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Slutrapport
Hästens positiva värden – ett filmprojekt
Bakgrund
Under senare år har flera aktörer inom hästnäringen lagt ner mycket arbete på att beskriva hästen
och hästnäringens positiva bidrag till samhällsutvecklingen. Det har gjorts i såväl kvantitativa som
kvalitativa termer. År 2004 gjorde t.ex. SLU på initiativ av HNS den första och hittills enda
samhällsekonomiska analysen av hästnäringen. De nyckeltal som kom fram i studien (omsättning,
sysselsättning, bidrag till BNP, skatteintäkter m.m.) har varit oerhört användbara för att i
kvantitativa termer definiera och beskriva hästnäringen. Siffrorna har fått bred spridning och
används av hästnäringens olika organisationer och av ”hästfolket” men börjar även få spridning
bland politiker och beslutsfattare på olika nivåer.
Även de kvalitativa värdena som hästen ger upphov till har beskrivits i flera rapporter. HNS skrift
Hästen i politiken – betyder mer än du tror från 2006 innehåller vid sidan av de kvantitativa
värdena också en beskrivning av de kvalitativa värden som hästen ger upphov till. Detsamma
gäller för Hästen i kommunen – betyder mer än du tror från 2007. Målgruppen för dessa skrifter
har framför allt varit politiker och beslutsfattare på alla nivåer. Syftet har varit att öka kunskapen
hos beslutsfattare om hästens och hästnäringens betydelse för människan och samhället för att
därigenom få beslutsfattarna att på ett medvetet sätt beakta hästen i samhällsplaneringen.
Många intressen slåss om politikers och beslutsfattares uppmärksamhet. En utmaning för
hästnäringens organisationer när det gäller att nå fram till gruppen beslutsfattare är att dess
kunskaper om hästen och hästnäringen generellt sett är låg. Därför är det viktigt att med olika
medel försöka att synliggöra och beskriva hästens och hästnäringens positiva bidrag till
samhällsutvecklingen.
Avsikten med projektet har därför varit att lyfta fram några av de ”mjukare” värden som hästen
representerar. Viktiga områden är bland annat hästens roll i olika former av rehabilitering (fysisk,
psykisk och social), ridsport som Sveriges största handikappidrott, hästens roll som miljövårdare
samt hästens roll i ett genusperspektiv. Dessa värden har vi velat beskriva på ett känslomässigt
engagerande sätt. Rörlig bild är det bästa känslomediet. Vi har velat producera en engagerande
film som är tydligt berättad och där kärnan i filmen är de positiva värden hästen kan bidra med.
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Syfte och mål
Projektets syfte är att öka kunskapen bland beslutsfattare om hästen och hästnäringens positiva
bidrag till människan och samhället för att därigenom på ett tydligare och mer medvetet sätt få in
hästen i samhällsplaneringen.
Målet är att producera en ca 10 – 15 minuters lång film på DVD och webb film.
Måluppfyllelse
Efter några månaders arbete har vi nu en film, som genom bild, speaker och deltagande personer
bl.a. beskriver hästens positiva roll i rehabilitering, modernt skogsbruk- och skogsvårdsarbete och
som verktyg för kvinnor att luckra upp könsroller när det gäller traditionella yrkesroller och
positioner i organisationer.
Genomförande
Produktionsbolaget Kanal 75 har anlitats som konsult hela vägen från idé till färdigt resultat.
Tidsplan
Filmen finns i en version om ca 10 minuter. Avsikten är att den i filformat ska komprimeras så att
den kan mejlas ut till politiker, beslutsfattare och myndighetspersoner m.fl. i hela landet och ligga
för nedladdning på olika organisationers hemsidor.
Ekonomi
Projektets kostnader har rymts inom den budget som fastställts och inom de medel som äskats
från Jordbruksverket inom satsningen på Livskraftigt hästföretagande.
Kontaktuppgifter
För kontakt med HNS och ytterligare information om HNS och projektet hänvisas till
www.nshorse.se.

2

