklara organisationsskillnader. 

5.2 Val av undersökningsdesign 

Det genomfördes en förstudie som bestod av intervjuer, vilka var semi-strukturerade. Dessa 

intervjuer genomfördes för att få en större förståelse för hur professionen skulle kunna tänkas 

påverka organisationer och testa om den teori och de kopplingar mellan professionen som 

identifierats var relevanta. Intervjuerna genomfördes med en diplomerad beridare inom 
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ridsporten och en proffstränare inom travsporten. Intervjuerna genomfördes också för att 

kunna bidra till utformningen av enkäten som senare skickades ut. 

 

Då studien sen ville samla in en större mängd data för att kunna göra statistiska tester så 

medförde det att en tvärsnittsdesign lämpade sig för den kvantitativa undersökningen. En 

tvärsnittsdesign innebär enligt Bryman och Bell (2005) att data samlas in från flera fall vid en 

viss tidpunkt för att kunna uppnå en mängd kvantitativa data eller kvantifierbar data som har 

en koppling till två eller flera variabler. Dessa variabler granskas sedan för att mönster ska 

kunna upptäckas. Den data som samlades in genom enkäten baserades på de hypoteser som 

utformats i teorin (Bryman & Bell 2005) och låg sedan till grund för de statistiska testerna. 

5.3 Intervjuer 

För att samla in data har två intervjuer med professionella yrkesmänniskor inom ridsporten 

och travsporten genomförts. Innan vi genomförde intervjuerna förbereddes en intervjuguide, 

se Bilaga 1, som innehöll frågor som ställdes under intervjuerna. Det fanns trots 

intervjuguiden möjlighet för att under intervjuns gång ändra ordningen på frågorna och ställa 

frågor som inte ingick i intervjuguiden. Detta sätt medför att intervjuerna blir mer flexibla 

(Bryman & Bell 2005; Holme & Solvang 1997). Frågorna som användes i intervjuguiden var 

öppna frågor som var utformade så att informanterna inte enbart skulle kunna svar ja eller nej. 

Öppna frågor ger istället utrymme för informanter att kunna prata fritt och utveckla sina svar 

(Bryman & Bell 2005). Informanterna fick vetskap om studiens primära syfte och syftet med 

själva intervjun. De informerades om att deras svar skulle bidra till utformningen av en enkät 

och att de skulle få vara anonyma. Detta för att de skulle veta varför de intervjuades och 

känna sig trygga och kunna prata fritt. Intervjuerna spelades in för att underlätta 

tillbakablickar vid enkätens utformning och senare analys. Efter att intervjuerna genomförts 

transkriberades dem för att underlätta ytterligare vid tillbakablickar. För att få informanterna 

att känna sig trygga genomfördes intervjuerna hemma på deras gårdar. Genomförandet av 

intervjuer i informanternas hemmiljö bidrar enligt Holme & Solvang (1997)  till att de känner 

sig mer avslappnade där då de ofta trivs i sin hemmiljö, vilket förhoppningsvis bidrar till mer 

genomtänkta svar.   
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5.4 Operationalisering 

Operationalisering innebär att de begrepp som används i teorin översätts till frågor att 

använda i enkäten (Patel & Davidson 2012; Holme & Solvang 1997) men detta bör också 

gälla för frågorna som användes i intervjun. 

5.4.1 Intervjuer 

Frågorna i intervjuguiden, Bilaga 1, ställdes under intervjun. Dessa rörde informanternas syn 

på profession och organisation. För att intervjuerna skulle ge mer och även ge nya idéer till 

enkäten baserades intervjuguiden främst på öppna frågor där informanterna kunde svara fritt 

vilket förespråkas av Bryman & Bell (2005). 

 

Allmänt 

Först i intervjuguiden formulerades några allmänna frågor om informanten och deras 

organisation. Tanken med dessa allmänna frågor var att mjukstarta intervjun, att få både 

informanterna och de som intervjuades lugna och trygga i situationen. Frågorna som ställdes 

återges nedan. Siffran efteråt anger vilket nummer frågan har i intervjuguiden. Frågorna hade 

också till uppgift att fånga skillnader inom travsportens och ridsportens organisationer. 

• Ålder? (1) 

• Kön? (2) 

• Hur många anställda finns det i företaget? (3) 

• Hur många hästar finns plats till för i stallet? (4) 

o Hur många finns i stallet nu? (4a) 

o Hur många av dem är dina/era egna respektive andras? (4b) 

Syftet med de första inledande frågorna var att börja intervjuerna med enkla frågor för att få 

informanten bekväm i situationen. 

 

Utbildning 

Nedanstående frågor ställdes för att fånga vilken utbildning som proffstränaren och den 

diplomerade beridaren hade och även vilken utbildning eller erfarenhet som de ansåg vara den 

mest användbara i sitt arbete. Detta för att förstå vilken betydelse utbildning kan tänkas ha för 

de olika professionerna. 

• Vilken form av hästrelaterad utbildning har du? (5) 

o Vilken utbildning har varit mest relevant för dig i ditt arbete? (5a) 



	

	
 

38 

o Varför just den utbildningen/utbildningarna? (5b) 

• Har du avlagt någon form av yrkesprov? Vad då för något? (6) 

• Hur länge har du arbetat med hästar som yrke? (7) 

o Hur lång erfarenhet har du av att hantera hästar? (7a) 

• Har du någon vidareutbildning? Läst till kurser eller något annat relevant för ditt 

arbete? (8) 

o Vad för någon utbildning i så fall? (8a) 

Fråga 5, 5a och 5b ställdes för att se vilken typ av utbildning som var mest relevant för 

professionen dels inom travsporten och dels ridsporten. Fråga 6 ställdes för att se om 

yrkesprov kunde vara en viktig del i dessa professioners utbildning. Enligt Brante & Lindh 

(2009) ger yrkesproven en form av kvalitetsstämpel på deras utbildning (Brante & Lindh 

2009). Fråga 7 ställdes för att få en inblick i den praktiska erfarenhetens betydelse, både 

yrkesmässig och av hästar i allmänhet. Nolin (2008) menar att vidareutbildning är en viktig 

del inom professionen för att utvecklas. Fråga 8 och 8a ställdes för att ta reda på om detta 

också kunde stämma in på professionen inom hästsporten. 

 

Gemenskap 

För att få reda på hur informanterna såg på gemenskapen inom professionen ställdes dessa 

frågor: 

• Finns det speciella termer som ni/du använder i arbetet? (9) 

o Anser du dessa viktiga? (9a) 

o Hur upplever du att dessa termer underlättar alternativt försvårar 

kommunikation med (9b) 

! Kunder? (9b1) 

! Kollegor? (9b2) 

! Andra med liknande verksamhet? (9b3) 

o Varför i så fall? (9c) 

• Anser du det viktigt att träffa andra inom din bransch? (10) 

o Varför/varför inte är det viktigt? (10a) 

o Hur träffas ni i så fall? (10b) 

o  sätt anses ge mest värde för dig och ditt arbete? (10c) 

• Är du medlem i någon rid- eller travklubb eller förbund? (11) 
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• Anser du att rid- och travklubbar eller förbund är viktiga för dig i ditt företagande? 

(12) 

o Varför/varför inte? (12a) 

• Har du någon betydande roll i klubben/förbundet? (13) 

o Vilken? (13a) 

Enligt Brante och Lindh (2009) och Brante (1988) är ett gemenamt språk viktigt för att stärka 

professionens gemenskap. För att ta reda på om det fanns något sådant språk inom ridsporten 

och travsporten och i så fall betydelsen av detta ställdes fråga 9, 9a, 9b och 9c. 

Yrkessammanslutningar har även de en betydande roll för professionenes gemenskap (Brante 

& Lindh 2009; Nolin 2008). För att ta reda på möjliga yrkessammanslutningar inom 

ridsporten och travsporten  ställdes fråga 10, 10a, 10b, 10c, 11, 12, 12a, 13 och 13a.  

 

Etik 

Professionens etik fångades genom följande frågor: 

• Hur skulle du beskriva din relation till hästägare? (14) 

o Är det viktigt att ha en relation till dem? (14a) 

o Finns det i så fall något viktigt ni bör tänka på? (14b) 

• Finns det något i din bransch som ger indikation på vad som är rätt/fel och bra/dåligt? 

(15) 

o Vad är det i så fall? (15a) 

Egidius (2011) menar att professionen ska visa en god attityd mot sina kunder och, som även 

Banks (2004) hävdar, visa vad som är rätt och fel eller bra och dåligt. Då det ofta är på det 

viset att man inom hästsporten tränar och tävlar andras hästar blir hästägarna deras kunder 

(Svensk Travsport 2014; Konvalina 2009; Hoff 2013). Detta medförde att fråga 14, 14a och 

14b ställdes. Fråga 15 och 15a ställdes för att få reda på om det fanns något normsättande 

organ inom professionerna, något som talar om vad som är eller inte är okej att göra. 

 

Mål 

• Vad är det som driver dig i ditt företagande? (19) 

o Vad tror du är orsakerna till detta? (19a) 

• Vad anser du vara viktigt i det dagliga arbetet? (23) 

o Varför anser du detta vara viktig? (23a) 

• Vilket syfte/mål har företaget du arbetar i? (24) 
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o Vilka mål anser du vara viktiga? (24a) 

o Varför ser du dessa mål som viktiga? (24b) 

Frågorna 23, 23a, 24, 24a och 24b ställdes för att ta reda på vad för mål som kan tänkas finnas 

inom ridsporten och travsporten och om dessa är specifika eller diffusa. Detta eftersom en 

profession kan tänkas tillämpa ett rationellt synsätt då den enligt Nolin 2008 främjar 

rationalitet och ett rationellt synsätt förespråkar, enligt Scott (2003), specifika mål.  

 

Strategi 

För att fånga strategin i företaget och vilka mål som organisationen kan tänkas ha ställdes 

följande frågor: 

• Vad vill du uppnå med ditt företag? (20) 

o Varför vill du uppnå det? (20a) 

o Hur ska du uppnå det? Finns det någon plan för att uppnå detta? (20b) 

• Finns det någon uttalad strategi hos ditt företag? (21) 

• Var ser du företaget om fem/tio år? (22) 

Fråga 20, 20a, 20b, 21 och 22 ställdes för att få en uppfattning om det fanns någon strategi 

och om den i så fall skulle kunna vara formell eller informell. Detta då en formell strategi 

enligt ett rationellt synsätt kan vara att föredra då Segars & Gover (1999) hävdar att en 

formell strategi är en rationaliserad process för att skapa strategiska planer. En formell strategi 

är, enligt Mintzberg et. al. (2009), mer planerad vilket medför att den borde vara mer känd 

inom organisationen.  

 

Struktur 

För att fånga om strukturen som finns i organisationerna var decentraliserad eller centraliserad 

ställdes följande frågor: 

• Vem bestämmer inom ert företag? (16) 

o Finns det flera personer som bestämmer? (16a) 

o Vad bestämmer de över? (16b) 

• Vad gör du i företaget? (17) 

o Vilka är dina arbetsuppgifter? (17a) 

• Hur ser arbetsfördelningen ut i företaget? (18) 

o Varför ser den ut så? (18a) 

• Vilken relation har du till de anställda inom företaget? (25) 
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• Hur upplever du att arbetsmiljön är i företaget? (26) 

o Vad tror du att det kan bero på? (26a) 

• Upplever du att ni inom företaget hjälper varandra? (27) 

o Varför är det så tror du? (27a) 

• Vad anser du är det viktigaste inom din bransch? (28) 

o Varför anser du detta vara viktigast? (28a) 

Frågorna  16, 16b, 18 och 27 ställdes för att ta reda på vilken struktur som kan tänkas existera 

inom ridsporten och travsporten. Enligt ett rationellt synsätt kan det tänkas att en profession 

bör tillämpa en decentraliserad struktur eftersom genom att ge befogenhet till individer med 

specialistkompetens att ta beslut decentraliseras organisationen vilket främjar rationalitet 

(Miller 1987). Övriga frågor ovanställdes som utfyllnad för att inte informanten skulle  veta 

exakt vad det var vi var ute efter med frågorna.  

 

5.4.2 Sammanställning av förstudie 

Utifrån intervjuerna med den diplomerade beridaren inom ridsporten och proffstränaren inom 

travsporten gavs information om hur de såg på den egna professionen och hur deras 

organisationer såg ut. 

 

Urval intervjuer 

Studiens urval för att genomföra intervjuerna grundade sig i viljan att välja att intervjua 

personer som var kunniga inom branschen och som hade erfarenhet och kompetens. Detta för 

att, i största möjliga mån, få en heltäckande första inblick i de båda sporterna. Valet av vilka 

två personer gjordes utifrån deras geografiska läge vilket är ett bekvämlighetsurval (Bryman 

& Bell 2005). Valet föll på en proffstränare inom travsporten och en diplomerad beridare 

inom ridsporten eftersom dessa kan anses som representativa för den främre professionen 

inom branschen då de besitter en hög grad av utbildning inom området. Anledningen till att 

enbart två intervjuer genomfördes var för att det enbart var meningen att få en inblick i 

respektive företagande. Wallén (1996) menar att personers upplevelser och känslor spelar in 

när informanterna svarar på frågor. Detta gör att en intervju inom varje sport kunde medföra 

att det skulle kunna bli vinklat mot informantens erfarenheter och tankar runt ämnena som det 

ställdes frågor om. Hade istället ett par till intervjuats hade det kanske kunnat ge en annan 

bild av professionen och dess påverkan på organisationer eftersom då fler personer fått 

möjlighet att utveckla och berätta vad de ansåg var viktigt. Samtidigt hade det inte bidragit till 



	

	
 

42 

ett mer generaliserbart resultat utan då hade det krävts många fler intervjuer men detta var 

inte studiens mening. Därför valdes att endast intervjua en diplomerad beridare och en 

proffstränare. 

 

Sammanställning av intervju med en diplomerad beridare inom ridsporten 

Den diplomerade beridaren var egenföretagare och hade inga anställda, men ibland fick hon 

hjälp av sin sambo eller några andra vid behov. I stallet fanns plats till åtta stycken hästar, 

varav några var hennes egna, några tillhörde hennes föräldrar och några tillhörde kunder. 

Hennes hästrelaterade utbildning bestod i gymnasium, en idrottslinje med hästinriktning, 

stallskötarutbildning och hippologprogrammet på Flyinge, som är en av Sveriges tre 

riksanläggningar för hästutbildning (Flyinge 2014). Hon hade också beridarexamen med 

inriktning på hoppning och var C-tränare i hoppning. Den diplomerade beridaren hade alltid 

hållit på med hästar och var uppvuxen med föräldrarnas uppfödning. Hon hade arbetat med 

hästar sedan hon tog studenten ungefär. Hon ansåg att alla hennes utbildningar var relevanta i 

hennes arbete med hästarna då hon skaffat sig olika erfarenheter genom de olika 

utbildningarna. Dock ansåg hon att praktisk utbildning är viktigare än teoretisk då de faktiskt 

håller på med hästar som är levande varelser. 

 

Den diplomerade beridaren ansåg att det finns speciella termer som används inom ridsporten 

men även hästsporten i stort, främst vad gäller hästhållningen. Hon menade att i och med att 

travhästar och ridhästar tränas på olika sätt har det medfört att olika termer har skapats inom 

de olika inriktningarna. Dessa termer tyckte hon användes mest när hon kommunicerade med 

kollegor. Hon menade också att det kunde bli problematiskt om hon pratade med någon som 

inte var insatt inom hästsporten men att det ändå gick att förklara det mesta på annat sätt. 

 

Hon ansåg också att det var viktigt att träffa andra inom samma bransch för att kunna 

diskutera problem eller utbyta idéer och tankar om olika hästar och problem som de kan 

tänkas ha. Detta för att personer som arbetar med hästar har olika erfarenheter och har arbetat 

med olika typer av hästar. Andra inom samma bransch träffade hon främst på tävlingar och 

träningar men även privat. Hon tyckte inte att medlemskapet i sin ridklubb gav något förutom 

att hon hade träningar på den ridklubben. Största anledningen till att hon var medlem där var 

för att det krävdes för att kunna ta ut sin tävlingslicens som behövdes för att få tävla. 
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Hennes relation till hästägarna hade enligt henne själv alltid varit bra men det hade dock 

förekommit en del dispyter. Relationen till hästägarna var enligt henne viktig då hästägarna är 

hennes främsta kunder och utan dem hade inte hennes organisation existerat. Det viktigaste 

med relationen till hästägarna är förtroendet. Hästägarna måste ha ett förtroende gentemot 

henne annars kan hon inte göra ett bra jobb. Det är också viktigt att hon tar bra hand om deras 

hästar eftersom ägarna lägger mycket pengar på dem. För att öka förtroende trodde hon att det 

krävdes att hon visade bättre resultat och förbättring, hon nämnde att hon önskade att hon 

hade mer kontakt med hästägarna. Tyvärr fanns det inte tillräckligt med tid för det. 

 

Det som drev henne i sitt arbete var viljan och intresset till hästen. Detta för att det enligt 

henne är en livsstil och inget vanligt 7-16 jobb. Hon jämförde det med alla typer av 

egenföretag som enligt henne ofta blir en livsstil. Målet med hennes egen organisation var att 

göra ett bättre arbete och att kunna välja vilka unghästar hon vill ta in. Hon hade en önskan 

om att försöka satsa mer på kvalité snarare än kvantitet. Framtiden tänkte hon sig vara ungefär 

likadan som nu, med lite egna hästar, samarbete med föräldrarna, kundhästar och träning av 

elever. Det hon främst ville utveckla var träningen och utvecklingen av sina elever. Inom 

branschen ansåg hon det viktigaste vara att arbeta hårt och att få bra resultat. Allra viktigast är 

kunderna i och med att det är dessa som möjliggör hennes arbete och inkomster. 

 

Sammanställning av intervju med en proffstränare inom travsporten 

Proffstränaren inom travsporten var också egenföretagare utan anställda men fick hjälp av sin 

man som var hovslagare. Ibland tog de hjälp av deras föräldrar eller någon annan vid behov. 

Hon hade plats för fjorton hästar och stallet var vid tillfället fullt. Sju stycken var hennes 

egna. Hon hade ridit på ridskola sen hon var sju år fram tills hon var tjugo-tjugoett år gammal. 

Vid femton års ålder började hon med ponnytrav. Sedan hon var tjugotvå år hade hon arbetat 

med hästar på heltid. Hon hade gått en ettårig utbildning på, som är en annan av Sveriges 

riksanläggning för hästutbildning, som innehöll bland annat ungdomsledarutbildning och 

körlicens. Därefter jobbade hon ett år i USA och sedan hos en av Sveriges proffstränare i 

cirka fem år. Sedan efter några år som amatörtränare gick hon kursen till proffstränare på 

Wången och sedan har hon även gått laserutbildning, som innebär att hon lärt sig behandla 

hästar med laser. Hon menade att det var svårt att säga vilken av kurserna som hon haft störst 

nytta av i sitt arbete utan att kurserna bygger på varandra. Hennes erfarenheter i livet har 

också gjort att vissa kurser gett henne mer senare i livet. Proffstränaren menade att den 

praktiska erfarenheten var minst lika avgörande som ett prov då det är djur inblandade och att 
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det inte finns något som är rätt eller fel. Då arbetet sker med djur som också är olika individer 

som skiljer sig åt. 

 

Proffstränaren ansåg att det fanns speciella termer inom travsporten. Däremot ansåg hon inte 

att det var några problem vid kommunikation med hästägare då de ofta var intresserade. När 

hon träffar andra som inte håller på med trav förstår dem inte, dock är det sällan det händer att 

hon faktiskt diskuterar trav med dessa. Hon menade också till skillnad från den diplomerade 

beridaren att de speciella termerna inte underlättade vid kontakten med andra i samma 

bransch utan att det hade fungerat bra ändå. Termerna underlättade enligt henne inte vid 

kommunikation med andra inom ridsporten heller. Det skulle då bara vara vad gäller skötseln 

av hästen som enligt henne var det enda som skulle vara likt. Proffstränaren menade också att 

man alltid kan lära sig av andra discipliner inom hästsporten oavsett vilken disciplin det är. 

Träffa andra inom samma bransch kan vara viktigt för att utbyta erfarenheter, om man kan 

tänka sig att vara öppen med det. Dock tyckte hon att hon kunde få lika mycket utbyte från 

någon inom en annan sport, fast då på en annan nivå. Personerna inom samma bransch 

träffade hon på tävlingar, träningar och på sociala medier. Dock fanns det mest tid till att prata 

och utbyta idéer under träningar. 

 

Proffstränaren var ansluten till Travtränarnas Riksförbund, vilket sker automatiskt när man 

löser sin proffslicens. Hon ansåg att hon fick ut något genom att vara medlem där då det ger 

en försäkring och de finns till för att lyfta olika frågor som de aktiva kan tänkas ha. 

Relationen till hästägarna var både bra och dålig. Går det bra för ägarnas häst är relationen bra 

går det däremot dåligt blir relationen mer ansträngd, vilket hon tror beror på att det är pengar 

inblandade. Dock menade hon att den oftast var bra. Då hästägarna på senare år har blivit mer 

medvetna tyckte hon också att proffstränarna blivit bättre på relationen till hästägarna. Det var 

enligt henne viktigt att vara rak och ärlig i denna typ av relation. 

 

Det som drev proffstränaren i hennes företagande var att det är hennes arbete men också 

tävlingsbiten. Hon menade på att hade inte tävlingsmöjligheter funnits hade hon nog inte 

hållit på med hästar. Det var inte enbart tävlingarna utan också hästarna i sig och att hon 

tyckte om individerna väldigt mycket som drev henne. Målet med företaget var att överleva 

och att må gott. Visst kunde hon önska att det fanns tio stycken V75 hästar i stallet vilket 

skulle innebära att hon bara skulle åka och tävla på lördagar men målet är att komma så långt 

som möjligt. För att nå dit ansåg hon att hon ständigt måste förbättra sig, vara nyfiken och 
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våga prova på saker för att bli bättre. I framtiden hoppades hon att de skulle ha samma antal 

hästar men att kvalitéten skulle ha blivit bättre och att de närmade sig lite större tävlingar. 

Dock var det långsiktigt och något som kräver väldigt mycket arbete. 

 

Det viktigaste i arbetet menade hon var tålamod, envishet och uthållighet eftersom de 

handskas med levande individer. Hästar kan skada sig och mycket annat kan hända på vägen. 

Hon menade också att bra kunder, hästar och att de gör bra ifrån sig är viktiga då det ena ger 

det andra. Hästägarna “ger” hästar, om du inte tar hand om dem gör de inte bra ifrån sig och 

finns det inte respekt för djuren kommer du inte långt i branschen. Proffstränaren hävdade 

också att proffstränarna, hästägarna och spelarna var beroende av varandra. Hade spelarna 

inte funnits hade det inte funnits några prispengar. Bra prispengar gör att folk vill äga hästar 

på grund av att de vill vinna stora pengar. Sen för att hästarna ska bli bra krävs det att du har 

respekt för djuren och gör ett bra arbete med dem annars vill de inte springa bra. Allt påverkar 

vartannat. 

5.4.3 Resultat av förstudien 

Det som förstudien bidrog med mest var hjälp till att utforma vilka frågor som skulle 

användas och ställas i enkäten som senare skickades ut.. Intervjuerna gav också idéer på vad 

som skulle kunna användas som svarsalternativ på vissa frågor och hur en del frågor borde 

formuleras för att fånga det som önskades. Då både proffstränaren och beridaren menade att 

det inte fanns något normsättande organ som visade på vad som var bra eller dåligt och rätt 

eller fel valde vi att utesluta en fråga om detta i enkäten. Däremot menade proffstränaren att 

det fanns bra och dåliga saker men inte något som visade vad som är rätt eller fel. Detta på 

grund av att de arbetar med hästar som är individer och levande varelser vilket medför att en 

metod som fungerar bra på en häst kanske är inte rätt metod för en annan häst. 

5.4.4. Pilotstudie 

Efter enkätens utformning skickades den till den diplomerade beridaren och proffstränaren 

som intervjuades för att de skulle testköra den och ge sina synpunkter. De ombads via ett mejl 

med en länk till enkäten att uppge hur lång tid det tog för dem att fylla i den och om något var 

oklart eller svårt att förstå. Då det efter tre dagar inte inkommit något svar från någon av dem 

ringdes de upp för att kolla att enkäten kommit fram och de ombads på nytt att fylla i den så 

fort de hade möjlighet. Efter ytterligare två dagar utan svar skickades ett andra mejl ut med en 

sista uppmaning till de båda. Då inkom ett enkätsvar från den diplomerade beridaren men 
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inget svar på hennes åsikter om enkäten. Det framgick dock utifrån hennes svar på enkäten att 

en del frågor kanske behövde justeras. Fem dagar efter att det första mejlet till de båda 

informanterna skickats ombads istället en C-tränare inom dressyr och fälttävlan och en 

hästkunnig person som inte försörjde sig genom hästverksamhet att titta på enkäten. Detta för 

att få kunskap om enkäten gick att förstå och hur lång tid den tog att fylla. De gav svar 

morgonen efter med lite synpunkter. Tränaren tyckte att det var lite många frågor där man var 

tvungen att skriva, hon sa att hon inte trodde att alla orkade göra det. Därför valdes att kräva 

svar på de frågor som ansågs viktigast av detta slag vilka var fråga 7, 10-12, 18-19 och 27. Då 

tränaren också hade svarat att det fanns plats för fler hästar på hela anläggningen än just i 

stallet justerades följande frågor. 

1.   Hur många hästar finns det plats för i stallet? 

2.   Hur många hästar finns det i stallet just nu?                

3.   Hur många av hästarna i stallet äger du själv? 

till: 

10.  Hur många hästar finns det plats för på anläggningen? 

11.  Hur många hästar finns det på anläggningen just nu 

12.  Hur många av hästarna på anläggningen äger du själv? 

Den hästkunniga personen var lite tveksam till vad som menades med speciella begrepp och 

undrade om det inte kunde preciseras. Detta gjordes inte då tanken med frågan var att 

respondenten skulle tänka igenom själv om det faktiskt kunde existera några sådana begrepp. 

Risken med att specificera vad som kan tänkas vara speciella begrepp var att forskarnas 

åsikter om vad speciella begrepp innebar skulle kunna påverka respondenternas svar. Samma 

förmiddag inkom ett enkätsvar från proffstränaren, dock inkom inte heller här något svar om 

hennes åsikter. Då proffstränaren och den diplomerade beridaren inte hade svarat på ett sätt 

som önskades på fråga 19 justerades både fråga 18 och 19: 

18.  Hur länge har du arbetat inom travsporten/ridsporten? 

19.  Hur lång erfarenhet har du av hästar? 

till: 

18.  Hur länge har du arbetat inom travsporten/ridsporten? Svara vänligen i 

antal år. 

19.  Hur lång erfarenhet har du av hästar? Svara vänligen i antal år. 

Av samtliga som testkört enkäten var det bara tränaren som uppskattade sin omsättning. Då 

det är en känslig fråga krävdes inget svar på denna. Men texten justerades: 

8. Hur mycket omsätter företaget per år? 
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till: 

8.   Hur mycket omsätter företaget per år? Vänligen uppskatta så gott det går. 

5.4.5 Operationalisering enkät 

Genom enkäten samlades en stor mängd data in som sedan testades för att förklara hur 

professionen kan påverka organisationer. För att kunna skicka ut enkäten via mejl användes 

en hemsida som utformade enkäter, SurveyMonkey. Utifrån denna hemsida gick det att lägga 

in alla frågor och alla mejladresser till samtliga respondenter och även att samla in svaren. Se 

enkäten i Bilaga 3. 

 

Enkäten var uppbyggd med 30 frågor och de första frågorna handlade allmänt om 

respondenten och organisationen (fråga 2-12). Sedan frågades det om respondentens 

utbildning (fråga 13, 16-17), erfarenhet (fråga 14-15) och yrkesprov (fråga 18-19). Frågorna 

som berörde ämnena gemenskap och etik inom professionen och mål, strategi och struktur 

inom organisationen valdes att blandas en del istället för att kategoriseras utifrån de områden 

som de berörde (fråga 20-29). Detta gjordes för att respondenterna inte skulle kunna se något 

mönster och genom det förstå vad det var som ämnades undersökas. Förhoppningen var att 

denna metod skulle öka förutsättningarna för mer ärliga svar. Dessa frågor bestod av 

påståenden, vilket är vanligt att använda vid enkäter (Ask, Asu & Dreyer 2006; Karlsson och 

Ranneberg 2006; Widgren & Lindell 2012; Smith 2003). Påståendena om de olika ämnena 

som blandats återfinns i frågorna 20, 21, 22, 25, 26, 29. Alla påståenden i enkäten mättes i en 

skala på 1-7. Denna likertskala är, som Allen & Seaman (2007) menar, vanlig och innebär att 

respondenterna själva får ranka om de instämmer eller inte instämmer genom sju nivåer. I 

denna enkät var 1 rankat som överensstämmer inte alls och 7 som överensstämmer helt med 

påståendena. Utifrån denna skala blev 4 överensstämmer till viss del. 

 

Allmänna frågor 

Dessa allmänna frågor ställdes för att få reda på respondenternas bakgrund men också för att 

kunna användas som kontrollvariabler i de statistiska teserna. 

• Försörjer du dig genom ett företagande inom trav- eller ridsport? (1) 

• Ange vänligen din ålder i antal år?  (2)   

• Kryssa i rätt alternativ (3) 

o Man 

o Kvinna 
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• Inom vilken sport är du verksam? (4) 

o Ridsport 

o Travsport 

• Vilken typ av företag driver du/arbetar du i? (5) 

o Aktiebolag 

o Enskild firma 

o Ideell förening 

o Handelsbolag 

o Ekonomisk förening 

o Annan form (vänligen beskriv) 

• Hur mycket omsätter företaget per år? Vänligen uppskatta så gott det går. (8) 

• Äger eller hyr ni in er på en anläggning? (9) 

o Äger 

o Hyr 

o Annan form (vänligen beskriv) 

• Hur många hästar finns det plats för på anläggningen? (10) 

• Hur många hästar finns det i dagsläget på anläggningen? (11) 

• Hur många av hästarna på anläggningen äger du själv? (12) 

• Vill du att vi skickar vårt resultat när det är klart vänligen fyll i mejladress. (30) 

Tanken med fråga 1 var att fånga dem som utövade sitt yrke inom travsporten eller ridsporten. 

Detta eftersom professionen anses vara ett yrke, Freidson (1988), därför ansågs det vara 

nödvändigt att försöka sortera bort de som inte hade det som ett yrke. Det var därför bara de 

som svarade ja på fråga 1 som kom vidare till resterande del av enkäten. Övriga tackades för 

sin medverkan. Fråga 2 och 3 är vanliga frågor vid enkäter (Wilhelmsson 2012; Kaynak, Apil 

& Yalcin 2009; Ask, Asu & Dreyer 2006; Areskoug & Steen Ekstedt 2004) och användes i 

det här fallet för att få fram lite allmän fakta om respondenterna och se om det fanns några 

skillnader inom travsporten och ridsportens organisationer. Frågorna lades i början på enkäten 

för att respondenterna skulle få en mjukstart och inte känna sig överväldigade och stänga ner 

enkäten direkt. Övriga frågor ställdes som nämndes ovan för att mjukstarta enkäten och få 

respondenten att känna sig bekväm. Fråga 5 och 8-12 kan också tänkas ha en påverka på 

organisationens variabler; mål, strategi och struktur. Samtliga variabler som tagits upp ovan 

utgör kontrollvariabler. Utifall respondenterna skulle vara intresserade av resultatet av studien 

fick de på sista frågan (fråga 30) fylla i sin mejladress om de ville ta del av resultatet. 
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Professionens egenskaper 

Nedan presenteras frågorna som ställdes för att fånga professionens egenskaper. Dessa 

egenskaper är kunskap, gemenskap och etik. 

Kunskap 

• Vilken av följande hästrelaterade utbildning har du genomgått? (13) 

o Ingen 

o Gymnasium 

o Högskola 

o Yrkesutbildning 

• Har du avlagt något hästrelaterat yrkesprov? (14) 

o Ja 

o Nej 

• Om du svarat ja på fråga 14, ange vänligen vilken/vilka som du avlagt? (15) 

• Har du genomgått någon hästrelaterad vidareutbildning? (16) 

o Ja 

o Nej 

• Om du svarat ja på fråga 16, ange vänligen vilken typ av vidareutbildning du gått. (17) 

• Hur länge har du arbetat inom travsporten/ridsporten? Svara vänligen i antal år. (18) 

• Hur lång erfarenhet har du av hästar? Svara vänligen i antal år. (19) 

Kunskap mäts ofta genom grad av utbildning (Wilhelmsson 2012) vilket fångades genom 

fråga 13-17 och arbetslivserfarenhet (Areskoug & Steen Ekstedt 2004) som fångades genom 

fråga 18. Fråga 19 ställdes då det inte alltid bara är arbetslivserfarenheten som betyder något 

utan även den praktiska erfarenheten överlag, vilket även Nolin (2008) talar för. Fråga 14 och 

15 ställdes också då Brante och Lindh (2009) och Brante (1988) menar att professionens 

kompetens garanteras genom examina. Genom att ställa denna fråga gavs alltså svar på om 

detta är något som existerar inom ridsporten och travsporten. Fråga 16 och 17 ställdes för att 

ta reda på om vidareutbildning existerar då Nolin (2008) hävdar att en profession ständigt bör 

utvecklas. 

Gemenskap 

Gemenskap mättes genom följande påståenden som resondenterna fick svara på utefter en 

skala på 1-7, där 1 = överenstämmer inte alls och 7 = överenstämmer helt.  
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• “Jag agerar tränare för elever.” (20a) 

• “En viktig del i att agera tränare för elever är att träffa andra inom samma bransch.” 

(20b) 

• “Jag deltar regelbundet i tävlingar.” (20c) 

• “En viktig del i att regelbundet delta i tävlingar är att träffa andra inom samma 

bransch.” (20d) 

• “Jag tränar regelbundet för tränare.” (20e) 

• “En viktig del i att regelbundet träna för tränare är att träffa andra inom samma 

bransch.” (20f) 

• “Jag deltar i möten arrangerade av rid/travklubbar.” (20g) 

• “En viktig del i att delta i möten arrangerade av rid/travklubbar är att träffa andra inom 

samma bransch.” (20h) 

• “En viktig del med tillställningar som anordnas av Svenska Ridsportförbundet eller 

Svenska Travsports Centralförbund (STC) är att jag träffar andra inom samma 

bransch.” (21f) 

• “En viktig del med tillställningar som anordnas av Avelsföreningen för den Svenska 

Varmblodiga Hästen (ASVH)/Avelsföreningen för den Svenska Varmblodiga 

Travaren (ASVT) är att jag träffar andra inom samma bransch.” (25f) 

• “Jag träffar andra inom samma bransch privat, det vill säga utanför arbetet.” (26e) 

• “Det förekommer speciella begrepp inom trav- respektive ridsporten.” (21a) 

• “De speciella begreppen är viktiga när jag pratar med kunder.” (21e) 

• "De speciella begreppen är viktiga i mitt arbete." (22c) 

• "De speciella begreppen är viktiga när jag pratar med kollegor." (29b) 

• "De speciella begreppen är viktiga när jag pratar med andra utanför hästsporten."(29d) 

Viktiga faktorer för professionens gemenskap är som nämnts sammanslutningar (Brante & 

Lindh 2009; Brante 1988) och språk (Brante & Lindh 2009; Nolin 2008). Påståendena i fråga 

20, 21f och 25f ställdes för att få reda på ifall respondenterna träffade andra inom samma 

bransch vid olika typer av informella och formella sammanslutningar. Det ställdes även 

påståenden om hur viktiga de olika sammanslutningarna ansågs vara för att träffa andra inom 

samma bransch.. Inom ridsporten skulle Svenska Ridsportförbundet kunna ses som en formell 

sammanslutning då den arbetar för alla aktiva inom sporten (Svenska Ridsportförbundet 

2014). Det finns också olika klubbar som de aktiva är medlemmar i och tävlar för. Dessa 

klubbar finns inom både trav- och ridsporten, vilka kallas trav- och ridklubbar (Svenska 
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Ridsportförbundet 2014; Svensk Travsport 2014). Travsportens motsvarighet till ridsportens 

Svenska Ridsportförbundet är Svensk Travsport. Svensk Travsport arbetar bland annat för att 

hålla god kvalité på sporten men även för att möjliggöra för de som vill kunna utöva sporten 

att få en chans till det (Svensk Travsport 2014). Sedan finns det även Avelsföreningen för 

Svenska Varmblodiga Hästar (ASVH) som arbetar för en stark varmblodsavel i Sverige 

(ASVH 2014). Travsportens motsvarighet är Avelsföreningen Svenska Varmblodiga 

Travhästen (ASVT). De arbetar bland annat för att öka prispengarna och uppfödarpremier 

(ASVT 2014). Även rid- och travklubbar skulle kunna ses som formella sammanslutningar då 

en formell sammanslutning har skapats med ett syfte och mål medan informella 

sammanslutningar, enligt Thorsson (2013) har skapats mer spontant. Exempel på informella 

träffar skulle kunna vara att några stycken träffas för att träna tillsammans eller träna 

varandra. Tävlingar skulle också kunna ses som informella sammanslutningar då många inom 

professionen möts där och det ofta resulterar det i social integration och utbyten utöver själva 

tävlandet. För att undersöka om det fanns ett gemensamt språk som också kan tänkas ha 

betydelse för gemenskapen (Brante & Lindh 2009; Brante 1988) har fråga 21a, 21e, 22c, 29b 

och 29d formulerats. Anledningen till att det är intressant att undersöka om språket är 

intressant när de pratar med kunder är eftersom det vid intervjuerna framkom att kunderna var 

viktiga.  

Etik 

Fångades genom följande påståenden: 

• "Det är viktigt att ha en bra relation till hästägarna" (21d) 

• "Det är viktigt att prestera bra på tävlingar."(25e) 

• "Hästens välbefinnande kommer alltid i första rum." (29a) 

• "Det är viktigt att tjäna pengar på verksamheten." (29c) 

Banks (2004) menar att etiken bygger på de normer och standarder som professionen har. För 

att mäta hur professionens etik inom hästsporten såg ut valde vi att ställa frågor som rörde 

vilken typ av värderingar respondenterna har. Exempelvis skulle värderingar kunna vara om 

professionen vill nå framgång, göra vinst i största möjliga mån eller arbeta för samhället. 

Värderingar valdes för att det kan tänkas att värderingarna grundar sig i professionens normer 

och standarder. Genom att ställa fråga 21d fångade vi om respondenten ansåg att kunden var 

viktigast för organisationen. Det grundade sig i att professionen ska visa respekt mot sina 

kunder (Egidius 2011). För att fånga om professionens främsta fokus var att nå framgång 

valdes fråga 25e då man genom att prestera bra på tävlingar blir bättre och når framgång. 
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Fråga 29a ställdes för att se om professionen inom hästsporten ansåg att hästens välmående 

var det viktigaste snarare än fråga 29c som menade på att det viktigaste var att tjäna pengar. 

Fråga 29c skulle fånga om organisationen värderade vinster högst. 

 

Organisationens egenskaper 

Här presenteras frågorna som ställdes i enkäten för att fånga de olika delarna inom 

organisationerna, mål, strategi och struktur. 

 

Mål 

För att fånga vilken typ av mål organisationerna har så ställdes följande påståenden: 

• "Den här verksamhetens främsta mål är att vinna pengar på tävling." (21c) 

• "Den här verksamheten främsta mål är att bidra till sportens utveckling." (22e) 

• "Den här verksamhetens främsta mål är att företaget ska fortleva." (25c) 

• "Den här verksamhetens främsta mål är att nå framgång." (26c) 

Dessa frågor ställdes för att undersöka om ridsporten och travsporten har specifika eller 

diffusa mål. Enligt Nolin (2008) främjar professionen rationalitet varför det kan tänkas att en 

profession tillämpar ett ett rationellt synsätt som  enligt Scott (2003) förespråkar specifika 

mål.  

Strategi 

• Kryssa för de alternativ som stämmer in på vad den verksamhet du driver/arbetar i 

består av (27) 

o Utbildning och träning av hästar 

o Ridskola 

o Försäljning av hästar 

o Inridning av hästar 

o Uppfödning av hästar 

o Tävling av hästar 

o Träning av elever 

o Clinics eller föreläsningar 

o Skötsel av stall 

o Skötsel av hästar utöver träning 

o Övrigt (vänligen beskriv) 
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• Försök uppskatta hur stor andel i procent verksamheten du driver/arbetar i består av 

följande: (28) 

o Utbildning och träning av hästar 

o Ridskola 

o Försäljning av hästar 

o Inridning av hästar 

o Uppfödning av hästar 

o Tävling av hästar 

o Träning av elever 

o Clinics eller föreläsningar 

o Skötsel av stall 

o Skötsel av hästar utöver träning 

o Övrigt (vänligen beskriv) 

• "Jag känner till verksamhetens strategi." (25a) 

• "Den här verksamheten har en tydlig framtida plan för hur företaget ska fortleva." 

(26a) 

• "Du känner till verksamhetens mål." (22b) 

Fråga 27 och 28 nedan ställdes för att kunna bli kontrollvariabler vid de statistiska testerna då 

det kan tänkas att antal aktiviteter skulle kunna utgöra ett mått för deras strategi. Ju fler 

aktiviteter som finns desto större kan det tänkas att behovet av en formell strategi är för att få 

allting att fungera smidigt. Fråga 25a, 26b och 22b försöker fånga om organisationernas 

strategier är formella eller informella. Segars & Gover (1999) hävdar att en formell strategi är 

en rationaliserad process för att skapa strategiska planer varför det enligt ett rationellt synsätt 

kan tänkas att en formell strategi är att föredra. En formell strategi är mer planerad (Mintzberg 

et.al. 2009) vilket medför att den borde vara mer känd inom organisationen. Ask, Asu & 

Dreyer (2006) ställde en fråga liknande 25 för att ta reda på om deras respondenter var 

medvetna om det fanns en strategi. 

 

Struktur 

För att fånga organisationernas struktur så ställdes följande påståenden: 

• Kryssa i vilket/vilka roll/roller som du har i företaget (6)  

o Anställd 
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o Ägare 

• Hur många anställda finns det i dagsläget i företaget? (7) 

• "Vi hjälper varandra i verksamheten." (21b) 

• "I den här verksamheten är det viktigare att arbeta tillsammans som ett team än 

självständigt." (22a) 

• "Vi arbetar självständigt i verksamheten." (22d) 

• Hur många överordnande chefer har du? (23) 

• Hur många underordnade chefer har du?(24) 

• "Det råder en tydlig arbetsfördelning." (25b) 

• "Alla som arbetar i verksamheten får vara med och fatta beslut." (25d) 

• "Vi har en god sammanhållning på arbetsplatsen." (26b) 

• "Här är vi öppna och delar idéer med varandra." (26d) 

Påståendena i frågor 21b, 22a, 22d, 25b, 25d, 26b och 26d ställdes för att ta reda på vilken 

slags struktur som kan tänkas existera inom ridsporten och travsporten, om den är 

centraliserad eller decentraliserad. Enligt ett rationellt synsätt kan det tänkas att en profession 

bör tillämpa en decentraliserad struktur eftersom genom att ge befogenhet till individer med 

specialistkompetens att ta beslut decentraliseras organisationen vilket främjar rationalitet 

(Miller 1987). Respondenterna kunde här svara på den sjugradiga skalan som redogjordes för 

i början på kapitlet, där 1 = Överensstämmer inte alls och 7 = överensstämmer helt. Övriga 

frågor ovanställdes som utfyllnad för att inte informanten skulle veta exakt vad det var vi var 

ute efter med frågorna.  

5.4.5 Urval enkät 

Genom att utforma en enkät som sedan skickades ut till verksamma personer i organisationer 

inom travsporten och ridsporten samlades data in. Enkätens ursprungliga urval bestod i att 

skicka ut det till samtliga diplomerade beridare och proffstränarna som fanns. Det visade sig 

dock att det bara fanns totalt sjutton stycken beridare i hela Sverige. Då föll valet på att 

försöka få fram de som försörjde sig på rid- eller travsport. Det visade sig dock vara svårt att 

få fram mejladresser till företag som var verksamma inom dessa sporter. Istället 

kompletterades de diplomerade beridarna med samtliga godkända tränare inom ridsporten. De 

godkända tränarna valdes för att dessa skulle kunna tänkas vara en del av ridsportens 

profession då de har genomgått en viss utbildning för att kunna bli godkända tränare. För att 

få fram de diplomerade beridarna och deras kontaktuppgifter söktes de fram genom Svenska 
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Ridsportförbundets hemsida. Där fanns en lista på de sjutton diplomerade beridarna i Sverige 

(Svenska Ridsportförbundet 2011). Utifrån denna lista fortsatte sökningen på de diplomerade 

beridarnas hemsida efter deras mejladresser. Det gick inte att få tag i samtliga diplomerade 

beridares mejladresser på detta sätt utan några söktes fram genom Tränarportalen 

(Tränarportalen 2014) och Tävlingsdatabasen, TDB, (Tävlingsdatabasen 2014). 

Proffstränarnas mejladresser fanns att hitta i en lista i Trav & Galopp 2014 (Trav & Galopp 

2014). Genom att söka i TDB kunde mejladresser till nästan samtliga godkända tränare inom 

ridsporten fås fram (Tävlingsdatabasen 2014). Då hoppning, dressyr, fälttävlan, körning och 

distansritt ingår i den definition av ridsporten som används i den här studien, var det 

godkända tränare inom dessa inriktningar som togs med i urvalet. Enkätens urval bestod alltså 

i diplomerade beridare, proffstränare inom travet och godkända tränare inom ridsporten. 

Dessa borde med tanke på deras status vara de som representerar den främsta professionen 

inom de båda sporterna. Urvalet innehöll dock inte den tänkbara professionen i helhet då det 

inom travsporten finns lägre grad av tränare och enkäten endast skickades till tränare inom 

ridsporten med licens för 2014. Även de som försörjer sig på hästverksamhet och enbart har 

praktisk erfarenhet föll bort. Enkäten skickades ut till totalt 893 stycken aktiva inom 

hästsporten, 347 stycken proffstränare, elva stycken diplomerade beridare och 535 stycken 

godkända tränare inom ridsporten. 

 

Under första utskicket av enkäten fanns det 20 stycken mejladresser som inte var mottagande. 

Dessa adresser kontrollerades och då visade det sig att i nio av fallen hade något blivit fel i 

adressen. Detta åtgärdades. Det upptäcktes också under kontrollen att flera stycken 

proffstränare med efternamn som började på E ner till en bit in på H hade försvunnit i den 

lista som skapats. Det måste ha hänt vid ett tillfälle då några mejladresser klistrades in. 

Enkäten sändes då iväg även till dessa och de vars mejladresser hade blivit fel i första 

utskicket. Efter åtgärderna slutade det med att elva stycken föll bort på grund av ogiltig 

mejladress, fyra stycken inom ridsporten och sju stycken travtränare. Då ingick inte den 

diplomerade beridaren och proffstränaren som intervjuats och tre stycken diplomerade 

beridare vars mejladress inte gick att få tag i. Även den tränare som medverkade i pilotstudien 

gick bort tillsammans med åtta stycken tränare som var tränare inom två grenar vilket 

medförde att ett mejl skickades till dennes mejladress. Det var också två ridtränares och 82 

proffstränares mejladresser som inte gick att få tag på. Det totala bortfallet i detta urval blev 

slutligen 101 stycken. 
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5.5 Metodkritik 

Nedan redogörs metodkritiken för våra undersökningar. Enligt Bryman och Bell (2005) bör 

hänsyn tas till olika kriterier, reliabilitet och validitet. 

5.5.1 Reliabilitet 

För att studien ska uppfylla reliabilitetskravet skall det, som Patel och Davidson (2011) och 

Holme och Solvang (1997) hävdar, gå att upprepa studien en gång till och få samma resultat. 

Genom att uppfylla detta krav ska andra forskare kunna använda samma data och få samma 

siffror som presenteras i studien. För att öka reliabiliten har alla det redogjorts för de 

statistiska test och variabler som har använts. Reliabiliteten ökade genom att en exakt likadan 

enkät skickades ut till alla respondenter och de hade möjlighet att svara på enkäten inom 

samma tidsperiod. Det genomfördes även en pilotstudie innan enkäten skickades ut för att 

minska riskerna för missuppfattningar i frågorna och på detta sätt öka reliabiliteten. 

5.5.2 Validitet 

Validitet är ett mått för om ett visst begrepp verkligen mäter begreppet i fråga (Bryman & 

Bell 2005; Patel & Davidson 2011). För att uppnå validitet har vi, som Holme & Solvang 

(1997) föreskriver, varit noggranna med att, i operationalisering, motivera de frågor vi ställt 

och beskrivit de val som gjorts. 
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6. Empiriskt resultat och analys 

I detta kapitel kommer den data som samlats in och resultatet av de tester som har 

genomförts att presenteras. Det har genomförts både univariata, bivariata och 

multivariata tester. I samband med presentationen av testernas resultat analyseras de. 

Denna analys genomfördes för att möjliggöra en utvärdering av de hypoteser som 

formulerades i kapitel 4. 

 

6.1 Svarsfrekvens 

Enkäten skickades ut till totalt 893 stycken inom rid- och travsporten. Utav dessa var det 181 

stycken som svarade på enkäten.  

 

  
Diagram 1. Svarsfrekvens 

Av dessa 181 var det 132 stycken som försörjde sig på ett företagande inom trav- eller 

ridsport och 49 stycken som inte gjorde det, vilket medförde att dessa togs bort. Ytterligare 55 

stycken togs bort då de inte hade svarat fullständigt på enkäten eller innehöll outliers. Det 

slutgiltiga urvalet slutade med 77 stycken. 
 

Innan det statistiska testerna gjordes sorterades vissa variabler bort då det fanns väldigt många 

ofullständiga svar på dessa. De variabler som togs bort var om respondenten var ägare eller 

anställd, ägde eller hyrde ett stall, bolagstyp, antal hästplatser och antal över och hur många 

20%	
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Svarfrekvens	

Svar	
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överordnande respektive underordnade chefer som respondenten hade. De variabler som 

slutligen användes har sammanställts i en tabell som visar om de är normalfördelade eller 

inte. Se bilaga 5. 

 

Då studien enbart fick 22 svar från travsporten och 55 från ridsporten har studien valt att testa 

hur professionen påverkar hästsporten för att få en högre tillförlitlighet i de statistiska 

testerna.    

6.2 Utformande av variabler 

I detta avsnitt är ambitionen att presentera den data som har samlats in för respektive del inom 

professionen och organisationen. I den univariata delen återges de olika mått som används. 

Inom professionen är det kunskap, gemenskap och etik och inom organisationen är det mål, 

strategi och struktur. Dessa mått kommer att användas i både den bivariata och multivariata 

analysen. 

 

Ambitionen var att mäta vissa saker, till exempel gemenskap, med flera frågor där svaren 

adderades till en variabel. För att göra detta gjordes korrelationsanalyser med variabler som 

skulle kunna slås ihop till en. För de variabler som det fanns korrelation emellan togs alfa-

värdet fram. Alfa-värdet är en av de vanligaste indikatorerna på inbördes enhetlighet och visar 

hur stark tillförlitlighet en korrelation har (Pallant 2013) och ska vara över 0,7 (Pallant 2013) 

men Hair, Anderson, Tatham och Black (1995) menar att det räcker att det är över 0,6 i 

explorativa studier.  
 

6.2.1 Profession 

I nedanstående delar presenteras de mått som visade sig relevanta för professionen och dess 

olika delar. 

 

Kunskap 

Kunskapen mättes genom utbildningsgrad, en variabel som skapades genom att rangordna 

vilken typ av utbildning respondenterna hade genomfört. Rangordningen återge i tabell 1 

nedan. Kunskap mättes också genom hur många års erfarenhet mätt korrespondenterna har av 

ett företagande inom rid- eller travsport och hur många års erfarenhet de har av hästar. 
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Kunskapen gick inte att slå ihop på grund av att de olika frågorna mäter olika saker. 

Variablerna yrkesprov och vidareutbildning togs bort. Det medförde att det inte gick att skapa 

en enda variabel inom kunskap utan det blev tre stycken separata. Dessa är utbildningsgrad, 

arbetslivserfarenhet och hästerfarenhet. 

 

Utbildningsgrad har rangordnats enligt följande: 

 
Utbildning 

1 Ingen utbildning 
2 Gymnasium 
3 Yrkesutbildning 
4 Gymnasium och yrkesutbildning 
5 Högskola 
6 Högskola och gymnasium 
7 Högskola och yrkesutbildning 

8 
Högskola, gymnasium och 
yrkesutbildning 

Tabell 6. Rangordning av utbildningsgraderna. 

	

Gemenskap 

Gemenskapen mättes genom påståenden om yrkessammanslutningar och ett gemensamt språk 

(se bilaga 5). Då samtliga variabler avsåg att mäta vilken grad av gemenskap det fanns 

genomfördes en korrelationsanalys för att undersöka möjligheten att slå ihop och skapa färre 

variabler. Eftersom variablerna var kategoriska och ej normalfördelade genomfördes 

Spearman korrelationsanalys (Pallant 2013). Då det fanns fler korrelationer mellan 

variablerna togs alfavärden fram för samtliga variabler. Alfavärdet blev 0,869 vilket visar på 

ett starkt samband mellan variablerna. Eftersom detta alfavärdet är över 0,7, vilket Pallant 

(2013) förespråkar skapades det slutligen en variabel för alla påstående. Denna variabel kallas 

i studien för Gemenskap.  

	

Etik	

Etiken bestod av variablerna relationen till hästägare är viktigt, prestera på tävlingar är viktigt, 

hästens välbefinnande är viktigt och tjäna pengar på tävlingar är viktigt. Då variablerna för 

etik ej avser att mäta samma sak förblir variablerna separata. 

 

Sammanfattning av variablerna för professionen 

Slutligen har alltså åtta variabler för att mäta professionen skapats: 
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		 Professionens	variabler	 		
Utbildning	 Gemenskap	 Etik	

• Utbildningsnivå	
	

• Relation	till	hästägare	
viktigt	

• Arbetslivserfarenhet	
	

• Prestera	på	tävling	
viktigt	

• Hästerfarenhet	
	

• Hästens	
välbefinnande	viktigt	

	 	

• Tjäna	pengar	på	
verksamheten	viktigt	

Tabell 7. Professionens variabler. 

6.2.2 Organisation 

I nedanstående delar presenteras de mått som visade sig relevanta för organisationen och dess 

olika delar. 

 

Mål 

Målen mättes genom mål att tjäna pengar, mål att utveckla sporten, mål att fortleva och mål 

att nå framgång. Då mål att tjäna pengar och mål att nå framgång avser mäta samma sak, 

specifika mål, genomfördes en korrelation för att undersöka om de gick att slå ihop till en 

variabel. Då variablerna var kategoriska och icke normalfördelade genomfördes Spearman 

korrelation (Pallant 2013). Det visade en tvåstjärnig signifikans och då togs alfavärdet fram. 

Alfavärdet blev 0,49 vilket är för lågt. Pallant (2013) förespråkar ett alfavärde över 0,7. Detta 

medför att variablerna förblir separata. 

 

Mål att utveckla sporten och mål att fortleva avser att mäta samma sak, det vill säga diffusa 

mål. Utifrån detta undersöktes om det gick att slå ihop dessa variabler. Spearman 

korrelationsanalys genomfördes då även dessa variabler var kategoriska och icke 

normalfördelade (Pallant 2013). Resultatet blev att det inte fanns någon korrelation. Det 

medför att även mål att utveckla sporten och mål att nå framgång förblir separata. 

Sammanfattningsvis blir det fyra stycken variabler för mål; mål att tjäna pengar, mål att 

utveckla sporten, mål att fortleva och mål att nå framgång. 
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Strategi 

Variablerna avser att mäta om det finns en formell strategi. Är informanten medveten om att 

det finns uppsatta mål och en strategi för att nå dessa mål går det att anta att strategin är mer 

formell och inte bara en spontan händelse. Syftet med frågan angående om det finns en 

framtida plan för fortlevnad i verksamheten är att fånga upp om det finns en mer formell 

strategi utan att informanterna vet att det är just strategi som är frågan.  

 

En hög grad på om det finns tydligt utsatta mål i verksamheten, en tydlig strategi i 

verksamheten och en framtida plan för fortlevnad i verksamheten borde medföra en mer 

formaliserad strategi. Utifrån det gjordes det en korrelationsanalys för att undersöka 

möjligheten att kunna slå ihop variablerna till en variabel. För att kunna testa detta 

genomfördes Spearman korrelation då variablerna var kategoriska och ej normalfördelade 

(Pallant 2013) 

 

Det visade sig att det fanns signifikans mellan alla tre variabler, vilket medförde att alfa-

värdet togs fram för dessa. Alfa-värdet var 0,448, vilket understeg det kritiska värdet 0,7 

(Pallant 2013). Det medförde att det blev tre variabler för strategi istället för en variabel. 

 

Struktur 

Variablerna för struktur avser att mäta om det finns en centraliserad eller decentraliserad 

struktur. En hög grad på frågorna om det är viktigt att hjälpa varandra, viktigt att arbeta i 

team, viktigt med god sammanhållning och viktigt att dela idéer tyder på en mer 

decentraliserad struktur. Medan en låg grad av om det är viktigt med självständigt arbete tyder 

på en mer decentraliserad struktur. Därför omkodades viktigt med självständigt arbete så att 

en hög grad även här indikerar på en mer decentraliserad struktur. Se tabell 7. 

 

Innan	omkodning	 Omkodning	 Efter	omkodning	
1	 7	 7	
2	 6	 6	
3	 5	 5	
4	 4	 4	
5	 3	 5	
6	 2	 2	
7	 1	 1	

Tabell 8. Omkodning av självständigt arbete. 
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Eftersom variablerna mäter grad av decentralisering genomfördes en korrelationsanalys för att 

ta reda på om variablerna kunde slås samman. Spearman correlation användes då variablerna 

var kategoriska och ej normalfördelade (Pallant 2013). Det visade flertalet signifikanta 

korrelationen som medförde att alfavärdet togs fram. Alfavärdet blev 0,608 vilket medför att 

det går att slå ihop variablerna till en då ett alfavärde över 0,6 anses tillräckligt i explorativa 

studier (Hair, Andersonm Tatham och Black 1995). Men togs viktigt att hjälpa varandra och 

viktigt att arbeta i team bort så blev alfavärdet 0,72 vilket anses bättre och eftersom alfavärdet 

enligt Pallant (2013) ska överstiga 0,7 valde studien att skapa en variabel för dessa tre. Detta 

innebär att studien har valt att göra en variabel av struktur utifrån variablerna viktigt med 

självständigt arbete, viktigt med god sammanhållning och viktigt att dela idéer. 

 

Sammanfattning av variabler inom organisationen 

Slutligen har åtta variabler för att mäta professionen skapats: 

		 Organisationens	variabler	
Mål	 Strategi	 Struktur	 		

• Mål	att	tjäna	pengar	 • Tydligt	uttalat	mål	
• 	

• Mål	att	utveckla	sporten	 • Tydlig	strategi	
• 	

• Mål	att	fortleva	
• Framtida	plan	för	fortlevnad	

• Mål	att	nå	framgång	
	

• 	

Tabell 9. Organisationens variabler 

6.3 Univariata analyser 

De univariata testerna genomfördes för att möjliggöra en överskådlig bild för variablerna.  

6.3.1 Professionen 

Analys av professionens egenskaper, utbildning, gemenskap och etik och resultat från de 

univariata testerna. 
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Kunskap 

		 N	 Min	 Max	 Medelvärde	 Standardavvikelse	
Utbildning	 76	 1	 8	 3,13	 1,982	
Arbetslivserfarenhet	 77	 8	 52	 23,65	 9,977	
Hästerfarenhet	 76	 12	 55	 35,72	 9,599	
Tabell 10. Univariata testerna för kunskap. 

 

Medelvärdet på utbildning i tabellen ovan visar att utbildningen inom hästsporten ligger strax 

under medel enligt utbildningsskalan (tabell 6, sida 59).  Minimum och maximumvärdena ger 

inga indikatorer på att det är vanligare med någon specialutbildning utan att alla kategorier 

finns representerade. Arbetslivserfarenheten varierar mellan 8 och 52 år och i genomsnitt är 

arbetslivserfarenheten 24 år (23,65). Hästerfarenheten varierar mellan 12 och 55 år och den 

genomsnittliga hästerfarenheten är 36 år.  

 

Gemenskapen 

Här presenteras och förklaras gemenskapens medelvärden inom hästsporten.  

		 N	 Min	 Max	 Medelvärde	 Standardavvikelse	
					
Gemenskap	 75	 11	 70	 51,56	 12,494	

Tabell 11. Univariata test för gemenskap. 

 

Utifrån denna tabell kan det utläsas att medelvärdet för hela hästsporten är 51,56 och 

intervallet går från 11-70. Medelvärdet på 51,56  i förhållande till intervallet tyder på att det 

råder en stor gemenskap inom hästsporten. 

 

Etik	

		 N	 Min	 Max	 Medelvärde	 Standardavvikelse	
Hästens	välbefinnande	
viktigt	 77	 4	 7	 6,87	 0,469	

Tjäna	pengar	på	
verksamheten	viktigt	 77	 1	 7	 5,59	 1,213	

Relation	till	hästägare	viktigt	 77	 2	 7	 6,62	 1,014	
Prestera	på	tävling	viktigt	 77	 1	 7	 5,84	 1,565	
Tabell 12. Univariata tester för etik. 
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Medelvärdet för hästens välbefinnande ligger på 6,87 vilket tyder på att det är mycket viktigt 

då 6,87 ligger nära maxvärdet 7. Detta gäller även för de övriga tre variablerna, relationen till 

hästägare, tjäna pengar på verksamheten och prestera bra på tävling, då även deras 

medelvärde ligger när maxvärdet.  

6.3.2 Organisation 

Här analyseras resultatet från de univariata testerna på de olika delarna inom organisationen. 

 

Mål 

		 N	 Min	 Max	 Medelvärde	 Standardavvikelse	
Mål	tjäna	pengar	 76	 1	 7	 2,86	 2,183	
Mål	utveckla	
sporten	 77	 1	 7	 5,17	 1,559	

Mål	att	fortleva	 77	 1	 7	 5,6	 1,64	
Mål	att	nå	
framgång	 77	 2	 7	 5,81	 1,396	

Tabell 13. Univariata tester för mål. 

 

Utifrån tabellen ovan går det att utläsa att mål att tjäna pengar på sin verksamhet har ett lågt 

medelvärde på 2,86 jämfört med minimumvärdet 1 och maximumvärdet 7. Detta tyder på att 

mål att tjäna pengar på verksamheten inte är särskilt viktigt inom hästsporten. För de andra tre 

variablerna, mål att bidra till sportens utveckling, mål att fortleva och mål om att nå 

framgång, ligger mellan 5 och 6 vilket ligger nära maxvärdet 7, detta innebär att dessa mål 

anses som viktiga inom hästsporten. 

 

Strategi 

		 N	 Min	 Max	 Medelvärde	 Standardavvikelse	
Tydligt	uttalat	mål	 77	 5	 7	 6,83	 0,47	
Tydlig	strategi	 77	 2	 7	 5,56	 1,666	
Framtida	plan	för	
fortlevnad	 77	 4	 7	 6,69	 0,748	

Tabell 14. Univariata tester för strategi 

 

Då medelvärdet för samtliga variabler hos strategi ligger nära sina maxvärden tyder det på att 

det finns en uttalad strategi, det vill säga att det finns en mer formaliserad strategi. 
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Struktur 

		 N	 Min	 Max	 Medelvärde	 Standardavvikelse	
Struktur	 77	 16	 35	 29,57	 4,675	
Tabell 15. Univariata tester för struktur. 

 

Det höga medelvärdet, 29,57 för struktur i förhållande till intervallet 16-35 tyder på en mer 

decentraliserad struktur.  

6.4 Bivariata analyser 

De bivariata testerna genomfördes för att kunna utvärdera de hypoteser som har formulerats. 

Utifrån tabellen i Bilaga 4 går det att utläsa vilka variabler som inom professionens och 

organisationens olika delar visar ett samband. För de variabler som är kontinuerliga kan 

Spearman och Pearsons korrelationsanalyser användas (Pallant 213). Pearson 

korrelationsanalys används när variablerna är kontinuerliga och normalfördelade. Spearman 

korrelationsanalys har använts i nästan alla fall, detta då Spearman används då en eller båda 

variablerna är kategoriska eller icke normalfördelade (Pallant 2013). Normalfördelningen för 

variablerna återges i bilaga 5. I de fall en eller flera variabler är kategoriska med flera 

kategorier kan Kruskal-Wallis test genomföras (Pallant 2013). Detta har gjorts för de 

korrelationer där variabeln utbildningsgrad ingår då denna innehåller flera kategorier och är 

kategorisk. Signifikansnivåerna som har använts förespråkas av Körner och Wahlgren (2002) 

och Hair et. al. (1996) och återges i tabellen nedan.  

 

*	p	<	.05	
**	p	<	.01	
***	p	<	.001	

Tabell 16. Signifikansnivåer. 

6.4.1 Utbildning och organisationsdelarna 

Här presenteras de bivariata analyserna mellan kunskap och organisationens delar.  
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Kunskap och mål 

		 Profession	 Organisation	 		

Kunskap*Mål	
Utbildningsnivå	
(Kruskal-Wallis,	chi-
värde)	

Mål	att	tjäna	pengar	 0,045*	

		 		 Mål	att	utveckla	sporten	 0,388	

		 		 Mål	att	fortleva	 0,579	

		 		 Mål	att	nå	framgång	 0,117	

		 		 		 		

		
Arbetslivserfarenhet	
(Spearman	
korrelation)	

Mål	att	tjäna	pengar	 0,156	

		 		 Mål	att	utveckla	sporten	 0,093	

		 		 Mål	att	fortleva	 0,116	

		 		 Mål	att	nå	framgång	 0,039	

		 		 		 		

		
Hästerfarenhet	
(Spearman	
korrelation)	

Mål	att	tjäna	pengar	 -0,037	

		 		 Mål	att	utveckla	sporten	 0,243*	

		 		 Mål	att	fortleva	 0,063	

		 		 Mål	att	utveckla	sporten	 0,095	

Tabell 17. Bivariata tester för kunskap och mål. 

 

Av alla korrelationer som gjordes mellan kunskap och mål var det bara två stycken som 

visade signifikans. Nämligen utbildningsgrad och mål att tjäna pengar visade en enstjärnig 

signifikans (0,045*) och hästerfarenhet och mål att utveckla sporten visade också en positiv 

enstjärnig signifikans (0,243*). Det finns alltså ett samband mellan utbildningsgrad och mål 

att tjäna pengar, som kan anses som ett specifikt mål då specifika mål enligt Bolman & Deal 

(2015) är mål som är lätta att mäta, och det är lätt att mäta hur mycket pengar man tjänar. 

Dessutom finns det ett samband mellan hästerfarenhet och mål att utveckla sporten, ju längre 

hästerfarenhet desto viktigare blir det med mål om att utveckla sporten vilket kan ses som 
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diffusa mål, eftersom diffusa mål enligt Bolman & Deal (2015) är mål som är svåra att mäta. 

Det är alltså bara en av tolv korrelationer som visar på att professionens egenskaper, nämligen 

kunskap skulle kunna påverka organisationen enligt ett rationellt synsätt och leda till mer 

specifika mål vilket Scott (2003) förespråkar. 

 

Kunskap och strategi 

	
		 Profession	 Organisation	 		

Kunskap*Strategi	
Utbildningsnivå	
(Kruskal-Wallis,	chi-
värde)	

Tydligt	uttalat	mål	 0,365	

		 		 Tydlig	strategi	 0,908	

		 		 Framtida	plan	för	att	fortlevnad	 0,651	

		 		 		 		

		
Arbetslivserfarenhet	
(Spearman	
korrelation)	

Tydligt	uttalat	mål	 0,14	

		 		 Tydlig	strategi	 0,305**	

		 		 Framtida	plan	för	att	fortlevnad	 0,181	

		 		 		 		

		
Hästerfarenhet	
(Spearman	
korrelation)	

Tydligt	uttalat	mål	 0,053	

		 		 Tydlig	strategi	 0,093	

		 		 Framtida	plan	för	att	fortlevnad	 0,019	

Tabell 18. Bivariata tester för kunskap och strategi. 

 

Av alla korrelationer som gjorts mellan kunskap och strategi fanns det bara ett samband, 

mellan arbetslivserfarenhet och en tydlig strategi. Sambandet var positivt och med en 

tvåstjärnig signifikans. Det innebär att en lång arbetslivserfarenhet leder till att det i större 

utsträckning finns en uttalad strategi, det vill säga en formell strategi. Då en formaliserad 

strategi enligt Segars & Gover (1999) kan ses som en rationaliserad process antogs det i teorin 

att professionen borde eftersträva en formaliserad strategi eftersom professionen, enligt Nolin 

(2008) kan tänkas ha ett rationellt synsätt. Men då endast en av nio korrelationer visar tecken 
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på att det är så är inte sannolikheten särskilt stor att professionens egenskap kunskap påverkar 

organisationen till att få en mer formaliserad strategi. 

 

Kunskap och struktur 

		 Profession	 Organisation	 		

Kunskap*Struktur	 Utbildningsnivå	(Kruskal-
Wallis,	chi-värde)	 Struktur	 0,575	

		 		 		 		

		 Arbetslivserfarenhet	
(Spearman	korrelation)	 Struktur	 0,035	

		 		 		 		

		 Hästerfarenhet	(Spearman	
korrelation)	 Struktur	 0,129	

Tabell	19.	Bivariata	tester	för	kunskap	och	struktur.	
 

Enligt den teoretiska delen i studien främjar professionen ett rationellt synsätt (Nolin 2008). 

Enligt Miller (1987) förhindrar en centraliserad struktur rationalitet varför det kunde tänkas 

att professionen skulle föredra en decentraliserad struktur. Men kunskap tycks inte leda till en 

mer decentraliserad struktur då ingen av de korrelationer som gjorts mellan kunskap och 

struktur visade någon signifikans.   

6.4.2 Gemenskap och organisationsdelarna 

Gemenskap och mål 
		 Profession	 Organisation	 		

Gemenskap*Mål	
Gemenskap	
(Spearman	
korrelation)	

Mål	att	tjäna	
pengar		 -0,245**	

		 		
Mål	att	
utveckla	
sporten	

0,481**	

		 		 Mål	att	
fortleva	 0,201	

		 		 Mål	att	nå	
framgång	 0,12	

Tabell	20.	Bivariata	tester	för	gemenskap	och	mål.	
	

Utifrån tabell 19 går det att utläsa att det finns en negativ korrelation mellan gemenskap och 

mål att tjäna pengar på verksamheten. Det innebär att en hög gemenskap leder till att mål om 

att tjäna pengar på verksamheten, vilket ses som ett specifikt mål, inte är lika viktigt. Det 

finns en positiv korrelation mellan gemenskap och mål att utveckla sporten, ett diffust mål. 
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Detta innebär att en hög gemenskap leder till mål om att utveckla sporten är viktigt.  Detta 

talar emot den teoretiska delen, att professionens egenskaper, nämligen gemenskap skulle 

kunna påverka organisationen enligt ett rationellt synsätt och enligt Scott (2003) kunna leda 

till mer specifika mål.  

 

Gemenskap och strategi 

	
		 Profession	 Organisation	 		

Gemenskap*Strategi	
Gemenskap	
(Spearman	
korrelation)	

Tydligt	uttalat	mål	 0,105	

		 		 Tydlig	strategi	 0,158	

		 		 Framtida	plan	för	
fortlevnad		 0,142	

Tabell 21. Bivariata tester för gemenskap och strategi. 
	
Av alla korrelationer som gjordes mellan gemenskap och strategi var det ingen som visade 

signifikans. Det tyder på att gemenskap inte leder till en mer formaliserad strategi vilket 

antogs i teorin då en formaliserad strategi enligt Segars & Gover (1999) kan ses som en 

rationaliserad process. Professionen borde kunna tänkas eftersträva en formaliserad strategi 

eftersom de kan tänkas, enligt Nolin (2008) ha ett rationellt synsätt. Däremot verkar det inte 

vara fallet. 

 

Gemenskap och struktur 

		 Profession	 Organisation	 		

Gemenskap*Struktur	
Gemenskap	
(Spearman	
korrelation)	

Struktur	 0,352**	

Tabell 22. Bivariata tester för gemenskap och struktur. 
 

I den teoretiska delen i studien sas det att professionen främjar ett rationellt synsätt (Nolin 

2008). En centraliserad struktur hämmar rationalitet (Miller 1987) varför det kunde tänkas att 

professionen skulle föredra en decentraliserad struktur. Det verkar stämma då professionens 

egenskap gemenskap tycks leda till en mer decentraliserad struktur då det fanns en stark 

positiv korrelation mellan gemenskap och struktur med tvåstjärnig signifikans. Det innebär 

alltså att en starkare gemenskap leder till en mer decentraliserad struktur. 
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6.4.3 Etik och organisationsdelarna 

Etik och Mål 
		 Profession	 Organisation	 		

Etik*Mål	 Relation	till	hästägare	viktigt	
(Spearman	korrelation)	 Mål	att	tjäna	pengar	 0,138	

		 		 Mål	att	utveckla	
sporten	 0,027	

		 		 Mål	att	fortleva	 0,089	
		 		 Mål	att	nå	framgång	 0,254*	
		 		 		 		

		 Prestera	på	tävlingar	viktigt	
(Spearman	korrelation)	 Mål	att	tjäna	pengar	 0,255*	

		 		 Mål	att	utveckla	
sporten	 0,025	

		 		 Mål	att	fortleva	 0,208	
		 		 Mål	att	nå	framgång	 0,430**	
		 		 		 		

		 Hästens	välbefinnande	viktigt	
(Spearman	korrelation)	 Mål	att	tjäna	pengar	 0,169	

		 		 Mål	att	utveckla	
sporten	 0,304**	

		 		 Mål	att	fortleva	 0,057	

		 		 Mål	att	utveckla	
sporten	 0,022	

		 		 		 		

		 Tjäna	pengar	på	verksamhet	
viktigt	(Spearman	korrelation)	 Mål	att	tjäna	pengar	 0,077	

		 		 Mål	att	utveckla	
sporten	 -0,037	

		 		 Mål	att	fortleva	 0,12	
		 		 Mål	att	nå	framgång	 0,358**	
Tabell 23. Bivariata tester för etik och mål. 

 

Av de korrelationer som gjorts mellan etik och mål var det fyra stycken som visade 

signifikans. Nämligen de mellan 

• Hästens välbefinnande viktigt och Mål att utveckla sporten. Det vill säga ju viktigare hästens 

välbefinnande är desto viktigare tycks mål om att utveckla sporten, ett diffust mål, bli. 

• Tjäna pengar på verksamhet viktigt och Mål om att nå framgång. Det vill säga att ju viktigare 

att tjäna pengar på verksamheten blir desto viktigare blir det med mål om att nå framgång, ett 

specifikt mål. 
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• Relation med hästägare viktigt och Mål om att nå framgång. Det vill säga att ju viktigare 

relationen med hästägaren blir desto viktigare blir det med mål om att nå framgång, ett 

specifikt mål. 

• Prestera bra på tävling viktigt och Mål om att nå framgång. Det vill säga att ju viktigare att 

prestera på tävling blir desto viktigare blir det med mål om att nå framgång, ett specifikt mål. 

Av de 16 korrelationer som gjort var det bara tre stycken som talade för det som antogs i 

studiens teoretiska del. Nämligen att professionens egenskap, etik, skulle kunna påverka 

organisationen enligt ett rationellt synsätt och då kunna leda till mer specifika mål. Detta 

vilket Scott (2003) menar borde ske om man tillämpar ett rationellt synsätt, vilket Nolin 

(2008), hävdar att professionen främjar. Att endast tre stycken av de 16 korrelationerna visar 

signifikans för att professionens egenskap etik ska påverka organisationen visar inga säkra 

indikationer på att det faktiskt är så. Det måste också tas i beaktande att etik är något som är 

mycket svårt att mäta och sättet de båda variablerna etik och mål har varit ganska likt, därför 

kan nog inte resultatet anses särskilt tillförlitligt. 
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Etik och strategi 

Etik*Strategi	
Relation	till	hästägare	
viktigt	(Spearman	
korrelation)	

Finns	ett	tydligt	uttalat	mål	i	
verksamheten	 0,335**	

		 		 Finns	en	tydlig	strategi	 0,135	

		 		 Finns	en	framtida	plan	för	fortlevnad	i	
verksamhet	 0,062	

		 		 		 		

		
Prestera	på	tävlingar	
viktigt	(Spearman	
korrelation)	

Finns	ett	tydligt	uttalat	mål	i	
verksamheten	 0,231*	

		 		 Finns	en	tydlig	strategi	i	verksamheten	 0,240*	

		 		 Finns	en	framtida	plan	för	fortlevnad	i	
verksamheten	 0,146	

		 		 		 		

		
Hästens	välbefinnande	
viktigt	(Spearman	
korrelation)	

Finns	ett	tydligt	uttalat	mål	i	
verksamheten	 0,283*	

		 		 Finns	en	tydlig	strategi	i	verksamheten	 0,301**	

		 		 Finns	en	framtida	plan	för	fortlevnad	i	
verksamheten	 0,094	

		 		 		 		

		
Tjäna	pengar	på	
verksamhet	viktigt	
(Spearman	korrelation)	

Finns	ett	tydligt	uttalat	mål	i	
verksamheten	 0,295**	

		 		 Finns	en	tydlig	strategi	i	verksamheten	 0,151	

		 		 Finns	en	framtida	plan	för	fortlevnad	i	
verksamheten	 0,368**	

Tabell 24. Bivariata tester för etik och strategi. 

 

Av de korrelationer som gjorts mellan etik och strategi fanns ett starkt positivt samband för 

flera korrelationer. Nämligen mellan följande: 

• Relation till hästägarna viktigt och Tydligt uttalat mål. Ju viktigare relationen till hästägarna 

är desto tydligare uttalat mål tycks det finnas. 

• Prestera på tävlingar viktigt och Tydligt uttalat mål. Ju viktigare det är att prestera på tävling 

desto tydligare uttalat mål tycks det finnas. 

• Prestera på tävlingar viktigt och Tydlig strategi. Ju viktigare det är att prestera på tävling 

desto tydligare strategi tycks det finnas. 

• Hästens välbefinnande viktigt och Tydlig strategi. Ju viktigare hästens välbefinnande är desto 

tydligare strategi tycks det finnas. 
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• Hästens välbefinnande viktigt och Tydligt uttalat mål. Ju viktigare hästens välbefinnande är 

desto tydligare uttalat mål tycks det finnas. 

• Tjäna pengar på verksamheten viktigt och Framtida plan för fortlevnad. Ju viktigare det är att 

tjäna pengar på verksamheten desto plan för fortlevnad det vill säga strategi tycks det finnas.  

 

Etik	och	struktur 

		 Profession	 Organisation	 		

Etik*Struktur	 Relation	till	hästägare	viktigt	
(Spearman	korrelation)	 Struktur	 0,087	

		 		 		 		

		 Prestera	på	tävling	viktigt	
(Spearman	korrelation)	 Struktur	 0,052	

		 		 		 		

		
Hästens	välbefinnande	
viktigt	(Spearman	
korrelation	

Struktur	 0,293**	

		 		 		 		

		
Tjäna	pengar	på	verksamhet	
viktigt	(Spearman	
korrelation)	

Struktur	 0,144	

Tabell 25. Bivariata tester för etik och struktur.  

 

Av de korrelationer som gjorts mellan etik och struktur fanns det ett starkt samband mellan 

om hästens välbefinnande ansågs viktigt och strukturen. Ju viktigare hästens välbefinnande 

ansågs desto mer decentraliserad struktur. Detta tyder på att professionenen, utifrån dess 

egenskap etik, agerar utifrån vad som är rätt och vad som är fel (Banks 2004) och väljer att ha 

en decentraliserad struktur då den centraliserade strukturen, enligt Miller (1987), förhindrar 

rationalitet. 

 

6.4.4 Sammanfattning bivariata tester 

I följande kapitel har det empiriska resultatet och analysen presenterats. Utifrån resultatet går 

det att säga att professionen skulle kunna ha påverkan på organisationer. Däremot finns det 

enbart svaga signifikanser som tyder på det. Utfallet av de bivariata analyserna och tänkbara 

orsaker till dessa diskuteras vidare i kapitel sju.   

 



	

	
 

74 

6.5 Multivariata analyser 

De multivariata analyserna genomfördes för att testa om professionens variabler men också 

andra tänkbara variabler, så kallade kontrollvariabler, kan ses som förklarande till det 

beroende organisationsvariablerna. Det har genomförts regressioner för varje beroende 

variabel och totalt genomfördes cirka 130 stycken. De kontrollvariabler som användes var 

ålder, antal anställda och omsättning. Dock var det bara en enda modell som fick signifikans. 

Det var när arbetslivserfarenhet utgjorde professionens oberoende variabel och mål var den 

beroende variabeln. Värdena som denna regression gav återges i tabell 25 nedan.  

	
		 Hästsport	 		 		

Förklarande	variabel	 Std.	B	 Std.	Error	 Toleransvärde	

Arbetslivserfarenhet	 0,124	 0,033	 0,527	
Ålder	 -0,109	 0,038	 0,527	
Konstant	 4,761	 1,303	 		
F-Värde	 7.299**	 		 		
Adj.	R2	 0,147	 		 		
Cooks.	Dist.	Värde,	
max	 0,109	 		 		

Mahal.	Dist.	Värde,	
max	 10,247	 		 		

Tabell 26. Multivariata test arbetslivserfarenhet och mål. 
 
Toleransvärdena ska enligt Djurfeld & Barmark (2009) ligga över 0,5 för att det inte ska råda 

någon problematisk multikollinaritet mellan de oberoende variablerna., toleransvärdena är 

alltså okej. Det kritiska värdet för Mahalanobis Distance värdet är i en regression med två 

variabler 13,82 (Pallant 2013). Ligger värdet över 13,82 tyder det på att det förekommer 

outliers och modellen är då inte användbar. I den här regressionen är det värdet 10,247 vilket 

visar att det inte förekommer några outliers. Cook´s distance värdet bör inte ligga över 1 

(Pallant, 2013). I den här modellen ligger det precis vid 1. De värden som har redovisats ovan 

visar att modellen är användbara och R2-värdet visar att variablerna i den här 

regressionsmodellen kan förklara 14,7% av variansen i hästsporten. 
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7. Slutsats 
I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som vi kommit fram till genom 

teorin, empirin och vår analys av empirin. Det sker en återkoppling till studiens syfte 

och problemformuleringen ämnas besvaras. Resultatet kommer att besvara hur 

professionens egenskaper kan påverka vissa delar inom organisationen. Slutligen 

kommer förslag ges på framtida forskning som kan anses intressant inom ämnet. 

7.1 Studiens syfte 
Syftet med den här studien var att undersöka hur professionen kan påverka organisationer. De 

egenskaper hos professionen som studien ansåg viktiga var kunskap, gemenskap och etik. 

Medan de delar inom organisationen som kan tänkas påverkas av professionen var mål, 

strategi och struktur. För att genomföra studien valdes både en kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Den kvalitativa delen bestod av en förstudie som var två intervjuer med personer som 

har erfarenhet av ett företagande inom travsporten och ridsporten. Den kvantitativa delen 

bestod av en enkät som skickades ut till 893 stycken personer som antingen var proffstränare 

inom travsporten eller diplomerade beridare och licenserade tränare inom ridsporten. 

7.2 Studiens bidrag 
Nedan redogörs för de hypoteser som formulerades i kapitel fyra och resultatet av den 

empiriska analysen. Det redogörs även för förbättringar och ändringar av studien som skulle 

kunna medfört ett bättre resultat. 

H1: Professionens egenskaper leder till mer specifika mål. 

Professionens egenskap gemenskap tycks påverka organisationers mål genom att de handlar 

mer om att tjäna pengar och utveckla sporten. Professionens egenskap kunskap tycks leda till 

mål om att tjäna pengar och utveckla sporten.  Professionens egenskap etik tycks leda till mål 

om att nå framgång och mål att tjäna pengar. Mål om att tjäna pengar och nå framgång kan 

ses som specifika mål då de, enligt Bolman & Deal (2015), är lätta att mäta och rör vinst. Mål 

om att tjäna pengar och nå framgång anses i den här studien vara specifika mål medan mål om 

att utveckla sporten och att fortleva är diffusa. Studien kom fram till att professionens alla 

egenskaper tycks leda till mål om att tjäna pengar, vilket är ett specifikt mål. Professionens 
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egenskaper, gemenskap och kunskap, tycks leda till mål om att utveckla sporten, vilket anses 

vara ett diffust mål. Av de 32 stycken korrelationer som gjordes för professionens egenskaper 

och mål var det fem stycken som visade på signifikans för specifika mål. 
 

Det kan finnas flera anledningar till att studien fick ett resultat både gällande specifika mål 

och diffusa mål inom hästsportens profession. En anledning skulle kunna vara att 

respondenterna är olika vinstdrivande. Det kan tänkas travtränarna är mer vinstinriktade då 

det är en sport som är mer styrd av  spelverksamhet via ATG. Inom ridsporten är det istället 

fortfarande mycket vanligt att tävla för prestigens skull, det är endast de som tävlar på högsta 

nivå som har möjlighet att vinna större prispengar. Inom travet finns det mycket större 

möjlighet till att vinna prispengar. En anledningen till att  studien fick korrelationer för både 

specifika och diffusa mål skulle kunna bero på en skillnad mellan ridsporten och travsporten. 

Detta är något som skulle kunna undersökas vidare vid fortsatt forskning.   
 

Det skulle också kunna bero på att professionen finns till för att skapa ordning i kaoset. Det 

vill säga, behovet av en professionen uppstår på grund av att det finns diffusa mål. Men själva 

existensen av en profession skulle kunna tänkas generera mer specifika mål eftersom 

professionen enligt Muzio et. al. (2013) och Scott (2008) är ledande i utformningen av 

organisationer, besitter makt (Nolin 2008), utbildning (Brante & Lind 2009; Nolin 2008; 

Dingwall 1999; Abbott 1988; Brante 1988) och borde kunna skapar ordning. Vilket skulle 

kunna medföra att existensen av en profession leder till att målen blir mer specifika, se figur 2 

nedan.  Detta skulle kunna vara orsaken till korrelationer mellan båda typerna av mål, det kan 

alltså bero på i vilken fas professionen är i en verksamhet. Har de precis tillsats är målen 

rimligen mer diffusa men om de verkat ett tag borde de vara mer specifika. Även detta är 

något som skulle kunna undersökas vidare vid framtida forskning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.  Från diffusa mål till specifika mål 
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En annan anledning till att studien fick resultat gällande både specifika och diffusa mål kan ha 

varit att mätinstrumentet varit missvisande. Detta då respondenterna i enkäten fick svara på 

hur viktiga de olika målen var och rangordna de var för sig på en skala 1-7. Resultatet skulle 

kanske bli mer tillförlitligt om studien istället bett respondenterna att rangordna de olika 

målen tillsammans och sätta det viktigaste först och sedan de andra utefter hur de prioriteras i 

organisationen. Risken kan ha varit att många överensstämt helt med exempelvis påståendet 

“mål om att tjäna pengar på den här verksamheten är mycket viktigt” trots att de kanske inte 

ansåg att det målet varit viktigare än de andra. Det är kanske bara de som har sin verksamhet 

som en hobby som inte överensstämt med detta påstående, men alla de som lever på sin 

verksamhet anser säkert att det är viktigt. Men studien lyckas inte fånga om det faktiskt är just 

det målet som anses vara viktigast.  
 

H2: Professionens egenskaper leder till mer formell strategi. 

En formell strategi anses vara en strategi med ett tydligt syfte och mål (Mintzberg et.al. 2009). 

Kunskap kan genom hög arbetslivserfarenhet leda till en mer uttalad strategi, det vill säga 

tydlig och därmed formell strategi i organisationen. Etik tycks också kunna leda till en mer 

formell strategi då dess olika delar leder till mer specifika mål och strategi i organisationen. 

Det ska även finnas en tydlig plan om att fortleva vilket tyder på att det finns en strategi även 

om respondenterna inte är medvetna om att det är just det som är en strategi. Av de 24 

stycken korrelationer som gjordes visade åtta stycken signifikans. Sju stycken av dessa 

tillhörde etik där det gjordes tolv stycken korrelationer. Det tycks finnas vissa tendenser som 

tyder på att professionens egenskaper och då framförallt etik kan leda till en mer formaliserad 

strategi. Dock ska tas i beaktande att etik är något som är väldigt svårt att mäta och det har 

tyvärr fallit sig att etikens variabler kommit att bli snarlika målens variabler. Detta gör att 

resultatet på dessa korrelationer kan vara missvisande. Det vill säga att på grund av dåligt 

utformade enkätfrågor om etik är troligen respondenternas svar gällande detta missvisande, 

alltså har inte mätinstrumenten varit tillräckligt bra i studien vad gäller etik. Att studien inte 

lyckades få några korrelationer mellan kunskapens delar utbildning, arbetslivserfarenhet och 

hästerfarenhet kan bero på att de inte alls behöver leda till bättre kunskaper om hur en strategi 

bör utformas. Utbildningar inom hästsporten rör säkert inte ämnen som hur företag bör skötas 

utan snarare fördjupningar inom trav- respektive ridbranschen. Likaså säger inte 

hästerfarenheten någonting om hur duktig en person är på att leda en organisation framåt. 
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Men arbetslivserfarenheten kan säkert visa på att personen ifråga har lärt sig med tiden hur en 

strategi bör utformas för att den ska leda företaget framåt.  
 

H3: Professionens egenskaper leder till en mer decentraliserad struktur. 

Professionens egenskap gemenskap leder till en mer decentraliserad struktur. Vilket även en 

av etikens variabler gör, är hästens välbefinnande viktigt leder det till en mer decentraliserad 

struktur. Av de åtta korrelationer som gjordes för professionens egenskaper och struktur var 

det endast två stycken som visade signifikans. Det tycks visa på att en starkare gemenskap 

leder till en mer decentraliserad struktur då där bara gjordes en korrelation och den visade 

signifikans. Etikens dåliga mätinstrument kan även här påverka professionens mått som helhet 

men det känns lite förvånande att inte mer kunskap leder till en mer decentraliserad struktur. 

En större kunskap bör leda till insikten av vikten av samarbete och en plattare organisation 

men det kanske istället är så att större kunskap leder till att personer anser att de själva vet 

bäst och delegerar ut vad andra ska göra. 
 

Resultatet visar att professionen kan påverka mål, strategi och struktur inom organisationen 

men kanske inte på det sätt som den här studien förutspådde. Framför allt tycks professionen 

kunna påverka organisationens mål och de eventuella orsakerna till detta öppnar upp för 

vidare forskning som beskrevs ovan. Anledningen till avsaknaden av fler signifikanta resultat 

kan bero på att måttet för profession inte är tillräckligt bra utformat. Det kan bero på att 

bristerna i enkätfrågorna om etik påverkar måttet som helhet i stort. Detta gäller även för 

målen som del i organisationen och ett bättre mätinstrument även här skulle kunna bidra till 

ett bättre resultat.  
 

Praktiskt kan den här studien bidra till större kunskap hos den befintliga professionen inom 

rid- och travsporten om hur de kan utforma sina verksamheter. För övriga inom trav- och 

ridsporten som inte tillhör professionen kan studien bidra med kunskap om vilken nytta en 

profession skulle kunna göra i en verksamhet.  

7.4 Förslag på fortsatt forskning 
Förhoppningen med den här studien och dess resultat är att den ska väcka ett teoretiskt 

intresse och skapa en viss förståelse för hur professionen kan påverka organisationer. Studien 

hoppas också kunna bidra till att yrkesgrupperna inom trav- och ridsporten ska få en högre 

status än vad de har idag och att intresset för att undersöka dessa vidare väcks. Framtida 
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forskning skulle som nämnts ovan kunna vara att undersöka vidare möjliga orsaker till 

korrelationerna mellan både specifika och diffusa mål. Kan det till exempel bero på vilken fas 

professionen befinner sig i eller kan det bero på skillnader mellan trav- och ridsporten. 

Ytterligare framtida forskning inom ämnet skulle kunna vara att titta vidare på det som gjorts 

men hitta bättre sätt att mäta de olika delarna. Med bättre mätningsmetoder kan det finnas 

möjlighet till ett mer positivt resultat. Det hade varit intressant att försöka få till en tydligare 

mall med olika krav som ska vara uppfyllda för att ett yrke ska tillhöra en profession. Denna 

mallen skulle sedan kunna appliceras på flertalet yrken och för de som uppfyller kraven kan 

det undersökas hur det ser ut inom deras organisationer vad gäller dels mål, strategi och 

struktur. Mallen skulle även kunna appliceras på andra organisationsdelar och på så sätt få 

fram en större och tydligare bild av hur professioners organisationer ser ut. Finns det kanske 

något mönster som tyder på att professioner påverkar sina organisationer på liknande sätt. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide 

1. Ålder? 

2. Kön? 

3. Hur många anställda finns det i företaget? 

4. Hur många hästar finns plats till för i stallet? 

a. Hur många finns i stallet nu?  

b. Hur många av dem är dina/era egna respektive andras?  

Profession 

Kunskap 

5. Vilken form av hästrelaterad utbildning har du?  

a. Vilken utbildning har varit mest relevant för dig i ditt arbete? 

b. Varför just den utbildningen/utbildningarna?  

6. Har du avlagt någon form av yrkesprov? Vad då för något?  

7. Hur länge har du arbetat med hästar som yrke?  

a. Hur lång erfarenhet har du av att hantera hästar?  

8. Har du någon vidareutbildning? Läst till kurser eller något annat relevant för ditt 

arbete?  

a. Vad för någon utbildning i så fall?  

Gemenskap 

9. Finns det speciella termer som ni/du använder i arbetet? 

a. Anser du dessa viktiga? 

b. Hur upplever du att dessa termer underlättar alternativt försvårar 

kommunikation med: 

i. Kunder?  

ii. Kollegor?  

iii. Andra med liknande verksamhet?  

c. Varför i så fall?  

10. Anser du det viktigt att träffa andra inom din bransch?  
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a. Varför/varför inte är det viktigt?  

b. Hur träffas ni i så fall?  

c. Vilket sätt anses ge mest värde för dig och ditt arbete? 

11. Är du medlem i någon rid- eller travklubb eller förbund?  

12. Anser du att rid- och travklubbar eller förbund är viktiga för dig i ditt företagande?  

a. Varför/varför inte 

13. Har du någon betydande roll i klubben/förbundet?  

a. Vilken?  

Etik 

14. Hur skulle du beskriva din relation till hästägare? 

a. Är det viktigt att ha en relation till dem? 

b. Finns det i så fall något viktigt ni bör tänka på? 

15. Finns det något i din bransch som ger indikation på vad som är rätt/fel och bra/dåligt? 

a. Vad är det i så fall?  

Organisation: 

Struktur 

16. Vem bestämmer inom ert företag?  

a. Finns det flera personer som bestämmer?  

b. Vad bestämmer de över?  

17. Vad gör du i företaget? 

a. Vilka är dina arbetsuppgifter?  

18. Hur ser arbetsfördelningen ut i företaget?  

a. Varför ser den ut så?  

Mål och strategi 

19. Vad är det som driver dig i ditt företagande?  

a. Vad tror du är orsakerna till detta?  

20. Vad vill du uppnå med ditt företag? 

a. Varför vill du uppnå det?  

b. Hur ska du uppnå det? Finns det någon plan för att uppnå detta? 

21. Finns det någon uttalad strategi hos ditt företag? 

22. Var ser du företaget om fem/tio år? 

23. Vad anser du vara viktigt i det dagliga arbetet?  

a. Varför anser du detta vara viktigt?  

24. Vilket syfte/mål har företaget du arbetar i? 
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a. Vilka mål anser du vara viktiga?  

b. Varför ser du dessa mål som viktiga?  

Struktur fortsättning 

25. Vilken relation har du till de anställda inom företaget?  

26. Hur upplever du att arbetsmiljön är i företaget?  

a. Vad tror du att det kan bero på?  

27. Upplever du att ni inom företaget hjälper varandra?  

a. Varför är det så tror du?  

28. Vad anser du är det viktigaste inom din bransch?  

Varför anser du detta vara viktigast?	



Bilaga 2  

Inbjudan till enkät 

 

Professionen inom hästsporten - Du är viktig 

Hej!  

Vi inbjuder Er med anledning av Er yrkesroll inom hästsporten till att medverka i en enkät. Vi 

gör en av de första studierna i Sverige kring hur professionen inom hästsporten kan påverka 

organisationen. Då hästsporten på många sätt är betydande har den blivit objekt för 

undersökningen. Vi vill med hjälp av Er få en djupare förståelse för den påverkan 

professionen kan ha på en organisation.  

 

Genom vår studie kan Ni som aktiv inom hästsporten få en inblick i hur Ni påverkar sporten i 

Ert dagliga arbete. Syftet med studien är att försöka förklara hur professionen påverkar 

organisationen och olika delar inom den vilket skulle kunna gynna Er genom nya idéer och 

tankar kring hur saker i Er organisation kan förändras till det bättre.  

 

Vi skickar detta mejl för att få Er uppfattning om Er yrkesroll inom hästsporten. Enkäten är 

beräknad att ta cirka 10 minuter. Resultaten kommer att användas för att finna ytterligare 

faktorer som kan tänkas påverka organisationen. Slutligen kommer studien mynna ut i en 

examensuppsats för Civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö under 

handledning av Universitetslektor Elin Smith. Enkäten kommer att vara anonym så att inga 

obehöriga kan ta del av dem.  

 

Som tack för Ert deltagande kommer Ni ha möjlighet att ta del av resultatet av studien, vilket 

vi hoppas kan vara av intresse för Er. Vi är tacksamma om Ni vill delta!  

 

Här är en länk till undersökningen:  

https://sv.surveymonkey.com/s.aspx  

 

Denna länk är unikt knuten till den här undersökningen och din e-postadress. Vidarebefordra 

inte detta meddelande.  

 

Med vänliga hälsningar  

Elin Olsson & Nathalie Persson  



Civilekonomprogrammet  

Linnéuniversitetet Växjö  

 

Kontakt:  

Elin 076-891 63 69 

Nathalie 073-399 38 24  

eonp2014@gmail.com 

Vi genomför en undersökning och dina svar är högt uppskattade.  

 

Om du inte vill ha fler e-postmeddelanden från oss klickar du på länken nedan så tas du 

automatiskt bort från vår e-postlista.  

https://sv.surveymonkey.com/optout.aspx 

 



 

Bilaga 3 
Enkät 

Professionen inom trav- och ridsport 

 

Professionen inom trav- och ridsport 
 
 

*1. Försörjer du dig genom ett företagande inom trav- eller ridsport? 
 

mlj    Ja 
 

mlj    Nej 

 
 

2. Ange vänligen din ålder i antal år? 
 

 
 
 
 

3. Kryssa i rätt alternativ 
 

mlj    Man 
 

mlj    Kvinna 

 
4. Inom vilken sport är du verksam? 

 
mlj    Travsport 

 
mlj    Ridsport 

 
 

5. Vilken typ av företag driver du/arbetar du i? 
 

mlj    Aktiebolag 
 

mlj    Enskild 

firma mlj    Ideell 

förening mlj    

Handelsbolag 

mlj    Ekonomisk förening 

 
mlj    Annan form (vänligen beskriv) 

 
 
 

6. Kryssa i vilket/vilka roll/roller som du har i företaget 
 

fec    Ägare 
 

fec    Anställd 
 

*7. Hur många anställda finns det i dagsläget i företaget? 
 

 
 

 



 
 
8. Hur mycket omsätter företaget per år? Vänligen uppskatta så gott det går. 

 
 

 
 

9. Äger eller hyr ni in er på en anläggning? 
mlj Hyr

mlj Äger anläggningen

mlj Annan form (vänligen beskriv)
 
 
 

*10. Hur många hästar finns det plats för på anläggningen? 
 

 

*11. Hur många hästar finns det i dagsläget på anläggningen? 
 

 

*12. Hur många av hästarna på anläggningen äger du själv? 
 
 
 
 
 

13. Vilken av följande hästrelaterad utbildning har du genomgått? 
fec Ingen

fec Gymnasie

fec Högskola

fec Yrkesutbildning
 
 

14. Har du avlagt något hästrelaterat yrkesprov? 
 

mlj    Ja 

mlj Nej
 
 

15. Om du svarat ja på fråga 14, ange vänligen vilken/vilka som du avlagt? 
 

 



Professionen inom trav- och ridsport 
 

16. Har du genomgått någon hästrelaterad vidareutbildning? 
 

mlj    Ja 
 

mlj    Nej 

 
17. Om du svarat ja på fråga 16, ange vänligen vilken typ av vidareutbildning du gått. 

 

 

*18. Hur länge har du arbetat inom travsporten/ridsporten? Svara vänligen i antal år. 

 

*19. Hur lång erfarenhet har du av hästar? Svara vänligen i antal år. 

 

 

 
 
 

20. I vilken utsträckning anser du att följande påståenden stämmer: 
Överenstämmer                                                                                                                                      Överensstämmer 

2                         3                        4                         5                         6 
inte alls                                                                                                                                                        helt 

 
"Jag agerar tränare för                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                       nmlkj 
elever." 

 
"En viktig del i att agera                   mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                       mlj 
tränare för elever är att träffa 
andra inom samma 
bransch.” 

 
"Jag deltar regelbundet i                 nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                       nmlkj 
tävlingar." 

 
"En viktig del i att                              mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                       mlj 
regelbundet delta i tävlingar 
är att träffa andra inom 
samma bransch." 

"Jag tränar regelbundet för              nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                       nmlkj 
tränare." 

 
"En viktig del i att                              mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                       mlj 
regelbundet träna för 
tränare är att träffa andra 
inom samma bransch." 

"Jag deltar i möten                           nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                       nmlkj 
arrangerade av 
rid/travklubbar." 

"En viktig del i att delta i                  mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                       mlj 
möten arrangerade av 
rid/travklubbar är att träffa 
andra inom bransch." 
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21. I vilken utsträckning anser du att följande påståenden stämmer: 

Överensstämmer                                                                                                                                     Överensstämmer 
2                        3                        4                        5                        6 

inte alls                                                                                                                                                       helt 
 

"Det förekommer speciella               nmlkj                       nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                       nmlkj 
begrepp inom trav- 
respektive ridsporten." 

 
"Vi hjälper varandra i                        mlj                       mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                       mlj 
verksamheten." 

 
"Den här verksamhetens                   nmlkj                       nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                       nmlkj 
främsta mål är att vinna 
pengar på tävling." 

"Det är viktigt att ha en bra               mlj                       mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                       mlj 
relation till hästägarna" 

 
"De speciella begreppen är              nmlkj                       nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                       nmlkj 
viktiga när jag pratar med 
kunder." 

"En viktig del med                             mlj                       mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                       mlj 
tillställningar som anordnas 
av Svenska 
Ridsportförbundet eller 
Svenska Travsportens 
Centralförbund (STC) är att 
jag träffar andra inom 
samma bransch." 

 

 
22. I vilken utsträckning anser du att följande påståenden stämmer: 

Överensstämmer                                                                                                                                     Överensstämmer 
2                        3                        4                        5                        6 

inte alls                                                                                                                                                       helt 
 

"I den här verksamheten är               nmlkj                       nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                       nmlkj 
det viktigare att arbeta 
tillsammans som ett team 
än självständigt." 

"Du känner till                                    mlj                       mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                       mlj 
verksamhetens mål." 

 
"De speciella begreppen är              nmlkj                       nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                       nmlkj 
viktiga i mitt arbete." 

 
"Vi arbetar självständigt i                  mlj                       mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                       mlj 
verksamheten." 

 
"Den här verksamheten                     nmlkj                       nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                       nmlkj 
främsta mål är att bidra till 
sportens utveckling." 
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23. Hur många överordnande chefer har du? 

 
24. Hur många underordnade chefer har du? 

 

 

 

 
25. I vilken utsträckning anser du att följande påståenden stämmer: 

Överensstämmer                                                                                                                                     Överensstämmer 
2                        3                        4                        5                        6 

inte alls                                                                                                                                                       helt 
 

"Jag känner till                                   nmlkj                       nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                       nmlkj 
verksamhetens strategi." 

 
"Det råder en tydlig                           mlj                       mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                       mlj 
arbetsfördelning." 

 
"Den här verksamhetens                   nmlkj                       nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                       nmlkj 
främsta mål är att företaget 
ska fortleva." 

"Alla som arbetar i                             mlj                       mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                       mlj 
verksamheten får vara med 
och fatta beslut." 

"Det är viktigt att prestera                  nmlkj                       nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                       nmlkj 
bra på tävlingar." 

 
"En viktig del med                             mlj                       mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                       mlj 
tillställningar som anordnas 
av Avelsföreningen för den 
Svenska Varmblodiga 
Hästen 
(ASVH)/Avelsföreningen för 
den Svenska Varmblodiga 
Travaren (ASVT) är att jag 
träffar andra inom samma 
bransch." 
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26. I vilken utsträckning anser du att följande påståenden stämmer: 

Överrensstämmer                                                                                                                                    Överensstämmer 
2                        3                        4                        5                        6 

inte alls                                                                                                                                                       helt 
 

"Den här verksamheten har               nmlkj                       nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                       nmlkj 
en tydlig framtida plan för 
hur företaget ska fortleva." 

"Vi har en god                                    mlj                       mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                       mlj 
sammanhållning på 
arbetsplatsen." 

"Den här verksamhetens                    nmlkj                       nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                       nmlkj 
främsta mål är att nå 
framgång." 

"Här är vi öppna och delar                mlj                       mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                       mlj 
idéer med varandra." 

 
"Jag träffar andra inom                     nmlkj                       nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                       nmlkj 
samma bransch privat, det 
vill säga utanför arbetet." 

 

 

*27. Kryssa för de alternativ som stämmer in på vad den verksamhet du driver/arbetar i 
består av 

 
fec    Vidareutbildning och träning av hästar 

 
fec    Ridskola 

 
fec    Försäljning av hästar 

 
fec    Inridning/Inkörning av hästar 

 
fec    Uppfödning av hästar 

 
fec    Tävling av hästar 

 
fec    Träning av elever 

 
fec    Clinics eller föreläsningar 

 
fec    Skötsel av stall 

 
fec    Övrigt (vänligen beskriv) 
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28. Försök uppskatta hur stor andel i procent verksamheten du driver/arbetar i består 
av följande: 
Vidareutbildning och 
träning av hästar 

 
Ridskola 

 
Försäljning av hästar 

 
Inridning/Inkörning av 
hästar 

 

Uppfödning av hästar 

Tävling av hästar 

Träning av elever 

Clinics eller föreläsningar 
 

Skötsel av stall 
 

Övrigt (vänligen beskriv och 
ange i procent) 

 

 
29. I vilken utsträckning anser du att följande påståenden stämmer: 

Överensstämmer                                                                                                                                    Överrensstämmer 
2                        3                        4                        5                        6 

inte alls                                                                                                                                                       helt 
 

"Hästens välbefinnande                    nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                       nmlkj 
kommer alltid i första rum." 

 
"De speciella begreppen är              mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                       mlj 
viktiga när jag pratar med 
kollegor." 

"Det är viktigt att tjäna                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                      nmlkj                       nmlkj 
pengar på verksamheten." 

 
"De speciella begreppen är              mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                      mlj                       mlj 
viktiga när jag pratar med 
andra utanför hästsporten." 

 

 

 
Tack för att du tog dig tid att fylla i enkäten! 

 
30. Vill du att vi skickar vårt resultat när det är klart vänligen fyll i mejladress 

 

 

 
 



Bilaga 4 
Sambandstabell 

 

	 Profession	 Organisation	 		 *	p	<	.05	

Kunskap*Mål	 Utbildningsnivå	(Kruskal-
Wallis,	chi-värde)	 Mål	att	tjäna	pengar	 0,045*	 **	p	<	.01	

		 		 Mål	att	utveckla	sporten	 0,388	 ***	p	<	.001	

		 		 Mål	att	fortleva	 0,579	
			 		 Mål	att	nå	framgång	 0,117	
			 		 		 		
	

		 Arbetslivserfarenhet	
(Spearman	korrelation)	 Mål	att	tjäna	pengar	 0,156	

			 		 Mål	att	utveckla	sporten	 0,093	
			 		 Mål	att	fortleva	 0,116	
			 		 Mål	att	nå	framgång	 0,039	
			 		 		 		
	

		 Hästerfarenhet	(Spearman	
korrelation)	 Mål	att	tjäna	pengar	 -0,037	

			 		 Mål	att	utveckla	sporten	 0,243*	
			 		 Mål	att	fortleva	 0,063	
			 		 Mål	att	utveckla	sporten	 0,095	
			 		 		 		
	Kunskap*Strate

gi	
Utbildningsnivå	(Kruskal-
Wallis,	chi-värde)	

Finns	ett	tydligt	uttalat	mål	
i	verksamheten	 0,365	

	
		 		 Finns	en	tydlig	strategi	i	

verksamheten	 0,908	

	
		 		

Finns	en	framtida	plan	för	
att	fotlevnad	i	
verksamheten	

0,651	

			 		 		 		
	

		 Arbetslivserfarenhet	
(Spearman	korrelation)	

Finns	tydligt	uttalat	mål	i	
verksamheten	 0,14	

	
		 		 Finns	en	tydlig	strategi	i	

verksamheten	 0,305**	

	
		 		 Finns	en	framtida	plan	för	

fortöevnad	i	verksamheten	 0,181	

			 		 		 		
	

		 Hästerfarenhet	(Spearman	
korrelation)	

Finns	ett	tydligt	uttalat	mål	
i	verksamheten	 0,053	

	
		 		 Finns	en	tydlig	strategi	i	

verksamheten	 0,093	

			 		 Finns	en	framtida	plan	för	 0,019	
	



fortlevnad	i	verksamheten	

		 		 		 		
	Kunskap*Strukt

ur	
Utbildningsnivå	(Kruskal-
Wallis,	chi-värde)	 Struktur	 0,575	

			 		 		 		
	

		 Arbetslivserfarenhet	
(Spearman	korrelation)	 Struktur	 0,035	

			 		 		 		
	

		 Hästerfarenhet	(Spearman	
korrelation)	 Struktur	 0,129	

			 		 		 		
	Gemenskap*Må

l	
Gemenskap	(Spearman	
korrelation)	 Mål	att	tjäna	pengar		 -0,245	

			 		 Mål	att	utveckla	sporten	 0,481**	
	

		 		 Mål	att	fortleva	 0,201	

	
		 		 Mål	att	nå	framgång	 0,12	

			 		 		 		
	Gemenskap*Str

ategi	
Gemenskap	(Spearman	
korrelation)	

Finns	ett	tydligt	uttalat	mål	
i	verksamheten	 0,105	

	
		 		 Finns	en	tydlig	strategi	i	

verksamheten	 0,158	

	
		 		 Finns	en	framtida	plan	för	

fortlevnad	i	verksamheten	 0,142	

			 		 		 		
	Gemenskap*Str

uktur	
Gemenskap	(Spearman	
korrelation)	 Struktur	 0,352**	

			 		 		 		
	

Etik*Mål	 Relation	till	hästägare	viktigt	
(Spearman	korrelation)	 Mål	att	tjäna	pengar	 0,138	

			 		 Mål	att	utveckla	sporten	 0,027	

			 		 Mål	att	fortleva	 0,089	
			 		 Mål	att	nå	framgång	 0,254*	
			 		 		 		
	

		 Prestera	på	tävlingar	viktigt	
(Spearman	korrelation)	 Mål	att	tjäna	pengar	 0,255*	

			 		 Mål	att	utveckla	sporten	 0,025	
			 		 Mål	att	fortleva	 0,208	
			 		 Mål	att	nå	framgång	 0,430**	
			 		 		 		
	

		 Hästens	välbefinnande	viktigt	
(Spearman	korrelation)	 Mål	att	tjäna	pengar	 0,169	

	



		 		 Mål	att	utveckla	sporten	 0,304**	
			 		 Mål	att	fortleva	 0,057	
			 		 Mål	att	utveckla	sporten	 0,022	
			 		 		 		
	

		 Tjäna	pengar	på	verksamhet	
viktigt	(Spearman	korrelation)	 Mål	att	tjäna	pengar	 0,077	

			 		 Mål	att	utveckla	sporten	 -0,037	
			 		 Mål	att	fortleva	 0,12	
			 		 Mål	att	nå	framgång	 0,358**	
			 		 		 		
	

Etik*Strategi	 Relation	till	hästägare	viktigt	
(Spearman	korrelation)	

Finns	ett	tydligt	uttalat	mål	
i	verksamheten	 0,335**	

			 		 Finns	en	tydlig	strategi	 0,135	
	

		 		 Finns	en	framtida	plan	för	
fortlevnad	i	verksamhet	 0,062	

			 		 		 		
	

		 Prestera	på	tävlingar	viktigt	
(Spearman	korrelation)	

Finns	ett	tydligt	uttalat	
måk	i	verksamheten	 0,231*	

	
		 		 Finns	en	tydlig	strategi	i	

verksamheten	 0,240*	

	
		 		 Finns	en	framtida	plan	för	

fortlevnad	i	verksamheten	 0,146	

			 		 		 		
	

		 Hästens	välbefinnande	viktigt	
(Spearman	korrelation)	

Finns	ett	tyydligt	uttalat	
mål	i	verksamheten	 0,283*	

	
		 		 Finns	en	tydlig	strtegi	i	

verksamheten	 0,301**	

	
		 		 Finns	en	framtida	plan	för	

fortlevnad	i	verksamheten	 0,094	

			 		 		 		
	

		 Tjäna	pengar	på	verksamhet	
viktigt	(Spearman	korrelation)	

Finns	ett	tydligt	uttalat	mål	
i	verksamheten	 0,295**	

	
		 		 Finns	en	tydlig	strategi	i	

verksamheten	 0,151	

	
		 		 Finns	en	framtida	plan	för	

fortlevnad	i	verksamheten	 0,368**	

			 		 		 		
	

Etik*Struktur	 Relation	till	hästägare	viktigt	
(Spearman	korrelation)	 Struktur	 0,087	

			 		 		 		
	

		 Prestera	på	tävling	viktigt	
(Spearman	korrelation)	 Struktur	 0,052	

			 		 		 		
			 Hästens	välbefinnande	viktigt	 Struktur	 0,293**	
	



(Spearman	korrelation	

		 		 		 		
	

		 Tjäna	pengar	på	verksamhet	
viktigt	(Spearman	korrelation)	 Struktur	 0,144	

		



Bilaga 6 
Normalfördelningstabell 

	

Variabeler	 Asymp.	Sig	2	(2-
tailed)	 Fördelning	

Livnär	sig	 0	 Icke	normalfördelad	
Kön	 0	 Icke	normalfördelad	
Sport	 0	 Icke	normalfördelad	
Gemenskap	 		 		
Viktigt	att	träna	elever	 0	 Icke	normalfördelad	
Viktigt	att	delta	i	
tävling	 0	 Icke	normalfördelad	

Viktigt	att	träna	för	
tränare	 0	 Icke	normalfördelad	

Vitkigt	tt	möta	andra	
inom	rid-	eller	
travklubben	

0	 Icke	normalfördelad	

Viktigt	att	möta	andra	
inom	svensk	ridsport	 0	 Icke	normalfördelad	

Vitkigt	att	möta	andra	
inom	föreningar	som	
ASVHT	

0	 Icke	normalfördelad	

Speciella	begrepp	
viktigt	för	kunskap	 0	 Icke	normalfördelad	

Speciella	begrepp	
viktigt	i	arbetet	 0	 Icke	normalfördelad	

Speciella	begrepp	
viktigt	med	kollegor	 0	 Icke	normalfördelad	

Speciella	begrepp	
viktigt	med	andra	 0	 Icke	normalfördelad	

Kunskap	 		 		
Grad	av	utbildning	 0	 Icke	normalfördelad	
Arbetslivserfarenhet	 0	 Icke	normalfördelad	
Hästerfarenhet	 0	 Icke	normalfördelad	
Etik	 		 		
Relation	till	hästägare	
viktigt	 0	 Icke	normalfördelad	

Prestera	på	t	ävling	 0	 Icke	normalfördelad	
Hästens	välbefinnande	
viktigt	 0	 Icke	normalfördelad	

Tjäna	pengar	på	
verksamhet	viktigt	 0	 Icke	normalfördelad	



Mål	 		 		
Mål	att	tjäna	pengar	
på	verksamhet	 0	 Icke	normalfördelad	

Mål	att	utveckla	
sporten	 0	 Icke	normalfördelad	

Mål	att	fortleva	 0	 Icke	normalfördelad	
Mål	att	nå	framgång	 0	 Icke	normalfördelad	
Strategi	 		 		
Tydligt	uttalat	mål	 0	 Icke	normalfördelad	
Tydlig	strategi	 0	 Icke	normalfördelad	
Framtida	plan	för	
fortlevnad	 0	 Icke	normalfördelad	

Struktur	 		 		
Hjälpa	varandra	viktigt	 0	 Icke	normalfördelad	
Arbeta	i	team	viktigt	 0	 Icke	normalfördelad	
Arbeta	självständigt	
viktigt	 0	 Icke	normalfördelad	

God	sammanhållning	
viktigt	 0	 Icke	normalfördelad	

Delar	idéer	vitkigt	 0	 Icke	normalfördelad	
Kontrollvariabler	 		 		
Ålder	 0,196	 Normalfördelad	
Antal	anställda	 0	 Icke	normalfördelad	
Omsättning	 0	 Icke	normalfördelad	
Nya	variabler	 		 		
Gemenskap	 0	 Icke	normalfördelad	
Struktur	 0	 Icke	normalfördelad	
	


