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1 Inledning 
I stora delar av Sveriges gles- och landsbygd råder ett markant kvinnounderskott. Fler unga 
kvinnor än män har under de senaste decennierna lämnat landsbygden till förmån för 
tätorterna. Även bland de unga männen flyttar fler från än till landsbygden, och tillsammans 
med låga födelsetal och en åldrande befolkning betyder detta att lands- och 
glesbygdsbefolkningen totalt sett fortsatt att minska, framför allt i skogslänens inland 
(Glesbygdsverket, 2004). 
 
Parallellt med denna utveckling har dock befolkningen ökat i många tätortsnära landsbygder 
(Amcoff, 2000; Forsberg, red, 1994; Westlund och Pichler, 2000). Traditionell teoribildning 
inom migrationsforskningen, som betonat arbetsmarknadens betydelse för flyttströmmar, har 
inte räckt för att förklara denna kontraurbanisering. På senare tid har livskvalitérelaterade 
faktorer allt mer kommit att lyftas fram som viktiga motiv, både när det gäller flyttströmmar 
till landsbygd och till städer. Det kan handla om att flytta till en boendemiljö som upplevs 
som vacker, ha ett angenämt klimat, rikt kulturutbud eller kunna erbjuda goda möjligheter att 
utöva ens fritidsintresse. Denna ökade uppmärksamhet som riktas mot människors 
immateriella behov och dessas betydelse som flyttmotiv bör ses i ett vidare sammanhang av 
ett ökat fokus på konsumtion, inklusive rekreation, inom samhällsforskningen i stort. 
 
Könsperspektivet har inte varit framträdande i dessa nyare studier av konsumtionsrelaterade 
flyttmotiv. Dock har i tidigare studier såväl den ojämlika arbetsmarknaden som den 
mansdominerade fritidskulturen diskuterats som orsaker till att fler unga kvinnor än män 
flyttat bort från glesbygder (Dahlström, 1996; Nilsson, 2001:11; Westlund och Pichler, 2000). 
Särskilt i norra Sverige präglas landsbygden till stora delar av traditionellt manliga 
fritidsintressen, såsom jakt, fiske och snöskoteråkning.  
 
Det finns dock ett kvinnodominerat fritidsintresse som kraftigt ökat sin prägel på svensk 
landsbygd under de senaste decennierna: hästsporten. Under de senaste 30 åren har antalet 
hästar tredubblats och uppgår idag till cirka 200.000-225.0001 (SOU 2000:109). De flesta av 
dessa är ridhästar; bara cirka 15.000 är arbetshästar och 60.000-70.000 återfinns inom trav- 
och galoppsporten. 85% av de cirka 500.000 svenskar som rider är kvinnor, medan den 
mindre travsektorn domineras av män (Länsstyrelsen Värmland, 2002). Sverige är idag det 
näst hästtätaste landet inom EU. Det finns nästan lika många hästägare som hästar (Gröndahl 
och Nyman, red, 2002). Ökningen av företagandet inom hästsektorn, till exempel turridning, 
kursverksamhet och inackordering, har under senare år börjat framhållas som en viktig 
möjlighet för landsbygdsutveckling och för framför allt kvinnor att få arbete på landsbygden 
(SOU 2000:109; Länsstyrelsen Gävleborg, 2003). 
 
Jordbrukspolitikens förändring från att syfta till maximal livsmedelsproduktion till att ha 
landskapets öppethållande som ett viktigt mål, har betytt att hästen tillmäts en ny betydelse 
som landskapsvårdare, särskilt mot bakgrund av att antalet mjölkkor reducerats kraftigt inom 
hela EU (Länsstyrelsen Värmland, 2002). Den minskade betydelsen av 
livsmedelsproduktionen som mål för jordbrukspolitiken har också öppnat upp för 
lagändringar inom fastighetsområdet. Sedan början av 1990-talet kan ”hästgårdar”, fastigheter 
med mellan 5 och 10 hektar mark runt bostaden skapas på tidigare jordbruksmark, utan krav 
på att jordbruket som markanvändning ska ha företräde.2 På så sätt underlättas för människor 

                                                 
1 De osäkra uppgifterna beror på att ingen heltäckande statistik över antalet hästar finns. 
2 Den korrekta termen är ”större bostadsfastigheter”, som dock kallas ”hästgårdar” i dagligt tal (telefonsamtal 
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som vill bosätta sig på landsbygden och bruka marken för fritidsändamål, vanligen 
hästhållning. 
 
Inom mäklarbranschen har ”hästgård” varit ett marknadsföringsbegrepp sedan 1990-talet. Det 
kan handla om större jordbruksfastigheter och före detta mjölkgårdar, men också om andra 
typer av fastigheter som byggts om eller kan anpassas för hästhållning. Den ökade betydelsen 
som hästsporten tillmäts ekonomiskt och som möjlig attraktivitetsfaktor för inflyttning till 
landsbygden speglas också i projekt på kommunal och regional nivå, såsom ”Hästen i 
Gävleborg” (Länsstyrelsen Gävleborg, 2003), ”Hästlandet Dalarna” (Dala-Demokraten 
030402) eller ”Hästriket” (Tingsryds kommun). Ett av målen för det senare projektet är att 
kunna erbjuda lösningar som ”lägenhet med stallplats” eller ”byggklar tomt till hästgård”. 
 
Kunskapen om vilka hushållen som flyttar till hästgårdar är, och om huruvida goda 
möjligheter att utöva hästintresset faktiskt kan attrahera inflyttning till Sveriges 
landsbygdskommuner, är dock mycket liten. Det övergripande syftet för denna studie är att 
undersöka hästintressets betydelse för landsbygdens attraktivitet som boendemiljö. Det är som 
tidigare nämnts känt att ridsportens utövare domineras av kvinnor. Men därmed vet vi inte om 
det är kvinnors flyttmotiv i högre grad än mäns som styr flyttningar till hästgårdar. Den första 
frågeställningen är: Vilken betydelse har hästintresset som flyttmotiv för kvinnor respektive 
män? I Storbritannien beskrivs flyttningar från städer till landsbygden ofta som ett 
gentrifieringsfenomen, där den engelska övre medelklassens kultur och intressen alltmer 
kommit att dominera landsbygden (Phillips, 1993; Spencer, 1995; Urry, 1995:227-28; se även 
Amcoff, 2000:99ff). Hästsporten anses traditionellt höra till ett av denna klass´ 
fritidsintressen. Den andra frågeställningen lyder: Är ökningen av antalet hästägare på den 
svenska landsbygden ett tecken på en pågående gentrifiering3? Fritiden anses ofta ha fått allt 
större betydelse i människors tillvaro i jämförelse med arbetet (Daun 1980:287-88). 
Hästintresset kan förväntas ta mycket tid och dessutom kräva starkt tidsbundna 
skötselinsatser. Den tredje och sista frågeställningen är:  Hur ser relationen mellan 
hästägarnas fritidsintresse och förvärvsarbete ut, geografiskt och tidsmässigt? 
 
Undersökningen har utförts som en fallstudie i Leksands kommun, där en enkätundersökning 
gjorts av hästägarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
Bert Andersson, Lantmäteriverket, 020815). 
3 Två aspekter av gentrifiering avses här. För det första skulle medelklassen kunna tänkas vara överrepresenterad 
bland hästägare som flyttar till landsbygden jämfört med befolkningen där som helhet. För det andra skulle 
medelklassen kunna vara överrepresenterad bland de infödda hästägarna, och genom omvandlingen från till 
exempel mjölkgårdar till hästgårdar sätta en allt större fysisk prägel på landsbygden, jämfört med traditionella 
lantbrukare. 
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2 Traditionell och nyare teoribildning kring flyttmotiv 
Inom migrationsforskningens teoribildning har traditionellt arbetsmarknaden tillmätts stor 
betydelse. I neoklassisk teori behandlas flyttströmmar över regiongränser som en anpassning 
till regionala skillnader i lön och utbud av arbetsplatser (Lundholm et al, 2004). För den 
enskilde individen blir flytten därmed i första hand en strategi för att få bättre arbete och lön 
(Yankow, 2003). Även inom strukturell migrationsteori ses arbetsmarknadsförhållanden som 
avgörande flyttskäl även om här, i motsats till i neoklassisk teori, tonvikten ligger på de 
strukturella villkor som ”tvingar” individen att flytta (Lundholm et al, 2004; Shrestha, 1988).  
 
Under senare år har alltmer uppmärksamhet riktats mot att många flyttbeslut inte kan 
förklaras med rådande arbetsmarknadsförhållanden. Lundholm et al (2004) studerade 
flyttmotiv bland människor som flyttat över en kommungräns inom de nordiska länderna. Det 
visade sig att endast för cirka 20 % av dessa utgjorde arbetet det huvudsakliga motivet för 
flytten. Istället var ”sociala skäl”, såsom att flytta ihop med eller separera från partnern, flytta 
närmare släkt eller vänner, eller följa med sin partner till en annan region, de viktigaste (36 
%). ”Miljöskäl”, såsom att byta boende eller byta miljö, var ett nästan lika framträdande 
motiv (33 %). Tyvärr specificeras dessa senare skäl inte närmare av författarna. De drar 
slutsatsen att avgörande händelser i livscykeln samt attityder och preferenser, till exempel 
önskan att bo på landet, är viktigare flyttskäl än arbetsmarknaden. Att de regionala 
inkomstskillnaderna är små och att det blivit allt lättare att pendla skulle kunna vara 
förklaringar till att arbetsmarknadsförhållanden minskat i betydelse som flyttmotiv, menar 
Lundholm et al. 
 
Vi kan ju dock inte med säkerhet veta att arbetsmarknaden fått minskad betydelse som 
flyttskäl. Kanske är det istället så att tidigare migrationsforskning i sitt teoribyggande utgått 
ifrån att arbetet varit av avgörande betydelse och därmed förbisett andra skäl. Det kan också 
vara så att en del av de flyttningar som bland andra Lundholm et al klassar som ”sociala skäl”, 
till exempel kvinnor som flyttar med sina män till deras nya arbeten, i tidigare forskning 
behandlats som arbetsmarknadsstyrd flyttning. Att själva utformningen av undersökningen av 
flyttmotiv (exempelvis slutna kontra öppna svarsalternativ), liksom klassificeringen av 
svarsalternativ är problematisk och har stor betydelse för resultaten, diskuteras i Niedomysl 
(kommande). I hans enkätstudie av personer som flyttat minst 100 km inom Sverige visade 
sig, på den öppna frågan om den viktigaste orsaken till flytten, arbetsmarknadsrelaterade skäl 
utgöra den klart största andelen, nämligen 36 %. Det bör beaktas att Niedomysl räknat in dem 
som angett att de flyttat med sin partner för att denne bytt arbete i denna kategori, vilket 
Lundholm et al alltså klassade som ”sociala skäl”. Miljöskäl (där i motsats till Lundholm et al 
byte av bostad, inklusive flytt till fritidshus, inte räknats in) utgjorde endast 9 % i Niedomysls 
studie. Å andra sidan var denna typ av skäl oftast nämnd på frågan om ”andra orsaker till din 
flyttning som också var viktiga”, i kombination med arbete eller utbildning som viktigaste 
orsak. Både Niedomysl (kommande) och Lundholm et al (2004) framhåller att miljörelaterade 
skäl verkar vara viktigare vid flyttningar över kortare avstånd, medan arbetsmarknads- och 
utbildningsskäl är av större betydelse vid längre flyttavstånd. 
 

Immateriella flyttskäl 
Till stöd för dem som hävdar att livskvalitérelaterade flyttmotiv fått ökad betydelse under 
senare år finns bland annat Ingleharts forskning om de immateriella behovens ökade betydelse 
i välfärdsstater som börjat nå materiell ”mättnad” (Inglehart, 1997, i Niedomysl, 2004). Som 
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en följd av detta kan flyttströmmarna i västvärlden alltmer komma att styras av bostadsortens 
fritidsutbud (se Niedomysl, 2004). Även om ett ökande antal studier inom den 
angloamerikanska migrationsforskningen lyft fram ”amenity-, quality of life-, consumption 
related-, pleasure stimulated-migration etcetera” under senare år (se Niedomysl, 2004), menar 
bland andra King (2002) att alltför lite kunskap ännu finns om denna typ av flyttströmmar.  
 
Flera av de svenska studier som framhållit de livskvalitérelaterade flyttmotiven har varit 
inriktade på flyttningar till landsbygden (till exempel Stenbacka, 2001; Amcoff, 2000; 
Borgegård et al, 1993; Kåks och Westholm, 1994; Forsberg och Carlbrand, 1993). Att 
boendet blivit mindre styrt av arbetet blir ju särskilt tydligt när det gäller just 
kontraurbaniseringen. När man studerar den kan man knappast utgå ifrån att bättre karriär- 
eller utbildningsmöjligheter är den huvudsakliga drivkraften, såsom i traditionell 
migrationsforskning. Istället framstår faktorer relaterade till livsstil, attityder och värderingar 
som viktiga. Ekonomiska aspekter blir då förutsättningar snarare än drivkrafter bakom flytten: 
en bättre ekonomi ger utrymme att realisera individuella boendepreferenser. Så menar till 
exempel Amcoff (2000) att landsbygdens attraktivitet har en betydligt längre historia än den 
faktiska kontraurbaniseringen, och att det är minskningen av restriktionerna för valet av 
boendemiljö som resulterat i den svenska landsbygdens befolkningstillväxt under de senaste 
decennierna. Förutom en ökad materiell standard har teknologiska innovationer, som 
möjliggjort allt längre pendling samt distansarbete, bidragit till att minska dessa restriktioner 
(Amcoff, 2000). 
 
Vad är det då som gör att landsbygden uppfattas som en attraktiv boendemiljö av dem som 
flyttar dit? Kåks och Westholm (1994), som intervjuat inflyttare till Leksands och Hedemora 
kommun, kommer fram till att ett naturskönt och varierat landskap, tillgänglighet till service, 
kommunikationer och kultur, samt platsers image, upplevs som viktiga beståndsdelar i en god 
boendemiljö. Stenbacka (2001) visar att för inflyttare till Mälardalens landsbygd är lugn, 
delaktighet, frihet och oberoende viktiga värden, som förklarar attraktionskraften hos 
landsbygden som boendemiljö. I dessa värden ingår närheten till naturen, en aspekt som även 
andra studier av flyttare till landsbygden pekat på som viktig (Borgegård et al, 1993; Tillberg, 
1996, 2001; Niedomysl et al, 2003). Dessa studier visar också att för barnfamiljer är 
föreställningen om landsbygden som god uppväxtmiljö för barnen ett viktigt flyttmotiv. Det 
handlar såväl om den fysiska miljön, det vill säga om möjligheter till utomhuslek och nära 
kontakt med djur och natur, som om den sociala, i form av större social kontroll och avstånd 
till vad som uppfattas som stadens farligare sociala miljö. 
 
Tidigare svenska studier av landsbygdens attraktivitet som boendemiljö har dock inte primärt 
behandlat fritidsintressens betydelse, och inte heller har könsperspektivet varit framträdande.  
 
 

Landsbygden – från produktions- till (medelklassens?) 

konsumtionsarena 
I till exempel Dalarna har priset på jordbruksfastigheter stigit, trots jordbruksnäringens 
minskande lönsamhet. Köparen tycks istället söka en miljö eller livsform att konsumera. ”Det 
landskap som byggts upp genom många års odling har blivit attraktiv boendemiljö för många 
som hämtar sina inkomster från andra näringar” (Mueller och Lagerström, 1989:87). Denna 
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ökade betydelse av boendekonsumtion på landsbygden är ett av tecknen på en större 
omvandling av landsbygden från att ha varit dominerad av jordbruket som produktion till att 
alltmer präglas av konsumtion, såväl ekonomiskt, kulturellt som fysiskt (Baerenholdt, 2002; 
Ilbery, 1998; Frykman och Löfgren, 1979; Westholm, 1992; Sveriges Nationalatlas, 1996). 
Tidigare jordbruksbebyggelse omvandlas till fritids- och bostadsbebyggelse, och landskapets 
värde för turism-/rekreationsnäringen och för boendet får större betydelse. I främst brittisk 
forskning har förändringen analyserats i termer av landsbygdens commodification (Urry, 
1995:227-28; Whatmore, 1993) och gentrifiering (Phillips, 1993; Cloke et al, 1998; Spencer, 
1995). Den övre medelklassen pekas ut som dominerande kontraurbaniseringen, och för 
denna klass typiska fritidsaktiviteter (dit även ridsporten hör) som en del i dess prägel av 
landsbygden. Hästsporten har traditionellt även i Sverige betraktats som ett 
överklassfenomen, en dyr sport vilken de lägre samhällsklasserna knappast har råd att ägna 
sig åt. Utgör hästägarna på Sveriges landsbygd en växande överklass? 
 
Medan kunskapen om klasstillhörighet bland hästsportens utövare i Sverige är bristfällig, är 
det känt att en stor majoritet, 85 %, av dem som rider är kvinnor (SOU 2000:109). Därmed 
vet vi dock inte om det är kvinnor och kvinnors intressen som dominerar flyttningar till 
hästgårdar. Westlund och Pichler (2000) menar att en mer jämställd landsbygd i såväl 
ekonomiska som kulturella termer skulle kunna bidra till en mer positiv 
befolkningsutveckling. De framför tanken att i de landsbygdsområden där det finns goda 
möjligheter för kvinnor att utöva hästintresset, skulle det kunna ha en positiv effekt på 
könsfördelningen och därmed befolkningsutvecklingen. Även i bland andra Karlsson och 
Niedomysl (2000:78) och Länsstyrelsen Gävleborgs rapport ”Hästen i Gävleborg” (2003) 
diskuteras denna möjlighet. Westlund och Pichler (2000) gjorde ett försök att i sin analys av 
glesbygdens befolkningsutveckling använda antalet hästar per 1000 invånare som en indikator 
på jämställdhet på fritidsområdet. Men på grund av bristen på heltäckande statistik över hästar 
fullföljdes inte detta försök.  
 
 

3 Metod: enkätstudie av hästägare 
Det största metodproblemet inför en studie av hästintressets betydelse för landsbygdens 
attraktivitet är att det inte finns någon heltäckande statistik över antalet hästar, hästägare och 
hästgårdar, varken på nationell, läns- eller kommunnivå. Medan varje enskilt djur inom 
lantbruket är noga registrerat, har den kraftiga ökningen av antalet hästar för fritidsändamål 
närmast överrumplat myndigheterna, som först under senare år börjat göra ansträngningar att 
räkna hästarna.4 De hästar som är anmälda till lantbruksregistret bedöms endast utgöra cirka 
45 % av det totala antalet hästar i Sverige (Länsstyrelsen Värmland 2002). Likaså uppskattas 
bara cirka 75 % av alla hästar finnas med i försäkringsbolagens förteckningar. Alla trav- och 
galopphästar finns registrerade, men utgör som nämnts en minoritet av hästarna i Sverige. 
 
Denna undersökning gjordes i form av en enkätstudie av hästägarna i Leksands kommun i 
Dalarna.5 Dalarnas län är en av de regioner där det ökade antalet hästgårdar börjat 
uppmärksammas under senare år. Leksand visade sig vara en av få kommuner som nyligen 
                                                 
4 För närvarande håller dessutom en heltäckande registrering på att komma till stånd, enligt en ny lag om 
obligatoriska ”hästpass” (SOU 2000:109). 
5 Innan enkätstudien påbörjades, inhämtades muntlig information om tillgången på statistik om hästar och 
hästgårdar samt om ändringar i Fastighetsbildningslagen. Detta skedde genom telefonsamtal med några anställda 
vid länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län, Jordbruksverket samt Lantmäteriverket i Gävle. 
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avslutat en inventering av häststall. Flera andra kommuner planerade inventeringar; andra var 
i färd med sådana när denna studie påbörjades hösten 2002. Leksands kommun har dessutom 
haft en förhållandevis stor inflyttning under de senaste decennierna (Tillberg Mattsson och 
Stenbacka 2003), och det var därför intressant att se om hästägandet och hästgårdsboendet 
kan kopplas till kommunens attraktivitet som inflyttningsort. 
 
Inventeringen av häststall i Leksands kommun hade genomförts av kommunens miljökontor 
under sommarmånaderna 1999 och 2000. En förteckning upprättades då över 140 stall med 
totalt 448 hästar, samt fastighetsägare och djurägare. Ingen systematisk uppföljning av 
uppgifterna i förteckningen hade gjorts därefter, utan endast enstaka revideringar när 
ändringar råkat komma till miljökontorets kännedom. Det fanns därför flera hästägare i 
förteckningen som flyttat eller slutat ha häst när den här undersökningen, vars urval baseras 
på förteckningen, gjordes drygt två år senare. Säkert hade också nya hästägare tillkommit i 
kommunen, som dock tyvärr inte finns med. När förteckningen upprättades, var den 
tillförlitlig när det gäller hästar som ägs av lantbruksföretag eller som är travhästar, då alla 
dessa registreras vid födseln. Däremot kan förteckningen inte förväntas ha varit heltäckande 
ens när den tillkom vad gäller fritidshästar, eftersom den i det fallet bygger på en slags 
”snöbollsmetod”: vid besök i stall har inventeraren erhållit information om andra stall i 
omgivningen, som sedan i sin tur besökts.  
 
Med hjälp av adresserna i förteckningen kunde hästägarna tillordnas hushåll. När flera 
hästägare från samma hushåll fanns namngivna, gjordes en lottning bland dessa och enkäten 
skickades bara till en person i varje hushåll. När de hästägare som skickade enkäten i retur 
och angav att deras hushåll slutat ha häst räknats bort, återstod 132 stycken. Enkätstudien 
genomfördes i form av en totalstudie av dessa hästägare. 
 
Enkäten (se Bilaga 1) innehöll, förutom frågor om själva häst- och eventuella markägandet, 
frågor om motiv till valet av boendeort och bostad, om hushållsmedlemmarnas 
utbildningsnivå, sysselsättning och yrke, samt om möjligheterna att kombinera förvärvsarbete 
och djurhållning (genom till exempel distansarbete). 
 
Enkätstudien genomfördes mellan november 2002 och februari 2003. En skriftlig påminnelse 
gjordes. Av de 132 hästägarna svarade 100, vilket ger en svarsfrekvens på 76 %.  
 
Urvalet för denna enkätstudie baseras alltså på hästägare, inte på hästgårdar. Definitionen av 
hästgårdar är inte entydig; mäklarbranschens definition är till exempel vidare än 
fastighetsbildningslagens.6 Det finns inte heller någon statistik över vilka hästgårdar enligt 
den senare definitionen som faktiskt används för hästhållning. Men framför allt behöver inte 
gårdsboendet, med självägt stall och betesmark, vara den enda formen av kombination mellan 
boende och hästägande. Om man inskränker en studie av en kommuns attraktivitet för 
hästintresserade till enbart gårdar, finns en risk att man missar andra boendeformer, som 
också på lämpligt sätt kan kombineras med hästägande. 
 
 
 
 

                                                 
6 Det är ”större bostadsfastigheter”, med mellan 5 och 10 hektar mark runt bostaden, som i 
fastighetsbildningssammanhang mer populärt kallas hästgårdar.   
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RESULTAT 
 
64 av de svarande är kvinnor och 36 män. Något förvånande, kanske, är endast 4 av dessa 
ungdomar (samtliga kvinnor) som fortfarande bor hemma. Åldersintervallet sträcker sig från 
15 till 74 år, med en medelålder på 41 år för kvinnorna och 50 år för männen. Av de vuxna är 
cirka 80 % gifta eller sambo. Cirka två tredjedelar av de svarande bor i barnfamiljer, det vill 
säga hushåll med hemmavarande barn och minst en förälder. De flesta, 70 %, bor på en gård, 
medan 27 % bor i villa/radhus och 3 % i lägenhet.  
 
 

4 Hästintresset i relation till andra inflyttningsmotiv 
En majoritet, 54 %, av de svarande är inflyttade till Leksand, medan övriga alltid har bott i 
kommunen. De flesta av inflyttarna bodde tidigare i (bland annat) Storstockholm, medan 
nästan lika många uppgett olika städer inom Dalarna som tidigare bostadsorter. Intressant nog 
hade majoriteten av inflyttarna, 55 %, inte någon anknytning till Leksand när de flyttade dit. I 
flera tidigare studier har anknytningen till en plats lyfts fram som ett viktigt flyttmotiv. Många 
av de intervjuade inflyttarna till Leksand och Hedemora i Kåks och Westholms studie från 
1994 hade någon form av anknytning, i form av sociala kontakter, materiella tillgångar 
och/eller minnen, och för vissa var dessa den avgörande drivkraften bakom flytten. 
Stjernström (1998) har visat att flyttningar inom Sverige ofta går till områden dit flyttarna har 
släktanknytning, och/eller anknytning i form av att de själva växte upp där. 
 
Bland den minoritet av de här studerade inflyttarna som hade anknytning till Leksand, är 
släktanknytning den vanligaste formen. Endast några få är återflyttare, det vill säga de har bott 
i Leksand tidigare och flyttat tillbaka dit. Men man kan inte utgå ifrån att anknytningen till en 
plats faktiskt utgör motivet till att flytta dit, vilket också Amcoff (2000:137) påpekar. På den 
öppna enkätfrågan ”Varför flyttade du till Leksand?” nämnde de flesta av inflyttarna som 
hade anknytning till Leksand inte denna som skäl. 
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Figur 1. Inflyttningsmotiv (OBS! 47 svarande har totalt angett 52 motiv). 
Vilket var då det vanligaste motivet till att man flyttat till Leksand? Som framgår av Figur 1, 
överensstämmer den vanligaste typen av angivna skäl – miljörelaterade faktorer – med 
resultaten från tidigare presenterade studier av inflyttning till landsbygden. Det handlar om 
såväl den fysiska som den sociala miljön: exempelvis ´naturen´, ´bra miljö för människor och 
djur´, ´sättet att leva´, ´bra uppväxtmiljö för barn´, ´lugnare tempo´, ´föredrar landet framför 
storstan´. Intressant nog är det näst vanligaste inflyttningsmotivet själva hästintresset. Det är 
ofta direkt relaterat till boendet, till exempel ´vi fick möjlighet att köpa denna gård, där vi kan 
ha häst´. Men det kan också handla om träningsmöjligheterna i trakten. Först på tredje plats 
kommer arbetet som inflyttningsmotiv, och därefter anknytningen till Leksand. 
 
I enkäten fanns också en senare fråga, med kryssalternativ, om huruvida hästintresset spelade 
någon roll för att den svarande/dennes familj flyttade till Leksand. Knappt hälften gav jakande 
svar, varav de allra flesta svarade att det egna hästintresset (inte hela familjens, barnens eller 
partnerns) varit av betydelse. 
 
När det handlar om vilka faktorer som kan göra en boendeort attraktiv utifrån individens 
perspektiv, är det inte bara inflyttning och inflyttningsmotiv som är relevanta. Kvarboendet 
och dess motiv är också intressanta. Frågan om hästintresset spelar någon roll för att de/deras 
familj bor kvar i Leksand riktades såväl till inflyttarna som till de infödda. Totalt sett svarade 
knappt hälften jakande, men bland de inflyttade var det en majoritet som angav att 
hästintresset har betydelse för att de bor kvar på orten.  
 
Även på frågan om hästintresset spelar någon roll för att de bor just i denna bostad, svarade 
ungefär hälften jakande. Här är dock de infödda något överrepresenterade; detta trots att det är 
färre bland dem än bland de inflyttade som bor på gårdar. Gårdsboendet verkar alltså inte 
behöva vara den enda formen av boende med nära tillgång till stall. Intressant nog är det 
också så att hästintresset haft betydelse för flytten till Leksand både för dem som flyttat till en 
gård i kommunen och för dem som flyttat till en villa, radhus eller lägenhet. Ungefär hälften 
av båda kategorier inflyttare uppgav att hästintresset spelade roll för flyttbeslutet. 
 
Dessa resultat bekräftar att det ur ett attraktivitetsperspektiv är viktigt att inte bara studera 
dem som bor på hästgårdar i den snävare betydelsen av självägd gård med eget stall och 
betesmark intill. Det finns flera andra möjliga boendeformer som kan kombineras med 
hästhållning, och som kan vara minst lika attraktiva. Resultaten visar vidare att gårdsboendet 
inte är en förutsättning för att äga betesmark. Cirka 80% av de gårdsboende hästägarna uppger 
att de äger betes-/åkermark, och 30% av de boende i villa eller radhus. Det är inte heller bara 
de som bor på gård som själva äger stallet, utan även bland de villa- och radhusboende finns 
stallägare. Sammantaget gör detta att många av de villa- och radhusboende kan sägas bo på 
hästgårdar enligt en vidare, mer flexibel definition: ett boende med goda möjligheter till 
hästhållning i närheten. Det är fler än de gårdsboende (70 %) som har gångavstånd till stallet 
(84 %). Medianavståndet till stallet är 30 meter. 
 

Leksands attraktivitet som ”hästkommun” 
På frågorna om det finns några fördelar respektive nackdelar med att ha häst i just Leksands 
kommun, kryssade de flesta för ”vet ej”. Bland de cirka 20 % som angett fördelar, är 
inflyttarna betydligt fler än de infödda. Det som oftast framhålls är den fina 
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naturen/ridterrängen som kommunen har att erbjuda. Några nämner det fina ridhuset i Insjön. 
Andra, enstaka svar handlar om att många har häst i trakten; att man kan låna mark; det är 
nära två travbanor; myndigheterna är bra att ha att göra med; kostnadsnivån; samt en bra 
tradition för djurhållning. Något förvånande är kanske att kostnadsnivån framhålls i så liten 
utsträckning. På en annan fråga, om huruvida det är dyrt eller billigt att ha häst i Leksands 
kommun jämfört med andra orter, har ingen svarat att det är förhållandevis dyrt, medan cirka 
20 % angett att det är billigare, särskilt jämfört med större städer och i synnerhet jämfört med 
Stockholm, där flera hade häst tidigare. 
 
Ännu färre, 15 %, har specificerat nackdelar med Leksands kommun för hästägare. Den 
vanligaste typen av svar kommer från dem som tävlar inom ridsport och handlar om långa 
avstånd till landets bästa tränings-/tävlingsmöjligheter, främst ”hästvärlden” i Skåne. Några 
framhåller bristen på tillgänglig betesmark; ett par att gödselhanteringen är dyr respektive att 
kommunen endast satsar på Leksands ishockey, inte på hästsporten.  
 
 

5 Kvinnors fritidsintresse som flyttmotiv 
Inom den angloamerikanska migrationsforskningen har kvinnor ofta traditionellt behandlats 
som medföljare till män när dessa flyttar av karriärskäl – något tillspetsat har kvinnor 
betraktats som ”männens bagage” (King, 2002). Internationella studier som uttryckligen 
beaktat könsaspekten vid flyttningar av par har visat att det allra oftast är kvinnan som flyttar 
med mannen till hans nya arbetsort och inte tvärtom (se Green 1995; Nilsson 2001). Detta 
gäller även för så kallade ”dual career – households”, där såväl mannen som kvinnan 
förvärvsarbetar. Det är mannen som främst vinner inkomst- och karriärmässigt på flytten. 
Nilsson (2001) har för Sveriges del visat att när det gäller högutbildade par som flyttar mellan 
arbetsmarknadsregioner, ökar löneklyftan inom hushållet till mannens fördel efter flytten. 
 
King (2002) menar att sedan slutet av 1980-talet har alltmer kvinnors självständighet när det 
gäller flyttmotiv och flyttningar uppmärksammats inom den angloamerikanska 
migrationsforskningen. De exempel han nämner kan dock knappast kallas resultat av 
oberoende, frivilliga handlingar. Han kallar den ökande ”självständiga” kvinnliga migrationen 
för ett svar på kraven från en växande global serviceekonomi. ”´Sex, marriage and maids´ 
describe, somewhat over-simplistically, the three sectors of activity which are important for 
female migrants in Europe” (King, 2002:97, efter Phizacklea, 1998:31-4). King fokuserar 
alltså flyttningar länder emellan, och framhåller sexhandeln och kvinnor som söker sig till 
rikare länder för att arbeta i hushållen som exempel under rubriken ”självständig kvinnlig 
migration” (!). Han gör ingen koppling till kvinnors roll när han senare i artikeln diskuterar 
den ökade migrationen inom Europa av högutbildade, eller de växande livskvalitérelaterade 
flyttningarna, till exempel till landsbygden. Spelar kvinnor vid denna typ av migration rollen 
som medföljare? 
 
Brittiska migrationsstudier har lyft fram de patriarkala könsrollerna som en viktig aspekt av 
kontraurbaniseringen (Phillips 1993; Little, 1994; Agg och Phillips 1998). Flytten till 
landsbygden innebär ofta en återgång till traditionella könsrollsmönster, där kvinnan inte 
förvärvsarbetar alls, eller inom yrken med förhållandevis låg status. Phillips (1993) visar att 
klasskillnaden inom hushållet, till mannens fördel, är stor i den grupp kontraurbaniserande 
familjer han studerat. Dessa asymmetrier i klasspositioner utgör en viktig beståndsdel i 
landsbygdsgentrifieringen, menar han. 
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När det gäller flyttningar till hästgårdar7 på svensk landsbygd, pekar resultaten från 
föreliggande studie på att kvinnorna är styrande snarare än medföljande. De flesta av de 
studerade hästägarna är som nämnts kvinnor. Det är också betydligt fler av kvinnorna som är 
inflyttade (cirka 60 %) än av männen (cirka 40 %). Vidare har hästintresset oftare spelat en 
roll för de kvinnliga inflyttarnas beslut att flytta till Leksand, än det har gjort i männens fall. 
Särskilt intressant att notera är den mycket större andelen inflyttade kvinnor än män som 
angett att det egna hästintresset varit av betydelse (se Figur 2). Bland de få män som uppgett 
att hästintresset spelat en roll för flytten till Leksand överväger istället de som angett familjens 
hästintresse. När det gäller hästägande hushåll framstår alltså männen snarare än kvinnorna 
som medföljare vid flyttningar. 
 

 
Figur 2. Spelade hästintresset någon roll för din/hushållets flytt till Leksand? 
 
 

6 Hästägarnas klasstillhörighet 
För att försöka få insikt i huruvida det ökande antalet hästar och hästgårdar kan ses som 
tecken på en pågående landsbygdsgentrifiering, tillfrågades hästägarna i Leksand om yrke, 
sysselsättning och utbildning. De angivna yrkena klassificerades sedan enligt SCB:s nyckel 
”Socioekonomisk indelning” (SCB, 1982).8 Fördelningen på yrkesklasser jämfördes därefter 
med Leksands befolkning som helhet. Denna jämförelse kan av flera skäl göras enbart med 
reservationer, och resultaten bör tolkas som tendenser. Uppgifterna om yrkesklasser för 
Leksands befolkning totalt är från år 1990 (Folk- och bostadsräkningen), det vill säga tolv år 
äldre än för de studerade hästägarna (däremot är uppgifterna om utbildning från samma år). 
Eventuella skillnader i åldersfördelning inom den förvärvsarbetande gruppen mellan 
populationerna har inte beaktats och vidare är hästägarpopulationen liten, särskilt när den 

                                                 
7 Här avses den vidare definitionen ”ett boende med goda möjligheter till hästhållning i närheten”, som alltså 
kan inkludera även villa/radhus- eller lägenhetsboende. 
8 Trots att denna nyckel alltså är drygt 20 år gammal, fanns de allra flesta angivna yrken med i denna. I de få fall 
där de inte gjorde det, framstod klassificeringen som tjänsteman eller arbetare som självklar; dock gjordes då 
ingen indelning i facklärd-ej facklärd arbetare eller i nivåer inom tjänstemannayrket. 
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delas upp på inflyttare och infödda samt kvinnor och män. 
 

6.1      Arbetaryrken dominerar 
Av Figur 3 framgår att den största yrkesklassen, såväl bland de studerade hästägarna som 
bland Leksands befolkning som helhet, är arbetare, men att andelen är lägre bland hästägarna. 
Detta motsvaras dock inte av en högre andel tjänstemän bland hästägarna, utan istället är det 
andelen egenföretagare, både inom lantbruket och inom andra branscher, som är 
förhållandevis stor. Andelen tjänstemän är till och med lägre bland hästägarna än i Leksands 
befolkning totalt.  
 
Vilka yrken döljer sig då bland ”arbetar-hästägarna”? Gruppen domineras av ej facklärda 
arbetare, till exempel lagerarbetare, lokalvårdare, säljare och pappersbruksarbetare. Bland 
facklärda arbetare kan nämnas undersköterskor, barnskötare, byggnadssnickare och 
rörmontörer. ”Tjänstemanna-hästägarna” domineras i gengäld av dem på mellannivå, 
exempelvis lärare och sjuksköterskor. 
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Figur 3. Hästägarnas fördelning på yrkesklasser i jämförelse med den förvärvsarbetande 
befolkningen i Leksands kommun som helhet. OBS! Siffrorna för Leksands kommun är 
hämtade från Folk- och bostadsräkningen 1990 (SCB, 1992).  
 
Endast 10 % av hästägarna är lantbrukare9, och av dessa är det inte heller alla som använder 
hästen som arbetshäst. Att andelen lantbrukare ändå är högre bland hästägarna än i Leksands 
befolkning som helhet är inte särskilt förvånande. Men även andra egenföretagare utgör en 
förhållandevis stor grupp bland hästägarna. Vilka yrkesinriktningar döljer sig bland dem? Det 
skulle ju kunna vara såväl yrken vilka, ifall personen vore anställd, skulle betyda att han eller 
                                                 
9 Endast de som angett lantbruket som huvudsaklig sysselsättning är medräknade. Ytterligare några hade 
anställning inom en annan bransch och drev ett lantbruk vid sidan av.  På liknande sätt är endast 
huvudsysselsättningen medräknad när de svarande uppgett kombinationer av andra typer av egenföretag och 
anställning. 
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hon klassas som högre tjänsteman, som ej facklärd arbetare. Det visade sig att många typer av 
yrkesinriktningar finns representerade bland de hästägande egenföretagarna, men att sådana 
som motsvarar arbetare, till exempel träarbetare med eget företag inom byggnadsbranschen 
eller maskinförare inom skogsbranschen, dominerar. De flesta av dessa har tvååriga 
gymnasiala utbildningar. Bland yrken som ifall personerna vore anställda skulle klassas som 
tjänstemän, finns till exempel IT-konsult, veterinär och hotellchef. En handfull driver egna 
företag inom ”hästbranschen”, såsom trav- eller ridkursverksamhet. Gemensamt för dessa 
senare är att de har låg utbildning.  
 
Att bilden av hästägargruppen såsom dominerad av de högre samhällsklasserna inte verkar 
stämma, åtminstone inte för Leksands del, bekräftas också av jämförelsen av utbildningsnivå. 
Andelen som har eftergymnasial utbildning är något lägre bland hästägarna (22 %) än i 
befolkningen i Leksands kommun som helhet (27 %).10 
 

6.2      Inflyttade hästägare – mer lika Leksands befolkning än 

de infödda dito  
Det skulle ju dock kunna vara så att det är de inflyttade hästägarna som utgör något av en 
överklass. Det finns en bild av att det framför allt är välbeställda inflyttare som bosätter sig på 
hästgårdar (se till exempel Länsstyrelsen Gävleborg, 2004). För det första är dock de 
inflyttade hästägarna i Leksand visserligen i majoritet bland de gårdsboende11, men de 
dominerar inte stort: 56 % av hästägarna som bor på en gård är inflyttade, och 44 % infödda. 
För det andra visar Figur 4 att andelen tjänstemän bland de inflyttade hästägarna visserligen är 
större än andelen arbetare, men att den knappt skiljer sig från andelen tjänstemän bland 
Leksands befolkning i stort. Andelen arbetare är förvisso lägre bland de inflyttade hästägarna, 
och motsvaras istället av en hög andel egenföretagare.  
 
När de inflyttade hästägarnas egenföretag granskas närmare, visar det sig att två inriktningar 
dominerar: dels yrken som ifall personen vore anställd skulle klassas som typiska 
tjänstemannayrken (till exempel IT-konsult, hotellchef, veterinär), dels företag inom 
hästbranschen (såsom trav- och ridkursverksamhet). Egenföretag inom mer typiska 
arbetaryrken, såsom maskinförare inom skogsbranschen, samt inom lantbruket verkar alltså 
vara förbehållna de infödda hästägarna. Att infödda dominerar bland lantbrukarna är inte 
särskilt förvånande, och även flera av dem som har egenföretag inom areella näringar som 
skogsbranschen har anknytning till lantbruket, då de kombinerar egenföretagandet med 
lantbruk vid sidan av. Denna skillnad i inriktning av egenföretag mellan de infödda och 
inflyttade hästägarna pekar i och för sig mot en viss klasskillnad inom hästägargruppen, men 
bilden är inte entydig, och det bör påpekas igen att de absoluta talen bakom statistiken är små. 
Någon jämförelse med inriktningen bland egenföretagarna inom Leksands befolkning i stort 
har inte gjorts. 
 
 
 

                                                 
10 Siffrorna för utbildningsnivån för Leksands kommun avser befolkningen 20-64 år, år 2002 (SCB 2003). 
Bland hästägarna är skolungdomar och pensionärer ej medräknade. 
11 Här avses de som angett att de bor på en gård, i motsats till i lägenhet eller villa/radhus. 
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Figur 4. De inflyttade hästägarnas fördelning på yrkesklasser i jämförelse med den 
förvärvsarbetande befolkningen i Leksands kommun som helhet. OBS! Siffrorna för Leksands 
kommun är hämtade från Folk- och bostadsräkningen 1990 (SCB, 1992). 
 
Ser vi till utbildningsnivån, visar det sig att andelen med eftergymnasial utbildning bland de 
inflyttade hästägarna är något högre (36 %) än i Leksands kommun som helhet (27 %). 
Skillnaden är dock betydligt större om man jämför med de infödda hästägarna, där endast 10 
% har eftergymnasial utbildning. 
 

6.3        Klasskillnad mellan manliga och kvinnliga hästägare  
Intressant nog framträder också en tydligare klasskillnad mellan de kvinnliga och manliga 
hästägarna, än mellan de inflyttade hästägarna och Leksands befolkning i stort. Arbetarna 
utgör visserligen den största yrkesklassen för såväl de kvinnliga som de manliga hästägarna. 
Betydligt fler av kvinnorna än av männen har dock eftergymnasial utbildning och är 
tjänstemän, medan en större andel av männen är lågutbildade och egenföretagare inom 
lantbruket och andra branscher. Vidare domineras i egenföretagargruppen de typiska 
tjänstemannainriktningarna av kvinnliga hästägare, medan männen är klart överrepresenterade 
i arbetarinriktningarna. Bland dem som har företag inom hästbranschen är dock 
könsfördelningen jämn. 
 
Men om de kvinnliga hästägarna jämförs med kvinnorna i Leksands kommun som helhet är 
skillnaderna små, både när det gäller andelen högutbildade och andelen tjänstemän. Andelen 
arbetare är något lägre och andelen egenföretagare i gengäld högre bland de kvinnliga 
hästägarna än bland kvinnorna i Leksand som helhet. De manliga hästägarna, å sin sida, 
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skiljer sig mer från männen i kommunen som helhet. De har lägre utbildning och en mycket 
låg andel är tjänstemän. I gengäld är lantbrukare och andra egenföretagare (mest med 
arbetarinriktning) starkt överrepresenterade bland de manliga hästägarna, jämfört med 
männen i kommunen som helhet.  
 
När siffrorna bryts ned på inflyttade respektive infödda män och kvinnor, är de absoluta talen 
så små att jämförelser bara kan göras med stora reservationer. Tendensen är dock att de 
inflyttade kvinnliga hästägarna har något högre utbildning och yrkesklass i jämförelse med 
kvinnorna i Leksands kommun som helhet, medan de inflyttade manliga hästägarna inte 
skiljer sig nämnvärt från Leksands manliga befolkning i stort. 
 
Som nämndes tidigare, har brittiska forskare, bland andra Phillips (1993) framhållit de stora 
klasskillnaderna inom hushållet, till mannens fördel, som ett viktigt kännetecken för 
landsbygdsgentrifieringen. I föreliggande enkätstudie fanns också frågor om den eventuella 
partnerns utbildning, yrke och sysselsättning. Det visade sig att varken klassasymmetrier 
inom hushållet till mannens eller kvinnans fördel är överrepresenterade.12 I de flesta hushåll 
är såväl kvinnan som mannen arbetare; därefter följer hushållen där båda är tjänstemän. 
Slutligen finns några hushåll där kvinnan är arbetare och mannen tjänsteman, och några där 
kvinnan är tjänsteman och mannen arbetare. 
 
Sammanfattningsvis dominerar yrkesarbetarna och de med högst gymnasial utbildning bland 
hästägarna. Men heterogeniteten inom gruppen är stor, med en högre andel högskoleutbildade 
och tjänstemän bland de kvinnliga och inflyttade hästägarna än bland de manliga och infödda.  
 
Amcoff (2000:176f) argumenterar för att kontraurbaniseringen i Sverige är ett arbetar- snarare 
än medelklassfenomen. Han visar att de ”folkliga samhällsskikten”, representerade av 
personer med tvåårig gymnasieutbildning som i de flesta fall är yrkesarbetare (exempelvis 
byggnadsarbetare, undersköterskor, mekaniker och handelsanställda) är överrepresenterade 
bland inflyttarna till Mälardalens landsbygd, jämfört med befolkningen i regionen som helhet. 
I föreliggande studie dominerar för hästägarna som grupp alltså också yrkesarbetare med 
högst tvååriga yrkesutbildningar på gymnasienivå. Men därmed är inte arbetarna 
överrepresenterade bland de inflyttade hästägarna jämfört med kommunen som helhet. Å 
andra sidan är inte heller tjänstemännen tydligt överrepresenterade, varför slutsatsen blir att 
åtminstone i Leksands fall det ökade antalet hästgårdar inte framstår som tecken på en 
landsbygdsgentrifiering. 
 
Amcoff (2000:177) hänvisar även till en studie av Glesbygdsverket från år 2000, som visade 
att personer utan högskoleutbildning var mest lockade av landsbygdens boendemiljöer. 
Huruvida det fanns könsskillnader framgår inte. Det finns också undersökningar som visar att 
lågutbildade värderar natur- och landsbygdsorienterade aktiviteter, såsom jakt, fiske och 
odlingsmöjligheter (Uddenberg, 1995; SCB 1993, i Amcoff, 2000:177-78) högre än 
högutbildade. Resultaten från föreliggande studie pekar på att även hästsporten hör till dessa 
aktiviteter. Yrkesarbetarna dominerar bland såväl de kvinnliga som de manliga hästägarna. 
Dock är hästsportens förankring bland arbetare och egenföretagare inom arbetaryrken starkare 
för männen än för kvinnorna.  
 
 

                                                 
12 Här avses alla hushåll med två vuxna, alltså inte bara inflyttade. 
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7 Hästägandet: fritidssyssla och livsstil för vuxna kvinnor och män 
Två vitt skilda bilder av hästen i det moderna Sverige kan urskiljas i litteraturen och 
samhällsdebatten. Å ena sidan finns en föreställning om att det är främst flickor och yngre 
kvinnor från medelklassen som har häst (se till exempel Länsstyrelsen Gävleborg, 200413) 
och att i de fall vuxna köper häst detta ofta sker för barnens, framför allt döttrarnas, skull. 
Hästen blir enligt denna bild en slags dyr leksak. Å andra sidan finns en tendens att med 
”hästsport” avse främst professionella utövare och företag, antingen inom den mer 
traditionella travbranschen, eller inom mer moderna inriktningar med ankytning till turismen, 
såsom ridkurs- och turridningsverksamhet (se till exempel Gröndahl och Nyman, red, 2002; 
SOU 2000:109; Länsstyrelsen Gävleborg, 2003). Det är denna senare aspekt av hästsporten 
som mest hålls fram när det gäller dess möjligheter att bidra till landsbygdsutveckling och till 
att få kvinnor att flytta till och få arbete på landsbygden. Men hästägandet i Leksands 
kommun stämmer, som vi ska se, inte särskilt väl överens med någon av dessa föreställningar. 
Istället framtonar en bild av den mest typiska hästägaren som en kvinna ”mitt i livet”, med 
förvärvsarbete och familj, för vilken hästhållningen som fritidssyssla och den naturkontakt 
denna medför blir ett andhål i en stressad vardag. 
 
På den öppna frågan ”Varför köpte du häst?” angav de flesta, såväl bland männen som bland 
kvinnorna, svar som tolkats som eget, personligt intresse (ibland rentav passion!) för hästen 
(se Figur 5). Särskilt framträdande är detta motiv för kvinnorna. Exempel på svar är: ´Har  
 
 

 
Figur 5. Varför köpte du häst? 
 
alltid varit intresserad. Skönt att få koppla av och komma ut i naturen´; ´Har längtat länge 

                                                 
13 Dock visade sig hästägarna i Länsstyrelsens i Gävleborg egen studie i länet från 2003 ha en relativt hög 
medelålder: 48 år inom travbranschen och 34 år inom övrig hästsport. Detta, noterar författarna, stämmer inte 
med Ridsportförbundets statistik, enligt vilken genomsnittsåldern är lägre. 
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efter egen häst. Att bo på mindre ort ger andra möjligheter än i Stockholm´; ´För att det var en 
livsstil/hobby som passade mig + att jag tävlar mkt i hoppning och är tävlingsmänniska´; 
´Livskvalité, ett sätt att umgås med djur, uppleva naturen, årstiderna, älskar att tölta´; ´Älskar 
hästar, ett sätt att leva´. Endast en liten andel, dock något högre bland männen än bland 
kvinnorna, skaffade häst framför allt för barnens skull. Den tydligaste könsskillnaden 
framträder när det gäller dem som skaffade häst för att ha i skogs- och/eller jordbruket. 
Nästan 20 % av de manliga hästägarna angav detta, men bara 2 % av de kvinnliga. Här 
framträder en tendens till att hästägandet oftare är kopplat till produktion i männens fall (där 
fler har anknytning till lantbruket), och till konsumtion/fritid i kvinnornas.  
 
Denna tendens verkar bekräftas när vi ser till vilka som äger häst(ar) inom ramen för företag 
respektive har häst som hobby. Cirka 25 % av de svarande äger häst(ar) inom ramen för 
företag. Medan ingen nämnvärd skillnad finns mellan inflyttade och infödda hästägare i det 
här fallet, är könsskillnaden stor (se Figur 6). Knappt hälften av de manliga hästägarna äger 
häst(ar) inom ramen för företag, medan hästägandet som ren hobby, utan minsta inkomster, 
dominerar stort för kvinnorna. Att männen även i högre grad angivit att hästägandet är en 
hobby men med vissa inkomster speglar att fler män än kvinnor ägnar sig åt trav och då och 
då erhåller prispengar, utan att för den skull driva verksamheten som företag. Medan hälften 
av de manliga hästägarna använder sina hästar till träning, tävling och/eller avel inom 
travsporten, gör endast 14 % av de kvinnliga det.  
 

 
 
Figur 6. Vad karakteriserar ditt hästägande? 
 
 

7.1         Konsumtion under förevändning av produktion? 
Men att det skulle handla om en tydlig dikotomi mellan hästens roll som näring i männens fall 
respektive som fritidssyssla i kvinnornas, motsägs för det första av att det är få, endast 9 %, av 
männen för vilka själva hästverksamheten i form av ett företag (trav- eller ridkursverksamhet) 
utgör den huvudsakliga sysselsättningen. Övriga förvärvsarbetar som anställda inom en helt 
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annan bransch och har dessutom företaget med hästanknytning, eller lantbruket, vid sidan av. 
För det andra motsägs en sådan dikotomi av att en majoritet av männen såväl som kvinnorna 
på frågan om företagets lönsamhet har valt svarsalternativet ”svag lönsamhet, men det gör 
inget; det sociala värdet uppväger”. På andra plats kommer ”otillräcklig lönsamhet”, medan 
endast enstaka angivit ”viss” eller ”god” lönsamhet. Detta tyder på att hästägandet även i de 
manliga företagarnas fall handlar om en livsstil, ett högt värderat sätt att leva, snarare än om 
en näringsverksamhet som drivs på rationella, vinstmaximerande grunder.  
 
Här finns en koppling till studier av lantbrukarpar, som visat att det ofta är kvinnans 
inkomster från arbete inom offentlig sektor som gör det möjligt för mannen att driva ett 
olönsamt jordbruk. Att fortsätta driva ett olönsamt lantbruk förklaras just av immateriella, 
livsstilsrelaterade aspekter. En studie av landsbygdsutveckling på ön Skye i Skottland 
(Arnason et al, 2003) visade att crofting, det vill säga (oftast manliga) torpare med fårhjordar, 
fortfarande i lokalsamhället ses och ser sig själva som den näring och produktion som är navet 
i ekonomin, trots att inkomsterna från crofting i regel överträffas av dem från turismen, där 
kvinnorna oftare är sysselsatta. Paradoxalt nog framhåller några intervjuade crofters själva det 
olönsamma i sin näring. Att trots allt fortsätta förutsätter, som en av Arnason et al intervjuad 
crofter uttrycker det:”…you have got to enjoy the lifestyle of doing it. I enjoy it because to me 
there is nothing better than spending a day working out in the hills with your sheep dogs. It 
wouldn´t be the same without the sheep, no” (ibid, s 25). Detta skulle kunna tolkas som att 
produktionen/näringen blir ett svepskäl för att få fortsätta med en högt värderad livsstil, som 
är en grundläggande del av ens (manliga) identitet. Frågan är om man inte till och med kan 
säga att man under förevändning av produktion konsumerar en traditionell livsstil?  
 
Uddenberg (1995) genomförde en omfattande studie av människors relation till naturen. Han 
menar att aktiviteter som jakt, bärplockning och fiske delvis kan ses som svepskäl för att få 
vara ute i naturen. I själva verket har naturen ett högt egenvärde som källa till estetiska 
upplevelser, men att endast konsumera naturupplevelser anses inte lika motiverbart som att 
ägna sig åt mer nyttorelaterade aktiviteter med naturen som kuliss. 
 

7.2         Hästgårdsboendet – konsumtion av förindustriell 

livsstil? 
En öppen enkätfråga löd ”Vad är det bästa med att ha häst?” En av de två aspekter som oftast, 
av såväl männen som kvinnorna, framhölls här handlar just om naturen. Precis som när det 
gäller aktiviteter som jakt eller fiske är motionerandet av hästen en anledning till att söka sig 
ut i naturen, som dessutom ger naturupplevelsen en extra dimension: ´Att komma ut i skogen, 
att röra på sig, ha en meningsfull fritid. Man håller sig friskare om man pysslar med djur´; 
´Att man får komma ut i naturen på ett härligt sätt dvs på hästryggen´; ´Dom härliga stunderna 
i skogen, tankarna, luften, stillheten, gemenskapen med hästen´. Den andra aspekten av 
hästägandet som nämns oftast (inte sällan i kombination med andra) kretsar kring själva 
samvaron och kontakten med hästen: ´Kontakten med hästen. Frisk luft´; ´Att få vara ute i 
rörelse och arbeta med ett djur/kamrat´. 
 
Efter dessa båda aspekter av det positiva med hästägandet kommer en typ av svar som kan 
klassas som livsstils- och livskvalitérelaterade. Det handlar om en vald livsstil som uppfattas 
som meningsgivande, och om de möjligheter till återhämtning som hästägandet ger i en 
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stressad tillvaro: ´Att ha en sund livsföring och relation med hästen och miljön. Mår bra av 
detta fritidsintresse´; ´Jag är inte en hel människa om jag inte får hålla på med/komma i 
kontakt med djur och natur. Det jobb jag har tycker jag är roligt och stimulerande men jag 
behöver min häst, mina höns, katter för att få utlopp för en annan sida hos mig´; ´Hästen är 
min bästa vän. Alla bekymmer försvinner när man är i stallet och pysslar eller rider. Ett 
andningshål i en stressig värld.´  
 
Saltzman och Svensson (1997) påpekar att idag ägnar många sin fritid åt sådant som var 
vardag i det förindustriella samhället, till exempel åt att snida, fläta näver eller baka bröd på 
gammalt vis, vilket de menar kan ses som ett uttryck för en längtan till en svunnen tid, som 
man kanske föreställer sig som mindre flyktig och opålitlig än vad man upplever nutiden vara. 
Att ha häst och dagligen ägna sig åt matning, ryktning och mockning skulle kanske också 
kunna ses som exempel på detta – en frivillig och fritidens återgång till dagliga sysslor som 
utgjorde arbete i det förindustriella samhället.  
 
Daun (1980:278-279) skriver om att boendets allt självständigare ställning i människors liv 
kan förklaras av att tidigare målsättningar som gav livet mening, såsom kampen för 
brödfödan, religionen, traditionen och kollektiva målsättningar som folkrörelseaktiviteter 
minskat i betydelse. Istället har konsumtion, inklusive boendekonsumtion, kommit att bli en 
av faktorerna som ger livet mening. Att bo på en hästgård handlar inte framför allt om 
materiell konsumtion. Snarare kan hästgårdsboendet kanske sägas vara uttryck för en 
konsumtion av en livsstil med förindustriella ingredienser – en slags återgång till 
bondesamhällets cykliska vardag. Såväl de manliga som kvinnliga hästägarna i föreliggande 
undersökning är i stallet i genomsnitt cirka 3,5 gånger per dag. En studie av Länsstyrelsen 
Gävleborg (2003) visade att hobby-hästägarna ägnade över 20 timmar i veckan åt sin 
fritidssyssla. Den största delen av tiden går åt till dagliga icke-mekaniserade skötselmoment, 
såsom att mocka, fodra och borsta, alltså inte till själva ridningen eller körningen (se 
Gröndahl och Nyman, red, 2002:21). Allt detta ”grovarbete” rimmar för övrigt också illa med 
den i bland annat Storbritannien rådande bilden av hästägandet som ingrediens i en ”exklusiv, 
lantlig livsstil” (se Cloke et al, 1998; Amcoff, 2000:115).  
 
Sammanfattningsvis framstår hästägandet som en livsstil och i första hand 
fritidssysselsättning för såväl kvinnor som män. Även om ramarna för männens hästägande 
oftare utgörs av företag, visar det sig vid närmare betraktelse att få har detta som egentlig 
näring och huvudinkomst. Hästhållningen ger kvinnor och män naturkontakt och 
återhämtning i ett modernt och kanske splittrat vardagsliv. Men samtidigt tar ju hästintresset 
mycket tid. Hur ser egentligen relationen mellan fritidssysslan och förvärvsarbetet ut; 
vilketdera är styrande geografiskt och tidsmässigt i hästägarnas vardag?   
 

8 Fritidsintressets styrande roll i vardagen 
Redan i början av 1970-talet skrev Lefebvre att fritidens betydelse ständigt ökar gentemot 
arbetets i det moderna samhället (Lefebvre 1971). Fritiden har under de senaste decennierna 
kommit att inta en allt viktigare roll när det gäller såväl meningsgivande livsinnehåll (Daun 
1980:287-88) som strukturering av vardagen och de dagliga persontransporterna (se Tillberg, 
2001). Betyder detta i praktiken att människor kan sägas anpassa arbetet, tidsmässigt och 
geografiskt, efter fritidsintresset istället för tvärtom? 
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På frågan om hästägandet har påverkat valet av arbete/skola innehållsmässigt14 eller 
geografiskt, svarar 30 % ja. De flesta av dessa framhåller den geografiska aspekten, nämligen 
att de har strävat efter att arbeta nära hemmet: ´Vill arbeta i Leksand, ej arbetspendla till 
Borlänge/Falun´; ´1993 sökte jag nuvarande arbete för att ha närmare till stallet´; ´Närhet 
viktigt då jag måste fodra lunch mitt på dagen, helgarbete omöjligt pga tävling.´ I en av 
ungdomarnas fall handlar det om att stanna kvar i Leksand under hela skoltiden: ´Val av 
gymnasieskola påverkades då jag ville bo hemma så jag kunde ha hästen kvar.´ Näst vanligast 
är att arbetstidernas längd eller flexibilitet framhålls: ´Vill kunna styra över mina arbetstider 
för att hinna med hästen´; ´Slutade ett annat arbete för att få mer tid för hästarna.´ 
 

8.1          Tidsbundet fritidsintresse och flexibla arbetstider 
Även om inte valet av arbete medvetet styrts av fritidsintressets tidskrav, framstår flexibla 
arbetstider som något av en förutsättning för att kunna ha häst och samtidigt förvärvsarbeta. 
Endast 4 % av hästägarna är inte själva delaktiga i den dagliga skötseln. Det är just 
bundenheten, med kravet på tillsyn och skötsel av hästen/hästarna på bestämda tider flera 
gånger om dagen, som flest anger som nackdel med att ha häst: ´Man är ofta låst att vara 
hemma. Många rutiner t ex fodringar på bestämda tider 4-5 ggr/dag. Aldrig sovmorgon.´ Hur 
ser hästägarnas arbetssituation ut? 
 
85 % av de svarande arbetade vid tidpunkten för enkätstudien utanför hushållet.15 Av Figur 7 
framgår att andelen egenföretagare och heltidsarbetande anställda är ungefär lika stor totalt 
sett, men att det är framför allt männens höga andel egenföretagarverksamhet som speglas 
här. De flesta kvinnor är deltidsarbetande anställda. Även om formen av arbete skiljer sig 
markant åt mellan könen, är skillnaden dock obetydlig när det gäller arbetstidernas flexibilitet, 
och därmed möjligheterna att anpassa arbetet till de tidsbundna skötselinsatserna i stallet. På 
frågan om de har möjlighet att styra sina arbetstider, svarar ungefär 65 % av såväl männen 
som kvinnorna ja.16 De flesta av männen framhåller just egenföretagandet som motiv - det 
möjliggör oftast att arbetstiderna kan styras självständigt åtminstone till en del. I hälften av de 
manliga egenföretagarnas fall handlar det dessutom om lantbruk; de finns alltså ofta till hands 
på gården. Det vanligaste sättet som kvinnorna kan styra sina arbetstider på, gäller deras 
möjligheter att själva påverka schemaläggningen. Många arbetar inom vården, och ett par 
nämner att ”Timecare” införts där. På så vis öppnas möjligheter att till exempel åka hem och 
ge hästarna lunch. Den näst vanligaste typen av motiv handlar i kvinnornas fall om 
egenföretagandet17, respektive om att arbetsplatsen erbjuder flextid. Frågan gällde alltså om 
de svarande har möjlighet att styra sina arbetstider. Även i de fall där deltidsarbetet är styrt i 
tid, ger det naturligtvis helt andra möjligheter att kombinera med skötsel och motionering av 
hästen/hästarna än heltidsarbete.  
 

                                                 
14 Här undantogs de för vilka hästägandet redan utgör arbetet (i form av trav, körning, ridkursverksamhet), 
vilket 6 personer angav. 
15 4 kvinnor går i skolan/studerar och är högst 20 år. 5 kvinnor och 4 män är pensionärer. 1 kvinna är 
föräldraledig och 1 kvinna arbetar i egna hushållet. Dessa 15 är ej medräknade i Figur 7. 
16 Inklusive den föräldralediga kvinnan, som svarat för det som gäller hennes anställning, samt kvinnan som 
arbetar i egna hushållet. 
17 I 5 av de 14 kvinnliga egenföretagarnas fall handlar det om lantbruksföretag. 
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Figur 7. Andelen egenföretagare, anställda heltidsarbetande respektive anställda 
deltidsarbetande av de svarande i förvärvsarbetande ålder. OBS! En svarande kan ha angett 
flera sysselsättningsformer. 
 
De flesta, 75 %, av hästägarna är vidare inte ensamma om skötseln av hästen/hästarna. I 
hushållen med två vuxna är även partnern oftast delaktig i skötseln. I de flesta av dessa senare 
hushåll kan minst en av de båda vuxna styra sina arbetstider, i nästan 40 % av fallen till och 
med båda. Som tidigare visats är det, något oväntat, inte så vanligt att hästen/hästarna har 
inköpts för barnens (särskilt döttrarnas) skull. Svarandens eget hästintresse är ett mycket 
viktigare motiv. Cirka två tredjedelar av hushållen är barnfamiljer. Det vanligaste (cirka 40 
%) är att barnen i dessa hushåll18 är engagerade dagligen; i drygt 30 % av fallen är de å andra 
sidan inte alls delaktiga. Däremellan finns de som hjälper till ibland, särskilt på helgerna. Det 
finns dock 7 hästägare som är förvärvsarbetande, ensamboende och inte kan styra sina 
arbetstider. Deltidsarbete eller hjälp från någon släkting utanför hushållet, till exempel från 
föräldrar och syskon, är de vanligaste sätten på vilka behovet av tillsyn och skötsel flera 
gånger om dagen tillgodoses i dessa fall. 
 
Att tidvis arbeta hemma skulle kunna vara ett annat sätt att möta kravet på närvaro i stallet 
flera gånger om dagen. Men majoriteten av hästägarna arbetar aldrig hemma, inte ens någon 
gång i veckan. Drygt 10 % av kvinnorna och 25 % av männen arbetar å andra sidan alltid 
hemma, varav de flesta är lantbrukare.  
 

8.2        Att förena förvärvsarbete, hushållsarbete och 

fritidsintresse 
Även om det i de flesta fall alltså finns möjligheter att i viss mån anpassa arbetstiderna efter 
                                                 
18 Här avses endast barnfamiljerna där någon av de vuxna är svarande, det vill säga inte hushållen med de 4 
svarande ungdomarna som fortfarande bor hemma. 
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de dagliga skötselinsatserna i stallet, skulle ju de totala insatserna i arbetsliv och fritidsintresse 
kunna upplevas som ansträngande att förena i vardagen. På frågan om hästägandet tar så 
mycket tid och kraft att det går ut över arbetet eller skolan ibland, svarar dock inte fler än 
cirka 20 % ja. Fler, men ändå inte de flesta (40 %) svarar å andra sidan jakande på frågan om 
arbetet eller skolan tar så mycket tid och kraft att det försvårar hästägandet. De förtydligar sitt 
svar med exempelvis att de skulle vilja ha mer tid till hästarna; att tiden inte vill räcka till, 
resvägen till arbetet är alltför lång eller att de är mycket trötta när de kommer hem. En något 
större andel av kvinnorna än männen har svarat ja. För majoriteten verkar alltså inte 
hästintresset och arbetet konkurrera tidsmässigt med varandra.  
 
Det kan ju å andra sidan, inte minst med tanke på de uttryckta livskvalitérelaterade aspekterna 
av att ha häst, vara så att hästintresset skänker kraft till att utföra förvärvsarbetet. På frågan 
huruvida hästintresset ger energi och motivation för arbetet eller skolan har endast cirka 10 % 
svarat nej. Resten anger att det gör så i viss utsträckning (40%) eller i hög utsträckning (50%). 
 
Förutom med förvärvsarbetet skulle ett tidskrävande fritidsintresse som hästsporten kunna 
tänkas konkurrera tidsmässigt med andra vardagssysslor, inte minst med hushållsarbetet. Det 
visade sig faktiskt vara vanligare, särskilt för kvinnorna, att en tidskrock upplevs mellan 
hästintresset och andra delar av tillvaron än med just förvärvsarbetet (Figur 8).  
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Figur 8. Krockar ibland tiden som du ägnar hästen/hästarna med annat (t ex familjens behov; 
hushållsarbete)? OBS! 95 svarande har angett totalt 98 svar. 
 
Tyvärr har de flesta inte specificerat med vilka aktiviteter och hur hästintresset krockar 
tidsmässigt. Åtminstone en del av dessa svar kan tänkas avse familjens behov och/eller 
hushållsarbetssysslor, eftersom dessa nämndes som exempel i frågan. Iögonfallande är annars 
att medan 17 % av kvinnorna specificerat att tidskrocken gäller hushållsarbetet, har ingen av 
männen gjort det. I de flesta fall nämner dessa kvinnor (bland annat) städningen, till exempel 
´städningen eftersatt samt i viss mån "försummad" man och icke hästintresserad son´; ´det är 
ofta kaos hos oss. Vi har inte så fint inne. Städar riktigt 1 g/v´. När det gäller familjens behov 
nämner några kvinnor småbarn, till exempel ´små barn tar tid och kan ej bortprioriteras mer 
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än i enstaka fall´, medan ett par män framhåller familjen i allmänhet: ´Jag jobbar så pass 
mycket att jag känner att jag missar mycket viktig tid med familjen´. Det är inte alltid som 
barnen, särskilt sönerna, också är engagerade i hästintresset. Då kan behovet av att skjutsa till 
och närvara vid dessa barns aktiviteter krocka med det egna hästintresset: ´hockeyträningar 
och matcher för min son spelar hockey´; ´travtävlingar krockar ibland med barnens 
aktiviteter´.  
 
Sammanfattningsvis framstår fritidsintresset som i hög grad styrande i hästägarnas tillvaro: 
det påverkar i många fall inte bara valet av boendeort och bostad, utan också valet av arbete 
geografiskt och tidsmässigt. Egenföretagande, flextider, skiftarbete, deltidsarbete och 
möjligheter att påverka schemaläggningen gör vidare att det dagliga förvärvsarbetet kan 
kombineras med fritidsintresset och dess skötselinsatser. Något paradoxalt verkar alltså den 
frihet ett tids- och rumsmässigt allt flexiblare modernt arbetsliv erbjuder, utnyttjas till att ägna 
sig åt en hobby som återigen gör en bunden till tidsbestämda, återkommande dagliga sysslor. 
 

9 Sammanfattande slutsatser 
Inom angloamerikansk migrationsforskning är det människors arbete som traditionellt 
tillmätts den avgörande betydelsen som flyttmotiv. I praktiken har det ofta handlat om 
mannens, ”the male breadwinner´s”, arbete; kvinnan har betraktats som medföljare när 
mannen flyttar av karriärskäl. Även i Sverige har studier pekat på att det är vanligare att par 
flyttar på grund av mannens arbete än på grund av kvinnans.  På senare tid har även 
livskvalitérelaterade flyttmotiv fått allt mer uppmärksamhet, inte minst när det gäller 
flyttningar till landsbygden. Svenska studier har visat att människor som flyttar till 
landsbygden i första hand söker attraktiva boendemiljöer i fysisk och social mening, snarare 
än att de flyttar av arbetsskäl.  
 
Föreliggande studie av hästägarna i Leksands kommun visar att människors fritidsintresse, i 
detta fall hästintresset, kan ha betydelse som flyttmotiv. För de inflyttade hästägarna, som 
utgör drygt hälften av hästägarna i kommunen, var hästintresset ett vanligare flyttmotiv än 
arbetet. Allra viktigast var dock livskvalitérelaterade faktorer i en vidare mening, det vill säga 
önskan om att bo i en miljö som upplevs som attraktiv såväl naturmässigt som socialt. Studien 
visar vidare att särskilt kvinnornas fritidsintresse haft en stor betydelse som flyttmotiv för de 
hästägande hushållen. Det är oftast vuxna kvinnors personliga hästintresse som varit styrande; 
i högre grad än männens eller barnens. Denna könsaspekt torde vara intressant även ur ett 
regionalpolitiskt perspektiv. I många delar av Sveriges landsbygd råder ett kvinnounderskott, 
och i tidigare forskning har den mansdominerade fritidskulturen (såsom jakt, fiske och 
snöskoteråkning) lyfts fram som en av orsakerna till att fler unga kvinnor än män under de 
senaste decennierna lämnat landsbygden. 
 
Brittiska studier har visat att när hushåll flyttar till landsbygden är detta ofta till gagn för 
männes karriär, medan kvinnor i första hand flyttar ”för familjens skull”, inte minst för att 
barnen ska få en god uppväxtmiljö. Kvinnornas egna karriär får stå tillbaka. I föreliggande 
studie arbetar visserligen de flesta av de hästägande kvinnorna deltid. Men detta framstår 
knappast som resultat av att männens karriär fått ett stort utrymme, utan som ett sätt att få 
vardagen att gå ihop när man har ett tidskrävande fritidsintresse och därtill ofta familj. De 
kvinnliga hästägarna har genomsnittligt högre utbildning och yrkesklass än de manliga, och 
inom hushållen är varken klassasymmetrier till mannens eller kvinnans fördel framträdande. 
Varken de inflyttade eller infödda hästägarfamiljerna framstår därmed som exempel på 
hushåll med särskilt traditionella könsrollsmönster, såsom brittiska forskare hävdar ofta är 
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fallet när det gäller hushåll som flyttar till den engelska landsbygden. 
 
I Storbritannien beskrivs vidare flyttningar till landsbygden ofta som ett 
gentrifieringsfenomen, där den övre medelklassen är dominerande. Hästhållning är där en del 
i bilden av ett exklusivt lantliv. Även i Sverige finns en bild av hästsporten som en dyr 
överklassport. Resultaten från föreliggande studie visar dock att åtminstone i Leksands 
kommun kan det ökande antalet hästar och hästgårdar knappast beskrivas som ett 
gentrifieringsfenomen. De flesta av hästägarna är yrkesarbetare med högst tvåårig gymnasial 
utbildning. De inflyttade hästägarna har visserligen högre genomsnittlig utbildning och 
yrkesklass än de infödda. Jämfört med befolkningen i Leksands kommun som helhet är 
andelen tjänstemän dock liknande bland de inflyttade hästägarna, medan arbetare är 
underrepresenterade och egenföretagare överrepresenterade. 
 
Formerna för hästägandet skiljer sig delvis åt mellan de kvinnliga (64 %) och manliga (36 %) 
hästägarna. För de allra flesta kvinnor är hästägandet en ren hobby, medan nästan hälften av 
männen äger hästen/hästarna inom ramen för ett företag. Vid närmare betraktelse visar sig 
emellertid få av dessa företag utgöra den huvudsakliga inkomsten för hästägaren. Istället 
framstår hästägandet i första hand, för såväl kvinnorna som männnen, som en högt värderad 
livsstil som ger återhämtning och naturkontakt i ett modernt och kanske stressat vardagsliv. 
 
Fritidsintresset har i många fall inte bara haft betydelse för valet av bostadsort och bostad. För 
ungefär en tredjedel av hästägarna har det också i någon form styrt valet av arbete eller skola 
geografiskt och tidsmässigt. Det kan handla om att byta till ett arbete som ligger närmare 
hemmet, för att slippa långa pendlingstider, eller till ett arbete som har flexiblare eller kortare 
arbetstider. Det är tänkbart att det i praktiken ibland betytt att hästägarna bytt till ett arbete 
som är lägre betalt eller har lägre status, för att i gengäld få mer tid till sitt fritidsintresse och 
därmed kanske en upplevd vinst i livskvalité. Kanske kan man säga att hästägarna utnyttjar 
den frihet ett allt flexiblare modernt arbetsliv ger, till att istället ägna sig åt en starkt 
tidsbunden, traditionell syssla med dagligen återkommande skötselmoment. 
 
Trots att kvinnor traditionellt spelat en minst lika stor roll inom jordbruket som män, har 
bilden av bonden och lantbrukaren främst varit den av en man. Den kraftiga ökningen av 
antalet hästar under de senaste decennierna pågick länge mer eller mindre i det tysta, och har 
först under de allra senaste åren börjat väcka viss uppmärksamhet från offentligt håll. Ytterst 
få av hästarna idag är arbetshästar. Fritidshästar har länge avfärdats som ”leksaker”, såväl från 
jordbruksorganisationers håll som från myndigheter. Kanske har detta att göra med att 
fritidsintresset är så kvinnodominerat; precis som kvinnors roll i jordbruket traditionellt 
osynliggjorts, har även den kvinnodominerade hästsporten osynliggjorts - tills den börjat sätta 
så stark fysisk prägel på landsbygden och orsaka markanvändningskonflikter, att den bara 
måste uppmärksammas.  
 
När hästsporten nu börjat röna alltmer intresse från myndighetshåll, är fokus på hästsporten 
som näring snarare än hobby. Kanske speglar detta inte bara att den sidan av hästhållningen 
vid första anblicken är intressantare ekonomiskt. Kanske speglar det också att det främst är i 
företagen, inte minst i travföretagen, som de hästägande männen finns. Åtminstone i 
Leksands fall framstår den typiska hästägaren dock som en kvinna ”mitt i livet”, med 
deltidsanställning som exempelvis undersköterska och med familj. Hästägandet är för henne 
”bara” hobby – men kan ha betydelse både för var hon väljer att bo, vilket förvärvsarbete hon 
har, och inte minst för hennes välbefinnande. 
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Resultaten från föreliggande studie visar sammanfattningsvis att möjligheten till hästhållning 
kan utgöra en attraktionskraft – särskilt på kvinnor – till att bosätta sig på landsbygden.   

10 Litteratur 
Agg, Jenny och Martin Phillips (1998). Neglected gender dimensions of rural social 
restructuring. I: Boyle, Paul och Keith Halfacree (red), Migration into rural areas, s 252-279. 
Chichester: John Wiley & Sons. 
Amcoff, Jan (2000). Samtida bosättning på svensk landsbygd. Geografiska Regionstudier nr 
41. Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Uppsala. 
Arnason, Arnar, Jo Lee och Andrea Nightingale (2003). Crofting Diversification: Networks 
and Rural Development in Skye & Lochalsh, Scotland. Scottish National Report. 
Restructuring in Marginal Rural Areas (RESTRIM) project. Arkleton Centre for Rural 
Development Research, University of Aberdeen. 
Borgegård, Lars-Erik, Urban Fransson, Johan Håkansson och Aina Tollefsen (1993). Att flytta 
till glesbygden. GERUM nr 20. Umeå universitet. Umeå. 
Bærenholdt, Jørgen Ole (2002) Coping Strategies and Regional Policies – Social Capital in 
the Nordic Peripheries. Nordregio Report 2002:4. 
Cloke, Paul, Martin Phillips och Nigel Thrift (1998). Class, colonisation and lifestyle 
strategies in Gower. I: Boyle, Paul och Keith Halfacree (red), Migration into rural areas, s 
166-185. Chichester: John Wiley & Sons. 
Dahlström, Margareta (1996).Young women in a male periphery – Experiences from the 
Scandinavian North. Journal of Rural Studies, Vol 12, s 259-271. 
Daun, Åke (1980). Boende och livsform. Stockholm: Tiden/Folksam. 
Forsberg, Gunnel (red) (1994). Befolkningsomflyttningar på landsbygden. Kunskapsöversikt 
och statistisk analys. Delrapport inom projektet Mälardalens landsbygd i förändring. 
Arbetsrapport nr 55. Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Uppsala. 
Forsberg, Gunnel och Elinor Carlbrand (1993). Mälarbygden – en kreativ region? 
Forskningsrapporter nr 107. Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Uppsala. 
Frykman, Jonas och Orvar Löfgren (1979). Den kultiverade människan. Stockholm: Liber 
Tryck. 
Glesbygdsverket (2004). Befolkningsstatistik. Tillgänglig (041207) pa: 
http://www.glesbygdsverket.se/site/Default.aspx?id=3617  
Green, Anne (1995). The geography of dual career households: A research agenda and 
selected evidence from secondary data sources for Britain. International Journal of 
Population Geography, Vol 1, s 29-50. 
Gröndahl, Gittan och Sara Nyman (red) (2002).Hästen för arbete, sport och fritid. 
Ramprogram för hästforskning vid SLU och SVA 2002-2010. Sveriges lantbruksuniversitet. 
Ilbery, B (ed) (1998). The Geography of Rural Social Change. Harlow: Longman. 
Karlsson, Svante och Niedomysl, Thomas (2000). Den mobila kohorten: 
om värmländsk ungdomsmigration 1999. Arbetsrapport, Institutionen för 
samhällsvetenskap. Gruppen för regionalvetenskaplig forskning (GRF), 
Karlstads universitet. 
King, Russell (2002). Towards a New Map of European Migration. International Journal of 
Population Geography, Vol 8, s 89-106. 
Kåks, Helena och Erik Westholm (1994). En plats i tillvaron: Studier av flyttning till 



 28

landsbygden. DFR-rapport 1994:8. Dalarnas forskningsråd. Falun. 
 
Lefebvre, Henri (1971). Everyday Life in the Modern World. London: Allen Lane the Penguin 
Press. 
Little, Jo (1994). Gender Relations and the Rural Labour Process. I: Whatmore, Sarah, Terry 
Marsden och Philip Lowe (red), Gender and Rurality, s 11-30. London: David Fulton 
Publishers. 
Lundholm, Emma, Jörgen Garvill, Gunnar Malmberg och Kerstin Westin (2004). Forced or 
Free Movers? The Motives, Voluntariness and Selectivity of Interregional Migration in the 
Nordic Countries. Population, Space and Place, Vol 10, s 59-72. 
Länsstyrelsen Gävleborg (2003). Hästen i Gävleborg. En förstudie genomförd av Mariana 
Femling och Ingrid Jarlebring på uppdrag av Margareta Stéen, Länsstyrelsen Gävleborg. 
Länsstyrelsen Gävleborg Rapport 2003:4. Tillgänglig (041207) på: 
http://www.x.lst.se/VISInformWebsite/asp/fraexindex.asp 
Länsstyrelsen Gävleborg (2004). Hästen i Gävleborg. Tillgänglig (041207) på: 
http://www.x.lst.se/VISInformWebsite/asp/fraExIndex.asp 
Länsstyrelsen Värmland (2002). Värmländsk hästkraft. En förstudie kring hästsektorn i 
Värmland. Rapport 2002:3.  
Mueller, Staffan och Sven Lagerström (1989). Odlingslandskapets villkor. Kulturlandskap i 
förvandling. En framtidsstudie i Dalarna. DFR-rapport 1989:2. Falun. 
Niedomysl, Thomas, A-M Tillman och Fransson, Urban (2003). Befolkningsutveckling i 
Hedesunda församling. Arbetsrapport nummer 44, Institutet för bostads- och urbanforskning, 
Uppsala universitet. 
Niedomysl, Thomas (2004). Tourism and interregional migration in Sweden: an explorative 
approach. Submitted, revised and resubmitted for possible publication in Population, Space 
and Place. 
Niedomysl, Thomas (kommande). Re-examining Migration Motives in Sweden. 
Nilsson, Karina (2001). Migration among Young Men and Women in Sweden. GERUM 
Kulturgeografi 2001:2. Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet. Umeå. 
Phillips, Martin (1993). Rural Gentrification and the Processes of Class Colonisation. Journal 
of Rural Studies, Vol 9, Nr 2, s 123-140. 
Saltzman, Katarina och Birgitta Svensson (red) (1997). Moderna landskap. Natur och Kultur. 
Shrestha, Nanda R (1988). A structural perspective on labour migration in underdeveloped 
countries. Progress in Human Geography, Vol 12, Nr 2, s 179-207. 
Spencer, David (1995). Counterurbanisation: the Local Dimension. Geoforum, Vol 26, Nr 2, s 
153-173. 
Statens offentliga utredningar (SOU) 2000:109. En svensk hästpolitik. 
Jordbruksdepartementet. Hästpolitiska utredningen. 
Statistiska Centralbyrån (SCB) (1982). Meddelande i samordningsfrågor 1982:4. 
Socioekonomisk indelning (SEI).  
Statistiska Centralbyrån (SCB) (1992). Förvärvsarbetande och yrke. Folk- och 
bostadsräkningen 1990 del 5. 
Statistiska Centralbyrån (SCB) (2003). Leksand Kommunfakta. 
Stenbacka, Susanne (2001). Landsbygdsboende i inflyttarnas perspektiv. Intention och 



 29

handling i lokalsamhället. Geografiska Regionstudier nr 42. Kulturgeografiska institutionen, 
Uppsala universitet. Uppsala. 
Stjernström, Olle (1998). Flytta Nära, Långt Bort. De sociala nätverkens betydelse för val av 
bostadsort. Gerum Kulturgeografi 1998:1. Umeå universitet. Umeå. 
Sveriges Nationalatlas (1996). Sveriges geografi. Bra Böcker.  
Tillberg, Karin (1996). Nyföretagande i Mälardalens landsbygd. Arbetsrapport nr 161. 
Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Uppsala. 
Tillberg, Karin (2001). Barnfamiljers dagliga fritidsresor i bilsamhället - ett tidspussel med 
geografiska och könsmässiga variationer. Geografiska Regionstudier nr 43. 
Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Uppsala. 
Tillberg Mattsson, Karin & Susanne Stenbacka (2003). The role of social capital in local 
development – the case of Leksand and Rättvik. Swedish National Report for the EU research 
project Restructuring in Marginal Rural Areas (RESTRIM).  
Uddenberg, Nils (1995). Det stora sammanhanget. Moderna svenskars syn på människans 
plats i naturen. Nora: Nya Doxa. 
Urry, John (1995). Consuming places. London: Routledge. 
Westholm, Erik (1992). Mark, människor och moderna skiftesreformer i Dalarna. 
Geografiska Regionstudier nr 25. Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. 
Uppsala. 
Westlund, Hans och Wolfgang Pichler (2000). En ny grön våg? Glesbygdstillväxt under 
storstadsexpansionens 90-tal. Working Paper 2000:16. Institutet för regionalforskning. 
Östersund. 
Yankow, J (2003). Migration, job change and wage growth: a new perspective on the 
pecuniary return to geographic mobility. Journal of Regional Sciences, Vol 43, Nr 3, s 483-
516. 
 
Muntliga källor: 
Bert Andersson, Lantmäteriverket, telefonsamtal 020815 
 
 
Övriga källor:  
Dala-Demokraten, 030402 
 
”Hästriket. Ett projekt i tiden!” (broschyr från Tingsryds kommun) 

 

 

 

 
 



 30

 

BILAGA 1: Enkätformulär 
 
ENKÄT om HÄSTÄGANDET i Leksands kommun          
      
A) Först några frågor om ditt boende   KODNR: 
 
1) Bor du i: 
hyresrättslägenhet  
bostadsrättslägenhet  
villa/radhus    
gård    
annan typ av bostad  nämligen:_______________________ 
 
2) Har du alltid bott i Leksands kommun?  
Ja   -- gå till fråga 9! 
Nej    
3) Var har du bott tidigare?________________________________________________ 
4) Hade du någon anknytning till Leksand sedan tidigare? 
Nej   
Ja , nämligen i form av__________________________________________________ 

5) Vilket år flyttade du till Leksand?______ 

6) Varför flyttade du till Leksand?______________________________________________  

7) Hade du någon häst med dig då?  Ja  Nej  
 
8) Spelade hästintresset någon roll för att du/din familj flyttade till Leksand? 
Nej      
Ja, hela familjens hästintresse spelade en roll  
Ja, mitt/mina barns hästintresse spelade en roll  
Ja, mitt hästintresse spelade en roll   
Ja, min partners hästintresse spelade en roll  
 
9) Spelar hästintresset någon roll för att du/din familj bor kvar i Leksand? 
Nej      
Ja, hela familjens hästintresse spelar en roll  
Ja, mitt/mina barns hästintresse spelar en roll  
Ja, mitt hästintresse spelar en roll   
Ja, min partners hästintresse spelar en roll  
10) Spelar hästintresset någon roll för att du/din familj bor just i denna bostad? 
Ja    Nej     
 
11) Hur långt är det från din bostad till stallet?_________ 
12) Brukar du:  
gå dit    cykla dit  åka bil dit  ta dig dit på annat sätt , nämligen:__________ 
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13) Vem äger stallet? 
 
Jag/vi    
Annan person, lantbrukare  
Annan person, ej lantbrukare  
 
 
B) Ditt hästägande 
 
1) Hur många hästar har du?_______ 
2) Vilken ras?  
ras antal varav unghäst/föl
   
   
   
   
   
 
3) Äger du den/dem ensam? 
Ja     
Nej, de(n) ägs av hela familjen  
Nej, de(n) ägs också av annan/andra  
 
4) Hur många hästar finns i stallet, förutom dina?________________ 
 
5) Vilket år skaffade du din första häst?__________ 
 
6) Har du haft häst i andra stall än i detta? 
Nej      
Ja, jag hade häst i ett annat stall i kommunen tidigare  
Ja, jag hade häst i en annan kommun tidigare  nämligen i:____________________ 
 
7) Började du rida/köra innan du köpte häst? 
Nej  
Ja  Ungefär vilket år?_______ 
 
8) Varför köpte du häst? 

________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
9) Vad används din(a) häst(ar) till (flera alternativ möjliga!)?  
ridning     
travträning    
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körning     
tävling:      Vilken gren?______________________________ 
avel     
kurser     
turridning    
ridskola     
annat     nämligen:________________________________ 
 
10) Vem sköter om hästen/hästarna? (fler än ett alternativ möjliga!) 
Jag själv    
Hela min familj  
En del av familjen  nämligen:___________________________________________ 
Anställd(a)   antal:_______ 
Annan/andra   nämligen:___________________________________________ 
 
11) Hur många gånger per dag är du i stallet?____________ 
12) Hur många gånger i veckan kör/rider du?______________ 
 
13) Är du den enda som rider/kör hästen/hästarna? 
De(n) körs/rids inte alls   
Ja     
Nej, de(n) körs/rids också av annan  nämligen:_________________________________ 
Nej, de(n) körs/rids bara av annan  nämligen:_________________________________ 
 
C) Några personuppgifter 
 
1) Kön: 
Kvinna   
Man   
 
2) Vilket år är du född?_________ 
 
3) Vilken är din högsta utbildning? 
går i skolan nu  
grundskola/folkskola  
gymnasium   
yrkesutbildning  
folkhögskola   
universitet/högskola  
annat    nämligen:_____________________________________ 
 
4) Vilken sysselsättning har du? 
går i skolan      
studerar     
förvärvsarbetar heltid   
förvärvsarbetar deltid, %:______  
egenföretagare    bransch (ex. lantbruk):____________________ 
pensionerad    
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arbetssökande   
arbetar i egna hushållet   
föräldraledig    
sjukskriven    
annan     nämligen:________________________ 
 
5) Vilket yrke har du? Har inget yrke  Gå till fråga 9! 
_________________________ 
 
6) Vem är din arbetsgivare?     Arbetar inte  Gå till fråga 9! 
______________________________ 
 
7) Har du möjlighet att styra dina arbetstider?  
Nej  Ja  Hur då? ________________________________________________________ 
8) Arbetar du hemifrån ibland? 
Nej, aldrig   
Ja    Hur ofta? ______________________ Alltid  
 
9) Hur långt är det till din skola/arbetsplats/företag?__________ ej relevant  
 
OBS! Om du är BARN/UNGDOM och bor kvar hemma, gå direkt till fråga 20! 
 
10) Är du gift/sambo? 
Nej   -- gå till fråga 18! 
Ja   
11) Vilken utbildning (se kategorierna ovan) har din sambo/make/maka? ____________ 
12) Vilken sysselsättning har hon/han?__________________________________________ 
13) Vilket yrke har hon/han? __________________________________________________ 
14) Är han/hon från Leksand ursprungligen? 
Ja   
Nej    Han/hon kommer från:____________________________________________ 

15) Är han/hon delaktig i arbetet med hästen/hästarna? 

Nej     
Ja, men bara på helgerna  På vilka sätt är han/hon delaktig?_______________________ 
   _____________________________________________________ 
Ja, dagligen    Hur många gånger per dag är han/hon i stallet?______ 
 
16) Hur långt har han/hon till arbetet?_______  Arbetar ej  Gå till fråga 18! 
17) Har han/hon möjlighet att styra sina arbetstider?  
Nej  Ja  Hur då?__________________________________________________________ 
  
18) Har du barn? 
Nej   Gå till fråga 25! 
Ja  Antal:_____, varav hemmavarande:______i åldrarna:__________ kön:_________ 
 
19) Är barnen/barnet delaktig(a) i arbetet med hästarna? (ringa in de(t) barn det gäller) 
Nej, inget av dem  Gå till fråga 25! 
Ja, men bara på helgerna  På vilka sätt är han/hon delaktig?_________________________ 
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   _____________________________________________________ 
Ja, dagligen    Hur många gånger per dag är han/hon i stallet?______ 
     - - - - - GÅ HÄRIFRÅN TILL FRÅGA 25! - - - - -- 
 
20) Vilka bor i ditt hushåll förutom du själv?_____________________________________ 

21) Vilken utbildning har din mamma? _________________________________________ 

22) Vilken utbildning har din pappa? ___________________________________________ 

23) Vilken sysselsättning har din mamma? ______________________________________ 

24) Vilken sysselsättning har din pappa? ________________________________________ 

  
25) Hur upplever du ditt hushålls finansiella situation? 
God    
Varken god eller dålig  
Dålig    
 
26) Var brukar du tillbringa semestrar?______________________________________ 
27 Har du tillgång till sommarstuga?  Ja  Nej  
 
28) Hur många bilar har ditt hushåll?_____ 
 
D) Några frågor om betet samt omgivningarna 
 
1) Kan du uppskatta hur mycket betesmark  
din(a) häst(ar) sammanlagt har till förfogande (i hektar)?  
 hage/äng vall skog vinterhage, typ av mark:_______ 

___________________________
Mark jag/vi äger     
Mark jag/vi arrenderar 
av:____________________
______________________ 

    

Annan äger/arrenderar 
marken 

    

 
 
2) Vad användes betesmarken till tidigare?     Vet ej  
___________________________________________________________________________ 
3) När blev den betesmark för hästar?________ Vet ej  
4) Betas marken även av annat djurslag?_______ Om ja, vilket?____________________ 
 
5) Hur mycket mark äger du/ni totalt? 
Äger ingen mark   
Äger totalt ________hektar mark, varav betesmark:_______ skog:________ åker:_______ 
 
6) Ser du din häst som landskapsvårdare? 
Nej     
Ja, till viss del   
Ja, det är en viktig aspekt av att ha häst  
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7) Ses hästar som landskapsvårdare av människor i trakten? 
Nej     
Ja, till viss del   
Ja, i hög grad    
 
8) Kommer du i kontakt med (andra) lantbrukare i trakten i samband med ditt 
hästintresse? 
Nej  
Ja  På vilket sätt?______________________________________________________ 
 
9) Finns det många bra rid-/körvägar i trakten? 
Nej      
Ja, i ganska stor utsträckning  
Ja, i mycket stor utsträckning  
 
10) Accepterar markägarna i trakten att du rider/kör där? 
Ja, det finns inga problem  
Det finns vissa problem  På vilka sätt?_________________________________________ 

    __________________________________________ 

Det finns stora problem  På vilka sätt?_________________________________________ 

    __________________________________________ 

 
11) Finns det förbudsskyltar mot ridning/körning i trakten? 
Nej      
Ja, och där det förekommer är det berättigat  
Ja, och det anser jag är fel    
Kommentar:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
12) Hur får du foder till hästarna?  
Annan ordnar foder   
Är självförsörjande   
Köper foder i trakten   
Köper foder från annat håll  
 
E) Ekonomi 
1) Vad karakteriserar ditt hästägande? 
företag     Gå till fråga 4! 
hobbyverksamhet, vissa inkomster  I vilka former?_____________________________ 
hobbyverksamhet, inga inkomster alls   
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2) Hur hög är stallhyran per häst och månad?________Äger stallet själv  Gå till fråga 5!  
3) Vad ingår i hyran?_________________________________________________________  
____________________________________Gå till fråga 5! 
 
4) Hur bedömer du lönsamheten i företaget? 
God lönsamhet   
Viss lönsamhet   
Svag lönsamhet, men det gör inget;  
det sociala värdet uppväger  
Otillräcklig lönsamhet   
 
5) Är det dyrt eller billigt att ha häst i Leksands kommun, jämfört med andra orter? 
Vet ej     
Ingen skillnad mot andra orter   
Skillnad mot andra orter   På vilket sätt?______________________________

   

 ___________________________________________ 

 
F) Förvärvsarbete/skola samt familj i relation till hästägandet 
 
1) Har ditt hästägande påverkat ditt val av arbete/skola (innehållsmässigt/geografiskt)? 
Hästägandet utgör mitt arbete  Gå till fråga 5! 
Arbetar ej och går ej i skolan  Gå till fråga 5! 
Nej     
Ja    På vilket sätt?________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
2) Tar arbetet/skolan så mycket tid och kraft att det försvårar hästägandet? 
Nej   
Ja   På vilket sätt? ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

  

3) Tar hästägandet så mycket tid/kraft att det går ut över arbetet/skolan ibland? 
Nej  
Ja  På vilket sätt? ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
4) Ger hästintresset dig energi och motivation för arbetet/skolan? 
Nej    
Ja, i viss utsträckning  
Ja, i hög utsträckning  
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5) Krockar ibland tiden som du ägnar hästen/hästarna med annat (t ex familjens behov; 
hushållsarbete)? 
Nej  
Ja  På vilket sätt?_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
G) Att vara hästägare 
 
1) Hur ser människor som bor i trakten på att du har hästar? 
Vet ej     
Blandat     
Mycket positivt   
Positivt     
Varken positiv eller negativt  
Negativt     
Kommentar: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
2) Vad är det bästa med att ha häst? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
3) Finns det nackdelar med att ha häst? 
Nej  
Ja  På vilka sätt?________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
H) FRAMTIDEN 
 
1) Tror du att du kommer att behålla det antal hästar som du har?  
Ja  
Nej, jag kommer troligen att köpa fler  
Nej, jag kommer troligen att minska antalet  Varför?________________________________ 
 
2) Skulle du vilja köpa egen betesmark, alternativt köpa till mer betesmark? 
Nej   Gå till fråga 4! 
Ja    
3) Kommer det att bli så, tror du? 
Ja  
Nej  Varför?____________________________________________________________ 
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4) Är du nöjd med den form av hästhållning du har idag (inackordering eller eget stall; 
arrenderad mark eller ägd mark osv) 
Ja   
Nej   Varför?____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
5) Finns det några fördelar med att ha häst just i Leksands kommun? 
Vet ej    
Nej, inga särskilda  
Ja    På vilket sätt?________________________________________  

6) Finns det några nackdelar med att ha häst just i Leksands kommun? 

Vet ej    

Nej, inga särskilda  

Ja    På vilket sätt?________________________________________

   _____________________________________________________ 

 

7) Tror du att antalet hästar i Leksand kommer att öka eller minska? 

Vet ej   

Jag tror att antalet hästar kommer att förbli som idag  

Jag tror att antalet hästar kommer att öka  Varför?________________________

     ________________________________ 

Jag tror att antalet hästar kommer att minska  Varför?________________________

     ________________________________

   

TACK för Din medverkan! 
 
Är det något Du vill tillägga, som Du inte tycker kom fram i enkäten? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 


