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Sammanfattning
Den här förstudiens syfte var att undersöka och dokumentera lämpliga åtgärder
och strukturer för ny och ökad tillväxt i Västernorrlands hästnäring och arbetet
finansierades av de tre travbanorna Bergsåker, Dannero och Solänget samt
Länsstyrelsen och LRF Västernorrland.
Under resans gång har ett stort antal personer visat intresse och engagemang
för förstudien, och alla har varit positiva till en utveckling. Sammanfattningsvis
visar undersökningen att det finns en stor framtidstro i branschen. Genom att
öka förutsättningar för ett mer aktivt nätverkande och med stöd av digitala
plattformar kan möjligheterna vidgas till mer av utbyten och samarbeten som
skulle gynna de olika företagen och utveckla nya. Det gäller att synliggöra de
utbud av utbildningar och stödstrukturer som redan finns men också att utveckla
nya mentorprogram och aktiviteter.
Aktörerna inom näringen behöver öka kunskapen och förståelsen för varandras
verksamheter. Det skulle bidra till insikter och ge det nödvändiga utrymmet för
samverkan och samarbeten där hästbranschen inte bara blir starkare utan också
mer ekonomiskt lönsam.
Inte minst viktigt är påverkansarbete och kunskapsöverföring för förändringar
av Skatteverkets attityd och förhållningssätt till branschen.
Men någon måste ta täten. Så nu gäller det för intressenterna att samla sig och
komma ut på banan. För att möjligheten finns för en ökad tillväxt i länets
hästnäring det visar den här undersökningen.

December 2015 Annika Söderholm, utredare
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1. BAKGRUND
I juni 2014 möttes ett antal företrädare för LRF Västernorrland, LRF Konsult, travbanorna
Solänget, Dannero, Bergsåker och Maskinring Västernorrland för en gemensam diskussion
och en rad olika utvecklingsmöjligheter och outnyttjad potential kopplad till anläggningarna
och hästnäringen identifierades och diskuterades. Dagen utmynnade i ett antal definierade
och dokumenterade utvecklingsområden.
Hästnäringen sysselsätter ca 1 200 personer i Västernorrland och oändligt många fler i
hobbyverksamhet. Var tredje hektar åker i länet brukas för häst och därigenom hålls
landskapet öppet. Företrädarna menade att en ökad kompetens och affärsmässighet bland
länets hästföretagare och företagare kopplade till trav, ridsport och hästhållare inom
besöksnäringen är av största vikt, både för företagen själva men också för att branschen
bättre kan bidra till ökad tillväxt och sysselsättning. Det ansågs finnas en stor
utvecklingspotential och duktiga hobbyutövare som skulle kunna utvecklas till regelrätta
företagare och företag. Inom hästnäringen finns många aktiva kvinnor. En satsning på
branschen skulle vara en satsning för kvinnors företagande.

2. SYFTE
Syftet med förstudien var att undersöka och dokumentera förslag till strukturer och insatser
för ett genomförande av kompetensutveckling och affärsutveckling för hobbyföretagare
inom hästnäringen. Att identifiera åtgärder för en ökad tillväxt och livskraft genom
kompetensutveckling inom företagande kopplat till hästnäringen i regionen. Syftet var även
att utreda om detta kan och bör genomföras i projektform, och att i presumtiva projekt
initiera ny samverkan och nya samarbeten.

3. METOD
Det finns flertalet studier gjorda av olika aktörer. I denna förstudie finns delar av dessa
resultat medtagna. Som exempel kan nämnas en analys, Hästbarometern, som LRF har gjort,
resultat från undersökningar gjorda av Hästnäringens nationella stiftelse, HNS, samt
resultaten från ett projekt i Karlshamn där man tittar på hur hästnäringen kan lyftas för att
öka medvetenheten om hästens betydelse för såväl jobb som fritid.
Utöver detta har det gjorts 19 intervjuer med mer aktiva hobbyutövare som kan vara
presumtiva hästföretagare. Av dessa var 14 kvinnor och 5 män. Urvalet skedde via s.k.
handplockning utifrån utredarens egna kontakter, befintliga kontakter i styrgruppen samt via
intresseanmälan på Facebook. Det har även hållits ett möte på Bergsåker där intresserade
hästföretagare och potentiella företagare från länet deltog. Hit kom 35 personer fördelat på
9 män och 26 kvinnor. Här hölls workshops, om hur man via nätverk kan bygga en mer
effektiv hästnäring. Inbjudan till mötet skedde via brev till hästorganisationer i
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Västernorrland, samt via Facebook och via sms till alla med någon form av licens inom
travsporten. Mötet kommunicerades också via P4 Västernorrland samma dag som det gick
av stapeln.
En dialog har kontinuerligt förts med HNS som hyser ett stort intresse för resultatet av den
här studien och ser möjligheter att samverka i ett kommande utvecklingsarbete för ett
bättre resultat. En dialog med LRF Häst har också förts.
Det har utöver detta regelbundet hållits möten med styrgruppen, som engagerat gett idéer,
diskuterat och varit ett betydande bollplank i arbetet. Styrgruppens ordförande Mats
Norberg, affärsutvecklare I LRF-konsult och specialiserad inom hästnäringen, har utarbetat
förstudiens nulägesanalys

4. RESULTAT
4.1 Nulägesanalys
Mats Norberg, affärsutvecklare I LRF-konsult och specialiserad inom hästnäringen, har
utarbetat förstudiens nulägesanalys
4.1.1 Hur ser det ut i hästbranschen just nu?

Hästnäringen är omfattande och det finns fler hästar än mjölkkor i landet.
Enligt Jordbruksverkets publicerade statistik ”hästar och anläggningar med häst 2010” så har
antalet hästar i Sverige skattats till 362 700. Antalet hästar per 1000 innevånare är i
genomsnitt 39 för hela riket. Motsvarande siffror för Västernorrlands län är 11 900 hästar
och 49 hästar per 1000 innevånare. Jordbruksverket har även beräknat att det finns hästar
på 3 200 olika platser i Västernorrland.
Enligt SLU:s studie från 2004, Hästnäringens ekonomiska betydelse, görs slutsatsen att 10
hästar genererar ett avlönat helårsarbete. För Västernorrlands del innebär det att
hästnäringen genererar ca 1200 helårsarbeten.
Gällande växtodling, foderproduktion och bete och därigenom brukande av jordbruksmark
så kräver varje häst en areal om ca 1,5 hektar/år. För Västernorrlands del innebär det att
länets hästar kräver knappa 18 000 hektar. Det är ungefär 1/3 av länets åkerareal. Enkelt
uttryckt så brukas var tredje hektar åker i Västernorrlands län för häst och därigenom hålls
landskapet öppet.
Länet har en dominans av travsport. Så blir det när 3 av landets 33 travbanor finns belägna i
länet, Solänget i Örnsköldsvik, Dannero i Kramfors och Bergsåker i Sundsvall. Travsporten är
den del av hästnäringen som genererar mest omsättning och sysselsättning varför kanske
ovanstående sysselsättningsberäkning är i underkant. Tittar man på registrerade
företag/verksamheter enligt Retriever business manual med angiven SNI kod, ”Tävlingsstall”
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så finns 515 av landets 7428 i Västernorrlands län, ca 7 %. Med tanke på att Västernorrlands
befolkning utgör 2,5 % av landets totala befolkning så är det en stor dominans av
Tävlingsstall i länet.
Näringen drivs till stor del av engagemang och passionen för hästen och som helhet finns det
lönsamhetsproblem i branschen. Grunden till lönsamhetsproblemen är den relativt höga
kostnadsökning som varit de senaste 10-15 åren. Det har sin förklaring till den allt mer
växande näringen och en seriösare bransch med ökat företagande. Tidigare var det en stor
del svarta pengar inom hela branschen men med ökning av företagandet och registrering av
verksamheter har en väsentlig förändring skett med allt mer kvitton och vita pengar.
De som säljer varor och tjänster inom branschen blir fler och fler och de tjänar pengar i
huvudsak. Exempel på företagare är foder och tillbehörs säljare. Hovslagare, veterinärer,
massörer, transporter mm är exempel på tjänsteföretagare som växer och blir fler allt
eftersom.
Den som endast använder sin häst för egen användning och konsumtion bedriver aldrig
företagande eller näringsverksamhet. Det är en typisk hobbyverksamhet.
Det är många som vill utveckla sina företag och det har sin grund i att uppfylla mål samt att
hitta sin försörjning inom ett område som man är duktig på och därigenom har ett väldigt
stort intresse. Viktiga grundförutsättningar för en entreprenör och företagare i vilken
bransch som helst. Den företagare som inte älskar det hen gör och har passionen för sitt
företag kommer inte att lyckas. Det är mycket tydligt att det som utmärker en lyckad
företagare är att man har väldigt tydliga mål samt att man har passionen och drivet för sitt
företag.
Det är många inom hästbranschen som är kombinationsföretagare. Detta för att sprida sina
risker men också hitta flera ben att stå på i sitt företagande. Det ifrågasätts allt mer av
framförallt Skatteverket som har mycket svårt att se en helhet i sådant företagande. Det
finns exempel där Skattverket menar att uthyrning av hästboxar, uppfödning av hästar samt
utförande av tränartjänster skall ses som tre helt olika företag där varje näringsgren skall
uppfylla de s.k. näringskriterierna, vinstsyfte, varaktighet och självständighet. Ett sådant
ifrågasättande drabbar inte andra företagare, t.ex. en hantverkare som utför
hantverkartjänster, säljer och tillverkar materiel samt hyr ut inventarier. Erfarenheten säger
att en övervägande majoritet av dem som ifrågasätts är kvinnor, oftast yngre.
De seriösa hästföretagarna som verkligen vill utveckla sina företag blir drabbade av den
attityd som finns mot näringen att det bara kostar pengar att ha hästar. Den stärks även med
det faktum att flera som håller på att bygga upp sina företag och första åren finansierar
företagets uppbyggnad och underskott med privata insatta pengar. Det är en bransch som
oftast kräver kapital o uppbyggnadstid.
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När dessa företagare sen får in sina intäkter så fungerar näringen som sådan att de pengarna
återinvesteras i rörelsen till något nytt hästinköp eller investeringar i fastigheten. Detta
innebär att företagaren inte nödvändigt vis redovisar ett skattemässigt överskott, eftersom
man istället väljer att fortsätta utveckla företaget genom nya investeringar. Det är ju klart att
just den inställningen att hela tiden återinvestera de intäkter som kommer blir svår att
hantera. Samtidigt så är kontinuerliga investeringar det viktigaste i ett företags långsiktiga
överlevnad.
Framtidstron är stark och i en undersökning gjord av LRF till sina medlemmar med
registrerad hästverksamhet visar att hela 44 % nyligen har gjort väsentliga investeringar,
exempel: byggnader, markanläggningar, maskiner, mark, hästar och 40 % av företagarna
planerar att effektivisera, diversifiera eller på annat sätt utveckla företaget inom de
kommande 12 månaderna.

4.2 Workshops och intervjuer
4.2.1 Hur kan ett lyft för företag kopplade till häst bedrivas i länet? Vilka är
möjligheterna?
Såväl intervjuer som möten med workshops har visat att många av våra befintliga
hästföretagare har en enorm drivkraft, ett engagemang och vilja att lyckas. Den enskilde
företagaren känner sig dock många gånger ensam i sitt företagande, och brottas med dyra
kostnader och viljan att kunna hitta smarta lösningar. Genom ett nätverk kan nya kontakter
knytas som kan hjälpa till att ge nödvändig energi i det dagliga arbetet. En naturlig
möteskultur saknas i den övergripande hästnäringen i länet.
Genomgående vid de flesta intervjuerna och vid workshops framkom att ett utvecklat
nätverk är av stor vikt och skulle gagna alla inom hästnäringen. Det finns förslag på en
gemensam portal, där varje nisch har en egen sida, men där alla intresserade kan få
information om kommande aktiviteter på startsidan.
Alla tillfrågade är positiva till mer av samarbete och är fullt medvetna om att det finns en
samlad kompetens inom länet. Flera ser att ett utökat samarbete kan effektivisera det egna
arbetet och skapa flera arbetstillfällen genom att anlita varandras kompetenser och tjänster.
Företagarna inser att det ibland är billigare att köpa tjänster professionellt än att försöka
åstadkomma arbetet själv och därmed förlora dyrbar arbetstid där man själv kunnat göra
andra, mer affärsmässiga saker.
I många fall brottas befintliga hästföretagare med samma problem oavsett nisch. Dyra
kostnader för veterinär, foder och utrustning är saker som kommer upp i alla diskussioner.
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Generellt tycker de flesta att träffar, såsom den som i undersökningen genomfördes på
Bergsåker, skapar energi och ger nya idéer. Samtidigt poängteras vikten av att innehållet på
träffen är avgörande. Många avsätter inte tid till möten för vad som helst. Det måste finnas
en nytta med träffen. Men med ett intressant innehåll och trevligt fika och umgänge efteråt
skapas möjligheter till utökat nätverk.
Hästföretagare i undersökningen är väl medvetna om att de, genom att få med bredden och
inte enbart sin egen nisch, gör hästnäringen väsentligt mycket starkare och därmed mer
konkurrenskraftig.
Den kompetensutveckling som efterfrågas av redan aktiva hästföretagare är följande:






Ekonomi
o Att göra affärsplaner
o Att göra relevanta budgetar och prognoser
o Att hitta vart och vilka bidrag som finns att söka
Marknadsföring
o Hur synliggör man sin verksamhet på bästa/mest lönsamma sätt?
o Fotoshop – att skapa egna, snygga annonser
o Sociala medier – hur gör man för att synas på bästa sätt
o Hemsidor – att skapa en enkel hemsida
Personlig utveckling
o Professionellt bemötande
o Att arbeta mer effektivt
o Att bygga sitt personliga varumärke

Många är fullt medvetna om att för att få tillstånd ett fungerande nätverk, måste ALLA
hjälpas åt. Samtliga föreningar måste, i alla led, hjälpas åt att sprida information såväl uppåt
som nedåt i organisationen.
4.2.2 Vilka insatser är nödvändiga för att aktiva hobbyutövare blir mer regelrätta
företagare?

Det finns många hästsportutövare i Västernorrland som är intresserade av att starta ett eget
företag inom hästnäringen och ser möjligheter. Kärleken till hästen är i fokus. Man vill
verkligen satsa på företagande och ge det en chans. Det ses som en form av livsstil där varje
individ är medveten om att den kommer att få jobba hårt och kanske inte ha lön för alla
timmar den jobbar i första hand. Fokus är på att få det att gå runt.
Flera har bisysslor som kan stötta och hjälpa upp levernet i början. Det finns olika
möjligheter beroende på var man bor och vilken nisch man har intressen i. Allt från
inackorderingsstallar, till inridning/tillridning, konvalescenthem, friskvård, utbildningar till
upplevelser. Man vill förmedla kärleken till hästen, och de mervärden som det skapar.
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4.2.3 Svårigheter

Ekonomin är en central fråga. Det finns många frågeställningar om hur företagaren på något
sätt ska kunna leva på det. Flera är införstådda att de kanske måste ha en inkomst från
annan källa som stöd under den första tiden. Samtidigt har många av de presumtiva
hästföretagarna redan hästar idag, och därmed även kostnaderna, vilket gör att flera av dem
ser möjligheter i att starta företag trots den tuffa marknaden.
Flera är tveksamma till tillvägagångssättet i att starta företag. De känner behov av mer
kunskaper i ekonomi och marknadsföring. Startkapital behövs och kunskaper om
förfaringssättet hur de söker bidrag och vilka bidrag som finns att söka. De känner behov av
något forum där man kan få stöd och energi och känner sig helt enkelt ensamma när de ska
våga ta ett så stort kliv i livet.
Det skiljer sig rätt mycket i såväl kunskaper som förutsättningar. Vissa av de intervjuade
personerna har fulländade affärsplaner medan andra har en bit kvar innan de kan dra igång.
Vissa har goda förutsättningar med befintliga lokaler och gårdar medan andra behöver
investera i detta.
Ett av hästnäringens största problem är att många både är konsument och producent.
Utmaningen är balansgången mellan kärleken till hästen och affärsmässigheten. Detta är
något som gjort att flera har stött på problem vid bildandet av bolag. De ses inte som seriösa
i sitt företagande och blir ifrågasatta om anledningen till att de vill starta företag. I flera fall
har de blivande företagarna blivit nekade av Skattemyndigheten att starta företag.

4.3 Vilka är de presumtiva deltagarna i ett hästföretagarlyft?
I utredningsarbetet har framkommit exempel på målgrupper för deltagare i ett kommande
utvecklingsarbete för ett hästföretagarlyft.

o Ridsportutövare
 De som rider in/rider till hästar
 Ridinstruktörer
o Travsportutövare
 Framgångsrika b-tränare
 De som kör in unghästar
o Körsällskap
 Instruktörer i brukskörning
 De som transporterar brudpar

o Inackorderingsstall
 Ren boxuthyrning
8

 Inackordering
 Konvalescenthem
o Hästhälsa
 Hästmassörer
 Friskvård för häst
 Hovslagare
 Alternativa behandlingar – equiterapeuter
 Akupunktur
 Örter
 Biolight
 Kiropraktik
o Foderleverantörer
 Grovfoder
 Kraftfoder

4.4 Vilka är ytterligare viktiga samverkanspartners för att göra resan mot
ett mer affärsmässigt hästföretagande?
Förutom de kontakter som uppstått i undersökningen med LRF Häst och Häst näringens
nationella stiftelse, HNS, och som kommer att vara viktiga i ett arbete för ett mer
affärsmässigt hästföretagande så listas nedan andra exempel på samverkansparter.
ALMI - För att lyckas med en satsning behövs oftast mer än stark vilja och en god affärsidé.
Almi bistår med kompetens och stöd i form av tillväxtrådgivning, innovationsrådgivning,
nyföretagarrådgivning samt mentorskap och utbildning.
Länsstyrelsen - Länsstyrelsen är en statlig myndighet och en viktig länk mellan människor
och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.
Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och
informera regeringen om länets behov.
Hästsportens Folkhögskola: Folkbildning är ett samlingsbegrepp för studieförbund och
folkhögskolor och syftar till att göra kunskap och bildning tillgänglig för alla på ett
demokratiskt och jämlikt sätt, och utanför den traditionella skolvärlden. I en proposition från
regeringen sammanfattas den så här: "Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans
med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället."
Studieförbundet Vuxenskolan – Även dem inom kategorin folkbildning.
Travskolorna i Västernorrland – har i dagsläget all utbildning inom travet, och har potential
att utvecklas till att kunna organisera flera utbildningar.
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Veterinärer – i ämnet friskvård kan veterinärer spela en viktig roll som föreläsare. Även
frågor som hur man förkortar konvalescenstider och undviker skador är kunskaper som kan
ge viktiga besparingar för den enskilde företagaren.
Försäkringsbolag – försäkringar är ofta kostsamma och det är viktigt att man tecknar rätt
försäkring, dels för att vara säker på vad man försäkrar, men även för att få bästa tänkbara
ekonomi på det hela.
Bokförningsfirmor och affärsrådgivare – vilka kan medverka i utbildningar i ekonomiska
frågor för att hästföretagarna skall få bättre kontroll över sin ekonomi och de förutsättningar
som finns för att de skall kunna förbättra sin affärsmässighet.
Intresseföreningar – genom att sprida information om verksamheten, hjälper man till att
marknadsföra företaget.
Avelsföreningar – ett bra samarbete med våra avelsföreningar innebär att man som
företagare kan få hjälp och stöd i uppfödningsfrågor.
Hovslagare – genom att exempelvis skaffa sig tappskokompetens kan man spara mycket
pengar som företagare.
4.5 Hästnäringens nationella stiftelse, HNS.
HNS arbetar som en paraplyorganisation för och med hästnäringen oavsett sport och
förbundstillhörighet. Stiftelsen bildades av LRF och ATG och i styrelsen finns också Svenska
Ridsportsförbundet. HNS genomförde, under den här utredningstiden, en landsomfattande
undersökning i samverkan med LRF angående behovet av kompetensutveckling för att stärka
hästföretagandet till mer lönsamma företag.
Tanken är att i landsbygdsprogrammet söka nationellt stöd för att sedan arbeta på regional
nivå i en samverkan mellan HNS, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport och LRF.
Mål
Nationellt:
-

Långsiktigt hållbar regional samverkan i nätverksform och som leds av koordinator
Stärkt nationell hästnäring

Regionalt:
-

Ökad påverkanskraft
Ökad förståelse för hästsektorn och dess betydelse i samhället
Stärkt regional hästnäring
Specifika regionala mål definieras av nätverket
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Viktiga gemensamma frågor:
-

Kommande landsbygdsprogram – hur kan vi samverka för ett gott resultat?
Nätverk – referensgrupp till Länsstyrelsen
Hästsektorn på kartan
Markanvändning och tillgänglighet
Kommunala anläggningsfrågor
Samhällsplanering
Påverkan politiker

I samarbete med den här utredningen hölls en regional uppstartsträff den 9 september på
Bergsåker, med en återkopplande uppföljningsträff den 16 november. Målsättningen var att
möta företagare och aktiva, ta del av synpunkter och idéer, hitta frågor för framtida
samverkan och möjligen utse en person till regional koordinator

4.6 Andra exempel
Reportage i Tidningen Land och telefonintervju med Maria Hjelm Nilsson.
Karlshamns kommun i Blekinge genomför ett projekt för hur hästnäringens roll skall lyftas
för att öka medvetenheten om hästens betydelse för jobb och fritid.
Maria Hjelm Nilsson är projektledare för ett tvåårigt arbete med att inventera och ta fram
fakta om hästnäringen i länet. Arbetet skall stärka kontakterna med myndigheter och
beslutsfattare men också försöka hitta vägar till samverkan mellan olika hästföretag.
Det finns ett stort behov av att föra fram frågor inte minst i den kommunala planeringen.
Målet är att få hästnäringen att ta plats i samhällsplaneringen. En förhoppning finns att det
också ska leda till ökad samverkan mellan de många små företag som sysslar med
hästverksamhet.
Behovsanalysen i projektet visar att det finns brister i översiktsplan/stadsplanering – man
tänker inte på hästföretagande när man planerar ex. nya bostadsområden. Projektledarens
analys bland företagare i kommunen visar att de anser sig:
-

Ha bristande kunskap i marknadsföring
o Billig och bra marknadsföring. Hur?
Vilja ha en gemensam portal där man kan marknadsföra sig utifrån profession.
o Vad är man beredd att betala för detta?
Vilja anordna en hästmässa
o Lokala och regionala hästföretagare
Ha önskemål om workshops
o Hur använda sociala medier bäst?
o Hur jobba med begränsad budget?
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o Hur ska man få hobbyutövare till företagare?
Många av de tillfrågade i inventeringsarbetet har nämnt att man måste bli bättre på
att samverka.

4.7 Andra undersökningar
LRF har gjort återkommande undersökningar om de gröna näringarna och i dessa ställt
frågor om hästverksamhet. Resultatet beskriver nuläge, utvecklingsmöjligheter samt
medlemmarnas framtidssyn. Det är betydligt färre som kan tänka sig att utveckla
hästverksamheten år 2013 jämfört med 2009.
I utvecklingsanalysen ser man att branschen har stor potential att bli större, men att det
finns en del utmaningar. Här nämns politiska beslut som ett av de främsta hoten mot
näringen. I och med att ATG, som är huvudfinansiär för hästnäringens forskning och
utveckling, får ett allt mer minskat överskott på grund av ökad internationell konkurrens på
spelmarknaden, minskar anslagen till hästnäringen. Här finns för dagen inte någon långsiktig
hållbar lösning. Även skatteregler för hästföretagare komplicerar företagandet.
I undersökningen har det gjorts en s.k. SWOT analys, vilket gett följande resultat:
Styrkor:




Företagare med stark drivkraft och passion
Stort antal hästar i Sverige
Intresse för uthyrning av stallplatser

Möjligheter:




Generellt ökat intresse
Potential innovation av produkter och tjänster
Nischade verksamheter

Svagheter:




Vikande lönsamhet
Låg investeringsvilja
Många hobbyverksamheter





Komplexa skatteregler
Osäker finansiering av utbildning, forskning
Konsumentköplagen

Hot:
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LRF har gjort en enkätundersökning som stängdes i januari 2015. Den är vid den här
kartläggningens genomförande inte färdiganalyserad, men man kan se följande resultat (se
vidare bilaga):
Enkäten skickades ut till 2 000 medlemmar. Svarsfrekvensen är 60 %.
83 % av de tillfrågade anser sig ha dålig lönsamhet.
69 % har inget samarbete med någon annan företagare.
92 % har inte anlitat någon rådgivare för utveckling av sitt företag.
I enkäten deltog 50 % män och 50 % kvinnor.
76 % av de tillfrågade har varit verksamma företagare i mer än 10 år.

4.8 Vilka webbaserade utbildningar finns idag?


LRF har en webbutbildning i affärsmannaskapets grunder (90 minuter):

http://lexiconinteractive.se/kund/lrf_affarsmannaskap/page37979.html


Svenska Ridsportförbundet har en utbildning: Ridsportens Affärsskola 2015

http://www3.ridsport.se/Utbildning/Nyheter/2015/01/Affarsskolanutvecklarledare/


Hästsportens Folkhögskola: Verksamhetsutveckling

http://www.hastsportensfolkhogskola.se/utbildningar/ridutbildningar/verksamhetsutvecklin
g/
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4.9 Intressentanalys
För en kommande satsning på ett hästföretagarlyft kan följande vara intressenter:
























Bokföringsfirmor
Medieföretag
Travskolorna i Västernorrland
Länsstyrelsen
Studieförbundet Vuxenskolan
Fodertillverkare
Veterinärer
Försäkringsbolag
Hästsportbutiker
Intresseföreningar
Svensk Travsport
Hästnäringens Nationelle Stiftelse HNS
Svenska Ridsportförbundet
Svenska Körsällskapet
Hovslagarföreningen
Avelsföreningar
Wången, Strömsholm och Flyinge
Nordviksskolan
Kommunerna
Länsstyrelsen
ALMI
Nyföretagarcentrum
LRF
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5. DISKUSSION OCH FÖRSLAG

5.1 Vad kommer att krävas?
Under förstudiens gång har det framkommit att det finns ett mycket stort behov av
kompetensutveckling, stöd för företagare samt nödvändigheten av någon slags plattform
som kan erbjuda samtliga delar från hästnäringen en gemensam mötesplats där alla kan
söka information, hitta nya samarbetspartners, se vilka aktiviteter som finns i länet o.s.v.


Det kommer att krävas en omfattande insats i början för att få till stånd ett
fungerande nätverk som är hållbart i längden.



Det är viktigt att varje blivande hästföretagare har rätt förutsättningar, väl
genomarbetade affärsplaner och stöd av andra.



Det behövs någon form av mentorskap där företagare kan få hjälp med utvecklingen
av sitt företag.

5.2 Genomgående behov, utmaningar och möjligheter
Det som respondenterna i undersökningen gemensamt lyft fram liknar mycket innehållet i
de starta eget kurser som idag finns för alla, oavsett bransch.










Att göra en realistisk affärsplan
Tillvägagångssätt för att starta företag
Finns medel att söka för ändamålet?
Ekonomiutbildning
o Momsredovisningar
o Fakturering
o Bokföring
o Lagar och förordningar
Marknadsföring
o Sociala medier
o Hemsidor
o Hur man når ut till målgruppen
Kundvård
Forum för att få energi och idéer
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En ökad kompetens och affärsmässighet bland länets hästföretagare är av största vikt, såväl
för företagarna själva som för branschen som helhet. Det finns stor utvecklingspotential
bland såväl befintliga som presumtiva hästföretagare och många av dem är kvinnor. Men det
behövs åtgärder för att branschen skall upplevas mer professionell i företagssammanhang.
Att möta det stora engagemang, och den drivkraft, kombinerat med glädje och entusiasm
som kunde ses under det möte som i undersökningen anordnades på Bergsåker den 9
september, stärker vetskapen om att det finns en fantastisk möjlighet att utveckla
hästnäringen. Men aktörerna inom näringen behöver öka kunskapen och förståelsen för
varandras verksamheter. Det skulle bidra till insikter och ge det nödvändiga utrymmet för
samverkan och samarbeten där blir hästbranschen inte bara starkare, utan mer ekonomiskt
lönsam.
I dagsläget sysselsätter hästnäringen i Västernorrland 1 200 personer. Ett bättre nätverk,
med en form av portal där aktörer kan hitta varandra och sammanlänkas kommer troligen
att stärka företagandet, bidra till att förbättra lönsamheten i branschen och utveckla
näringen till något större, med större påverkanskraft.
Ett utvecklingsprojekt är ett nödvändigt steg mot en ordinarie framtida verksamhet. Det
måste finnas en ansvarig organisation som håller i projektet och kan utveckla det vidare till
ett hållbart och långsiktigt arbete. LRF Häst och HSN kommer att spela en viktig roll i arbetet
för ett bra resultat. Rent organisatoriskt har även Travskolorna en bra organisation med
potential för att bedriva utbildningar i större omfattning än idag. I dagsläget bedrivs
utbildning i samarbete med såväl Svensk Travsport som Hästsportens Folkhögskola på
samtliga travbanor i länet. Det förekommer också samarbeten med andra, såsom
gymnasieskolor med hästinriktningar och med kommuner. Kanske kan dessa två aktörer,
Svensk travsport och Hästsportens folkhögskola, gemensamt skapa den
kompetensutveckling inom näringen som eftersöks. Men det kräver att Travskolan utvecklas
till ett utbildningscenter för häst. Oavsett nisch och inriktning.
Detta kommer att kräva resurser och med de minskade intäkterna p.g.a. ökad internationell
konkurrens på spelmarknaden så är risken att ATG:s finansiering för hästnäringens forskning
och utveckling också minskar eller i varje fall inte kommer att öka. Men kan näringen i enad
front få politiker att förstå vidden av de konsekvenser detta beslut fått så finns mycket att
vinna på det
Ett annan mer strukturell utmaning är hästbranschens många kombinationsföretagare och
dess ifrågasättande av Skatteverket. Det är av största vikt att Skatteverket ökar sin kunskap och
förståelse för hur de kan ta beslut som gynnar företagandet istället för att motarbeta detta.
Till syvende och sist kan det vara en fråga om genus och jämställdhet. Hästnäringen är
relativt kvinnodominerad och uppfattningen är att de här svårigheterna inte drabbar andra
branscher i samma omfattning.
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5.3 Utredarens personliga reflektion
Det finns vissa utbildningar redan idag som skulle vara till gagn för många hästföretagare,
och som vänder sig till redan aktiva företagare. Jag har frågat rätt många varför man inte tar
chansen att fortbilda sig med hjälp av dessa. Har själv gått utbildningen som Hästsportens
Folkhögskola anordnar vad gäller verksamhetsutveckling. En utbildning som, förutom att den
innehåller många av de efterfrågade kompetensområdena – bidrog till en energikick av att
möta alla engagerade företagare de åtta dagar som det var sammankomster. Personer med
liknande problem i vardagen och med samma drivkrafter.
Svaren jag fått har varit relativt entydiga. De flesta vet inte om att utbildningen finns. Andra
har inte haft tiden att avsätta som verkligen behövs för att fördjupa sig i utbildningen eller
prioriterar inte denna tid. Skulle vi med hjälp av ett bättre nätverk kunna förmedla de
utbildningar som finns, skulle vi vara en bra bit på väg. Dels rent informativt, men även skapa
mod att tillsammans våga ge utbildningarna en chans!
Oavsett vem jag pratat med har åsikten varit densamma. För att få igång ett fungerande
nätverk, bättre informationsflöde och därmed även bättre samverkan mellan de olika
aktörerna, då krävs en koordinator. Alla nischer är intresserade av samverkan, men ingen har
tid eller ork att ta sig an uppgiften. Ett projekt skulle kunna vara en jättebra lösning, där man
successivt jobbar för att nätverket skall bli självgående. För med en bättre samverkan och
gemensamma utbildningsmöjligheter kommer hästnäringen i Västernorrland att utvecklas
enligt den potential den har.
Annika Söderholm, utredare i förstudien.
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Bilaga 1 Deltagare 9 september 2015

Deltagare Regional samverkan Västernorrland
Namn
Anders Johansson
Ann Lindfors
Anna Johansson
Annika Lundkvist
Annika Söderholm
Bengt Granqvist
Britt Marie Ågren
Elin Högberg
Ellinor Madsen
Emil Andersson
Erik Jonsson
Erik Olsson
Ieva Ciparsone
Isabella Fjällström
Isabelle Velander
Karin. Kourtidis
Kurt Johansson
Lina Melin
Malin Brunzell
Malin Bylund
Malin Strinnlund
Margareta Bäckström
Marie Svanholm
Marlene Sjölund
Martina Hedström
Mats Norberg
Mona Sahlin
Monica Forslund
Monica Ullström
Olof Nilsson
Rigmor Noak
Sigrid Westerholm
Tony Lundstedt
Tove Göransson
Ulrica Lindvall

email
anders@sundsvalls-express.se
info@ortsjonshastgard.se
anna.johansson@dintur.se
Annika.Lundqvist@mittmedia.se
Annika.soderholm@bergsaker.travsport.se
bengt.granqvist@telia.com
bmagren@telia.com
sacko.rally@live.se
eleonormadsen@gmail.com
info@ortsjonshastgard.se
rigmornoack@gmail.com
erik.olsson45@telia.com
ievaciparsone@gmail.com
isabella.fjallstrom@gmail.com
isabelle.velander@bergsaker.travsport.se
karin.kourtidis@telia.com
kurt.h.johansson@tele2.se
linamelin@hotmail.com
stallmalinbrunzell@telia.com
malin_bylund8@hotmail.com
malinstrinnlund@hotmail.com
margareta.backstrom@telia.com
marie_svanholm@hotmail.com
amarlenes@yahoo.se
wow_martina@hotmail.com
mats.norberg@lrfkonsult.se
monas_ahlin@hotmail.com
monkismail@gmail.com
monica.ullstrom@telia.com
olof.nilsson@one.se
rigmornoack@gmail.com
sigrid.westerholm@gmail.com
lundstedt7@hotmail.com
Tove.Goeransson@hotmail.com
ulrica-johansson@hotmail.se

Telefon
010-3427390
076-8066935
070-5099092
072-5233425
070-2626666
020-3631937
070-2961784
070-2197755
070-9987276
070-6751162
070-2650488
070-6348500
070-3226574
072-5621504
070-6764084
072-8578342
070-3409700
073-8181893
070-3257633
070-2295832
070-2241414
070-6641717
073-0368677
070-5771228
070-3794634
070-2133974
070-7700482
070-2930901
070-6801494
070-329911
073-0485915
070-2575407
073-0514300
070-2551107
070-6630659
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Bilaga 2 Resultat från Workshops på Bergsåker
Hur kan vi bygga ett nätverk för samverkan inom regionen?















Dylika möten som igår. Det finns ingen naturlig möteskultur inom ridsporten.
Facebookgrupp
Se till att ha representanter i varje steg som sprider information till sina ”egna”.
Paraplyfunktion i alla steg.
Återspegla information i en hemsida, där varje gren har en egen flik.
Skapa ett utbildningsforum på hemsidan.
Identifiera vilka de intresserade i området är. Det är osäkert att alla vet vilka alla är.
Genomföra kompetensutveckling – då skapas närverk naturligt.
Viktigt att få med bredden. Hästen i centrum, oavsett nisch.
Oavsett inriktning finns samma behov – oftast har man samma problematik.
Nätverket måste vara nyttobaserat. Generera till något verkligt – affärsmöjligheter. Formen
skulle kunna vara ex. seminarium.
o Ex. Seminarium om hästhälsa, därefter fika och gemenskap där kontakter knyts.
Ser man nyttan med träffen ser man till att komma. Dock viktigt med en driven
sammankallare.
Bli duktigare på att bjuda in ALLA till sina aktiviteter.
Samverka vid ex. transport av foder, transportering av hästar o.s.v. Detta håller kostnaderna
nere.

Kan vi, genom kompetensutveckling, få bättre lönsamhet för hästföretagen i Västernorrland? Vad
behövs?


















Hästhälsan är en stor kostnad. Hitta sätt att samla kompetens.
Affärsplan
Affärsmässighet
Få kunskaper om att göra kalkyler för att bli lönsam.
Kompetent personal minskar kostnaderna. Idag gör man oftast allt själv för att man tror att
det blir billigast. Men om man kan samverka och hjälpa varandra med sin egen specialitet
kan man nog spara in på kostnader, samtidigt som man skapar arbetstillfällen åt varandra.
Ekonomi
Marknadsföring
Personlig utveckling. Man är sitt eget varumärke.
Bättre professionalitet.
Nätverk och supportsystem.
Mentorskap. Enklare när flera är samlade på ett och samma ställe.
Hitta synergieffekter.
Hur gör man sitt nätverk större?
Konkurrensvillkor måste vara lika.
Att våga ta betalt för sina tjänster. Inte subventionera. Vara stolt över att ta betalt över det vi
är stolta över.
Svarta marknaden minskar vilket är positivt. Hot mot hästbranschen.
19

Hur får vi duktiga hobbyutövare att våga ta steget att driva företag? Vilka insatser krävs?





Bättre marknadsföring av våra duktiga utövare. Hur sprider vi denna information till flera?
Mentorer som kan berätta/ge information/ ge energi och mod. Många stora, typ Bill Gates,
har en kompanjon som inte syns, men som står bakom och stöttar.
Egen inställning måste påverkas. Viktigt att se skillnaden i en hobby som saknar vinstsyfte
och ett företagande som skall ge vinst. Detta är ett vägval de måste göra.
Skapa självförtroende – den egna inställningen är jätteviktig!
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Bilaga 3 Intervjuade personer

Pia ter Bruggen

sadelmakeri/inridning

Stefan Edin

trav

Fannie Eriksson

distansritt/trav/ridning

Marie Hafstad Eriksson

tävling distans/trav

Amanda Hedlund

ridsport/trav/hovslagare

Ulrica Hedlund

ridsport

Maria Holmberg

ridsport/trav

Elin Högberg

hästskötare/inridning/trav

Misan Högmark

brukskörning

Anders Johansson

uppfödning

Hans Åke Johansson

trav

Ulrica Lindwall

uppfödning/trav

Eleonore Madsen

ridsport/inridning

Lina Melin

trav/friskvård häst & människa

Jessica Nilsson

inackordering/konvalescenthem

Annelie Sjödin

friskvård för och med häst

Sara Stierna

ridning/hälsa

Malin Strinnlund

trav/upplevelser

Anders Sundqvist

hovslageri

Fredrik Söderholm

inackorderingar

Isabelle Velander

utbildning
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Bilaga 4 Hästbarometern


























Vilken typ av hästverksamhet som bedrivs
o Avel/uppfödning 32%
o Stallplatsuthyrning 43 %
Antal hästar i verksamheten
o 74 % har färre än 10 hästar
o 7 hästar i snitt bland tillfrågade hästföretagare
Vilka personer som finns i verksamhetens operativa ledning (50 % både man &
kvinna)
Hur länge man har varit verksam inom hästnäringen (76 % >10 år)
Hur många timmars arbete man lagt ner på hästverksamheten de senaste 12
månaderna (51 % >400 h)
Hur många timmars arbete övrig familj lagt ner på hästverksamheten de senaste 12
månaderna (43 % >400 h)
Hur många timmars arbete anställda har lagt ner på hästverksamheten de senaste 12
månaderna (32 % >400 h; 44 % uppgav 0h)
84 % uppger att inga praktikanter förekommer i deras verksamhet.
85 % uppger att det inte finns fast anställd personal i deras verksamhet.
47 % av anställda är heltidsanställda, 43 % deltidsanställda och övriga är
behovs/timanställda.
Intäkterna vid senaste deklarationen: 44 % uppgav 25000 kr eller mindre.
43 % av företagen uppger att mindre än 10 % av totala intäkterna kommer från
hästverksamheten.
13 % uppger att intäkterna är avgörande för försörjningen medan 46 % uppger att de
inte är särskilt viktiga.
56 % har inte gjort några väsentliga investeringar de senaste månaderna. 43 % har
investerat i anläggningar/maskiner.
92 % har inte använt sig av rådgivning för att utveckla hästverksamheten.
16 % planerar att inom det närmsta året effektivisera befintlig verksamhet.
11 % planerar att förbättra marknadsföringsaktiviteter
14 % planerar att öka kompetensen i företaget det kommande året.
60 % tänker inte göra någon förändring det kommande året, medan 20 % vill öka
antalet stallplatser eller förbättra anläggningen.
Varför man inte vill investera i hästverksamheten har två huvudsakliga anledningar:
o Man tror inte att det är lönsamt (30 %)
o Man är för gammal (30 %)
Ang. ansökan om lån för att möjliggöra hästverksamheten:
o 84 % har inte ansökt/är inte intresserade av extern finansiering
o 13 % tycker att det har varit lätt
o 3 % tycker att det är svårt/omöjligt
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Ang. lönsamhet i hästverksamheten de senaste 12 månaderna:
o 60 % oförändrad
o 16 % förbättrad lönsamhet
o 24 % försämrad lönsamhet
Mera om lönsamhet…
o 83 % anser att lönsamheten är dålig
o 17 % anser att lönsamheten är god
77 % tror att lönsamheten kommer att vara densamma om 12 månader.
Vad saknar du, på lokal nivå, för att kunna utveckla hästverksamheten ytterligare?
o 30 % svarade Internet/mobiltäckning
o 11 % svarade bra vägar
o 51 % saknade inget
Ang. samarbete med andra företag eller i nätverk:
o 69 % samarbetar inte
o 8 % ingår i nätverk för hästföretagare
63 % äger marken till de hästar de har hos sig.
69 % får någon typ av EU-stöd
34 % har inte sökt EU-stöd.
Ålder på företagarna
o 25 % yngre än 50 år
o 35 % 50-60 år
o 41 % äldre än 60 år
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Bilaga 5 LRF:s rapport
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