
   

UNDERSÖKNING KRING KOMPETENSBEHOV HOS HÄSTVERKSAMHETER 

 
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) och Hästnäringens Nationella 

Stiftelse (HNS) har tillsammans genomfört en webbenkät kring 

kompetensbehov hos landets hästverksamheter. Resultaten visar att en 

stor andel hästverksamheter har behov av mer personal.  

 

Motsvarande enkät genomfördes 2020 och resultaten är genomgående likartade, 

kompetensbehovet är stort i landets hästverksamheter. Precis som vid förra enkäten 

uppger drygt 40 % ett behov av mer personal. Av dessa är det dock bara knappt 28 % 

som säger sig ha resurser att anställa. De tjänster där störst behov finns är 

stallpersonal följt av anläggningspersonal och hästskötare.  

 

 

Bakgrundsfakta 

De flesta respondenter har mellan 21-40 hästar i verksamheten, följt av 11-20 hästar. 

20 % av verksamheterna som besvarat enkäten har under 10 hästar.  

 

 

 

Av de som besvarat enkäten har flest enskild firma (41 %) följt av aktiebolag (32 %). 

Andelen ideella föreningar är 20 %. Majoriteten har en omsättning under 5 000 000 

kr, varav nästan 30 % har en omsättning under 500 000 kr.  

 



   

 

 

Rekrytering 

Vid frågan om att hitta rätt kompetens vid rekrytering anser nästan 60 % att det är 

svårt att hitta rätt kompetens. Endast 10 % tycker att det är lätt, för övriga 25 % är 

frågan inte relevant.  



   

 

Det vanligaste sättet att rekrytera är via kontakter, följt av elever som gjort 

arbetsplatsförlagt lärande (apl) och interna annonser i företagets egna kanaler. 

 

Kompetensutveckling 

På frågan om kompetensutveckling av medarbetarna har respondenterna fått ange 

flera alternativ. Flest val har ekonomi, hästskötsel och maskinkunskaper fått, följt av 

hästhållning, ledarskap/organisation samt arbetsmiljö och säkerhet samt ridning.  



   

 
Även verksamhetsledarna önskar kompetensutveckling. De områden som önskas 

mest är ekonomi, ledarskap och organisation, arbetsmiljö och säkerhet följt av 

marknadsföring. 

 

 



   

 

På frågan om formen för sin kompetensutveckling svarar de att de flesta önskar 

externa fysiska utbildningar följt av utbildningar på webben. 

 

Samarbete med skolor 

Eftersom de flesta som går någon utbildningsform utbildar sig till hästskötare på 

naturbruksprogrammets inriktning hästhållning har frågor även ställt kring detta, 

bland annat vad en hästskötare arbetar med. Flest jobbar med hästskötsel samt stall- 



   

och anläggningsskötsel, följt av motionsridning, utbildning (inridning, inkörning), 

häst vid hand samt maskinhantering och travkörning.  

 

 

Majoriteten av verksamheterna tar emot elever på praktik, så kallad 

arbetsplatsförlagt lärande (apl). Av dessa anser knappt 43 % att eleverna är väl 

förberedda när de kommer på praktiken, medan 24 % inte anser det.   

 



   

 

Om undersökningen 

Enkäten, som gått ut till cirka 2000 verksamheter, har besvarats av 279 

respondenter, jämfört med 351 vid förra tillfället. Tydligt vid båda 

undersökningstillfällena är att många verksamheter har flera verksamhetsområden. I 

den senaste enkäten är uppfödning det område som flest angivit att de har, följt av 

ridskola, tävlingsverksamhet inom ridsport, träning av ekipage samt travtränare.  

 

Fakta 

Mer om utbildningar på både gymnasie-, yrkeshögskola-, folkhögskola- och 

universitetsnivå finns här. I mitten av februari är det dags att välja gymnasium. Mer 

information om de kvalitetsmärkta hästgymnasierna finns även det på HYN:s 

hemsida.  

 

För frågor kontakta: 

Maria Karlsson 

Kanslichef Hästnäringens Yrkesnämnd 

Email: maria.karlsson@hyn.se 

Telefon:070-660 24 74 

 

Sara Westholm 

Arbetsmarknadsansvarig Hästnäringens Nationella Stiftelse  

Email: sara.westholm@hastnaringen.se 

Telefon: 070-527 20 18 
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