Enkät till företagsledare som bidrar till den svenska hästnäringen i xxxx kommun
% Tillverkning av övriga hästrelaterade produkter

1. Vad är företagets anknytning till hästnäringen?
Om det är fler alternativ markera med %
%Travträning

% Hästtransportering
% Slakteriverksamhet

% Galoppträning

% Försäkringsverksamhet

% Brukskörning

% Veterinär

% Turism-/Ridlägerverksamhet

% Hovslagare

% Avel & uppfödning

% Tävlingsryttare/kusk

% Försäljning häst
% Uthyrningsverksamhet (Stallplats, lösdrift, bete, transport )

% Övrig friskvård häst(massage mm.)
% Annat

% Foder/ströproduktion, gödselentreprenad
% Detaljhandel (inkl. utrustning, foder, övr. hästprodukter)
% Utbildning, nämligen:……………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

(ex: ridskola, privat utbildning av ryttare/häst/kusk)
2. Vilken juridisk form har företaget?
Aktiebolag
Handelsbolag/Kommanditbolag

Enskild firma

3.a Hur många anställda/heltidstjänster har företaget?
Bedriver enskild firma med endast mig själv sysselsatt
Säsongs-/deltidsanställda, sammanlagt timmar per år:………………………………………………..
Praktikanter, sammanlagt timmar per år: ……………………………………………………………….
1-2 heltidsanställda
3-5 heltidsanställda
Fler än 5 heltidsanställda
3.b Hur mycket betalar företaget ut i bruttolön/år ……………………………………………………………..SEK
4. Hur många obetalda timmar hjälper familj och vänner till med på företaget i veckan?....................... timmar
5. Hur stor är företagets totala årsomsättning?
- 50 000
50 001- 250 000
250 001- 500 000
500 001-1 000 000
1 000 001-5000 000
5 000 0016. Hur stor procentsats av företagets totala omsättning utgörs av hästverksamhet?
Under 20%
21-40%
41-60%
61-80%
81-100%
7.a Är företagets hästverksamhet lönsamt i dagsläget, dvs täcker intäkterna alla utgifter för verksamheten?
Ja
Nej
7.b Om ja, tar du som företagsledare ut en rimlig lön?
Ja
Nej
8. I fall du använder hästar i din verksamhet hur många av dessa bidrar till intäkter för företaget?
……………… av totalt ……………………hästar
9 a. Ser du expansionsmöjligheter inom din hästverksamhet inom de närmaste 12 månaderna?
Ja, inom vilket/vilka verksamhetsområden ……………………………………………………………………………………………………………………
Nej, därför att …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Hur tror du omsättningen ser ut om 12 månader? Tror du att den har
Ökat med …………………%

Oförändrad ……………….%

Minskat med ……………..%

11. Hur stor procentsats av dina kunder kommer från:
…………...% Lokalt inom kommunen?
…………...% Utom kommunen?
…………...% Utom landet?
=100 %
12. Hur stor procentsats av inköp relaterade till din hästverksamhet kommer från:
………% Lokalt inom kommunen? Typ av inköp:………………………………………………………………………………………………………………
……...% Utom kommunen? Typ av inköp:……………………………………………………………………………………………………………………
………%Utom landet? Typ av inköp:……………………………………………………………………………………………………………………………
=100 %
13. Om du gör större inköp av huvudsaklig produkt till ditt företag utanför kommunen beror det på?
Produkten …………………………………… finns ej
Produkten …………………………………… är billigare
Produkten …………………………………… är av bättre kvalitet
Okunskap om ……………………………….. leverantörer på orten
14. Vilket postnummer finns ditt företag på? ……………………………………………………………………
15. Hur stor del av din arbetstid arbetar du med din hästverksamhet?
100%
……% resterande av tiden arbetar jag med …………………………………………………………………………………………………………..
16. Vad har du för utbildning?
Grundskola
Gymnasial eller motsvarande
Universitets-/högskoleutbildning eller motsvarande
Annan utbildning………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17. Hur gammal är du?

20-35 år

35-50 år

18. Kön:

Man

Kvinna

50-70 år

19. Hur väl anser du att: Gradera följande frågor på en skala från 1 till 6, där 1 är sämst och 6 är bäst.
Kontakten med kommunen fungerar? (administrativa enheter)
1 2 3 4
Kommunala servicen fungerar?
1 2 3 4
Icke- kommunal servicen fungerar? (livsmedelsbutiker, posten, apotek)
1 2 3 4
Kommunikationerna i kommunen fungerar? (bussförbindelser, vägar, internetanslutning)
1 2 3 4

5
5
5
5

6
6
6
6

20. Hur är:
Tillgången på lämpligt foder i kommunen?
Tillgången till service specifikt riktat mot häst i kommunen? (veterinär, hovslagare)
Tillgången till ridvägar/ridleder i kommunen?
Tillgången till betesmark i kommunen?
Tillgången på gödsel deportering?

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

21. Vad är din kommun duktig på gällande hästfrågor?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
22. Vad skulle din kommun kunna bli bättre på gällande hästfrågor? (Konkreta förslag på vad kommunen kan göra för att ”bli mer hästvänlig”)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23. Vad anser du att hästnäringen bidrar till för
Kommunen ……………………………………………………………………………………………………………………..............................................................
Sverige ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tack för hjälpen! Med vänlig hälsning xxxx kommun
Namn och kontaktuppgifter

