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Bakgrund

• Sedan 1974 har svensk trav- och galoppsport verkat och utvecklats 
verksamhetsmässigt, skattemässigt och administrativt inom ATG-modellen. 
Detta har möjliggjorts genom att ATG erhållit ensamrätt för vadhållning på 
hästsport där hela överskottet tillförts trav- och galoppsporten.

• Sedan den 1 januari 2019 gäller istället ett licenssystem där alla som verkar på 
den svenska spelmarknaden ska ha behörigt tillstånd. 

• ATG är nu en aktör på en konkurrensutsatt licensmarknad med över 80 
licenshavare där det bl.a. finns flera starka internationella konkurrenter. 

• Omregleringen har även ställt travets styrmodell i fokus och visat ett behov att 
stärka och utveckla organisationen gällande bl.a. beslutsmässighet och 
utvecklingskraft

• Rådslaget fokuserar på tre organisationsalternativ: 

• Alternativ ett – uppdatering av nuvarande modell med förtydligade 
avtalsförhållanden mellan Svensk Travsport och travsällskapen

• Alternativ två – ekonomisk förening med travsällskapen och travklubbar 
som ägare

• Alternativ tre – ekonomisk förening med hästägare och aktiva som 
ägare
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Rådslagets fyra huvudfrågor

1. Under det senaste året har frågan om travets organisation utretts och varit 
uppe för diskussion. Vilka skäl ser ni till att det behöver göras en 
förändring?

• Marknad

• Ekonomi

• Skatter

• Beslutsfattande

• Utveckling av verksamhet

• Inflytande

• Annat
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2. Vilket av de nedan skisserade organisationsalternativen (1, 2 eller 3) ser ni 
som bäst för travets framtid? 

• Varför?

• Marknad

• Ekonomi

• Skatter

• Beslutsfattande

• Utveckling av verksamhet

• Inflytande 

• Annat

3. Ser ni det som möjligt att gå in i en beslutsprocess vid formella 
stämmor i denna fråga under 2021 och att avsluta med kvitterande 
stämmobeslut under 2022?

• Varför? 

• Varför inte?

4. En viktig del i utvecklingen av det svenska travet är att varje bana utvecklas 
utifrån sina förutsättningar. Vilken position ser ni för er bana i framtiden? I vilket 
organisationsalternativ kan den bäst utvecklas? 

• Position?

• Elitbana

• Tävlingsbana

• Träningsbana

• Stark utveckling av hästnäringen

• Annat

• Vilket av organisationsalternativen (1, 2 eller 3) stödjer utvecklingen av er 
position? 
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Omvärld och nuläge
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Det finns väsentliga omvärldsfaktorer som påverkar travsporten i Sverige

Politisk 

påverkan

Ekonomisk 

påverkan

Social 

påverkan

Teknologisk 

påverkan

Miljö-

påverkan

Juridisk 

påverkan

• Spelomreglering – sedan 2019-01-01 gäller ett licenssystem där alla som verkar på den svenska 

spelmarknaden ska ha behörigt tillstånd. Samtidigt införs fri prissättning på spel och det står 

licensierade spelbolag fritt att använda travets lopp utan att behöva ersätta travsporten.

• Förändrad skattesituation. Sedan 2019-01-01 gäller att ordinarie svensk skattelagstiftning ska 

tillämpas för det svenska travet. 

• Sportspel vs totalisator – risk för ändrad balans då spelarna vänjer sig vid fasta odds. Fasta odds är i 

grunden en lågmarginalprodukt.

• Finansiella flöden – ändrade förutsättningar för ATG:s speciella situation

• Ändrad konkurrenssituation gällande intäktsströmmar

• Spelmarknaden krymper 

• Nedgång i näringen globalt

• Coronapandemin – konsekvenser?

• Demografi – förändrad åldersstruktur påverkar travsporten på olika sätt. Viktigt att fånga upp 

samtliga väsentliga befolkningsströmmar. 

• Synen på djur – djurrättsfrågor kan i en framtid komma att påverka travet

• Positiv syn på hästföretagandet

• Digitalisering har förändrat konsumtionen av sporten och spelen

• Konsumenten ställer höga krav på att det ska finnas en digital produkt för hela den digitala kedjan –

där är den svenska travsporten inte idag

• Förändrad mediakonsumtion

• Hållbarhet – hållbarhetsfrågan är högt upp på agendan. Positiva och negativa miljöeffekter av 

travsporten kommer få allt större betydelse i framtiden. 

• Statligt inflytande i ATG kvarstår även efter omregleringen

Omvärldsfaktor Beskrivning

Not: sammanfattning av tidigare omvärldsanalyser genomförda inom det svenska travet.

Travsporten 
i Sverige
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Påverkan
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påverkan
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Social

påverkan

T

Teknologisk

påverkan

E

Miljö-
påverkan

L

Juridisk

Påverkan



Legal struktur - koncern
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NY LEDNINGSSTRUKTUR 

STRATEGISKA FRÅGOR 

STRATEGISKT SAMRÅD

Ordförande 

travsällskapen och BAS 

(2ggr/år)

8 Travbanechefer + VD 

(ca 6 ggr/år)

Förbund/Banservice

Hästvälfärd

Avel

Förbundsjuridik

Sport

Marknad & Kommunikation

Utbildning

Ekonomi, HR, Juridik, IT

Styrelse ST

Fullmäktige Valberedningen 

ST Förbund (VD)

Förtroenderådet

Operativa banrådet –

Beslutande organ

Travsällskap 

Basorganisationer

B

B Travbanor

B

Sportsamråd

Kommunikations- och 

marknadssamråd

Utbildningssamråd

Referensgrupp B

Referensgrupp B/B

OPERATIVA FRÅGOR

B B B B B B B

Löpande 

strategiskt 

arbete för att 

fånga upp 

förtroende-

valdas input 

Behandlar operativa 

frågor med direkt bäring 

på banornas 

verksamhet.

FUNKTIONSSPECIFIKA 

SAMRÅD

Varje samråd och Operativa banrådet 

kommer att ha en fastställd 

arbetsordning. 

YTTERLIGARE 

SAMVERKANSORGAN

• BAS-möten

• SFH

• Avelsråd

• …
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Tre områden inom travet som kräver uppmärksamhet idag 

Not: *Med investeringar avses långsiktiga materiella satsningar i framför allt anläggningar. Därutöver finns även ett underhållsbehov.
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Med målbilden att skapa tillväxt i det svenska travet, vad gäller såväl antal hästar som aktiva, så finns det ett antal områden att arbeta med. 

Utmaningarna har kategoriserats in i tre huvudområden: 

Marknad Effektivitet Investeringar*

Otillräckligt marknadsfokus

• Det finns idag ett otillräckligt marknadsfokus, med 

svårighet att möta förväntningar från olika 

kundkategorier. Detta är en fråga för hela travet.

Kompetens

• Finns behov att förstärka med fördjupad 

kompetens inom utvalda nyckelfunktioner.

• Särskilt viktigt med kompetensdjup inom t.ex. 

affärsutveckling, marknad och säkerhet.

Affärsutveckling

• För det samlade travet finns idag en 

produktionsinriktning. Behov av att utveckla och 

skapa nya affärer.

Resurser

• Finns en möjlighet att använda travets resurser 

mer effektivt för att stärka värdeskapandet. 

• Finns möjliga synergier, t.ex. vad gäller intäkter, 

inköp, personal och övriga kostnader. 

• Finns behov att stärka affärsperspektivet.

Investeringar

• Mycket omfattande uppdämt underhållsbehov

• Behov att stärka arbetet med utveckling och 

innovation. 

• Framtidsinvesteringar som möter kundkrav och 

olika segment görs inte i tillräcklig utsträckning.

• Otillräckliga balansräkningar och eget kapital, 

därmed svaga förutsättningar att satsa på 

innovation.

• Investeringsbeslut behöver möta kundkrav från 

t.ex. travpubliken samt även objektiva 

verksamhetskrav

• Otillräckligt framtidsfokus. Behov av att prioritera 

investeringar.

Finansiering

• Avsaknad av samlad balansräkning försvårar hög 

kapitaleffektivitet.

• Komplexa finansiella flöden skapar höga 

transaktionskostnader.

1 2 3

Behov att stärka beslutskraft

Dagens strukturmodell gör det svårt att skapa bra beslut för helheten 

Särintressen har stort inflytande och lyckas understundom stoppa beslut
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Vi mår bra 

tillsammans 

med hästar



Grovt skisserad målbild för det svenska travets framtid
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Travet växer och får nya aktiva i form av hästägare, tränare, uppfödare samt ökad engagerad publik

Travet klarar generationsskiftet

Banorna utvecklar sig utifrån uppdrag som kan variera och spegla det lokala behovet

Verksamheten drivs i sund ekonomisk balans där resurser används effektivt

Travet investerar för framtiden

Travets aktiva och medarbetare känner stolthet och framtidstro och agerar i samverkan för travets utveckling

Travet drivs med ett starkt varumärke i en hållbar affärsmodell
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Organisationsalternativ
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Organisationsalternativ ett –

uppdatering av dagens organisationsmodell



Alternativ ett – uppdatering av dagens organisationsmodell
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Svensk Travsport 

Styrelse

VD

ATG

Ägs till över 90 %

TR Media 

AB

Nuvarande bolag

HAC AB
Svensk 

Travsport AB

Dotterbolag

Ideell förening

Ideella föreningar – lokala styrelser

TravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravsällskap
TravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarBAS-organisationer

Ideella föreningar – lokala styrelser

TravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbar

Ideella föreningar – lokala styrelser

Ägare



Alternativ ett – uppdatering av dagens organisationsmodell
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Ägarorganisation – beskrivning

• Utveckla och säkra samarbetsmodellen

• Ägarorganisationen är densamma som tidigare, och Svensk 

Travsport ägs fortsatt av travets intressenter:

• 33 travsällskap

• 7 basorganisationer

• 37 travklubbar 

• Fullmäktige utgår ifrån nuvarande modell. En ny 

fullmäktigefördelning bör skapas över tid, där styrelsen ej har platser 

i fullmäktige.

• Förtroenderådet finns kvar som rådgivande organ för Svensk 

Travsports styrelse

• Samtal med staten om dess roll avseende ATG.

Tydligare struktur

• Modellen bygger på att relationerna mellan de 

olika organisationerna sker i enlighet med 

uppdaterade avtal samt tydligare 

beslutsstruktur och klargjorda ägardirektiv.
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Organisationsalternativ två –

ekonomisk förening som ägs av travsällskapen och travklubbar



Alternativ två – ekonomisk förening som ägs av travsällskapen
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Svensk Travsport 

Styrelse

VD

ATG

Ägs till över 90 %

TR Media 

AB

Nuvarande bolag
Lokalt dotterbolag

Kommersiell verksamhetKommersiell verksamhetKommersiell verksamhetKommersiell verksamhetKommersiell verksamhet HAC AB
Svensk 

Travsport ABKommersiell verksamhet

Dotterbolag

Ekonomisk förening

Dotterbolag – lokala styrelser

Ideella föreningar – lokala styrelser

TravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbar
Travsällskap och

travklubbar

Affärsområde

Koncern

Ägare

Svensk Travsport och travbanorna samlas under en koncern med en ekonomisk förening som moderföretag. 

Travsällskapen och travklubbarna är ägare.



Alternativ två – ekonomisk förening som ägs av travsällskapen
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Ägarorganisation – beskrivning Ägarstyrning

• Svensk Travsport omvandlas till en ekonomisk förening som 

ägs av travets intressenter:

• 33 Travsällskap

• Travklubbar

• Alternativ två säkrar att travets intressenter har fortsatt roll i 

styrning och utveckling av travet. 

• Inga andra ägare som ställer krav på verksamheten. 

• BAS-organisationer medverkar i strategiska frågor och utser 

särskilda ledamöter i förtroenderådet. 

• Samtal med staten om dess roll avseende ATG.

• Samlade resurser på nationell nivå för helhetsfrågor gällande 

affärsutveckling, marknad, hållbarhet med mera. 

• Lokala travsällskapen kan därmed fokusera på ägarrollen, den

ideella verksamheten samt ge förslag till styrelseledamöter för 

lokala styrelser för banor

• Ägarfördelningen bör spegla sportslig aktivitet och avgörs 

baserat på medlemmarnas sportsvolymer och insatt kapital i 

form av främst fastigheter. 

• Ägarstyrningen sker genom fullmäktige, vars fördelning baseras 

på ägarfördelningen

• Varje travsällskap erhåller minst en fullmäktige och 

därutöver ytterligare en fullmäktige för varje hel procent 

ägande.

• Ägarstyrningen utvecklas genom ägardirektiv och 

kapitalplan.

• Viktigt med en balanserad fullmäktigefördelning, 

förslagsvis genom att införa ett tak på inflytande

• Verksamheten vid varje travbana drivs av ett dotterbolag med 

lokal ledning och lokal styrelse, ägd av Svensk Travsport

• Travsällskapens fastigheter överlåts till de lokala 

dotterbolagen och erhåller ägande i den ekonomiska 

föreningen som kompensation 

• VD för respektive lokala dotterbolag rapporterar till sin 

lokala styrelse vilken består av lokalt förankrade 

ledamöter samt en representant från Svenska Travsports 

koncernledning



Alternativ två – ekonomisk förening med den ideella verksamheten i 
travsällskapen
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Travsällskapen får tre principiella frågor att arbeta med i den nya modellen:

1. Ägare till Svensk Travsport ek för

2. Ansvarig för ideell verksamhet inom sällskapen

3. Ge förslag på bemanning till lokala styrelser för banor

Principiellt är det upp till varje sällskap att formera sin verksamhet, men följande grundbultar föreslås som viktiga moment för sällskapen i den ideella 

verksamheten:

Uppdrag

Viktiga roller 

i den ideella 

verksamheten

• Främja travsporten och det svenska travet – sällskapen tar en ledande roll i att driva ett ökat intresse för och tillväxt inom 

den svenska travsporten

• Sprida den positiva bilden av det svenska travet – fungera som ambassadörer och öka och fördjupa intresset för det 

svenska travet

• Öka intresset för travsport – verka för ett fortsatt och ökat intresse för det svenska travet

• Rekrytera medlemmar – engagerat arbete för att attrahera fler medlemmar till sällskapen och till travsporten. Aktivt arbete för 

att attrahera fler hästägare, fler besökare till arrangemang samt fler ungdomar.

• Fungera som träffpunkt och socialt nätverk för det svenska travet
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Organisationsalternativ tre 

– ekonomisk förening som ägs av hästägare och aktiva



Alternativ tre – ekonomisk förening som ägs av hästägare och aktiva 
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Svensk Travsport 

Styrelse

VD

ATG

Ägs till över 90 %

TR Media 

AB

Nuvarande bolag
Lokalt dotterbolag

Kommersiell verksamhetKommersiell verksamhetKommersiell verksamhetKommersiell verksamhetKommersiell verksamhet HAC AB
Svensk 

Travsport ABKommersiell verksamhet

Dotterbolag

Ekonomisk förening

Dotterbolag – lokala styrelser

Fysiker & Bolag

TravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbarTravklubbar
Hästägare och

aktiva

Affärsområde

Koncern

Ägare

Svensk Travsport och travbanorna samlas under en koncern med en ekonomisk förening som moderföretag.

Hästägare och aktiva är direktägare.



Alternativ tre – ekonomisk förening som ägs av hästägare och aktiva 
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Ägarorganisation – beskrivning Ägarstyrning

• Svensk Travsport omvandlas till en ekonomisk förening som 

ägs av hästägare och aktiva.

• Alternativ tre säkrar att nuvarande intressenter har fortsatt roll i 

styrning och utveckling av travet. 

• Inga andra ägare som ställer krav på verksamheten. 

• Samtal med staten om dess roll avseende ATG.

• Samlade resurser på nationell nivå för helhetsfrågor gällande 

affärsutveckling, marknad, hållbarhet med mera

• Ägarmodellen bygger på att hästägare och aktiva tillför 

insatskapital där en medlem motsvarar en röst

• Nuvarande bandistrikt används för en representativ modell för 

fullmäktigefördelning

• Verksamheten vid varje travbana drivs av ett dotterbolag med 

lokal ledning och lokal styrelse, ägd av Svensk Travsport

• Travsällskapens fastigheter överlåts till de lokala 

dotterbolagen.

• VD för respektive lokala dotterbolag rapporterar till sin 

lokala styrelse vilken består av lokalt förankrade 

ledamöter samt en representant från Svenska Travsports 

koncernledning
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Beslutsgång



Sammanställning – beslutsgång 
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• Utveckla och säkra 

samarbetsmodellen mellan 

Svensk Travsport och 

travsällskapen enl alternativ ett

• Avstämningar hos resp

travintressent

Beslut på Svensk Travsports 

stämma

Avstämning hos resp

travintressent

• Fatta konfirmerande beslut  om 

modellen vid Svensk 

Travsports stämma

• Samtal med staten om dess 

framtida roll avseende ATG

Avslutande stämma hos 

Svensk Travsport

• Utveckla beslutsförslag 

alternativ två eller tre (extra 

fullmäktige)

• Beslut om att inleda 

beslutsprocess för alternativ 

två eller tre (stämma)

• Beslut huruvida man avser att 

medverka i det presenterade 

alternativet

• Krav på stämmobeslut 

(normalt vid två tillfällen) 

eftersom det handlar om beslut 

om verksamhetsöverlåtelse 

och stadgeförändring

Beslut på Svensk Travsports 

stämma

Beslut hos respektive 

travintressent

• Ytterligare stämma för att fatta 

slutligt beslut om alternativ två 

eller tre 

• Kräver tillräcklig uppslutning 

hos travintressenterna

• Samtal med staten om dess 

framtida roll avseende ATG

Avslutande stämma hos 

Svensk Travsport

Alternativ ett 

Alternativ två 

och tre

1 2 3
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Beslutsgång, alternativ två och tre 

2020 2021 2022 2023
sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb

Möten/Rådslag 2020

Alternativ bearbetas och detaljutreds

Aktivitet

Inriktningsbeslut av extra fullmäktige

Beslutsstämma och formellt bildande 
av Svensk Travsport ek för

Beslut från årsstämma

Slutförslag från förtroenderåd

Svensk Travsport Ekonomisk Förening 
startar sin verksamhet

Beslutsmöten i travsällskap, 
BAS-organisationer och travklubbar

Notera att det blir en 

enklare beslutsgång vid 

alternativ ett
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Gruppdiskussion



Rådslagets fyra huvudfrågor

1. Under det senaste året har frågan om travets organisation utretts och varit uppe för 
diskussion. Vilka skäl ser ni till att det behöver göras en förändring?

• Marknad- förändrad konkurrenssituation i relation till andra spelföretag

• Ekonomi- förändrade finansiella flöden inom travet

• Skatter- ny skattesituation i och med omreglering

• Beslutsfattande- behov av ett utvecklat beslutsfattande som både är effektivt och 
väl förankrat

• Utveckling av verksamhet- behov av att kraftsamla inom viktiga funktioner som 
affärssamarbeten, marknadsföring och säkerhet med flera

• Inflytande- behov av att travintressenterna får ett effektivt inflytande i rätt frågor

• Annat
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2. Vilket av de nedan skisserade organisationsalternativen (1, 2 och 3) ser ni 
som bäst för travets framtid? 

• Varför?

• Marknad

• Ekonomi

• Skatter

• Beslutsfattande

• Utveckling av verksamhet

• Inflytande 

• Annat

3. Ser ni det som möjligt att gå in i en beslutsprocess vid formella 
stämmor i denna fråga under 2021 och att avsluta med kvitterande 
stämmobeslut under 2022?

• Varför? 

• Varför inte?

4. En viktig del i utvecklingen av det svenska travet är att varje bana utvecklas 
utifrån sina förutsättningar. Vilken position ser ni för er bana i framtiden? I vilket 
organisations-alternativ kan den bäst utvecklas? 

• Position?

• Elitbana

• Tävlingsbana

• Träningsbana

• Stark utveckling av hästnäringen

• Annat?

• Vilket av organisationsalternativen (1, 2, 3) stödjer utvecklingen av er 
position? 
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Konsekvenser
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Sammanställning av viktiga konsekvenser för de tre alternativen

Alternativ 1

En utveckling av dagens 

organisationsmodell

Alternativ 2

Ekonomisk förening som ägs av 

travsällskapen 

Alternativ 3

Ekonomisk förening som ägs av aktiva 

och hästägare 

Verksamheten
Svårigheter att skapa effektivitet genom 

samordning och best practice

Möjligheter till effektivitet genom samordning 

och lokal utveckling i särskilda bolag för 

banorna

Utveckling utifrån banornas uppdrag

Möjligheter till effektivitet genom samordning 

och lokal utveckling i särskilda bolag för 

banorna

Utveckling utifrån banornas uppdrag

Beslutsfattande Komplexa beslutsprocesser Koordinerade beslutsprocesser i en koncern Koordinerade beslutsprocesser i en koncern

Koncernstyrning Federativ modell Koncernmodell Koncernmodell

Finans Begränsade förutsättningar för investeringar

Begränsade synergier

Samlad balansräkning 

Möjlighet till prioriterade investeringar

Begränsade synergier

Samlad balansräkning 

Möjlighet till prioriterade investeringar

Ägarstyrning
Behöver utvecklas genom ägardirektiv och 

kapitalplaner

Utgår från genomarbetade ägardirektiv och 

kapitalplaner

Sällskapen får en nyckelroll i detta arbete

Utgår från genomarbetade ägardirektiv och 

kapitalplaner

Distriktsorganisationen får en nyckelroll i 

detta arbete

Lokal förankring Stark lokal koppling
Behov för sällskapen att tydliggöra sin nya 

roll

Behov att utveckla lokal förankring i den 

ekonomiska föreningens 

distriktsorganisation

• Konsekvens som innebär positiv möjlighet

• Konsekvens att bearbeta

• Kritisk konsekvens




