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Hästen har försvunnit och kommit igen under loppet av ett sekel. Den 

har gått från brukshäst till tävlingshäst. Idag är hästen en del av den 

pengacirkus som tillhör hästsporten. Där pengar är inblandade dyker 

också konflikter upp. Jag kommer att skriva om de aktiviteter som sker 

kring hästar i Skaraborg. Från Axevalla travbana i öster till Vara 

kommun i väster finns hästarna med och påverkar folks vardag. 
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Hästnäringen sysselsätter rekordmånga 
 
Hästnäringen sysselsätter fler svenskar än 
någonsin. 28.000 personer arbetar inom 
hästrelaterade verksamheter, som totalt 
omsätter 46 miljarder kronor. Detta 
framkommer i en undersökning gjord av 
SLU från 2004. Hästnäringens andel av 
Sveriges BNP är därmed i nivå med 
restaurangnäringen.  
 
– Vi har haft stor användning av de här 
siffrorna när vi har talat med politiker. Vi har 
kunnat visa att det är en bransch som har 
betydelse i samhället, säger Stefan Johansson, 
vd på Hästnäringens Nationella Stiftelse, som 
nu väntar på en uppdatering av undersökningen 
för 2009. 
Utvecklingen av hästantalet i Sverige har gjort 
en u-sväng under 1900-talet. Seklet inleddes 
med ett bestånd på 750.000 hästar. Hästen 
användes sedan länge som dragare och 
transportör inom jordbruket och försvaret. Men 
då hästens sysslor kunde ersättas med motorer 
och bilar föll hästantalet lavinartat. Jordbruket 
effektiviserades med den nya tekniken och 
både människor och hästar såg sina arbeten gå 
förlorade. På 70-talet var hästbeståndet nere på 
knappa 60.000.  
Därefter har hästarna gjort ett rekordartat 
uppsving till dagens antal på cirka 300.000, 
enligt Statistiska Centralbyrån. Sverige har 
seglat upp som Europas hästtätaste land efter 
Irland. 

 
Sporten ger staten pengar 

Anledningen till ökningen är de framgångar 
som hästsporten har haft i Sverige. Från att ha 
varit brukshäst används hästen nu inom 
rekreation och tävling. När människor har fått 
det bättre ställt har de kunnat lägga ner mer 
pengar på hästen som fritidsintresse eller som 
tävlingsredskap.  
Hästsporten i Sverige kan delas in i 
inriktningarna ridsport och trav. Ridsporten 
innefattar hoppning, dressyr och fälttävlan, 
samt andra mer marginella grenar. 
Ridsporten har idag 500.000 aktiva utövare, 
varav mer än tre fjärdedelar är kvinnor. 
Omkring ridsporten har en rad serviceföretag 
växt fram. Exempel på sådana är ridskolor, 
foderföretag, utrustningsdetaljister och 
hovslagare. Från dessa företag fick staten in 

3,8 miljarder i skattepengar år 2008, genom 
inkomstskatt och moms. 
Hästsportens andra inriktning, travet, har haft 
ett minst lika stort inflytande på hästnäringens 
positiva utveckling. På 70-talet bildades ATG, 
Alliansen för trav och galopp för att organisera 
spelet på hästar. Bolaget regleras av staten. 
2008 omsatte ATG 12 miljarder kronor, vilket 
var mer än någonsin. Av de pengar ATG har 
fått in från spelet har man gett tillbaks mycket 
av överskottet till hästsporten. Pengarna har 
gått till travbanor, tränare och uppfödare. När 
spelet på hästar har växt har således också 
hästsporten gynnats. Dessutom fick staten in 
1,3 miljarder kronor genom den så kallade 
totalisatorskatten som dras från spelet på 
hästar. Övrig omsättning går tillbaka till dem 
som spelar på hästarna och till dem som 
arbetar inom ATG. 

 
 EU stödjer hästägare 
– Utan pengarna från ATG skulle vi vara 
mycket små, säger Inga Rundkvist på Axevalla 
travbana.  
På senare år har ATG fått tuff konkurrens på 
marknaden från internationella spelbolag 
baserade på Internet. 
Inga Rundkvist tror att det skulle vara dåligt för 
hästsporten om de internationella spelbolagen 
tog över helt.  
ATG har klagat på situationen till regeringen.  
– Vi vill konkurrera på lika villkor. De nya 
bolagen betalar inte skatt och har inte samma 
krav på sig som vi har gentemot sporten, säger 
Hans Svennehed, pr-chef på ATG. 
I december bestämmer regeringen hur den 
framtida strategin för spelmarknaden ska se ut. 
Det mesta tyder på att hästnäringen kommer att 
kunna fortsätta växa framöver. 
Idag ger EU särskilda stöd till de som vill 
starta en hästverksamhet. När EU:s 
jordbrukspolitik går mot mindre stöd till det 
kostsamma jordbruket, anser man att 
hästnäringen kan få folk att stanna kvar på 
landsbygden. Hästarna ses som perfekta till att 
fortsätta att hålla landskapet öppet.  
Konklusionen från SLU:s undersökning från 
2004 är att hästnäringen ger många positiva 
effekter på samhället i form av skatteintäkter 
och nya arbetstillfällen. Under 2009 kommer 
uppföljningen då vi får se hur väl hästnäringen 
har klarat av lågkonjunkturen. 
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På spaning efter en sprinter 
Mullret av hovar stiger över Axevalla 
travbana. Det är tisdagskväll och 
ekipagen närmar sig upploppet. 
Kuskarna eldar på under 
strålkastarljuset. En kusk ligger 
raklång och trycker mot hästens bak. 
En annan studsar i sulkyn och vevar 
med spöet. Två kuskar drar ifrån för att 
fajtas om prispotten, 75.000 kronor. 

Hans G Eriksson sitter i en köksvrå i ett stall 
och följer de första loppen på tv. Han väntar på 
att lopp tre ska ropas upp i högtalarna. Han ser 
lugn ut trots att han ska in på banan med hästen 
JL's Buv inom en kvart. Men med erfarenhet 
från 7.000 lopp kan han rutinerna.  
Utanför ryker dammet från hästtransporter som 
körs in på stallbacken. Området påminner om 
en Vilda Västern-by. Dörrar står på vid gavel, 
murkna staket omgärdar stallen och på plankor 
hänger gamla vinnarkransar.  
Hans G känner de flesta på stallbacken. 
Travfolket färdas mellan Sveriges travbanor 
flera dagar i veckan för att tävla om små eller 
stora prissummor. Kuskarna är vänliga mot 
varandra, men under ytan pågår en kamp om 
prestige och pengar. På banan dras rivaliteten 
till sin spets. Då händer det att glåporden 
flyger. 
 
 Kör mot Svanstedt 
– Det är nästan omöjligt att slå sig in som ny 
travkusk idag, säger Hans G Eriksson. Han 
liksom många av kuskarna är över 50 år.  
Sedan 90-talet finns det proffskuskar som kör 
hästar tränade och ägda av andra. De kan köra 
fem till sex lopp per kväll. Resten av 
startplatserna brukar gå till erfarna kuskar med 
stora stall. Till dem hör Åke Svanstedt. Han 
har kört in mest pengar av dem som är aktiva i 
Sverige idag. Bara under första hälften av 2009 
har Svanstedt kört in över 30 miljoner kronor. 
Hans G Eriksson hyrde stallplats på Åke 
Svanstedts gård Bjertorp under tio år. I samma 
veva som han lämnade gården kallades han in 
av polisen. Enligt misstankarna hade 
Svanstedts anställda använt strömförande 
grisfösare på hästarna i träningssyfte. Målet tas 
upp i rätten i december. Hans G hoppas att han 
slipper vittna. I kvällens lopp kör Hans G och 

Åke Svanstedt i spår bredvid varandra.  
En man i proper beige jacka småpratar med 
Hans G medan JL’s Buv görs startklar. Det är 
Åke Larsson som är delägare i flera hästar som 
Hans G tränar. En skötare sätter fast sulkyn på 
JL’s Buv.  
– Hon är mest här för att lära, säger Hans G om 
det treåriga stoet som saknar tävlingsrutin. 
– När hon ser utgången tappar hon 
koncentrationen, säger han.  
Därför sätter skötaren på ett par 
specialformade skygglappar. Samtidigt sätter 
Hans G på sig ett par tajta solglasögon. Han är 
klädd i en vit overall med ljusblå överdel. Hans 
cowboyboots spretar åt varsitt hål om hästen 
när han kör in i depån som leder till travbanan. 
Runt 1000 människor har kommit till Axevalla 
ikväll. Längs travbanans långsida sitter folk i 
bilar och följer loppen som på drive-in-bio. 
Insidan av Axevallas glaskomplex ser ut som 
en blandning av flygterminal och ölhall. 
Tjejerna i spelluckorna har fullt upp med att 
lösa ut spelcheckar. En hög glasvägg vetter 
mot banan. Besökarna gör noter i små block, 
medan ekipagen anländer och lämnar banan i 
rasande tempo. 
 
 Vissa blommar ut 
Nu gör Hans G och JL’s Buv entré tillsammans 
med elva andra ekipage. De kör några varv 
motsols för att känna på banan. Sedan inleds 
volten då hästarna intar sina positioner i en 
cirkelformad rörelse. Som ett plötsligt gensvar 
på ett startrop drar hästarna iväg med en 
underjordisk kraft. Ur högtalarna rabblas 
placeringarna in i första kurvan. Hästarna är 
uppe i 52 kilometer per timme och är samlade i 
en kompakt klunga. Så när som på en häst som 
har börjat halvgaloppera bakom de andra. Det 
är JL's Buv.  
Efter loppet försvinner ekipagen snabbt 
tillbaks till stallbacken, förutom vinnaren. Det 
är Åke Svanstedt i sin gröna dress som 
intervjuas av ett tv-team. Hans häst Lexington 
Ås ledde från start till mål och fotograferas nu 
med kusken som håller i en blombukett. 
– Det var som att ligga mot en sandbläster, 
säger Hans G efteråt. Han är inte förvånad över 
att JL’s Buv gav upp. Att tävla är något helt 
annat än att träna. På banan blir vissa 
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unghästar nervösa medan andra beter sig som 
om de hade tävlat hela sina liv.  
Hans G kör iväg till en hage för att värma upp 
kvällens andra häst Renate Bowl. Hon har bara 
kört fem lopp hittills, men Hans G har stora 
förhoppningar med henne. Hennes mamma, 
Rosita Bowl, var en duktig sprinter. Det vill 
säga en häst som kan accelerera snabbt. Bra 
anlag är enormt viktigt inom travsporten.  
– En kusk kan inte tillföra mycket, menar Hans 
G.  
– En proffskusk på en dålig häst vinner inget. 
Vissa hästar har det bara. Då gäller det mest att 
inte göra några misstag, säger han.  
Men Hans G kan inte förutspå vilka hästar som 
kommer blomma ut. Många av hans mest 
framgångsrika hästar var tröga som unga i 
träning. Därför är Renate Bowl ett öppet kort 
än så länge. Hon startar i lopp nio där 
prissumman är 75.000 kronor. Hon har 
tilldelats spår tre, vilket är bra eftersom hon då 
får en tajt första kurva. Återigen är det 
storfavoriten Åke Svanstedt som kör i 
ytterspåret med hästen Arola.  
 
 Får en bra start 
Det har mörknat när lopp nio ropas in. Nu är 
det upp till bevis för Renate Bowl. Hans G vet 
att hon har bra kapacitet och tänker satsa mer 
än i första loppet. På utomhusläktaren står Åke 
Larsson, delägare i Renate Bowl. Han var 
ägare till Renates mamma Rosita Bowl. 
Numera följer han hennes fyra avkommor när 
de tävlar på Sveriges travbanor. Startropet 
ljuder. Renate Bowl och Hans G kommer ur 
volten med en perfekt start. Paret lägger sig 
trea, i position bakom tvåan där de tryggt kan 

ligga utan luftmotstånd. Nummer sex Elin 
O'Tours leder klungan och Åke Svanstedt och 
Arola ligger tvåa. Strax där bakom travar 
Renate Bowl.  
– De har lagt upp sig som ett pärlband, säger 
Åke som följer loppet med spänning. Han vet 
att positionen är perfekt och har svårt att 
dämpa sin iver.  
– Hasse måste våga köra nu, säger han medan 
han närmar sig banans räcke.  
 
 Kan bli en sprinter 
Det är lätt att fega och vara nöjd med sin 
position, men någon gång måste rycket 
komma.  
– Fega inte nu Hasse, ropar han. Inför sista 
kurvan har en tröttkörd Elin O’Tours lämnat 
över ledningen till Åke Svanstedt och Arola. 
Hans G och Renate Bowl har enligt bokens alla 
regler hakat på vid rycket och ligger tätt efter 
ledaren. Det är de två som ska fajtas på den 
sista raksträckan. Svanstedt i grönt och Hans G 
i ljusblått.  
Några sekunder känns som minuter, när 
spänningen stiger. Men så gör Svanstedts häst 
ett förödande ryck. Enstaka tippare hörs hurra 
från läktarhåll när Arola spurtar iväg till en 
seger med god marginal mot Renate Bowl. 
Men Åke Larsson ser hästens lopp som en 
seger. Även om prispengen bara blir 10.000 
kronor och Åke bara får 10 procent som 
delägare är han lycklig när han går mot stallet 
för att gratulera Hans G. I stallet duschas 
Renate Bowl av en skötare. Framför står den 
stolte kusken Hans G och två överlyckliga 
delägare. Hon kan bli en sprinter är de alla 
överens om.  
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Travet öppnade världen för Hans G 
 
– Antingen har man känslan för dem eller så 
har man det inte, säger Hans G Eriksson, som 
har tränat och kört travhästar sedan 30 år. 
Passionen för hästar tog honom från Rättvik i 
Dalarna till anställningar som proffstränare i 
Tyskland och kusk i Italien där loppen körs 
på liv och död.  
 
Att en och samma person både tränar och kör 
travhästar blir allt ovanligare. Idag körs de flesta 
V75-loppen av ”catch drivers”, det vill säga 
professionella kuskar som är specialiserade på 
att köra. 
– De kunde lika gärna ha varit racerförare, säger 
Hans G Eriksson som både har varit tränare och 
kusk sedan 30 år. För honom har det centrala 
varit passionen för hästar. Att se individerna och 
upptäcka talangerna.  
– Dagens proffskuskar är skickliga, men många 
av dem har inte ens skottat en box, säger han. 
Dalmasen Hans G är gemytlig att tala med, men 
han vågar sticka ut hakan. Något hård hud krävs 
i den tuffa bransch som travet kan vara. Han 
berättar om loppen nere i Italien. 
– Där krigar de som fasiken. Om du har kört på 
någon får du en smäll direkt, säger han. 
 
 Tränar ett litet stall  
Kontrasten blir stor mot omgivningen runt hans 
stall i Norra Vånga utanför Falköping. I en oas 
av gles tall- och björkskog tränar han sina hästar 
sju dagar i veckan. Hans G visar mig runt på 
gården bland sulkys och seldon. Vad som först 
ser ut som en karusell visar sig vara en 
skrittmaskin. Hans G är liten till växten och 
ligger förmodligen kring idealvikten för kuskar. 
Men han ger ett större intryck då han med 
rakryggad gång visar mig runt bland hagarna och 
stallen. 
– I den sjön badade en av hästarna. En granne 
hade skickat in en bild till Aftonbladet, säger han 
och pekar. Som travkusk är Hans G van med ett 
visst medieuppbåd omkring sig. Det finns de 
som är beredda att gå ner på molekylnivå för att 
ta reda på dagsformen för vissa hästar. För dessa 
tippare finns flera sajter på Internet med travtips 
och skvaller. 
Hans G visar en vägg där det hänger 30 
specialgjorda hovar med namnskyltar. Det är så 
många hästar han tränar för tillfället. Han är 
delägare i tio av dem.  
 

– Stallet är för litet för att få någon ordentlig 
ekonomi. På en häst som blir bra, har du ägt 30 
som var dåliga, säger Hans G, som ändå inte 
avundas de stora stallen.  
Ju större man blir desto mer investerar man.  
Han vet, då han under 80-talet tillsammans med 
sin bror som mest hade 120 hästar och 18 
anställda. På den tiden fick han offra en del tid 
och han var inte hemma så mycket när barnen 
var små. Nu fungerar det desto bättre eftersom 
både dottern, 16 år och sonen, 19 år har ärvt 
travintresset och gärna hjälper till i stallet. 
 

Från Dalarna till Italien 
Hans G:s karriär började slumpartat en sommar 
1969 när hans föräldrar hyrde en sommarstuga 
nära Olle Goops stall vid Rättviks travbana. Han 
var 16 år och utan någon erfarenhet av hästar när 
han tog anställning som lärling hos travlegenden 
Goop, ledaren av kuskarnas maratontabell och 
ett känt namn i Dalarna på den tiden. 
Hans G var redan en sportfantast och hade varit 
hockeymålvakt i Falu IF i samma lag som 
Anders Kallur. Men vid 20 års ålder lade han, till 
sina föräldrars förvåning, klubban på hyllan och 
satsade på travet för fullt. 
– De har aldrig riktigt hajat grejen med hästar, 
men har ändå följt med på många lopp, säger 
han. 
Hans G träffade sin kommande fru på Goops 
stall i Rättvik. Hon jobbade också som 
hästskötare och tränare. De båda följde sedan 
med flyttlasset till Göteborg där Olle Goop 
inrättade ett stall på Åbytravet. Samtidigt 
började det äventyr som tog Hans G Eriksson 
från Dalarna ut på den internationella 
travscenen. Han och brodern som också har 
tränarlicens fick mer ansvar på Goops stall. 1980 
hade de tillräcklig erfarenhet för att kunna ta 
över en av Goops filialer i Vårgårda. Därifrån 
gick det snabbt. Som bäst låg de trea i Sverige i 
inkörda pengar och deras häst Jet Ribb vann alla 
de största loppen. Då haglade erbjudanden från 
hästägare som sökte kompetenta tränare.  
Redan som 21-åring fick Hans G ett erbjudande 
från Macau som han tackade nej till.  
– Jag var för feg, vilket jag har ångrat.  
Men 20 år senare kompenserade han detta 
genom att bo och träna hästar i Tyskland och 
köra lopp i England, USA och Italien. Hans bror 
flyttade till Italien och tränade hästar åt en familj 
under tio år.  
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– Det första brorsan kollade nere i Rom var om 
han kunde få in svenskt trav på parabolen, säger 
Hans G och skrattar.  
Hans G bodde ett tag med sin bror i Italien och 
fick känna på den hetsiga atmosfären kring 
loppen. 
Men i Sverige kan travet också hetta till. Till och 
med utanför banan. Hans G minns en gång då en 
missnöjd tippare sprang in i stallet och 
konfronterade honom med hur han hade kört. 
Hans G hade kommit tvåa med en häst i ett 
försöksheat för att senare överlägset vinna med 
samma häst i finalen. Detta hade gjort mannen 
fly förbannad och Securitas fick stoppa honom 
innan något allvarligare hände.  
– Det hjälpte inte att jag sa att det är i finalen det 
gäller, säger Hans G som nu har lämnat historien 
bakom sig.  
 

Hoppas på en ny Jet Ribb 
Med det stora antal lopp som en kusk kör, blir 
det lätt att vissa lopp inte känns lika angelägna.  
Att de inte känns som den ”jävla kick” som 
loppen när det gäller gör. Sammanlagt har Hans 
G kört cirka 7.000 lopp. Sedan 2007 har ATG 
börjat anordna lunchtrav. Hans G tycker att det 
känns trögt att åka iväg när han hellre skulle få 
mer tid till att träna hästar.  
– En normal dag stiger jag upp vid halv sex, 
tränar hästar tills det är lopp någonstans. Vid 
midnatt är jag hemma igen och lastar av 
hästarna, säger han.  

Han återkommer till att det är passionen för 
hästar och att sköta dem som driver honom. Han 
tror det stämmer med de flesta tränarna. Sedan 
lever han på hoppet att få fram en riktig 
stjärnsprinter. En som kan komma upp i klass 
med hans bästa häst hittills, Jet Ribb. Det var ”en 
liten knatte”, som vann Olympiatravet, Derbyt 
och Åby stora. 
– Om jag ville ge honom ett snällt lopp fick han 
gå V75:s gulddivision, säger Hans G.  
– Jag kommer nog inte få någon som Jet Ribb 
igen, men man ska aldrig säga aldrig.  
 
 Vill till USA 
Hästsporten har vuxit snabbt och har blivit 
populärt att satsa pengar i. Fem kilometer från 
Hans G:s stall planerar Vara kommun att bygga 
en hästarena och en by med hästnära boende. 
Hans G har invändningar mot projektet. 
– Det verkar lite väl vidlyftigt. Sedan kan man 
inte kombinera trav- och ridfolk, säger han.  
– Det är två olika världar. De köper hästbussar 
för flera miljoner för att sedan tävla om rosetter, 
säger han och jämför med travets prispotter. 
Om drömmen går i uppfyllelse står USA för 
dörren. Där är travet stor business. På 
travbanorna finns kasinon och enarmade 
banditer. Stora lopp som Hambletonian är 
insatslopp, där det kostar 100.000 kronor för att 
få delta. Som tränare skulle Hans G kunna ta ut 
dubbelt så mycket i träningsavgift som i Sverige. 
Trots att dalmasen snart fyller 53 har han inte 
fått nog av vad travvärlden har att erbjuda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 9 

Europas största hästarena i startgropen 
 
Lilla Vara i Västergötland med knappt 16.000 
invånare vill bygga Europas största 
hästarena. Hela anläggningen beräknas kosta 
450 miljoner kronor. Hittills har kommunen 
gjort detaljplaner och köpt mark som nu är 
till salu för de spekulanter som vill bygga, äga 
och driva hästarenan.  
 
Det är en yta på 140 hektar, motsvarande 100 
fotbollsplaner, som står och väntar på ny ägare. 
Vara kommun köpte marken av två bönder för 
13 miljoner kronor och väntar nu på anbud från 
spekulanter.  
Kommunen lovar upp till 15 miljoner årligen till 
den som köper projektet Vara horse arena. 
Planen är att hästarenan ska resa sig över slätten 
inom två år.  
Idén att bygga en hästarena föddes i Vara 
kommunhus 2005. Med hjälp av stora bidrag 
från EU:s landsbygdsprogram och 
Sparbanksstiftelsen har idén kunnat passera 
önskedrömstadiet med råge. Arkitekter, 
planläggare och marknadsförare har anlitats. 
Resultatet är glansiga broschyrer och långt 
drivna tankar om hur projektet ska genomföras. 
Tävlingsarenan ska rymma 3.500 åskådare och 
arrangera tävlingar inom ridsportens alla 
discipliner på alla nivåer. Man räknar med 
uppemot 300.000 besökare om året. SM i hopp 
är redan inbokat för 2011 och detta är tidpunkten 
då bygget bör stå klart.  
 
 Många kritiska 
– Förhoppningen är att konjunkturen har vänt 
lagom till dess, säger Jan Persson, ekonom på 
Vara kommun. 
I anslutning till hästarenan ska finnas ett 
hästnära boende för cirka tusen personer, ett 
företagskomplex, träningsanläggningar, en 
ridskola och ett hotell.  
– Det här kommer att ge många nya 
arbetstillfällen till kommunen, säger Mia 
Forsäng som är drivande bakom projektet.  
Men hästarenan har skapat häftig debatt bland 
lokalpolitiker i Vara. Vänsterpartisten Ulla 
Bengtegård ser det som orimligt att kommunen 
lovar 15 miljoner årligen till en 

företagsverksamhet, samtidigt som 
äldreomsorgen inte är av högsta klass. 
– Projektet ligger långt ifrån det löfte om att 
satsa pengar på hästar och tjejsport som det var 
från början, säger Ulla Bengtegård. Hon kallar 
istället projektet för ett spektakel, som inte 
kommer att generera de skattepengar man 
hoppas på. Ulla Bengtegård får stöd från flera 
andra lokalpolitiker, vilket gör att många tror att 
anbudsprocessen kommer dra ut på tiden. 
Även vissa bönder i trakten är skeptiska. Åke 
Bender är granne med de åkrar som kommunen 
har köpt. Han tror att så många hästar i trakten 
kommer att skapa konflikter med människor 
eftersom allemansrätten låter ryttare rida var de 
vill.  
 
 Fick stöd från EU 
Projektledare Mia Forsäng ser dock 
förhoppningsfullt på framtiden. Hon har redan 
fått in många intresseanmälningar från folk som 
vill bo i trakten eller öppna sin verksamhet där. 
Det är fodersäljare, veterinärer och 
försäkringsbolag. Dessutom har Mia fått ett 
tungt stöd från Sveriges största ridsportnamn, 
Malin Baryard, som är med och marknadsför 
hästarenan på projektets webbsida. 
Länsstyrelsen bidrog med cirka 4,8 miljoner från 
EU:s jordbruksfond under planeringsstadiet. 
EU:s nya jordbrukspolitik stödjer projekt 
kopplade till hästar eftersom de anses hålla 
landsbygden levande. Det är EU:s krav på 
miljön som ska ligga bakom de hållbara 
energilösningar som ska värma upp hästarenan. 
Tro det eller ej ska de drivas av – hästgödsel. 
Att just Vara är platsen där ett projekt av denna 
kaliber skulle påbörjas är inget som förvånar 
Mia Forsäng. Utöver att det är en av de 
hästtätaste kommunerna i Sverige finns det en 
stark företagaranda i den lilla staden.  
– När Vara gör något, då gör man det stort, säger 
hon. Det är heller inte första gången Vara satsar 
stort. 2003 byggde man ett konserthus för 100 
miljoner kronor. Då liksom nu vässar 
allmänheten och politikerna argumenten för och 
emot.

 
 
 
 
 
 



 10 

Frida satsar på en dyr hobby 
 
Frida Levenby sitter på en hästrygg nästan 
jämnt. Till och med när hon är i skolan. 
Sedan ett år läser hon inriktningen ”häst” 
på naturbruksgymnasiet Uddetorp. Trots 
att hon tränar varje dag tror hon inte på en 
framtid som elitryttare.  
– Då måste man vara jätterik, säger hon.  
 
När Frida Levenby var 15 år och skulle välja 
program till gymnasiet fick kärleken till hästar 
styra valet. Det blev naturbruksgymnasiet 
Uddetorp och inriktningen ”häst”. Hon har bott 
ett år på skolan och varje dag efter lektionerna 
tränar hon med sin häst i grenarna hoppning, 
dressyr och fälttävlan. 
– Jag trivs jättebra, säger hon och talar i mun 
på klasskompisen Johanna. De är båda lika 
entusiastiska. 
– Men jag skulle inte vilja bo här utan min 
häst, säger Frida, som åker hem till föräldrarna 
i Grästorp varje helg. 
Frida är klädd i ridställ och har hästsvans. Hon 
har precis krattat sågspån i skolans stall. Det 
som någon kanske skulle tycka var tråkigt 
arbete, tycker Frida är roligt. Det ingår i 
”hästdagen” som är den dag då eleverna får 
vara med hästarna hela dagen. Då rider de i 
hagarna och på ridbanan och får göra praktiska 
sysslor som att mocka rent stallet och köra 
traktor. 

 
Kostnaderna ett hinder 

Eleverna på hästprogrammet läser även vanliga 
ämnen som matematik och samhällskunskap, 
men ofta kopplas dessa till hästhållningen. 
Flera kurser går igenom nödvändiga kunskaper 
för att sköta ett stall och att ha hästar. Man lär 
sig hästens fysik och djursjukvård. 
Frida växte upp med hästar på sina föräldrars 
gård. Utan stödet från föräldrarna hade inte 
Fridas skolgång varit möjlig. Det är så dyrt att  
 

 
äga en häst att Frida inte hade klarat av 
kostnaderna själv.  
– Jag förstår om de sätter gränser ibland, 
annars skulle det inte bli några pengar över till 
min bror, säger hon. 
Frida har tävlat i ridhoppning sedan hon var 10 
år. Ibland är det tävlingshelg och då kostar det 
på. Det är tävlingslicens, startavgift, hyra för 
stallplats och veterinärbesiktning. Men den 
största kostnaden är hästen själv. Hennes 
nuvarande häst är hennes tredje och den 
kostade 40.000 kronor.  
Priserna på hästar är också anledningen att 
Frida knappt drömmer om att tävla 
professionellt i hoppning.  
– För att bli riktigt bra krävs en bra häst, säger 
hon. Malin Baryards nuvarande häst Butterfly 
Flipp är värderad till 35 miljoner kronor. 
– Det kanske finns någon som har kämpat sig 
fram utan pengar, men inte många, säger hon. 
 

Svårt att läsa vidare 
Frida tvivlar även på de andra vägarna inom 
hästbranschen. För att komma in på 
hippologutbildningen måste man klara 
ridprover som bedöms av lärare. Det är en 
eftertraktad utbildning bland dem som håller 
på med ridsport, Sveriges näst största 
ungdomsidrott efter fotboll. Och för att läsa till 
veterinär krävs MVG i alla ämnen. 
Hästskötarjobb finns det dock gott om, men då 
är lönen väldigt låg. 
Men dessa saker är inget som oroar Frida just 
nu. Hon har två år kvar på Uddetorp. Hennes 
föräldrar tycker det är viktigast att hon trivs. 
Ofta när skolan anordnar utflykt med minigolf 
och bad väljer hon att vara ute och rida med 
hästen istället. Det märks att hon har valt rätt 
gymnasieprogram i alla fall. 
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Arbetsrapport, c-projekt 
 
Ämnesval och syfte 
Från att först ha tänkt skriva om EU:s 
jordbrukspolitik valde jag istället att 
skriva om hästsporten. Idén fick jag när 
jag gick över materialet för 
nyhetsartikeln om Vara horse arena. 
Där framkom det hur stor hästnäringen 
är och framförallt hästsporten. Jag 
saknade en lämplig miljö för ett 
reportage om EU:s jordbrukspolitik. 
Detta hittade jag däremot på Axevalla 
travbana. Därför föll valet på ämnet 
hästsport. Jag hade kort avstånd till 
både trav- och ridsportsanläggningar, 
vilket underlättade genomförandet. 
Syftet med artikelserien var att 
undersöka vad som driver de som 
sysslar med hästsport och hur mycket 
pengarna spelar roll inom branschen. 
Dessutom ville jag veta mer om 
skillnaderna mellan trav- och ridsport.  
 
Research samt vinkling, form och 
gestaltning 
Jag gjorde mycket research på Internet 
först. Det fanns inte så många böcker 
som tillförde mycket. Jag läste ATG:s 
och Hästnäringens årsrapporter inför 
faktaartikeln. Inför travreportaget 
talade jag med två travexperter om 
inkomstfördelningen mellan ägare, 
tränare och kuskar. Det underlättade att 
ha lite bakgrund när jag var på plats. I 
personporträtten utgick jag mer från det 
jag redan visste från reportaget och 
nyhetsartikeln. Travet var en snårskog 
att sätta sig in i, men det fanns mycket 
material på Internet att ta hjälp av. 
Till personporträtten kändes det viktigt 
att vara på plats i personernas vardag 
och få lite miljöbeskrivningar.  
Jag följde upp intervjuerna med 
följdfrågor per telefon. 
Artiklarna vinklades utifrån det jag 
ansåg speciellt. I nyhetsartikeln var det  
kontrasten mellan hur litet Vara är och 
storleken på projektet. 
I personporträttet av Hans G, att han 
har rest så mycket genom travet. Innan  
 
 

 
hade han aldrig varit utomlands. Min 
förförståelse var att travet var typiskt 
svenskt. I personporträttet av Frida 
hade jag en viktig sak att lyfta fram, att 
hur bra man än blir inom ridningen så 
är det ändå pengarna som styr i 
slutändan. Det ämnet berörde mig mest. 
I reportaget ville jag få fram en 
övergripande känsla i rubriken, 
nämligen att alla som är inblandade, 
ägare, tränare och kuskar vecka ut och 
vecka in väntar på att få se nästa 
travstjärna. Reportaget följde V5-
kvällen från början till slut. Jag hade tur 
att det sista loppet blev så spännande 
som det blev. Annars tror jag att hela 
reportaget hade fallerat. Det fanns en 
konflikt mellan Hans G och Svanstedt, 
vilket jag ville framhäva för att öka 
spänningen. 
Jag hade gärna kortat ner 
personporträttet på Hans G och förlängt 
porträttet på Frida. Jag tror att 
förhållandena blev sådana eftersom 
Hans G hade mer att berätta efter en 
lång karriär. Sammantaget blev nu 
övervikten på travet jämfört med 
ridsporten. 
 
Etiska problem och överväganden 
Jag hade ett etiskt problem gällande hur 
mycket information jag skulle ta med 
angående misstankarna om Åke 
Svanstedts otillåtna träningsmetoder i 
reportaget. Det blev viktigt att inte 
hävda något innan målet var avklarat. I 
första versionen hade jag mer om 
historien från Svanstedts gård, där Hans 
G hade bott. Ett avsnitt i reportaget 
handlade dessutom om en gammal 
incident där Svanstedt hade kört med 
ett hjul under Hans G:s häst i ett lopp 
och bråket mellan dem efteråt.  Jag 
tänkte att konflikterna skulle höja 
spänningen inför loppen. 
Därför hade jag också med två citat 
från Hans G om Svanstedts metoder. 
Det var inte rätt att ha citaten i texten 
utan att Svanstedt fick komma med sin 
ståndpunkt. Min handledare tyckte 
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överhuvudtaget att det var onödiga 
sidospår. 
Jag valde att ta bort citaten istället för 
att ringa upp Svanstedt. Med eftertanke 
kändes det irrelevant att ha med det.  
I nyhetsartikeln lade jag till kritik mot 
projektet från en lokalpolitiker. Det var 
viktigt att inte låta Mia Forsäng, som 
var en ren marknadsförare, stå 
oemotsagd. 
 
Citatkontroll 
Hans Svennehed ville ha sitt citat 
mailat till sig, vilket jag gjorde. I 
reportaget, personporträtten och 
nyhetsartikeln godkändes citaten över 
telefon eller genom e-mail. 
 
Källförteckning 
www.travsport.se 
www.atg.se 
www.nshorse.se 
www.axevalla.se 
http://www2.ridsport.se 
www.aftonbladet.se 
 
Regeringens skrivelse, 2008:09:167 
Hästen i Sverige, NS, (2000) 
”Hästen – en resurs i dagens samhälle”, 
Dockered, Bo, (2000) 
”Hästnäringens samhällsekonomiska 
betydelse i Sverige”, SLU, Uppsala 
(2004) 
”Hästen i Sverige – betyder 
mer än du tror”- Blom, H (1981)  
 
 
 


