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Vi kommer alltid blicka tillbaka på åren 2020 och 
2021 som väldigt speciella. Även om 2020 var 
ett mer extremt år med stora omställningar på 
grund av Covid 19-pandemin så var också förra 
året i mångt och mycket påverkat av pandemins 
effekter. Men från den första vågen av pande-
mieffekter så har travsporten gemensamt lyckats 
ta sig igenom de här åren stärkta och vi har sam-
tidigt lyckats hålla i gång vårt utvecklingsarbete.  
 
För många verksamheter så har de två senaste åren inne-
burit stopp i maskineriet och väntan på ett nytt normal-
läge. Där har travet lyckats att både hålla i gång den 
dagliga verksamheten och samtidigt genomfört ett stort 
förändringsarbete på både operativ och strategisk nivå. 
Travsporten har fått fortsätta att verka i en osäker värld 
med många små och snabba beslut utifrån myndigheter 
och regeringens besked. Att som under 2020 stänga ner 
publikplatser och sätta upp säkra rutiner var en sak, att 
som under 2021 sakta öppna upp med restriktioner som 
ständigt förändras är en helt annan. Men genom tydlig-
het, beslutsamhet och gemensamma ansträngningar har 
travsporten tillsammans kunnat öppna travbanorna igen 
på ett säkert sätt.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING  
UNDER ÄNNU ETT SPECIELLT ÅR

En långsiktig plan för en levande travsport
Tack vare att travsporten lyckats hålla i gång verksam-
heten under pandemin har vi också lyckats att sanera 
ekonomin. Det har varit några ekonomiskt tuffa år efter 
omregleringen av spelmarknaden där målet att uppnå en 
ekonomi i balans låg några år fram i tiden. Men tack vare 
två mycket starka år kan vi nu konstatera att målet upp-
fylldes i för-tid och vi kan redan nu börja blicka framåt 
mot långsiktiga satsningar för att utveckla travsporten.
 
Det är lätt att tappa fokus på målet när de ekonomiska 
tiderna är goda. Förhastade och kortsiktiga satsningar 
som inte ger ett hållbart resultat är tyvärr något vi sett 
inom travsporten tidigare. Den här gången är dock an- 
norlunda. Efter omregleringen av spelmarknaden ansva-
rar Svensk Travsport på ett helt annat sätt för helheten 
och vi äger vår gemensamma ekonomi på ett helt nytt 
sätt. Under året har Svensk Travsport ihop med landets 
travsällskap och intresseorganisationer formulerat en 
långsiktig affärsplan som sträcker sig mellan 2022 och 
2024. För en verksamhet som i snart 50 år levt år för år 
är det här ett stort steg framåt. 
 
Syftet med affärsplanen har varit att hitta en stabil och 
hållbar ökning av medel till sporten genom en tydligt 
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formulerad plan för vilka investeringar och satsningar 
som ska göras för att utveckla travsporten. Affärsplanen 
omfattar också hela travet så att vi gemensamt kan styra 
mot samma mål. Nu ser vi en ny bottenplatta av medel 
till sporten och vi ska använda den klokt och långsiktigt.
 
Jag kan även se ett stort framsteg och en framtidstro i de 
verksamhetsplaner som alla medlemmar, travsällskap och 
intresseorganisationer, numera gör. Med större resurser 
och en långsiktig plan vågar nu fler och fler göra satsnin-
gar som kommer travsporten till godo på bred front. En 
mycket positiv tendens.

En ny styrmodell tar form
Svensk Travsport har under en längre tid sett över sin 
organisation. Det handlar dels om den rent affärsmässiga 
uppsättningen med våra dotter- och intressebolag, dels 
hur den medlemsstyrda ideella föreningen ska fungera. 
Arbetet startade med en omfattande organisationsutred-
ning 2019 och därefter har vi arbetat med att förankra 
och diskutera med alla medlemmar hur vi inom trav- 
sporten ska organisera oss för att bli så starka som möj- 
ligt gemensamt. Förra året blev året då vi gick från ord 
till handling och i en tydlig process framåt började ta 
beslut för att kunna förändra ledningsstruktur och orga- 
nisation. Nya råd har tillkommit och gamla forum har 
försvunnit för att vi tillsammans ska kunna ta bättre, mer 
för-ankrade och snabbare beslut. De sista pusselbitarna 
läggs på plats under Svensk Travsports fullmäktige i april 
2022, men vi har redan tagit avgörande beslut på vägen. 
Jag tror att den nya strukturen kommer vara bra för trav- 
sporten som helhet, men ingenting görs av sig självt. En 
mycket viktig del är att alla som är verksamma inom den 
svenska travsporten också kan se laget före jaget och sin 
del i helheten. Först då kommer vi kunna kraftsamla 
och få utväxling på det lokala engagemanget ihop med 
gemensamma processer och centrala funktioner.
 
Hållbarhet en överlevnadsfråga
Under året har Svensk Travsport tagit ett stort och lång- 
siktigt grepp på hållbarhetsfrågorna. Vi vet att de här 
frågorna påverkar hela samhället och travsporten är inget 
undantag. Travsporten är brokig och omfattar alltifrån 
verksamheten på banor men även alla aktiva och de 
gårdar de bedriver sina rörelser på. Svensk Travsports 
uppdrag som gemensam organisation för travsporten är 
att, förutom att självklart säkerställa alla hållbarhets-
aspekter i den egna verksamheten, leda arbetet med att 
ta fram hållbarhetsstrategi och handlingsplaner som kan 
gälla hela sporten. Arbetet inleddes i slutet av året och 
mer går att läsa i den omfattande hållbarhetsrapporten i 
den här årsredovisningen.
 
Ett område som vi däremot alltid har jobbat med, och ska 
jobba med, är hästvälfärden. Under året har vi skruvat 
upp det arbetet ännu mer genom att tillföra både kompe-
tens och resurser, där antidopningshunden Lykke kanske 
är den mest uppmärksammade. Svensk Travsports vikti-
gaste och främsta uppgift är att säkerställa att de hästar 
som tävlar i våra lopp också mår så bra de bara kan. Vi 

ska vara världsledande avseende hästvälfärd, djurskydd, 
djuretik och tävling på lika villkor. 
 
Värt att lyfta fram här är också arbetet med åtstramning 
av reglementet kopplat till körspö. Drivning är nu inte 
längre tillåtet utan körspö ska enbart användas för kor-
rigering och kommunikation med hästen. Den svenska 
travsporten ska vara ett föredöme och vårt initiativ har 
också uppmärksammats internationellt. Våra nordiska 
grannar Finland och Danmark har valt att i princip kopi-
era vår nya regeltext.
 
Den digitala resan fortsätter
Under två år har som sagt våra läktare gapat mer eller 
mindre tomma på grund av pandemin. Samtidigt har 
vårt arbete med att digitalisera kundresan för våra be-
sökare rullat på med oförändrad kraft. Vi har nu kommit 
långt med att i princip alla banor erbjuder sina kunder 
digitala biljetter. Dessutom har de utdaterade fysiska 
årskorten även tillgängliggjorts digitalt och kan nu också 
kan användas av fler, framför allt fler hästägare. Men det 
är bara början på det arbete som ligger framför oss. Ska 
travsporten vara en modern och attraktiv sport behöver 
vi nu ta våra nya och gamla kunder i handen och an-
passa den upplevelse vi erbjuder på bana för att passa 
många olika målgrupper. Absolut genom att ta hand om 
vår kärnpublik, men också med blicken mot den mer 
flyktiga publiken som besöker en travbana någon gång 
då och då. Även om konkurrensen om människors tid 
och pengar är hård, samt att travet har en mycket bra 
tv-produkt, finns det många kvar att övertyga om att trav 
faktiskt är bäst på plats.
 
En sport att vara stolt över
I den marknadsundersökning som genomfördes 2020 
kunde vi konstatera att travsporten absolut har sina ut- 
maningar, men också så oerhört mycket positiva aspekter 
som vi borde vara mer stolta över. Under året har vi ar-
betat med en kampanj just för att lyfta fram allt positivt 
som finns inom travsporten. Vi kallar kampanjen, som 
rullas ut under första halvan av 2022, för ”Vi är Sporten” 
och den handlar just om att lyfta allt det som förenar och 
engagerar oss. Det vill säga hästen, samarbetet, förvänt-
ningarna och spänningen. Kampanjens målsättning är 
att få alla inom travsporten att räta på ryggen och se allt 
det som gör att vi faktiskt älskar att vara en del av den 
här sporten. Travet har väldigt många mervärden som är 
attraktiva för många och vi vill att fler ska upptäcka vår 
fantastiska sport.
 
När pandemin nu börjat släppa sitt grepp över oss alla 
kan vi gå in i 2022 med tillförsikt, framtidstro och 
faktiskt börja arbeta för en utveckling av travsporten. 
Det finns utmaningar men med stärkt ekonomi och ett 
gemensamt arbetssätt känns det nu som att vi faktiskt 
har förutsättningar för ytterligare stärka travsporten och 
skapa förutsättningar för tillväxt. 
 
Maria Croon  
VD, Svensk Travsport 
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SVENSK TRAVSPORTS AVELSAVDELNING
Svensk travavel har utvecklats från att i första hand vara en importerande nation av 
avelshästar och avelsmaterial till att bli en exporterande hästnation

Avelsavdelningen bygger på att Svensk Travsport är av staten bemyndigad som stamboksförande organisation för travhästar. Avdelningen 
hanterar därvidlag bland annat fölregistreringar, identifiering, signalement och märkning av hästarna, namnärenden, ägarskiften, pseudonymer 
och personregistrering. Avdelningen handhar även in och utförsel till stamböckerna, så kallade definitiva importer och exporter, samt avelsvär-
dering av hingstar. 

Antalet betäckta ston varje år är en värdemätare på 
marknaden och utgör också grunden till de hästar som 
ska tävla på banorna om några år. Färre betäckta ston 
resulterar med ett antal års fördröjning i ett mindre häs-
tunderlag för både tävlingar och spel.  

Från importerande till exporterande avelsnation
2021 års betäckningssiffror visar en liten minskning av 
antalet betäckta varmblodsston med 97 ston till 4 545 
jämfört med föregående års 4 642. Antalet betäckta ston 
för kallbloden ökade något i år igen (+28) och nådde 
681 ston. För första gången i modern tid passerade 
de svenska betäckningssiffrorna de norska (656 ston). 
Även i år ökade betäckningar med hingstar uppstallade i 
Sverige. Båda raserna räknar betydligt fler betäckta ston 
än under bottenåren 2012–2014. 
 
Svensk uppfödning och den svenska hingstparken har 
kommit alltmer i fokus under senare år. Svensk travavel 
har gått från att vara en importerande till att bli en 
exporterande hästnation, vilket är resultatet av de stora 
avelsframsteg som gjorts i Sverige. Utvecklingen fortsatte 
även under 2021, och av fyra fullbokade varmblodshing-
star var tre svenskfödda. 

2021 - hingstarna
Kallblod: Hingstarna Elding och Moe Odin har fortsatt 
stor genomslagskraft, även om de kommer allt längre bak 
i stamtavlorna. Tillsammans med nu döde Järvsöfaks är 
dominansen så stor att inavelsfrågan är kritisk för rasens 
framtid. Det genomsyrar också den gemensamma 
svensk-norska avelsplanen, särskilt med tanke på 2021 
års kraftigt minskande norska betäckningssiffrorna.
 
Varmblod: Readly Express och Maharajah - 150 ston 
vardera, både svenska och utländska ston. Who’s Who (e. 
Maharajah) – hade full bok, trots att han både tävlade 
och var  aktiv i aveln samtidigt. Nuncio  hade sin första 
kull med tvååringar på banorna. Passgångarblodet, 
liksom  blod från S.J.’s  Photo (populäre S.J.’s Caviar) 
utgör en liten scenförändring i avelns blodslinjer, som 
annars fortsatt domineras av två stora avelsgiganter, 
Muscle Hill och Ready Cash. 
 
– Den svenska travsportens konkurrenskraft, med 
förhållandevis höga prispengar och många öppna lopp, 

gör uppfödning av svenska hästar mer attraktiv att satsa 
på. En globalisering som tack vare svenska avelsframsteg 
även innebär att efterfrågan på svenskfödda hingstar 
och svenskt avelsmaterial ökat påtagligt under senare år, 
säger Svensk Travsports avelschef Christina Olsson. 
 
Uppfödarpremier och svenskfödd
Från 2021 gäller den nya modellen för uppfödarpremier 
för varmblod (ingen ändring för kallblod). Modellen 
knyts nu mycket tydligare till att svenskfödda hästar 
också ska bidra till det svenska tävlingssystemet och den 
svenska travsporten. Bakgrund till förändringen var en 
utveckling där utländska uppfödare registrerade sin häst 
som svenskfödd - trots att hästen varken är född eller 
uppväxt i  Sverige - med syftet att kunna få ut framtida 
uppfödarpremier från Svensk Travsport. 
 
Under året har begreppet svenskfödd och dess utform-
ning diskuterats i syfte att hitta en adekvat definition 
som är förenlig med EU-direktiv och tar hänsyn till håll-
barhet, djurskydd och miljö. Diskussioner som kommer 
att fortsätta även under 2022. 
 
Utveckling för framtiden
Flera digitala utvecklingsprojekt har påbörjats och 
genomförts under året. Både ägarskiften och leasing kan 
nu göras digitalt, vilket har varit efterfrågade tjänster. 
Avelstjänsten Breedly har kompletterats med norsk data, 
resultat och förbättrade funktioner. ”Kallblodets dagar”, 
som arrangeras i samverkan med Wången och Sleipner, 
genomfördes även 2021 som digitalt evenemang, med 
avelsvärdering av kallblodshingstar via Facebook. För 
varmblodens del digitaliserades också vissa delar av av-
elsvärderingen, denna gång på Youtube. 
 
Under året har avdelningen också arbetat med forskning 
och utveckling samt implementering av EU-direktiv som 
Djurhälsoförordningen och ny Hästpassförordning. Den 
påtagligt ökande inavelsproblematiken i kallblodstravar-
rasen har föranlett vetenskapliga genetiska analyser i syfte 
att värna om rasens långsiktiga framtid. Ett arbete som  
görs i samverkan mellan ST, DNT och Sleipner. Avels-
avdelningen medverkar även i framåtriktade forsknings-
projekt rörande hästarnas temperament, genetiska ana-
lyser av prestationer, avelsvärdesberäkningar med mera. 



6

SVENSK TRAVSPORTS HÄSTVÄLFÄRDSAVDELNING
Ett större fokus under året har varit att ytterligare vässa 
vårt antidopningsarbete

Kontrollverksamheten har under 2021 fungerat väl trots 
vissa begränsningar med anledning av pandemin. Under 
året genomfördes 6 565 stallbackskontroller och 761 
campkontroller har genomförts över hela landet.
 
Vad gäller den ordinarie verksamheten med dopnings-
prover så analyserades 3 924 dopningsprover, varav 522 
togs utanför tävling (pre-race prover). Allt fler prover 
fryses in för att kunna analyseras i ett senare skede. 
Analysmetoderna utvecklas och förutsättningarna för att 
hitta de som försöker fuska genom dopning förbättras 
hela tiden.
 
Ett stort fokus under året har varit att utveckla en ny 
spets i vårt antidopningsarbete. Inom ramen för detta 
har flera initiativ tagits som även kommer löpa vidare in 
i nästa år. 

Visselblåsarsystemet
I maj introducerades Svensk Travsports Visselblåsar-
system. Det innebär att personer helt anonymt kan kon-
takta oss med tips kring misstankar om överträdelser av 
våra reglementen. Under året har det inkommit ärenden 
som resulterat i utredningar och operativa insatser samt 
i vissa fall påföljder. Det är oerhört viktigt att infor-
mation kring misstänkt djurskyddsbrott och dopning 
kommer Svensk Travsport till känna. Information är A 
och O för att kunna bedriva ett effektivt djurskydds- och 
antidopningsarbete. Du kan läsa mer om detaljerna i 
Visselblåsarsystemet på hemsidan.

Under 2021 har en ny utredningschef tillträtt samt 
rekrytering för att stärka den operativa förmågan såsom 
utökande riktade insatser och spaning. 

Världens första antidopningshund
Den 20 november var det världspremiär på Jägersro 
för travets första antidopningshund. Hunden Lykke 
stod redo att lukta sig till otillåtna preparat. Lykke är 
världens första antidopningshund som kan identifiera 

Hästvälfärd arbetar inom tre huvudsakliga områden: djurskydd, smittskydd och medicinering/antidopning. Avdelningens arbete syftar till att 
säkra hästvälfärd, trovärdighet, lika villkor, integritet och spelsäkerhet. Arbetet för att nå de resultat vi strävar efter sker genom utvecklade 
regelverk, tillämpningar, utbildning, forskning och kontroller där vi hela tiden strävar framåt mot världens bästa travsport med hästen i cen-
trum. Hästvälfärdsavdelnings arbete är nära förknippat med utredningsverksamheten. Upptäcks eventuella överträdelser av våra regelverk vid 
kontroller så övergår ärendet i en utredningsfas.

“Ett stort fokus under året 
har varit att ytterligare 
vässa vårt antidopnings-
arbete. Inom ramen för 
detta har flera initiativ 
tagits som även kommer 
löpa vidare in i nästa år.”

otillåtna preparat som gått igenom en häst. Det skall 
bli mycket intressant att följa detta nya verktyg i 
antidopningsarbetet. 

Under året har vi fortsatt med övervakningsstallen och 
det blev totalt åtta tävlingsdagar där vi övervakade ett 
eller flera lopp. Konceptet har fungerat bra och inför 
nästa år kommer övervakningsstall med övernattning att 
genomföras vid vissa tävlingsdagar.

Under årets sista månader genomfördes också ett pilot-
projekt tillsammans med avelsavdelningen där vi för 
första gången tog dopningsprover på både svenska och 
utländska föl i samband med ID-märkning. 
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Utbildningsavdelningen har ansvar för all utbildning som 
bedrivs i Svensk Travsports namn gällande kravställning, 
beställning och utvärdering. Detta gäller oavsett om ut-
bildningen utförs av landets travskolor, av den egna eller 
annan avdelning inom Svensk Travsport eller på Wången. 
Flera av utbildningarna bedrivs även i samarbete med 
Hästsportens Folkhögskola.  
 
I avdelningens ansvar ingår att kartlägga, samordna, 
stötta, utvärdera och utveckla utbildningsverksamheten 
med ett centralt och övergripande perspektiv, och med 
hänsyn till lokala variationer.  
 
Travskolor – ett utbildningscentra
Travskolorna är travsportens utbildningscentra där 
elever lär sig mer om hästar och travsport. De ger också 
möjlighet för barn, ungdomar och vuxna att få en god 
grund inför en framtid som aktiv inom travsporten. 
Under året har travskolans syfte tydliggjorts ytterligare 
genom identifiering av de tre ben som verksamheten 
vilar på: 
 
• Meningsfull sysselsättning för människor
• Utbildning och fortbildning
• Rekryteringsbas
 
Möten har genomförts med utbildningsansvariga på travs-
kolor och travbanechefer på samtliga travbanor, med syfte 
att öka kunskapen i frågor som ekonomi och marknads-
föring och därmed vidareutveckla travskolorna ytterligare 
framöver.
 
Verksamheten på landets travskolor har trots pandemins 
utmaningar kunnat fortsätta och växer stadigt. Antalet 
elever i travskolan har under 2021 fortsatt att öka till 
totalt 4 208 elever (4 046).
 
Ungdomsverksamheten – framtidens aktiva
Ungdomsverksamheten är ett viktigt och prioriterat 
område, där Svensk Travsport arbetar aktivt för att fler 
unga ska hitta till och fortsätta vara aktiva inom travs-
porten.  Idag har drygt 550 unga upp till 26 år någon 
form av storhästlicens i travsporten och ca 800 ung-
domar har ponnytravlicens. 
 
Som en del av Svensk Travsport arbetar Unga travet till-
sammans med travsällskapen, BAS-föreningar och intresse-
organisationer med flera olika projektet för att rekrytera och 
behålla ungdomar i sporten. Under 2021 har avdelningen 
anordnat både digitala och fysiska evenemang, bland annat 

SVENSK TRAVSPORTS UTBILDNINGSAVDELNING
Ungdomsverksamheten är ett viktigt och prioriterat område där Svensk Travsport arbetar aktivt för 
att fler unga ska hitta till travsporten. 

Avdelningen har i uppdrag att utveckla och stötta travsporten i ungdoms- och utbildningsfrågor.  Avdelningen ansvarar också för den lokala 
utbildningen genom travskolan och den centrala utbildningen av funktionärer och övriga aktiva. 

en digital ungdomsgala och en central ungdomskonferens. 
Inom ramen för Hästnäringens ungdomssatsning (HUS) 
har flera projekt genomförts - som marknadsföring av 
travsporten i den större hästsfären, uppstart av en cen-
tral ungdomsgrupp och även påbörjat arbetet med mer 
gymnasieinriktad verksamhet. 
 
Funktionärer – alla kategorier
Under året har ett utbildningsarbete påbörjats med syftet 
att erbjuda alla funktionärer en kompetenshöjning, bland 
annat har en digitalisering av kursutbudet genomförts 
för att öka tillgängligheten. Målet är att samtliga funk-
tionärer oavsett kategori, ska genomföra grundkursen 
- ett omfattande pilotprojektet som kommer att pågå 
under 2022, och därefter bli en rutin för alla nya funk-
tionärer. Samtliga förordnade tävlingsfunktionärer har 
även genomfört ett webbaserat funktionärsprov uppdelat 
i fyra olika kategorier beroende på funktion: måldomare, 
bandomare, startpersonal samt övriga funktionärer. 
 
Även förberedande arbete inför att landets måldomare 
från och med 2022 ska förordnas och arvoderas direkt av 
Svensk Travsport har genomförts.  
 
Till Start – ett lyckat Pegasusprojekt för 
breddsporten 
Till Start permanentas nu i verksamheten, och har som 
mål att hjälpa ungdomar och B-tränare att komma till 
start med sina hästar och ponnyer. Inför 2021 hade Till 
Start närmare 350 hästar och ponnyer anmälda, varav 
drygt 300 ekipage faktiskt genomförde samtliga träffar, 
från Boden i norr till Jägersro i söder. 
 
– Det är en ökning på nästan 30 procent med det 80-tal 
fler anmälda ekipage totalt sett för 2021, en succé för 
projektet och ett kvitto på att Till Start fyller ett viktigt 
behov för sporten, säger projektledare Annette Jansson.
 
Till Start har två mycket namnkunniga och kompetenta 
coacher i Per-Erik Eriksson och Bo Milton, som båda 
två har stor travkunskap och en pedagogisk förmåga. 
Travbanorna har ställt upp med gästboxar, och deltagar-
na har fått tillgång till banorna under en timme per träff. 
 
Pandemin har varit en begränsande faktor, och träffa-
rna har genomförts med extra stort fokus på ett säkert 
genomförande utifrån smittoläget. Bland annat har 
större samlingar undvikts, genom utomhusvistelse och 
att all feedback har genomförts individuellt.
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SVENSK TRAVSPORTS MARKNADS-  
OCH KOMMUNIKATIONSAVDELNING
Kommunikation som verktyg för gemensam kraftsamling, ökat förtroende och stärkande av trav-
sportens varumärke och position.

Avdelningen har ett brett ansvarsområde, där ingår varumärket, intern och extern kommunikation, analyser, PR och Public Affairs samt håll-
barhetsfrågor och -kommunikation. Även CRM, publika event samt grafisk profil ingår i avdelningens uppgifter. Avdelningen har en stöttande 
och konsultativ roll gentemot travbanorna och de andra avdelningarna på Svensk Travsport i såväl marknads- som kommunikationsfrågor

Det har varit ett år för kommunikationsavdelningen där 
de ändrade restriktionerna har lett till flera uppdaterin-
gar av information både externt och internt under hela 
året. Vikten av kommunikation har varit mer tydlig än 
tidigare med nya restriktioner och förhållningsregler som 
krävt kontinuerliga samtal med berörda myndigheter. Att 
arbetet med digitalisering av biljettköp redan inletts med 
Tickster gjorde arbetet med olika kravställningar från 
myndigheterna lättare. 
 
Särskilda fokusområden för 
kommunikationsavdelningen
Svensk Travsport som organisation har ett brett ansvar 
för travsporten i sin helhet. För att uppnå detta behöver 
vi också ta ansvar för travets varumärke där hästarnas 
välmående och en hållbar verksamhet kommer att vara 
fortsatt i fokus. Under 2021 har kommunikationsavdel-
ningen lagt extra fokus på följande områden:

• Kommunikation som verktyg för gemensam kraft-
samling, ökat förtroende och stärkande av trav-
sportens varumärke och position.

• Hållbarhet (miljö, värdegrund, uppförandekod).
 
Hållbarhet inom travsporten
Under året har Svensk Travsports hållbarhetsarbetet gått 
in i nästa fas. Kommunikationsavdelningen har därför 
tillsatt resurser för att projektleda och driva hållbarhets-
arbetet framåt. Från och med 2021 kommer Svensk 
Travsport dessutom att redovisa sitt hållbarhetsarbete i 
en hållbarhetsrapport. Se mer om hållbarhetsarbetet på 
sidorna 19-26. 

Svensk Travsport i samhällsdebatten 
Enheten har ett uppdrag att bevaka och driva olika 
frågor utifrån samhällsförändringar, regler och politik 
som påverkar travsporten. Detta sker i samarbete med 
HNS och LRF Häst, likväl som övriga förbund och 
aktörer inom hästnäringens frågor.  Svensk Travsport 
har även varit aktiv med remissvar angående lagförslaget 
om ”Särskild måttfullhet i spelreklam” samt lanserat en 

uppdaterad version av Hästnäringen i Siffror, som visar 
på en fortsatt stabil hästnäring.  
 
Travsportens publik
Under 2021 har avdelningen arbetat aktivt med publik-
frågan tillsammans med travbanorna. När restriktion-
erna lyftes under slutet av året lanserades en kampanj 
med fritt inträde till samtliga travbanor under resten av 
kalenderåret. En kampanj som kunde drivas vidare av 
alla travsällskap lokalt. Syftet med kampanjen var att få 
tillbaka publik när det var tillåtet och samtidigt öka 
vanan av att boka biljett via Tickster. Detta för att få 
en bättre kunskap om vilka besökare som är på våra 
travbanor, men även för att travsällskapen framöver 
bättre ska kunna kommunicera med sina besökare. 
 
Svensk Travsports årskort
Stort fokus har legat på att förankra, implementera och 
kommunicera det nya årskortet som lanserades under 
hösten – för alla aktiva inom travsporten. Årskortet ersät-
ter därmed samtliga de många olika kort som figurerat 
tidigare. Parallellt arbetar STAB fram travsportens 
förmåner och kopplar dessa närmare årskortet.
 
Gemensamt webbuniversum 
Totalt är det nu 21 banor (22 bansajter) som är i gång, 
utöver travsport.se och travskola.se. Syftet med att er-
bjuda en gemensam och robust teknisk webblösning är 
att skapa en gemensam kvalitetshöjning för alla banor. 
Dessutom finns det skalfördelar i gemensam teknik för 
bland annat marknadsföring och försäljning.
 
Framåt
 
Varumärkeskampanj - ”Vi är sporten”
Svensk Travsport har ett övergripande ansvar för varu-
märket ”travsport”. Baserat på den marknadsundersök-
ning som tidigare genomfördes har avdelningen under 
året arbetat fram en kommunikativ plattform för en 
bredare varumärkeskampanj, konceptet ”Vi är Sporten” 
som lanseras under 2022.

“Hästnäringen i siffror är ett samarbete mellan hästnäringens huvudak-
törer och Högskolan i Dalarna. Siffrorna visar på en stabil näring enligt 
den senaste räkningen som publicerades i december”
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SVENSK TRAVSPORTS SPORTAVDELNING
Oväntat bra utveckling för antalet licenser och hästar i träning.

Sportavdelningen arbetar med allt som har med tävlingarna att göra, till exempel tävlingsregler, licensbestämmelser och startanmälningar. 
Avdelningen kontrollerar att hästarnas resultatrader är rätt samt hanterar de hästar som tävlar internationellt. Avdelningen sköter även 
tävlingsplaneringen, hur många tävlingsdagar vi ska köra, på vilka banor och för vilka hästar. Ovanstående uppgifter gäller även för 
ponnytävlingarna.

2021 har varit ännu ett år som har gått i pandemins 
tecken. Restriktioner har ändrats under hela året som en 
följd av utvecklingen av Covid 19. Fokus har under hela 
tiden varit att hålla sporten främst och säkerställa en så 
smittsäker miljö som möjligt för hästar och utövare sam-
tidigt som om tävlingsdagarna har kunnat genomföras. 
Sedan september är Robert Karlsson ny sportchef på 
Svensk Travsport och han har blicken riktad framåt. 
 
– Som alltid finns tuffa utmaningar, men jag tycker att 
läget är intressant för den svenska travsporten. Vi har 
mycket kompetenta tränare, skötare, kuskar och ryt-
tare som ser till att våra hästar mår bra och kan prestera 
resultat i världsklass. Vi har ordning på ekonomin och vi 
har duktiga medarbetare på både förbund och travbanor.

Som en del i arbetet för att ändra användningen av körspö 
i loppen påbörjades under hösten 2021 ett projekt inför 
regeländring som genomfördes vid årsskiftet. Landets 
domare har ”skuggtestat” det kommande regelverket i 
praktiken och i förekommande fall informerat kuskarna/
ryttarna i efterhand. Ett steg i rätt riktning.

– Hästens välmående är alltid viktigast och varje år 
förbättrar vi travsporten i den riktningen. Synen på hur 
kusken och hästen kommunicerar har förändrats över tid, 
och travsporten skärper regelverken kontinuerligt. Den 
gamla tanken att hästarna behöver drivas för att springa 
fort gäller inte längre. Från och med årsskiftet är det tidi-
gare begreppet drivning inte tillåtet. Kusken och ryttaren 
får korrigera och kommunicera med hästen, men det ska 
ske utan kraft och intensitet i rörelserna, säger Robert 
Karlsson.

Ekonomin är en av de viktigaste frågorna inom sporten 
och även en förutsättning för att kunna bedriva sporten 
på bästa sätt. Där har vi en bra grund att stå på vilket 
kommer att påverka de aktiva under året som kommer. 
 
– Vi höjer prismedlen med sammanlagt cirka 60 mil-
joner, varav 53 miljoner är prispengar och 7 miljoner 
är uppfödarmedel. De mesta av pengarna kommer att 
spridas brett över hela gruppen hästägare då vi stärker de 
garanterade prispengarna i loppen, så även om hästen är 
diskad eller oplacerad i lopp nästa år blir det ändå minst 
1 500 kronor i prispengar (2 500 kronor i huvudloppen 
på onsdagar och lördagar). Det behövs mer pengar i alla 

delar av sporten men 2022 siktar vi i hög grad in oss på 
de tiotusentals hästarna ”i mitten”. Fem sjättedelar av 
de nya pengarna går dit, men vi har även råd med några 
elitsatsningar. Elitloppet får en total prispott på mer än 
elva miljoner kronor inklusive försöken, vilket gör det till 
2022 års vinstrikaste travlopp i världen. Och Elitkampen 
får motsvarande global status för kallbloden när första-
priset dubbleras till en rund miljon. Det ska bli mycket 
spännande att se resultatet i maj, säger Robert Karlsson.

ST har under en tid sett behovet av att få fart på den 
lokala travkulturen och stärka travsporten även under 
den yttersta eliten. Ett steg i det är att återinföra lärlings-
lopp och amatörlopp. Med lärling menas att kusken/
ryttaren har sin huvudsakliga sysselsättning som anställd 
i ett travstall. Detta för att återskapa den viktiga till-
hörighetskänsla som funnits kring amatör- och lärlings-
grupperna förr om åren.

En annan sak är möjligheten för travsällskapen att i 
vissa propositioner ge företräde till hästar som tränas i 
den egna hemmaregionen. Det kan till exempel betyda 
att hemmabanans hästar alltid garanteras fem plat-
ser i loppet, oavsett vilka hästar som är anmälda från 
andra banregioner. Syftet är att underlätta för tränarna 
att matcha sina hästar utan att behöva resa så långt. 
Hemmaföreträdet kommer dock bara gälla i lopp av lite 
lägre klass, till exempel breddlopp och så kallade nol-
lopp. I de större och rikare loppen finns inga geografiska 
begränsningar, där är det alltid hästarna med bäst presta-
tioner som i första hand får utrymme i startlistan.

Allt som allt – ett tufft men möjlighetsfyllt år står framför 
oss. Det känns stimulerande, avslutar Robert Karlsson.

2021 i siffror  
 
Startande licensinnehavare                 283
Startande ponnykuskar                  775
Antal starter för svensktränade hästar     84 302
Antal svensktränade hästar som startat   10 017
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Svensk Travsports IT-avdelning ansvarar både för den tekniska leveransen av sportinformation till Svensk Travsports kunder; för att till-
handahålla den infrastruktur och de system som möjliggör tävlingsverksamheten på våra arenor; samt för att tillhandahålla, supportera och 
utveckla de tekniska verktyg som krävs för att stötta hela Svensk Travsports verksamhet.

SVENSK TRAVSPORTS IT-AVDELNING
Leverans på ett stort antal projekt under 2021 - utmaningar till trots

Under 2021 har en rad IT-projektet startats upp och 
genomförts. Bland de spännande projekt som pågår pre-
senteras ett urval här. Ett av de större IT-projekten är så 
klart utvecklingen av det nya sportsystemet, något som 
involverar de flesta inom både IT och övriga verksam-
heten i någon form.

– Att efter 20 år ersätta ett befintligt, mycket kompetent 
och komplext system, är ingen liten uppgift och som 
kommer att ta flera år. Eftersom funktionerna byggs 
stegvis, kan vi få se driftstart av de första delarna redan 
under nästa år, säger Niklas Sigsjö, CIO och avdelnings-
chef för IT.

Ny kommunikationslösning för landets alla 
travbanor från 2021
Under året har en ny kommunikationslösning med 
Global Connect implementerats för Svensk Travsport 
och landets alla travbanor. Lösningen innebär i princip 
en femdubblering av hastigheten, och därmed en kraftig 
förstärkning av bandbredden jämfört med tidigare. Detta 
säkerställer en säkrare drift för tävlingssystem, användare 
och besökare på banorna.
 
Nytt sportsystem
Det nya sportsystemet inkluderar både travet och ga-
loppen och planeras bli ett skandinaviskt sportsystem 
där samarbete med både Norge och Danmark pågår. 
Fördelarna med ett gemensamt sportsystem är att det 
blir enklare för de aktiva att röra sig mellan länderna 
och värdeskapande affärssynergier för de skandinaviska 
verksamheterna inom trav och galopp. Under 2021 har 
projektet i huvudsak påbörjats och drivits inom tre olika 
delar: Avel, Sport och Ekonomi:  

• Avelsområdet har ett utvecklingsteam igång 
med såväl tekniska som verksamhetsmässiga 
förberedelser. 

• Sporten beräknas vara igång under första delen av 
2022 tätt följt av ekonomi.

Övriga projekt: 
• Ägarskifte har implementerats som en funktion 

på travsport.se, där alla myndiga hästägare med 
svenskt BankID kan genomföra ett ägarskifte via 
användarkontot, med digital avtalssignering. En 
liknande funktion pågår för leasingärenden. Även 
banwebbarna och travskola.se har fått förbättrade 
funktioner. 

• It-stöd för Svensk Travsports Årskort. 
• De mobila tävlingssystemen har utökats och upp-

graderats för att skapa högre tillgänglighet och säk-
erhet samt minska transporter. I samband med detta 
har även samtliga UPSer på banorna (reservkraft för 
tävlingssystem) inventerats och bytts ut.

• Under hösten byttes även den föråldrade telefonilös-
ningen mot en modern med stora möjligheter inom 
kundtjänst och växellösningar.

• En stor översyn av tävlingstekniken på banorna 
har inletts, ett arbete som kommer ta flera år och 
utmynna i en enhetlig, modern och driftsäker digital 
tävlingsverksamhet.

• Före sommaren installerades den första delversionen 
av målfotolösningen och under 2022 kommer den 
bli slutgiltigt driftsatt. 

• Under året har nya funktioner levererats till Svensk 
Galopp och Danmarks sportsystem flyttats från 
ATGs regi till Svensk Travsports.

• Planering och dialoger internt och med leverantörer 
påbörjades under hösten för utbytet av alla datorer 
när 36 månaders leasingavtalen går ut med start Q1 
2022. 

• Förändringar i bankgirot har medfört ett långdra-
get förändringsarbete i HSS och ekonomidelar som 
förväntas slutföras i Q1 2022. 

• Under året har även “Kontors-IT” bytt namn till 
“Digital Workplace” vilket bättre återspeglar verk-
samhetsområdet och den digitala arbetsplatsen. 

“Att efter 20 år ersätta ett befintligt, mycket kompetent 
och komplext system, är ingen liten uppgift och som 
kommer att ta flera år att genomföra.”
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2020 2021 Förändring i procent

Tävlingsdagar 874 878 0,5

Lopp 8 199 8 361 1,9

Prispengar 867 422 300 908 090 000 4,5

Hästar som startar 11 822 11 353 -4,1

Starter 91 047 88 400 -3,0

Prispengar/lopp 105 796 108 610 2,6

Prispengar/start 9 527 10 273 7,3

Prispengar/häst som startar 73 374 79 987 8,3

Startande /lopp 11,1 10,6 -4,7

Lopp i Sverige
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År A-licenser B-licenser C-licenser D-licenser E-licenser F-licenser G-licenser K-licenser

 
Totalt

Monte- 
licenser

2012 409 4 449 29 341 382 159 0 - 5769 657

2013 427 4 249 12 349 373 160 8 - 5578 620

2014 421 4 131 13 327 397 143 7 - 5439 397

2015 414 3 797 20 334 352 131 5 - 5053 368

2016 400 3 649 95 328 249 118 10 - 4849 334

2017 398 3 413 88 329 218 111 9 - 4566 257

2018 391 3 284 80 292 220 110 9 - 4386 257

2019 384 3 181 86 273 216 131 5 - 4276 198

2020 364 3 279 630 4291 198

2021 372 3 206 605 4 183 208

Licensutveckling i siffror de senaste tio åren
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Typ av prov 2017 2018 2019 2020 2021

"Sample in race" 2 885 3 368 3 326 3 468 3 363

"Sample in  
qualification race"

32 38 42 45 39

"Sample in training" 343 481 539 547 408

"Sample out  
of training"

123 131 150 155 114

Totalt 3 383 4 018 4 057 4215 3 924

Positiva prov 4 1 0 3 1

Tabell över antal dopingprover

Hästar i träning
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Totalt antal
I A-träning
Övriga

År Hästar i träning i A-träning Övriga

2011 19 761 8 767 10 994

2012 19 179 8 439 10 740

2013 18 756 8 258 10 498

2014 18 424 8 184 10 240

2015 17 748 8 050 9 698

2016 17 132 8 076 9 056

2017 16 456 8 004 8 452

2018 15 917 7 886 8 031

2019 15 797 7 920 7 914

2020 16 085 7 914 8 171

2021 15 832 7 776 8 056
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Totala 
medel i 
siffror

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Uppfödarpre-
mier lopp i 
Sverige

67 356 350 61 249 351 56 050 435 62 506 894 64 730 242 90 665 209 105 952 523 110 438 355 105 791 647 110 918 024

Uppfödar-
premier 
premielopp

5 933 300 5 004 000 4 044 000 3 456 000 2 950 000 4 924 000 4 448 000 4 876 000 4 612 000 4 500 000

Uppfödarpre-
mier utländ-
ska lopp

7 452 020 7 548 135 6 766 777 8 178 120 8 264 556 8 460 126 8 500 747 7 789 753 6 519 110 837 415

Övriga 
premier upp-
födare

9 420 000 9 525 000 9 985 000 10 070 000 6 054 000 446 000 384 000 420 000 534 000 424 000

Totalt 
uppfödare

90 161 670 83 326 486 76 846 212 84 211 014 81 998 798 104 495 335 119 285 270 123 524 108 117 456 757 116 679 439

Totala medel till uppfödare (varmblod och kallblod)
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HÅLLBARHETS- 
REDOVISNING 2021
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SVENSK TRAVSPORTS  
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021

Svensk Travsport är huvudorganisationen för den svenska travsporten. Som leder, organiserar och 
utvecklar travsporten i Sverige och fungerar som serviceorgan för landets alla travsportintressenter. 
Visionen är världens bästa travsport attraktiv för alla – alltid med travhästen i centrum.

Svensk Travsports finansiella årsredovisning omfattar 
Svensk Travsport samt koncernen inklusive dotterbolag 
och intressebolag. För att ge en rättvisande bild av 
Svensk Travsports direkta och indirekta påverkan av och 
på hållbarhet, innefattar denna hållbarhetsrapport även 
information om travsällskapen. Därför inkluderas från 
koncernen Svensk Travsport med dotterbolag, samt från 
travsällskapens verksamheter. Detta på grund av att det 
vore missvisande från ett hållbarhetsperspektiv att enbart 
beskriva koncernen Svensk Travsport, då en omfattande 
travverksamhet bedrivs året runt genom travsällskapen. 
 
Den medlemsstyrda ideella föreningen Svensk Travsport 
utgör moderbolag i koncernen. Medlemmarna utgörs av 
de inom Sverige verksamma travsällskap, anslutna trav-
klubbar och basorganisationer som beviljats anslutning. 
Svensk Travsport har helägda operativa dotterbolag i
Svensk Travsport AB (STAB), TR Media AB och Häst-
sportens Administrativa Center AB (HAC). Bolagen ägs
av Svensk Travsport via ett holdingbolag, Svenska Trav-
sportens Centralförbund Utvecklings AB. Sedan 2019 är
tävlings- samt verksamhet av kommersiell karaktär för-
lagd till STAB, och verksamhet av mer ideell karaktär 
bedrivs inom föreningen Svensk Travsport. TR Media 
AB säljer och marknadsför travrelaterade medietjänster 
och HAC säljer administrativa tjänster. Därutöver är 
Svensk Travsport majoritetsägare (90>%) i Aktiebolaget 
Trav och Galopp (ATG). ATG, och dess koncernbidrag, 
utgör Svensk Travsport och STABs främsta inkomst-
källa. ATG betalar både fasta och omsättningsbaserade 
ersättningar för immateriella rättigheter (sportdata, ljud 
och bild) till STAB som i sin tur ombesörjer ersättnin-
gar till travets intressenter – främst i form av medel till 
aktiva och ersättningar till travsällskap för arrangemang 
av tävlingsdagar. ATG omfattas inte av denna hållbar-
hetsrapport. 

Som navet i den svenska travsporten, bedriver Svensk 
Travsport verksamheten genom olika bolag och avdelningar 
inom flera områden. Från arrangemang av tävlingsdagar, 
hästvälfärd och stambok för travhästaveln, till IT, admini-
stration och mediaproduktion. På så sätt är verksamheten 
avhängig vitt skilda kompetenser och aktörer. 

I denna rapport används begreppet ”Svensk Travsport” 
både för den ideella föreningen ensam och tillsammans 
med STAB.  
 

STAB har som tävlingsarrangör möjlighet att genom av-
tal med landets travsällskap påverka travsportens bidrag 
till en hållbar utveckling, något som kommer arbetas 
vidare på i handlingsplaner under 2022. Vidare finns 
centralt utvecklade och framtagna policydokument från 
STAB – så som hästhållningspolicy, klimatpolicy, upp-
förandekod m.fl. – som tillsammans utgör travsportens 
etiska plattform. Ansvarig för STAB:s hållbarhetsarbete 
är Hållbarhetsansvarige, som i denna fråga rapporterar 
direkt till VD. 
 
Svensk Travsports väsentlighetsanalys
Under hösten 2021 genomförde Svensk Travsport sin 
första väsentlighetsanalys i samarbete med oberoende 
hållbarhetsexperter. Väsentlighetsanalysen syftar till att 
identifiera vilka hållbarhetsområden som är mest rele-
vanta för Svensk Travsport, beaktandes både intressent-
ers förväntningar och den påverkan Svensk Travsport har 
på hållbarhet, samt hur hållbarhet påverkar travet. 
 
Svensk Travsport genomförde intressentdialoger med in-
terna och externa intressenter, vilka identifierades utifrån 
deras intresse för, och påverkan på den svenska travsporten 
som helhet. Totalt genomfördes sju stycken semi-strukture-
rade intervjuer med nyckelaktörer. En kompletterande 
kvantitativ undersökning gjordes också, med utskick av 
webbenkäter till ett åttiotal av travsportens aktiva ung-
domar, samt till samtliga VD:ar på de 33 travsällskapen i 
landet. Totalt svarade 29 ungdomar och 19 VD:ar.

I intressentdialogerna framkom viktiga åsikter och syn-
punkter. Några av de områden som lyftes av 

Intressenter Metod

VD för travsällskap Webbenkät

Aktiva ungdomar Webbenkät

Svensk Travsports ledningsgrupp Intervjuer

Svensk Travsports styrelseordförande Intervju

ATG Intervju

Kusk/Tränare Intervju

Banchef Intervju

Banveterinär Intervju

Kanal 75 Intervju
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intressenterna var bland annat ett ökat fokus på arbets-
platssäkerheten och stöd för de aktivas arbetsmiljö inom 
travstallarnas verksamhet. Hållbara tävlingsdagar genom 
en alternativ planering lyftes också, liksom vikten av en 
fortsatt ledande hästvälfärd. Intressenterna utttyckte även 
ett intresse för att ta nya initiativ tillsammans med andra 
aktörer för att modernisera sporten och öka attraktions- 
kraften för att locka fler aktiva ungdomar till sporten.

Resultatet av intressentdialogerna vägdes samman med
en påverkansanalys, som inkluderade både positiv och
negativ påverkan från och på verksamheten (det dubbla 
väsentlighetsperspektivet), vilket skapade en prioritetsor-
dning av hållbarhetsområdena. 

Svensk Travsports hållbarhetsstrategi
Baserat på väsentlighetsanalysen har Svensk Travsports 
allra första hållbarhetsstrategi utvecklats med målsätt-
ningen att nå visionen: Världens bästa travsport, at-
traktiv för alla –  alltid med travhästen i centrum. 

Väsentlighetsanalysen och hållbarhetsstrategin presen-
terades för Svensk Travsports ledningsgrupp under två 
workshops. Svensk Travsports hållbarhetsstrategi antogs 
av styrelsen i december 2021.  Därefter påbörjades arbe-
tet med en handlingsplan för implementering av hållbar-
hetsstrategin, vilken ska slutföras under 2022. 

En riskbedömning av hållbarhetsrisker i Svensk Trav-
sports verksamhet och värdekedja har genomförts. De 
identifierade kritiska hållbarhetsriskerna speglar resul-
tatet av det som lyfts fram i intressentdialogerna, och 
kommer att beaktas i det vidare arbetet. Kritiska hållbar-
hetsrisker rör bland annat konsekvenser av klimatföränd-
ringarna så som extremväder och förändrad nederbörd, 
till arbetsförhållanden i travsporten. Handlingsplaner för 
de identifierade hållbarhetsriskerna kommer att utarbe-
tas under första hälften av 2022, likaså kommer hanter-
ingen av hållbarhetsrisker underlättas av att ha policys 
och ramverk på plats.

Svensk Travsports 
prioritetspyramid FOKUS

• En säker och hälsosam arbetsplats
• Hållbara tävlingsdagar
• Ansvarsfull sport
• Aktivt arbete för miljö och klimat
• Ledande hästvälfärd

UTVECKLA
• God etik och sportmannaskap
• Välmående aktiva och publik
• Hållbar kultur
• Ansvarsfull resurs- och vatten- 

användning och minska avfall

HANTERA OCH BEVAKA
• Relevant samhällsnytta
• Ekonomisk hållbarhet
• Stärkt biologisk mångfald
• Hållbara leverantörsled
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OMSORG  
AV MÄNNISKOR  

OCH HÄSTAR 

• En säker och hälsosam  
arbetsplats

• Ledande hästvälfärd
• Hållbar kultur
• Välmående aktiva och publik 
• Relevant samhällsnytta
• Hållbara leverantörsled
• Hållbara tävlingsdagar

MINSKAD 
MILJÖPÅVERKAN 

 I VÅR VERKSAMHET

• Aktivt arbete för miljö  
och klimat

• Ansvarsfull resurs- och  
vattenanvändning och  
minska avfall

• Stärkt biologisk mångfald
• Hållbara tävlingsdagar
• Hållbara leverantörsled

EN ATTRAKTIV  
SPORT MED HÖG 

SÄKERHET FÖR ALLA

• Ansvarsfull sport
• God etik och sportmannaskap

GRUNDLÄGGANDE BAS   
•  Ansvarsfull sport  •  Ledande Hästvälfärd  •  Ekonomisk Hållbarhet 

VISION SVENSK TRAVSPORTS HÅLLBARHETSSTRATEGI:

Världens bästa travsport attraktiv för  
alla – alltid med travhästen i centrum
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Hur Svensk Travsport arbetar med miljöfrågor
Svensk Travsport har, som huvudorganisation och 
samlande kraft för den svenska travsporten, ett ansvar 
att bidra till en hållbar utveckling och minskad negativ 
påverkan på miljön. Det är också viktigt att travsporten 
ställer om till att ha en lägre miljöpåverkan, vilket sam-
tidigt kan hjälpa travsporten att bli starkare och mer 
motståndskraftig. Därför arbetar Svensk Travsport för ett 
aktivt miljöarbete inom travsporten – genom att verka 
samlande, ledande och stöttande.

I det här avsnittet redogörs för de miljöfrågor där trav-
sporten har störst påverkan. 

Svensk Travsports miljöarbete styrs idag av en miljöpol-
icy, vilken ska ses över under 2022 för att säkerställa 
att den innefattar relevanta avsnitt och är i enlighet 
med hållbarhetsstrategin. Miljöpolicyn kommer göras 

tillgänglig för travsällskapen och kan även fungera som 
stöd för övriga aktiva inom travsporten. 

Travsporten påverkar miljön genom energi- och bränsle-
förbrukning, bland annat genom transporter av hästar 
och material till och från, samt på, travbanorna. Även 
genom belysning, el, värme och kyla liksom startbilar, 
traktorer och andra maskiner som används för att hålla 
banorna i optimalt skick för både hästvälfärd och presta-
tion. Detta bidrar till utsläpp av växthusgaser. En del 
av implementeringen av hållbarhetsstrategin innefattar 
därför utvecklandet av ”hållbara tävlingsdagar”. Än så 
länge är det ont om elfordon med tillräcklig prestanda 
för att ersätta många av de maskiner som används idag. 
Svensk Travsport kommer därför under kommande år 
att bevaka och undersöka möjligheten att hitta samar-
betspartners för att driva på utvecklingen av miljövänlig 
teknologi som kan gagna sporten. 

Varav förnyelsebart, MWh

Bränsle 0,1 0,0

Elektricitet 370,3 349,1

Värme 220,7 128,8

Kyla 15,5 0,0

Totalt 606,6 447,9

Varav förnyelsebart, MWh

Bränsle 7 783,4 0,0

Elektricitet 24 259,1 14 377,9

Värme 16 076,3 9 734

Kyla 0,0 0,0

Totalt 48 118,8 24 589,7

2021

Scope 1 0,02

Scope 2 14,04

Scope 3 3 034,31

Totalt 3 048,37

* I Scope 1 ingår lokal förbränning på 
koncernen Svensk Travsport.

I Scope 2 ingår utsläpp för energi 
konsumerad av koncernen Svensk Travsport, 
location based.

I Scope 3 ingår travsällskapens 
energiförbrukning (location based) samt 
förbränning av bränsle som används i fordon. 

Totala utsläpp, ton CO2e*

Energianvändning, MWh, Travsällskapen

Energianvändning, MWh, Svensk Travsport, koncernen



24

Det finns redan idag flera initiativ 
värda att lyftas på travbanorna runt 
om i Sverige, ett av dem är från 
Bollnästravet. Under vintern 2020/21 
lät Bollnästravet installera en sol-
cellsanläggning på gräsytan i mitten 
av travbanan. Anläggningen, som 
kunde tas i bruk i april 2021, be-
räknas numera stå för en fjärdedel av 
anläggningens elbehov. Investeringen 
beräknades till en början kunna 
räknas hem inom tio år, men endast 
efter några månader visade prognosen 
på betydligt bättre resultat. 

Efter endast sju månader i drift har 
anläggningen producerat över 90 %  

av det man räknat med på ett helt år. 
Dessutom tror Bollnästravet att man 
kommer överstiga de 220 MWh som 
man förväntat sig, trots de mörkare 
vintermånaderna:

– Det svåra är att optimera. Visst kan 
man få betalt för el som man säljer men 
det är bara en bråkdel av kostnaden för 
den el man köpt in själv. Det bästa är 
därför om mankan använda så mycket 
som möjligt av den egenproducerade 
elen på sin egen anläggning, säger 
Stefan Samuelsson på Bollnästravet.
 
Bollnästravet har även bytt ut vissa 
av sina fordon till elbilar och/eller 

ladd-hybrider och 
på sikt vill man 
gärna fortsätta 
på inslagen väg. 
Travbanan är 
därför intresserade 
av att både erb-
juda laddning till 

självkostnadspris till de tävlande som 
kommer med eldrivna fordon och 
av att börja sälja el till besökare via 
laddstolpar. Nackdelen med instal-
lering av solceller är att det kräver 
en kortsiktig ekonomisk uppoffring 
som kan vara svår för mindre banor 
att klara av. Bollnästravet, som ser sig 
själv som en medelstor travanläggn-
ing, menar att det just är ekonomin 
som är det största hindret för denna 
typ av investering för de flesta inom 
branschen. Bollnästravet tvekar dock 
inte på svaret om solcellsanläggnin-
gen varit ett bra beslut: 

– Det finns alltid mycket att under-
hålla på en travbana men om man 
räknar på längre sikt är detta en 
självklar investering. Det handlar 
inte bara om ett miljö/hållbarhets-
perspektiv utan även ett ekonomiskt 
perspektiv, vilket även bidrar till 
sporten som ansvarsfull och innova-
tivt föredöme! 

 case:  Investera för  
hållbarhet och framtiden

”Det bästa är om man kan
använda så mycket som
möjligt av den egenproducerade 
elen på sin anläggning”
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Fokus på miljöfrågorna
Travsporten har en påverkan på de land- och vatten-
resurser som finns runtomkring travbanor och travcamp-
er. Under 2022 kommer Svensk Travsports miljöpolicy 
därför att vidareutvecklas och anpassas med de miljöre-
laterade aspekter som fastställts i väsentlighetsanalysen. 
Exempelvis kommer krav och riktlinjer ses över och skär-
pas avseende hur avfalls- och gödselhantering ska ske på 
travbanorna, och på så sätt kunna begränsa travsportens 
bidrag till övergödning. 

I takt med att klimatförändringarna blir alltmer märk-
bara kommer nederbördsmönster förändras och värme-
böljor bli allt vanligare, vilket har en påverkan på tillgån-
gen till vatten. I vissa delar av Sverige råder det tidvis 
bevattningsförbud, vilket innebär en utmaning för trav-
sporten i och med att det behövs stora mängder vatten 
för att kunna säkerställa hästvälfärden på travbanorna. 
Envar har ett ansvar att hushålla med Sveriges gemen-
samma vattenresurser, och hur det görs bäst inom trav-
sporten är en fråga som behöver undersökas närmare. 
Svensk Travsport har därför för avsikt att initiera samar-
bete med branschorganisationer och lokala myndigheter 
för att få stöd och kunskap kring delade vattenresurser, 
vattenhushållning och lösningar i tider av vattenbrist 

eller bevattningsförbud. Kunskap som sedan kan spri-
das till enskilda travsällskap och även travcamper.
Möjligheter att minska travsportens miljöpåverkan kan 
åstadkommas både genom att dela kunskap och inspirera 
med goda exempel från de många initiativ som tas runt 
om på landets travbanor. Se till exempel initiativen från 
Halmstad och Bollnäs. 

Travsporten, likt all hästnäring, har en påverkan på den 
biologiska mångfalden, vilken kan vara både positiv och 
negativ. Till exempel har studier visat att hästarna genom 
bete kan bidra till öppna landskap och ökad biologisk 
mångfald. Negativ påverkan på biologisk mångfald kan 
orsakas av förändrad markanvändning och att gödsel 
hamnar i vattendrag vilket bidrar till övergödning. 
 
Frågan om biologisk mångfald är komplex och det finns 
ett behov av ökad kunskap om hur den svenska trav-
sporten berör och berörs av biologisk mångfald, och hur 
Svensk Travsport kan bidra i det arbetet. Under kom-
mande år avser Svensk Travsport därför att initiera en 
kartläggning över det arbete som görs på området runt 
om på landets travbanor, för att kunna identifiera ytterli-
gare behov, möjligheter och utvecklingspunkter.  

Svensk Travsport, koncernen Travsällskapen

Avfall (ton) 0,8 822,8

Farligt avfall (ton) 0,0 20,9

Totalt avfall (ton) 0,8 843,7

Gödsel (ton) 0,0 24 246,3

Svensk Travsport, koncernen Travsällskapen

Vatten kommunalt (Megaliter) 0,18 113,59

Vatten sjö/brunn m.m (Megaliter) 0,00 288,87

Vatten totalt (Megaliter) 0,18 402,46

Avfallsgenerering

Vattenförbrukning
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Gödselhantering är en miljöpåver-
kande åtgärd, där också flera initiativ 
har tagits, bland annat på Åbytravet 
och på Halmstad travbana. Här pre-
senteras Halmstads lösning.

Då kostnaderna för gödselhantering 
och energi ökat kraftigt de senaste 
åren, började Halmstad Travbana 
se sig om efter lösningar som skulle 
medföra bättre kostnadskontroll.  
Man hittade en maskin som med 
hjälp av mikrobiologi/bakterier 

används för kompostering av mat-
rester, och efter vidare test under 
2021 sattes målsättningen att bear-
beta banans gödsel. Vid full imple-
mentering (flera maskiner behövs 
för att kunna hantera banans göd-
selmängd) bör man kunna minska 
volymen av banans gödsel med upp 
till 70–75%. 

Tanken är att man ska driva kom-
postmaskinerna med solceller 
som ska installeras framöver, och 

spillvärmen som uppstår under 
kompostprocessen ska kunna an-
vändas till att värma upp byggnader 
på anläggningen. Genom denna 
typ av cirkulära lösningar får banan 
förhoppningsvis till en långsiktigt 
hållbar lösning på både de ekono-
miska och miljömässiga problem 
som uppstått. 
 
– Vi är förvånade över hur bra denna 
prototyp fungerar rent praktiskt i 
verksamheten, och den ekonomiska 
lönsamheten ser ut att bli klart bättre 
än idag, och om restmaterialet går 
att sälja som jordförbättringsmedel 
blir kalkylen ännu bättre, mullhalten 
är hög så förhoppningsvis går det 
att i någon form få in några kronor 
den vägen, säger Jan-Olof Molin på 
Halmstadtravet. 

 case:  Halmstad  
blickar framåt mot  
cirkulär gödselhantering

”Vi är förvånade över hur bra denna  
prototyp fungerar rent praktiskt i  
verksamheten, och den ekonomiska  
lönsamheten ser ut att bli klart bättre”
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En säker och hälsosam arbetsplats
Alla engagerade medarbetare och aktiva inom sporten är 
– tillsammans med travhästen − en förutsättning för att 
kunna bedriva en travsport i världsklass. Det är männi-
skorna bakom som gör det möjligt att fortsätta utveckla 
och bedriva en travsport som lever upp till visionen om 
världens bästa travsport, attraktiv för alla – alltid med 
travhästen i centrum.

Svensk Travsports strävan är att säkra en trygg arbets-
miljö för alla inom sporten, och det finns områden där 
hela travsporten kan dra nytta av de resurser som finns 
centralt hos huvudorganisationen. Som huvudorganisa-
tion för den svenska travsporten har Svensk Travsport 
en viktig stöttande roll för travsällskapen och övriga 
intressenter runt om i landet. Det finns också en med-
vetenhet om de utmaningar inom travsporten, och 
hästnäringen generellt, som är kopplat till arbetsmiljön. 
Bland annat planeras ett arbete för att se över hur Svensk 
Travsport  bäst kan stötta travsportens olika aktörer. Till 
exempel en utveckling av visselblåsarsystemet för ett 
bredare användningsområde. I dagsläget avser systemet 
främst hästvälfärd (för mer information om visselblåsar-
systemet, se sida 6). 

Svensk Travsports dotterbolag (STAB, HAC och TR 
Media) har arbetsgivaransvar för deras respektive an-
ställda. Antal anställda redovisas för koncernen Svensk 
Travsport samt för travsällskap, medan processer och 
rutiner gällande arbetsmiljöarbete avser endast STAB. 
Anställda i Svensk Travsports dotterbolag samt hos 
travsällskapen framgår av tabellen nedan. Den fortsatta 
redovisningen berör endast STAB. 
 
Anställda inom STAB omfattas av rutiner och processer 
för arbetsrelaterad hälsa och säkerhet i enlighet med 

Arbetsmiljölagen. Det finns skyddsombud och skydds-
kommitté som möts regelbundet. I Hästsporten Hus 
finns möjligheter att nyttja träningsfaciliteter, och sub-
ventionerad naprapatbehandling erbjuds till medarbetar-
na. Identifierade arbetsrelaterade risker kan tas upp med 
HR och/eller närmsta chef samt under utvecklingssamtal. 
 
Under 2021 har en arbetsrelaterad skada (vilket motsvarar 
0,25 skador var 200 000 arbetade timmar) samt fyra fall 
av arbetsrelaterad ohälsa rapporterats för koncernen 
Svensk Travsport samt travsällskapen. Det är första 
gången data samlas in gällande arbetsplatsolyckor och 
ohälsa, och det kan finnas ett mörkertal.
 
Det finns ett behov av att framgent utveckla och stärka 
det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att säkerställa 
att arbetsplatsen har en fortsatt god psykosocial och 
fysisk arbetsmiljö. Travsporten är likt annan häst- och 
jordbruksnäring, en arbetsintensiv bransch, med tunga 
lyft, hantering av jordbruksmaskiner och levande djur, 
samt exponering för elementen. Det förekommer långa 
arbetstider, samtidigt som många ungdomar och barn är 
engagerade i travsporten. Det saknas till viss del insikt 
i hur det ser ute i travsporten bortom travsällskapen. 
Här har Svensk Travsport i egenskap som den ledande 
organisationen ett ansvar att stötta och visa vägen i hur 
en socialt hållbar travsport kan uppnås.

Sedan avregleringen av spelmarknaden 2019 har kon-
cernen Svensk Travsport kontinuerligt utvecklats som 
organisation, en utveckling som har fortsatt under 2021. 
Bland annat har arbetet gällande strukturen och vidare-
utvecklingen av HR-funktionen och personalfrågor tagit 
flera kliv framåt inom dotterbolaget STAB. En HR-
årscykel har utvecklats och godkänts, vilket kommer 
underlätta processer kring exempelvis medarbetarsamtal, 

2021

Svensk Travsport, koncernen 119

Travsällskapen 351

Totalt 470

* FTE (Full Time Employee), en omräkning av 
samtliga anställdas sysselsättningsgrad till att 
motsvara antalet heltidstjänster. Se “Om den 
här rapporten”, för mer information om totalt 
antal sysselsatta. Utöver antalet anställda 
beräknas ca 1000 personer under året varit 
engagerade i genomförandet av tävlingar.

Antal anställda, medel*
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medarbetarundersökningar och kompetensförsörjning. 
Vidare har ett Ledarforum införts, där STABs alla chefer 
och ledare med personalansvar samlas för att diskutera 
frågor kopplade till ämnet. Med hjälp av årscykeln är 
intentionen framgent att utveckla HR-arbetet i än större 
utsträckning. Det gäller exempelvis frågor kring utbild-
ning, medarbetarsamtal m.m. Intentionen är även att 
öka förståelsen och stödet i stort om arbetsmiljö inom 
travsportens anläggningar och arbetsplatser. 

Inom ramen för denna rapport presenteras även statistik 
gällande travsällskapens och Svensk Travsports respek-
tive styrelser (se tabell på sidan 28). För att fortsätta 
vara den breddsport som travsporten är – och även ta 
tillvara på olika perspektiv som gagnar travsporten i 
stort – är det viktigt att nyrekryteringen till travsportens 
beslutande organ fortsätter. Både för att få fler aktiva i 
sporten och för att underlätta valberedningars arbete till 
styrelsearbete.
 
Respekt för mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter och social hållbarhet är centralt 
för Svensk Travsport då sporten till stor del bedrivs av 
människor och för människor vid sidan av våra hästar. 
Svensk Travsport är måna om att skapa ett respektfullt 
klimat där sporten inte bedrivs på bekostnad av kränk-
ningar av någon människas rättigheter, varken i miljöer 
nära verksamheten, som på travbanor och travcamper, 
eller längre bort och mer indirekt i leverantörsled. För 
koncernen Svensk Travsport kan det föreligga risk i 
leverantörskedjan kopplad till inköp av elektronik och 
IT-tjänster, där det finns kopplingar till leverantörsländer 
där det kan finnas brister gällande arbetsrätt och respekt 
för mänskliga rättigheter, vilket vi behöver se över fram-
gent, genom en riskbedömning av våra leverantörer. För 

travsällskapen och travsporten i stort kan riskbilden kop-
plat till mänskliga rättigheter och arbetsrätt se annorlun-
da ut, inte minst med tanke på inköp av foder, underlag 
och maskineri. Här har Svensk Travsport ett behov av 
att få en bättre förståelse för hur den här riskbilden ser 
ut. Travsportens kultur måste präglas av respekt för alla 
människors lika värde för att både frivilliga och anställda 
ska attraheras till och vilja stanna i sporten. 
 
Flera initiativ planeras därför på detta område under 
kommande år och insatser för att främja en hållbar 
kultur kommer under 2022, bland annat, att innefatta 
samverkan med landets travskolor och identifiering av 
nya metoder för att sprida travsportens värderingar. 
Svensk Travsport kommer även att se över implemen-
teringen av Barnkonventionen, samt definiera nyckeltal 
som kan påvisa arbetet med att upprätthålla mänskliga 
rättigheter och arbetsrätt.

Svensk Travsport avser även att skärpa kraven och uppdatera 
policys för huvudorganisationen gällande flertalet sociala 
områden under kommande år, vilket kommer att underlätta 
hanteringen av hållbarhetsriskerna. Exempel i urval: 

• Svensk Travsports uppförandekod kommer att 
vidareutvecklas till att omfatta principerna i FN:s 
Global Compact, vilka bland annat innefattar res-
pekt för mänskliga rättigheter och arbetsrätt 

• En vidareutveckling av Svensk Travsports partner-
policy kommer att göras för att också ta in hållbar-
hetskrav. Detta kan även vara till hjälp för att stötta 
travsällskapens arbete med leverantörer

• För att öka kunskapen om alla barns rättigheter 
kommer även utbildningar inom barnkonventionen 
att erbjudas.

>30 30–50 50< Totalt

Svensk Travsport, koncernen, kvinnor 0 2 5 7

Svensk Travsport, koncernen, män 0 2 8 10

Travsällskapen, kvinnor 5 14 32 51

Travsällskapen, män 3 29 112 144

Totalt 8 47 157 212

Styrelsesammansättning, baserat på ålder och kön
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Fortsatt arbete för stärkt hästvälfärd
Välmående hästar är en grundförutsättning för travs-
porten. För att upprätthålla en ledande hästvälfärd 
kommer Svensk Travsport att fortsätta stärka sina in-
satser på detta område under 2022, då det alltid 
finns utrymme för förbättring. Samarbetet med 
Jordbruksverket kommer att fortsätta utvecklas med 
extra fokus på frågor kring tävling. Hästhållningspolicyn 
uppdateras för att stärka delar som syftar till att hästarna 
i sporten ska ha så bra förutsättningar som möjligt till 
ett hälsosamt liv. Se sida 6 för mer information om hur 
Svensk Travsport arbetar med hästvälfärdsfrågor.
 
Etablerat antidopningsarbete  
under vidareutveckling
Svensk Travsports vision är att bli världsledande inom 
travsport, vilket också omfattar en ledande hästvälfärd. 
Högkvalitativ hästvälfärd är därför ett av Svensk Trav-
sports prioriterade hållbarhetsområden. Detta innebär 
bland annat mer offensiva satsningar mot dopning. 
Avdelningen för hästvälfärd jobbar ständigt på nya 
lösningar för att identifiera potentiell dopning. Årligen 
tas cirka 4 000 dopningsprover (läs mer på sida 17) och 
under det gångna året har flera nya initiativ tagits för att 
stärka avdelningens förmågor och kapacitet. Bland annat 
har antidopningshunden Lykke rekryterats:

–  Tack vare Lykke och hans förare Fia kan vi rikta vår 
provtagning där Lykke markerar att otillåtna substanser 
kan ha givits till hästen. De som försöker fuska via 
dopning ska veta att vi jobbar mot dem, och vi kommer 
aldrig sluta arbeta mot dem. Vi har även rekryterat en 
ny spaningsledare som kommer att leda vårt operativa 
arbete med att identifiera och motverka dopning, säger 
avdelningschefen Mattias Falkbåge. 

Utöver de unika och nyförvärvade antidopningsresurs-
erna har ytterligare två initiativ satts i rullning i kampen 
mot dopning. Under våren 2021 upprättades ett vissel-
blåsarsystem för misstänkta regelöverträdelser på Svensk 
Travsports hemsida. Under årets sista månader genom-
fördes också ett pilotprojekt ihop med avelsavdelningen 
där det för första gången tog dopningsprover på både 
svenska och utländska föl i samband med ID-märkning. 
 
Arbete för att motverka alla former av korruption 
I alla verksamheter som finansieras genom tävling och 
spel, finns risker för korruption och andra former av 

försök till otillåten påverkan, såsom exempelvis mutor, 
matchfixning och dopning. Därav är arbetet för att stävja 
alla former av otillåten påverkan av stor vikt för Svensk 
Travsport. Ett omfattande regelsystem för sportintegritet 
finns på plats för att främja en rättvis sport där alla tävlar 
på lika villkor samt för att stävja företeelser som kan 
påverka sportens trovärdighet. 
 
Under 2022 kommer Svensk Travsport även att utveckla
en anti-korruptionspolicy för att ytterligare stärka anti-
korruptionsarbetet, ett arbete som leds av Svensk 
Travsports chefsjurist. 
 
Svensk Travsports tävlings- och antidopningreglementen 
samt Svensk Travsports uppförandekod, vilka gäller för 
licenshavare, anställda, konsulter, funktionärer och för-
troendevalda, är exempel på redan fastställda dokument
i regelsystemet som knyter an till antikorruption. Upp-
förandekoden slår exempelvis fast ”att tävla på lika vill-
kor, vara ärlig och en god medmänniska är viktiga förut-
sättningar för vår travsport. Vi ska därför aktivt verka och 
agera mot fusk, dopning, mobbning och våld”.  
 
Svensk Travsport inriktar sig också på att säkerställa att 
aktiva och funktionärer inte utsätts för påtrycknings-
försök, vilka kan påverka utgången av lopp och således 
påverka de spel som finansierar sporten. Det finns även 
en fastslagen partnerpolicy, vilken är ett hjälpmedel för 
alla som arbetar med partners, annonsering, sponsorer 
m.m. Avsikten är att komplettera med en inköp- och 
leverantörspolicy under det kommande året.

Under våren 2021 implementerades ett visselblåsarsys-
tem på Svensk Travsport. Tjänsten nås via Svensk Trav-
sports hemsida och gör det möjligt att lämna anonyma 
tips om aktiviteter som kan påverka sportens trovärdig-
het och hästvälfärd. Tipsen utreds sedan enligt rutin av 
en särskild utredningsenhet på Svensk Travsport. Under 
2021 har inga fall av misstänkt korruption anmälts eller 
utretts. 

För att säkra efterlevnaden av Svensk Travsports krav 
enligt styrande reglementen, har relevanta regelverk, til-
lämpningsanvisningar och policys gjorts tillgängliga på 
Svensk Travsports hemsida. Dessa styrdokument kom-
municeras också i lättillgängliga kanaler inom sporten. 
Dessutom erbjuds sportens aktiva och anställda utbild-
ningar för att öka medvetenheten.



30

Om den här rapporten 
Det här är Svensk Travsports första hållbarhetsrapport och 
avser räkenskapsåret 2021 (2021-01-01 – 2021-12-31).  
Hållbarhetsrapporten omfattar koncernen Svensk 
Travsport exklusive intresseföretaget ATG. Vissa 
kvantitativa och kvalitativa redogörelser berör även 
travsällskapen, vilket framgår i varje enskilt fall. Håll-
barhetsrapporten har upprättats i enlighet med kraven i 
Årsredovisningslagen och det är en separat handling som 
tillfogas den finansiella redovisningen.  
 
För de allra flesta enheter inom travsporten är det första 
gången hållbarhetsdata samlats in. Således skall de 
siffror som rapporterats för 2021 analyseras med vet-
skapen om att många har gjort uppskattningar kring 
konsumtion av allt från vatten, drivmedel, el och värme, 
i åtanke. Kvaliteten på insamlade data kommer med 
all sannolikhet öka allteftersom organisationerna blir 
vana att rapportera, och även kan samla in löpande 
data under kalenderåret. I de fall travsällskapen kunnat 
bryta ut eventuella hyresgästers energikonsumtion har 
denna konsumtion reducerats från den totala mängden 
åtgången energi. Av 33 travsällskap har data inkommit 
från 27. Av de travsällskap som inte har inkommit med 
data är det endast en som har en större travverksamhet. 
Utöver detta har data samlats in från STAB, TR Media 
och HAC. 

Av travsällskapen har 13 stycken angett att de till 100% 
använder sig av förnyelsebar el och/eller värme (genom 
sina elavtal). Ytterligare 5 travsällskap har angett att de 

använder mellan 8 och 74 % förnyelsebart, dock har 
detta inte beaktats när CO2-ekvivalenter beräknats, 
då det i nuläget saknas elcertifikat, vilket krävs enligt 
GHG-protokollet (GHG Protocol). Samma sak gäller 
för koncernen Svensk Travsport. För att beräkna ut-
släpp orsakad av bränslerelaterad förbränning har UK 
Government GHG Conversion Factors for Company 
Reporting (2020) använts. För att beräkna utsläpp från 
energiåtgång har IEAs emissionsfaktorer från 2018 
använts. För utsläpp från drivmedel har DEFRA 2021 
använts. Scope 1-siffrorna inbegriper utsläpp från an-
vändandet av en reservgenerator som finns i byggnaden 
där STAB huserar. STABs andel av den inköpta bränslen 
har uppskattas beräknat på procentuell kontorsyta i 
förhållande till hyresvärden (ATG).

Antalet anställda inom koncernen Svensk Travsport samt 
travsällskapen har samlats in genom HAC. För att få en 
mer korrekt siffra på hur många som sysselsätts inom 
ramen för travsporten, är insamlingen av HR-relaterade 
data något att förbättra under 2022. Under insamling av 
HR-relaterade data har det även framkommit att ett icke 
obetydligt antal funktioner både vid sällskapen och cen-
tralt bemannas av konsulter som fakturerar. Dessa ser vi 
också ett behov av att på ett bättre sätt inkludera i nästa 
års datainsamling, samt volontärer och funktionärer. 

ATG upprättar en egen Hållbarhetsrapport vilken ingår
i deras Årsredovisning. TR Media upprättar en utsläpps-
rapport samt har tagit fram en hållbarhetspolicy. 
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Styrelsen och verkställande tjänsteman (VD) för  
 
Svensk Travsport  

org.nr 802003-5575 
får härmed avge 

Årsredovisning och 
koncernredovisning
för verksamhetsåret 2021.

Förvaltningsberättelse
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten    
Koncernen      
Koncernen består av moderbolaget, Svensk Travsport (”ST”), 
och dotterbolagen Svensk Travsport AB (”STAB”) och Svenska 
Travsportens Centralförbund Utvecklings AB med tillhörande 
dotterbolag Hästsportens Administrativa Center AB, TR Media 
AB samt Svensk Travsport Projekt AB. AB Trav och Galopp 
(”ATG”) ägs till 90,00025 procent men redovisas som ett 
intressebolag eftersom Svensk Travsport inte har bestämmande 
inflytande i styrelsen. 
 
Styrelsesammansättningen i ATG regleras i ATGs bolagsord-
ning varigenom de statliga ledamöterna har majoritet. 
Hästsportens Administrativa Center AB har sitt säte i Borlänge, 
övriga bolag i Stockholm. 
       
Verksamheten under 2021  
Den 1 januari 2019 infördes en licensmarknad för spel i Sverige 
och en rad förändringar för Svensk Travsport med bolag 
började tillämpas.  Svensk Travsport fördelade sin verksamhet 
i den ideella föreningen och placerade tävlingsverksamheten 
och övrig kommersiell verksamhet i sitt dotterbolag Svensk 
Travsport AB.  Den ideella föreningen svarar för medlemsverk-
samhet, finansieringen av Hästnäringens Nationella Stiftelse 
(”HNS”), finansiering av ST och STABs verksamhet samt 
övrig verksamhet av ideell karaktär. Omregleringen av spel-
marknaden 2019 innebar för ST och STAB att vissa operativa 
och finansiella åtaganden flyttades från ATG, bl.a. finansiering-
en av HNS, kostnader för tävlingsverksamheten i form av 
ersättningar till hästägare och travsällskap. Samtliga ekono-
miska mellanhavanden till ATG baseras på marknadsmässiga 
grunder.
 
Efter 2019, som karaktäriserades av omställning och ekono-
miskt underskott, så anpassades ekonomin till att under 2020 
vara i balans. Utfallet blev väsentligt bättre än plan vilket result-
erade i målsättningen att under 2021 återställa ersättningar till 
hästägare och travsällskap motsvarande nivån 2019. Pandemin 
har liksom 2020 påverkat även 2021 och under de tider restrik-
tioner om publik funnits  så har tävlingarna enbart utgjort en 
arbetsplats och därmed ingen publik. Tävlingarna fortgick dock 
enligt plan under 2021.  
 
Intäkter från ATG i form av kommersiella ersättningar för 
immateriella rättigheter samt koncernbidrag utgör Svensk 
Travsports största inkomstkälla. I ATGs styrelse har det under 

2021 beslutats en instruktion för resultatdisposition, vilken in-
nebär att 98% av ATGs disponibla resultat, vid en soliditet över 
35%, ska delas ut till Svensk Travsport och Svensk Galopp.
 
ATG visar under 2021 på en historiskt hög lönsamhet vilket 
positivt har påverkat verksamheten under 2021 varvid ST och 
STAB lyckats stärka den finansiella stabiliteten.
 
Tävlingsverksamheten
Intäkterna från tävlingsverksamheten utgörs främst av intäkter 
från ATG, baserat på de kommersiella avtalen rörande sport-
data, ljud och bild. Intäkterna från ATG baseras på deras upp-
nådda spelomsättning och dessa intäkter till STAB minskade 
under 2021 med 23,9 mkr till 500,8 mkr.
 
Övriga väsentliga intäkter är det STAB fakturerar travsällska-
pen för de insatsmedel som hästägare betalar till travsällskapen 
men som STAB svarar för gentemot hästägarna i form av pris-
medel. Därtill erhåller STAB bland annat anmälningsavgifter 
till tävlingar. Dessa intäkter uppgick till 59,5 mkr (49,1 mkr) 
respektive 12,2 mkr (11,5 mkr).
 
Kostnaderna i tävlingsverksamheten utgörs främst av pris-
ersättningar till hästägare och uppfödare samt ersättningar till 
travsällskapen för genomförande av STABs tävlingar. Därtill 
bär STAB kostnader för teknik vid tävlingarna genomförande. 
Utfallet för dessa kostnader blev för 2021 enligt följande (jäm-
förbara siffror för 2020 inom parentes): 
 

Belopp (mkr)                                                             
Prismedel till hästägare                         932,3 (887,6)  
Uppfödarmedel   118,4 (121,0)
Tävlingsersättning travsällskap   513,4 (557,1)
Summa   1 564,1 (1 565,7)

Därtill har STAB kostnader för produktion av ljud och bild, 
vilket är en förutsättning för försäljningen av desamma. STAB 
har ett avtal med Kanal 75 om att producera rörligt bildmate-
rial från svenska travtävlingar och kostnaden för denna uppgick 
till 93,6 mkr (91,8 mkr).
 
IT- verksamhet
IT-verksamheten bedrivs inom STAB och har byggts upp 
successivt sedan 2018 där bland annat hästsportsystemet 
förvärvades av ATG per 31 december 2018. Organisationen 
inkluderar drift och utveckling av sportsystemet, ansvar för 

Styrelsen och VD:n för Svensk Travsport, org.nr 802003-5575, får härmed avge årsredovisning 
och koncernredovisning för verksamhetsåret 2021.

Femårsöversikt (resultaträkning i sammandrag) för koncernen
          

Belopp (tkr)                                                                       2021                                   2020            2019            2018        2017

 
Nettoomsättning               740 975    790 638    777 564  475 714  456 817 
Rörelseresultat               462 154   648 138   -387 015 -217 082    91 407 
Finansiella poster                  -8 658    -18 334                   -11 180      -1 349         506 
Resultat före skatt               453 496   629 804   -398 195 -218 431    91 913 
Årets resultat               373 955   572 446   -399 075 -219 117     90 321 
Antal årsanställda                      118        117           118         111         107 
Lönekostnad/årsanställd                      621        592            583         601         564 
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travsällskapens IT-support och banteknik, hemsida, IT-säkerhet 
mm. Under 2021 har dessutom det danska hästsportsystemet 
förvärvats från ATG och har migrerats till STABs IT-miljö 
varvid förvaltning och utveckling sker inom STAB på uppdrag 
av danska förbundet Danske Hestevæddeløb (”DH”). 
 
Under 2020 har en skiftning skett från fler anställda och färre 
inhyrda konsulter, och denna omvandling har förstärkts under 
2021. Detta ökar personalkostnaderna men är totalt sett ekono-
miskt fördelaktigt. I nuläget är det dock ej realistiskt att enbart 
ha anställda då verksamheten på kort tid kan behöva viss typ av 
kompentens. 
 
Under 2021 har det utvecklats ett antal digitala tjänster, förbät-
trat arenateknik, men framför allt stort fokus på utvecklingen 
av det nya hästsportsystemet, vilket är av stor vikt för hela trav-
sporten. För samtliga projekt där dessa bedöms skapa högre 
intäkter alternativt lägre kostnader så har utgifter till ett värde 
om 16,1 mkr (20,0 mkr) aktiverats som en tillgång och redovi-
sas också som en intäkt i resultaträkningen. 
 
IT-verksamhetens intäkter kommer från sålda tjänster för drift 
och utveckling till travsällskap, Svensk Galopp och ATG. De 
totala kostnaderna uppgick under 2021 till 133,4 mkr (125,3 
mkr).  Beaktat IT-verksamhetens intäkter och aktiverade 
kostnader så uppgick resultatet för IT-verksamheten för 2021 
till -102,9 mkr (-87,8 mkr). Avskrivningar för aktiverade och 
avslutade projekt ingår ej i ovanstående resultat. 
 
Övriga väsentliga åtaganden
Svensk Travsport ingick under 2018 en överenskommelse med 
DH, den danska motsvarigheten till Svensk Travsport, om att 
ingå ett samarbete. Det övergripande syftet med samarbetet är 
dels att säkerställa travsporten i Norden, dels att öka koncern-
ens intäkter genom att ATG etablerar sig på den danska spel- 
marknaden genom ett dotterbolag. Det under 2018 överens-
komna avtalet har under 2021 omförhandlats för att bättre 
spegla förutsättningarna efter omregleringen av spelmarknaden. 
Ett nytt avtal har slutits i början av 2022. 
 
Den danska travsporten har under 2021 fortsatt sitt harmoni-
seringsarbete av tävlingsreglemente och säkerhetskrav (SÄBA) i 
förhållande till de svenska motsvarigheterna, vilket är en del av 
överenskommelsen.  Den årliga ersättningen som utgått till DH 
under 2021 uppgår till 52,4 mkr (53,6 mkr). 
 
I november 2018 ingick Svensk Travsport och Svensk Galopp 
ett avtal med svenska staten om att framgent finansiera HNS 
till deras verksamhet för forskning, utbildning och drift av de 
tre riksanläggningarna Wången, Strömsholm och Flyinge. 
Kostnaden för koncernen uppgår för 2021 till 50,2 mkr (50,2 
mkr) och redovisas som en kostnad inom Svensk Travsport.
 
Finansiering av verksamheten 
Omregleringen av spelmarknaden har fått omfattande kon-
sekvenser för travets finansieringsmodell och struktur. Tidigare 
förskottsekonomi där ATG distribuerade ut medel till sporten 
efter ett budgetantagande har ersatts med en efterskotts-
ekonomi. STAB erhåller från och med 2019 medel från 

marknadsmässiga avtal som faktureras löpande under året och 
koncernbidrag erhålls vid årets slut. Efterskottsekonomin har 
medfört att Svensk Travsport finansierat den löpande verk-
samheten genom lån. ATG är långivare och lånet löper med 
marknadsmässig ränta. Under 2021 har Svensk Travsport för 
löpande verksamhet lånat 1 515 mkr av ATG. Svensk Travsport 
har sedan givit STAB aktieägartillskott med 1 315 mkr. Dessa 
aktieägartillskott tillsammans med verksamhetens intäkter har 
använts för att finansiera verksamhetskostnaderna under 2021. 
Svensk Travsport har efter erhållande av koncernbidrag från 
ATG om 1 705 mkr amorterat hela det löpande lånet samt 
kvarvarande skuld till ATG. Efter dessa amorteringar har ST 
en fordran på ATG om 103 mkr. Svensk Travsport har efter 
erhållande av koncernbidrag från ATG lämnat koncernbidrag 
om 1 556 mkr till STAB som i sin tur har återbetalat erhållna 
aktieägartillskott med 1 315 mkr. Det redovisade värdet uppgår 
efter återbetalning av aktieägartillskott till 247 mkr. 

Koncernens omsättning, kostnader och resultat
Den totala omsättningen i koncernen ökade med 222 mkr till 
2 642 mkr (2 864 mkr). Minskningen är hänförlig till både 
minskade intäkter och lägre resultat av andel i intressebolag 
(ATG). De minskade intäkterna avser delvis intäkter från ATG 
för immateriella rättigheter (sportdata, ljud och bild vilket är 
beskrivet ovan). Koncernens rörelsekostnader har minskat med 
37 mkr från 2 216 mkr till 2 180 mkr, vilket motsvarar 1,6%. 
Minskningen avser framför allt lägre avskrivningar under 2021. 
Resultat efter skatt i koncernen minskade med 199 mkr till 
373,0 mkr. 
 
Utveckling 2022 
Under 2021 har koncernen ytterligare konsoliderats med lägre 
skuldsättning och ökat eget kapital. För ST och STAB är denna 
förstärkta finansiella stabilitet viktig. För 2022 är planen att ha 
en ekonomi i balans men samtidigt kunna genomföra satsnin-
gar på hästägare och travsällskap men även fortsätta invester-
ingen i nytt sportsystem.  Utvecklingen av ett nytt hästsport-
system är ett projekt som förväntas ta ytterligare minst två års 
utveckling i anspråk. 
 
Moderföreningen
Ändamål
Svensk Travsport är en ideell förening vars ändamål är särskilt 
att organisera, leda och reglera landets travsport genom; 
 
- att tillsammans med medlemmarna skapa förutsättningar för 
en svensk travsport med hög kvalitet och god etik samt med 
avsikt att främja jämställdhet och integration/mångfald. 
- att organisera och utforma riktlinjer för den svenska 
travsporten. 
- att verka för ett brett engagemang bland medlemmarna 
genom en decentraliserad beslutsprocess. 
- att ansvara för och utveckla ett förtroendefullt samarbete med 
travsportens intressenter. 
- att vara högsta beslutande organ i fråga om tävlingsverksam-
hetens genomförande. 
- att främja verksamheten med avel och uppfödning av goda 
inhemska hästar. 
- att säkerställa att djurskydd och säkerhet bevakas och utvecklas.
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 - att ansvara för information och marknadsföring av den sven-
ska travsporten samt utbildning inom verksamheten. 
- att verka för särskild satsning på ungdomsverksamhet samt på 
nyrekrytering till travsporten. 
- att tillhandahålla en god service för medlemmar och aktiva 
inom travsporten. 
- att representera svensk travsport gentemot utlandet. 
 
Verksamhetsidé      
Svensk Travsports verksamhetsidé är att tillsammans med trav-
sällskapen och i samverkan med de aktiva skapa förutsättningar 
för en bred, upplevelserik, etisk och framgångsrik travsport. 
 
Ägare     
Svensk Travsport utgör en sammanslutning av inom Sverige verk-
samma travsällskap, anslutna travklubbar och basorganisationer. 
 
Omsättning
Omsättningen i moderföreningen uppgick till 0,1 mkr (0,3 
mkr) och utgörs under 2021 enbart av medlemsavgifter. 
 
Kostnader 
Rörelsekostnaderna i moderföreningen utgörs främst av anslag 
till HNS samt intresseorganisationer i Sverige. Därtill ersätts 
även STAB för olika tjänster. Rörelsekostnaderna uppgick 
under 2021 till 60,1 mkr (60,2 mkr). Svensk Travsport svarar 
för finansieringen av verksamheten inom STAB.  
 
Räntekostnaderna inom ST uppgick under 2021 till 8,9 mkr 
(18,0 mkr) vilket är en kraftig minskning från föregående år. 
Detta beror på att ST hade högre skuldsättning under 2020 på 
grund av att verksamhetslån under 2019 ej kunnat amorterats 
till fullo.
 
Årets resultat
Rörelseresultatet för ST uppgick till -60,0 mkr (-60,0 mkr) och 
resultat efter finansnetto uppgick till -68,0 mkr (-77,6 mkr). 
Koncernbidrag har erhållits från ATG om totalt 1 705 mkr 
och TR Media om 3,0 mkr. Nettot av erhållet koncernbidrag 
från ATG och TR Media och lämnat koncernbidrag till STAB 
ökade resultatet med 151,5 mkr vilket medförde att resultat 
efter finansnetto och koncernbidrag uppgick till 83,5 mkr 
(406,4 mkr). Avsättning  till periodiseringsfond har skett med 
maximal avsättning varvid resultat efter skatt uppgår till 27,0 
mkr (317,9 mkr). 
 
Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret 2021 hade styrelsen 15 respektive 13 
protokollförda sammanträden i ST respektive STAB varav ett 
i vardera var konstituerande sammanträden, och har därutöver 
haft två strategidagar. På grund av pågående pandemi har ma-
joriteten av möten skett digitalt.
 
Föränderliga restriktioner för publik under tävlingar  
Under stora delar av såväl 2020 som 2021 var alla allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar på ett eller annat 
sätt påverkade av restriktioner för att minska smittspridningen 
av Covid 19. Svensk Travsport har under de två åren anpassat 
sig och följt direktiven för att säkerställa en säker och ansvars-
full hantering. Det viktigaste beslutet har alltjämt varit att 
snabbt stänga publikplatser och stallområden för publik. 

Stallbacken har varit en strikt arbetsplats och genom detta har 
tävlingarna kunnat genomföras utan avbrott. Skillnaden under 
2021 var att det skett lättnader och skärpningar i omgångar så 
att såväl Svensk Travsport som alla banor har fått arbeta snabb-
fotat för att anpassa sig till de rådande restriktionerna. En stor 
del av travets publika högsäsong under sommarmånaderna be- 
gränsades av restriktioner, men i september valde regeringen 
att häva de flesta publikbegränsningarna. Travsporten valde då 
att gemensamt välkomna publiken tillbaka på travbanorna med 
en fri entré-kampanj som sträckte sig året ut. Dock återinfördes 
vissa restriktioner i slutet av året och travsporten fick återigen 
anpassa sig.

Publikmässigt har de två senaste åren självklart inneburit ett 
stort tapp i publikantal, men då tävlingarna har kunnat genom-
föras utan avbrott och samtliga lopp kunnat visas via ATG har 
ändå intresset för travsporten kunnat uppehållas. Hur den här 
tiden påverkar travsporten långsiktigt kräver både tid och yt-
terligare analys.  

Fortsatt fokus med Pegasusmotorn 
Svensk Travsports målarbete har sammanfattats i de så kallade 
Pegasusmålen som alla syftar till att utveckla och utöka trav-
sportens aktiva inom bas, bredd och elit. Genom arbetsme-
toden Pegasusmotorn har travsporten kunnat arbeta målstyrt 
och fokuserat inom valda fokusområden. Under 2021 lades 
extra kraft på ungdom- och breddfrågor. Initiativ har tagits rent 
ekonomiskt för att uppnå en jämnare fördelning av prismedel 
mellan bredd och elit. Och gällande ungdom har mycket fokus 
lagts på att utveckla landets alla travskolor. 

Då både 2020 och 2021 inneburit stora inverkningar på all 
verksamhet är det svårt att dra för stora slutsatser av de siffror 
som publiceras månadsvis på Svensk Travsports webbplats. Det 
går att konstatera att antalet unika svensktränade hästar, licens-
innehavare och hästägare som startat ligger ett par procent 
lägre än 2020. Det syns också att den nya regeln som begränsar 
unga kuskar att köra storhästlopp har hållit tillbaka möjligheten 
för unga att debutera. 2021 fanns endast 65 unga debutanter 
jämfört med 96 unga debutanter 2020. De svenska tränarna 
tog hela 317 fler segrar 2021 än 2020 vilket delvis beror på att 
det arrangerats fler lopp men även på att konkurrensen från 
gästande utländska tränare inte varit lika stor under 2021.

För ponnysporten gör pandemin jämförelserna mellan åren 
ännu svårare. 2021 har dock varit klart bättre än 2020 för ponny- 
sporten, men båda säsongerna har haft långa perioder med 
tävlingsstopp.

En märklig men nu allt tydligare effekt av pandemin var att år 
2020 blev ett bra år för just travsporten i Sverige. Fler svenska 
tränare och hästar kom till start då, förmodligen för att trav-
folket hade lite mer tid att träna sina hästar. Pandemin gjorde 
att många B-tränare jobbade mer hemifrån, och andra kanske 
var permitterade delar av året. Fler hästar kunde därför bli 
startklara helt enkelt. Men även de utländska tränarna som 
skaffade tillfälliga filialer i Sverige 2020 gjorde att startlistorna 
fylldes. Och de svenska tränarna fick även in fler utlandsägda 
starthästar i tillfällig träning 2020. Dock var effekten kortvarig 
och under 2021 var siffrorna tillbaka på mer normala nivåer 
som är jämförbara med åren innan pandemin.
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Pandemin har förstås även påverkat travskolans möjligheter 
att hålla öppet och det är stora variationer i de olika region-
erna både 2020 och 2021. Travskolorna nådde förvisso ett 
nytt rekord i antal elever med knapp marginal, men pandemin 
gör det som sagt svårt att analysera siffrornas underliggande 
orsaker.

Svenska profiler i världstoppen
Under 2021 låg svenskar bakom segrarna i de största loppen i 
USA, Frankrike och Sverige! Första gången det hände var 2014 
då Trixton, Maharajah och Timoko vann The Hambletonian 
i USA, Prix d’ Amérique i Frankrike och Elitloppet i Sverige. 
Under 2021 upprepades trippeln då Captain Corey (Åke Svan-
stedt), Face Time Bourbon (Björn Goop) och Don Fanucci 
Zet (Daniel Redén/Örjan Kihlström) vann de tre loppen. Björn 
Goop, segerrikaste svensk med över 7 500 segrar, finns med 
i båda tripplarna genom sina vinster med Timoko och Face 
Time Bourbon.

Här hemma var det tre andra hingstar som tjusade oss i de 
klassiska unghästloppen. De vann 19 av 23 lopp och sprang in 
15,5 miljoner! Vilka fantastiska individer Tetrick Wania (segrare 
i Svensk Uppfödningslöpning för 2-åringar), Francesco Zet 
(segrare i Svenskt Trav-Kriterium för 3-åringar) och Calgary 
Games (segrare i Svensk Travderby för 4-åringar) är.

Calgary Games måste få ett extra kapitel. Han gick obesegrad 
genom säsongen. Årsdebut i juli och bokslut i oktober. Under 
hösten var han magnifik. Han krossade sina kullkamrater i 
Svenskt Travderby, på nytt världsrekord, och avslutade året 
med att vinna Europaderbyt. När 2021 års prestationer skulle 
hyllas på travgalan blev han Årets 4-åring och Årets Häst! 
Uppfödare till Calgary Games är Menhammar Stuteri. När 
2021 summerades hade deras uppfödningar sprungit in 35,3 
miljoner kronor och de vann uppfödarligan för 15:e året i rad!

En annan 4-åring som var bra var Önas Prince som vann 
Konung Gustaf V:s Pokal, Sprintermästaren och Breeders’ 
Crown. Han tjänade 6,8 miljoner kronor under året för Per 
Nordström, som blev Årets Tränare på travgalan. Deras fram-
gångar gjorde att Önas Prince uppfödare, Tomas Jonsson i 
Nossebro, belönades med priset Årets Uppfödarbragd. 

Svenskt Trav-Oaks vanns av Timo Nurmos-tränade Lara 
Boko. Derbystoet vanns av Daniel Redéns Honey Mearas och 
Örjan Kihlström. Redén var för övrigt den tränare som körde 
in mest pengar under 2021 och Örjan Kihlström gjorde likaså 
bland kuskarna. Örjan valdes också till Årets kusk – för tionde 
gången!

Bland de äldre varmbloden var det många som ville åt kunga-
kronan. Milligan’s School slog dubbla världsrekord, ett av dem 
när han vann Åby Stora Pris. Who’s Who vann sprinterfesten 
på Jägersro när han vann Hugo Åbergs Memorial, Very Kronos 
vann Svensk Mästerskap på Åby för andra året på raken och 
Don Fanuzzi Zet vann Elitloppet. Där har ni några av hästarna 
i en bred och bra topp.

Bland de äldre på kallblodssidan var Månlykke A.M. med 
Gunnar Melander jämnheten själv (igen) och vann under 
året nio lopp, bland annat Solos lopp, Sleipners Elitlopp och 

Svenskt Mästerskap. Han avslutade sedan året genom att resa 
till Norge och där vinna i Jacob Meyers Pokal. När året sum-
merades valdes han till Årets Kallblod.

Två kallblodiga ston hos Jan-Olov Persson radade upp segrar 
under året. Stjärnblomster var definitivt ett av årets stora 
utropstecken. Hon var näst intill oslagbar och vann tio lopp, 
däribland Sto-SM. Hon slog de flesta och avslutade säsongen 
med åtta raka segrar! Näst intill oslagbar var också Dunungen 
bland de 3-åriga stona. Hon vann åtta lopp bland annat 
Kriteriestoet både i Sverige och Norge!

Travsporten digitaliseras 
Omställningen till digitala lösningar har fortsatt även 2021. De 
flesta av travsportens alla mötesforum från avdelningsmöten 
på förbundet till förtroenderåd har även under 2021 genom-
förts digitalt och fungerat väl. Många medarbetare har fortsatt 
arbetat hemifrån helt eller delvis. Både beteendemönster och 
arbetssätt har förändrats i takt med digitaliseringen – vilket 
även är en möjlighet och del i erbjudandet som attraktiv 
arbetsgivare. 

Ny styrmodell
Travsporten har under några år arbetat med en översyn av 
organisationen med syfte att göra ändringar som förbättrar 
förutsättningarna att driva verksamheten på den omreglerade 
spelmarknaden. Det enskilt största målet har varit att skapa 
en organisation med tydligare och ökad beslutskraft. Olika 
organisationsförslag har diskuterats och prövats i nära dialog 
med medlemmarna i olika forum, bland annat i förtroende-
råd och fullmäktigemöten samt i enskilda rådslagsmöten med 
medlemmarna. Totalt har det genomförts mer än 100 rådslag 
och andra forum för förankring och dialog.

Under sommaren 2021 presenterades ett förslag för medlem-
marna där den nuvarande organisationen ligger kvar som grund, 
men där styrmodellen förändras med syfte att skapa tydlighet 
och ökad beslutskraft. Medlemmarna ställde sig bakom en 
handlingsplan i fem steg där det sista steget avslutas i samband 
med det ordinarie fullmäktigemötet den 27 april 2022. Då 
förväntas medlemmarna rösta igenom nya stadgar en andra 
gång. Förslaget till ändrade stadgar har antagits av medlem-
marna en första gång den 4 februari 2022. De väsentliga 
delarna i den nya styrmodellen är nu intaget i förslaget till nya 
stadgar för att befästa att modellen består och blir långsiktig.

Svensk Travsport i samhällsdebatten
Travsporten lever fortsatt i något av ett limbo efter omreglering-
en av spelmarknaden 2019. Frågan gällande marknadsavgift, 
där licensierade bolag som arrangerar spel på hästar också ska 
betala en avgift på bruttoomsättningen för detta, är fortsatt 
olöst. Med det följer också en osäkerhet och otydlighet hur 
finansieringen av HNS, som tidigare var kopplat till sportens 
avtal med staten kring monopolet ATG, ska se ut och fungera i 
framtiden. Svensk Travsport har under året fört en konstruktiv 
dialog med representanter för regeringen för att diskutera dessa 
frågor.

En ödesfråga för branschen är också den om moms och huru- 
vida travsportsverksamhet ska vara beskattningsbar. Ända sedan 
2016 har Svensk Travsport ihop med den övriga branschen 
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försökt föra dialog med Skatteverket kring hur detta ska tolkas. 
En stor del av travsporten i Sverige sköts på affärsmässiga 
grunder och borde betraktas som vilken bransch som helst. 
Svensk Travsport, Svensk Galopp och LRF Häst har under året 
arbetat aktivt med dialog ihop med Skatteverket men också med 
utbildning och upplysning för aktiva i branschen. 

En uppdatering av utredningen Hästnäringen i Siffror presen-
terades i slutet av 2021, och resultatet visar på en stabil häst- 
näring – med små eller inga större förändringar. Sverige upp-
skattas fortsatt ha 355 000 hästar totalt, och hästnäringen om-
sätter ca 32 miljarder kronor och skapar 18 500 jobb – med 
spridningseffekt innebär det närmare 38 000 arbetstillfällen. 

Hållbarhet inom travsporten 
Svensk Travsport arbetar nu mer aktivt och framåtriktat med 
hållbarhetsaspekter kopplat till sporten. Frågor som varit och är
viktiga innefattar givetvis hästvälfärd (inkl Djurhälsoförord-
ningen), miljö och klimat (inkl gödselhantering) samt social 
hållbarhet (inkl arbetsmiljöfrågor). Under slutet av året 

Förslag till vinstdisposition  
        

Belopp (kr)                                                          

 
Balanserad vinst           2 896 257 
Årets resultat         26 975 558
Summa kronor         29 871 815
 
Styrelsen föreslår att    
medlen disponeras så att i ny räkning balanseras                             29 871 815

Vad beträffar förbundets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tillhörande bokslutskommentarer. Avsättning till kapitalandelsfond har gjorts på koncernnivå med 178 772 tkr (53 860 tkr).

påbörjades ett mer strukturerat arbete med hållbarhet för hela 
travbranschen från Svensk Travsport och travsällskapen ut till 
enskilda aktiva. En intressentanalys genomfördes och en håll-
barhetsstrategi är fastslagen. Svensk Travsport har upprättat 
en hållbarhetsredovisning i enlighet med Årsredovisningslagen, 
som en handling skild från förvaltningsberättelsen och återfinns 
på sida 19-30 i detta dokument.
 
Svensk Travsport deltar även aktivt i HNS Miljö- och klimat-
kommitté, ett nätverk som bevakar samt behandlar miljö- och 
hållbarhetsfrågor som är gemensamma för hela hästnäringen. 
Under det gångna året har intresset för frågor inom miljömäs-
sig hållbarhet varit starkt, såväl internt i branschen som från 
samhället. Arbete sker i nära samverkan mellan organisation-
erna samt HNS och LRF Häst. LRF Häst och HNS har även 
fortsatt bevaka beredningen av Övergödningsutredningen på
uppdrag för hela branschen. Dialog och förankring sker i de 
gemensamma forumen LRF Hästdelegationen och Miljö-
kommittén. 
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RESULTATRÄKNING 
KONCERNEN
          
          2021-01-01   2020-01-01 

Belopp i tkr   Not    - 2021-12-31   - 2020-12-31

Nettoomsättning   1     740 975                 790 689 
Aktiverat arbete för egen räkning                21, 22, 23       16 137                   20 038
Andelar i intresseföretags resultat  12               1 883 592              2 049 860 
Övriga rörelseintäkter            1 210        3 868 
                   2 641 914           2 864 455
 
 
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader   2, 18              -2 035 378             -2 043 518
Personalkostnader   3    -116 951   -109 108
Av- och nedskrivningar av materiella och                       
immateriella anläggningstillgångar  4      -27 431              -63 691
Rörelseresultat        462 154                648 138
 
 
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter                                 6           1 332          856
Räntekostnader och liknande resultatposter   7       -9 991              -19 190  
          

 
Resultat före skatt        453 496                629 804
Skatt på årets resultat    9     -79 541              -57 358 
 
Årets resultat        373 955                         572 446
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BALANSRÄKNING 
KONCERNEN
          
           

Belopp i tkr   Not                2021-12-31   2020-12-31

TILLGÅNGAR    
 
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 22        21 761                 34 620
Koncessioner, patent, licenser, varumärken   
samt liknande rättigheter   21          7 094                          –
Pågående utvecklingsarbeten   23         13 594      9 784
             42 449    44 404
 
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer  10            2 735                     3 061
                             2 735      3 061  
 
 
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i intresseföretag   12                 787 682                608 960
Andra långfristiga värdepappersinnehav  13         12 764     12 764
Andra långfristiga fordringar   13             1 637       1 728
                     802 083   623 452

Summa anläggningstillgångar                    847 267               670 917
 
 
Omsättningstillgångar  
Varulager m.m. 
Färdiga varor och handelsvaror                        14          125
                                          14          125
 
Kortfristiga fordringar            
Kundfordringar            42 405                   45 206
Skattefordringar                      –                     4 320
Fordran intresseföretag                    102 858               –
Övriga fordringar   14                 146 013              101 231
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15         65 773               70 584
                     357 049              221 341
 
                                         
Kassa och bank                    147 598                 143 129
Summa omsättningstillgångar                    504 661            364 595

SUMMA TILLGÅNGAR                 1 351 928              1 035 512
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BALANSRÄKNING 
KONCERNEN
          
           

Belopp i tkr   Not               2021-12-31       2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
 
Eget kapital     
Dispositionsfond             118          118
Andra fonder         
Kapitalandelsfond                   786 982   608 260
Balanserat resultat 
Balanserat resultat inklusive årets resultat                  167 452                 -27 785 
                    954 552   580 593 
 
 
Avsättningar
Uppskjuten skatt             35 176     15 407
Övriga avsättningar                 –     19 600
              35 176     35 007 
 
Kortfristiga skulder  
Leverantörskulder           52 566     63 770 
Skulder till intresseföretag                   –                   87 110 
Skatteskulder                69 697     41 783 
Övriga skulder                      14 972     21 553 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16                224 965                205 696 
                    362 200                419 912 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                           1 351 928             1 035 512 

SPECIFIKATION ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
 

KONCERNEN         
                                      Dispositionsfond                           Kapitalandelsfond   Balanserat resultat  
Belopp i tkr                                         inkl. årets resultat 

Ingående balans 2020-01-01                  118     554 400       -546 367    
Årets resultat            53 860          518 586            
Utgående balans 2020-12-31                   118     608 260            -27 781         
Årets resultat                                     178 722                 195 233
Utgående balans 2021-12-31                  118                                786 982           167 452 
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KASSAFLÖDESANALYS 
KONCERNEN
            
          2021-01-01   2020-01-01 

Belopp i tkr   Not    - 2021-12-31                   - 2020-12-31

Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster           453 496   629 804
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.*                  -1 856 161             -1 966 781
                     -1 402 665                      -1 336 977 

Betald skatt            -51 627                      -1 941 
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital                    -1 454 292          - 1 338 918 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital         
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager                 112                              51
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar          -32 733     -64 684
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder              1 531       24 970
Kassaflöde från den löpande verksamheten     -1 485 382              -1 378 581
 
 
Investeringsverksamheten         
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  10           -1 094         -128
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 10                 82                       27
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 21, 22, 23         -24 137       -20 037
Förvärv av finansiella tillgångar   13            –       -1 405
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar  13              –      1 517
Kassaflöde från investeringsverksamheten          -25 149                   -20 026
 
 
Finansieringsverksamheten         
Upptagna lån                           –              –
Amortering lån            -87 110              -632 495
Erhållna koncernbidrag        1 602 100              1 996 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten      1 515 000              1 363 505
 
Årets kassaflöde               4 469         -35 102
Likvida medel vid årets början           143 129     178 231
Likvida medel vid årets slut**           147 598    143 129

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS 
KONCERNEN
            
          2021-01-01   2020-01-01 

Belopp i tkr   Not    - 2021-12-31   - 2020-12-31

*Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.          
Resultatandel från intresseföretag      -1 883 592             -2 049 860
Av- och nedskrivningar av tillgångar            27 431       63 691
Övriga avsättningar              –             19 388
             -1 856 161            -1 966 781  
 
**Likvida medel        
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:         
Kassa och bank           147 598     143 129
            147 598    143 129



41

RESULTATRÄKNING 
MODERFÖRETAGET
            
          2021-01-01    2020-01-01 

Belopp i tkr   Not    - 2021-12-31   - 2020-12-31

Nettoomsättning   1           142                 248 
               142               248 
Rörelsens kostnader         
Övriga externa kostnader   2, 18                   -59 713                  -59 681
Personalkostnader   3          -386                        -558 
Avskrivningar av materiella och immateriella        
anläggningstillgångar   4               –                         – 
Rörelseresultat        -59 956             -59 991 
 
 
Resultat från finansiella poster         
Resultat från andelar i koncernföretag                 –                        – 
Ränteintäkter och liknande resultatposter  6           847                       428 
Räntekostnader och liknande resultatposter                           7       -8 931         -18 017
Resultat efter finansiella poster       -68 040       -77 580
 
 
Bokslutsdispositioner         
Koncernbidrag, erhållna   5, 12              1 707 870                      2 000 000 
Koncernbidrag lämnade                -1 556 370                    -1 516 000 
Avsättning till periodiseringsfond                              8    -34 964                -53 916 
Resultat före skatt                       48 496                  352 504
 
 
Skatt på årets resultat                              9    -21 520         -34 614 
Årets resultat                       26 976                     317 890 
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BALANSRÄKNING 
MODERFÖRETAGET
            
           

Belopp i tkr   Not    2021-12-31 2020-12-31

 
TILLGÅNGAR          
 
Anläggningstillgångar          
 
Finansiella anläggningstillgångar            
Andelar i koncernföretag                                                       11                      247 593 247 593
Andelar i intresseföretag   12         700       700
                   248 293 248 293

Summa anläggningstillgångar                  248 293 248 293
 
Omsättningstillgångar 
 
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar            221       249
Fordringar hos koncernföretag         3 025    4 783
Fordringar hos intresseföretag                            102 760             –
Skattefordringar               –          –
Övriga fordringar   14                 67 715  28 983
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15            –       4 358
                   173 721  38 373
 
 
Kassa och bank                  136 779 128 802
Summa omsättningstillgångar                  310 500 167 175

 
SUMMA TILLGÅNGAR                  558 793                415 468
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BALANSRÄKNING 
MODERFÖRETAGET
            
           

Belopp i tkr   Not               2021-12-31 2020-12-31

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
 
Eget kapital         
Dispositionsfond            118        118
             118        118
         
Balanserad vinst                      2 896  -314 994
Årets resultat                    26 976   317 890
    19               29 872       2 896
                
                   29 990       3 014

Obeskattade reserver       
Periodiseringsfond    24    88 880    53 916
        88 880    53 916

Skulder         
Leverantörskulder                 33    10 846
Skulder till koncernföretag                  393 050  307 047
Skulder till intresseföretag                              0      7 110
Skatteskulder       42 369    33 400
Övriga skulder               99          133
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16      4 372               2
                    439 923   358 538
 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                  558 793  415 468

SPECIFIKATION ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
 
MODERFÖRETAGET           
                                                    Dispositions-                Balanserat 

Belopp i tkr     fond   resultat      Årets resultat

Ingående balans 2020-01-01     118   13 375               -328 368 
Omföring av föregående års resultat                  -328 368   328 368
Årets resultat                          317 889
 
Utgående balans 2020-12-31      118             -314 993                317 889
Omföring av föregående års resultat                  317 889               -317 889
Årets resultat                               26 976
 
Utgående balans 2021-12-31     118                  2 896                  26 976
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KASSAFLÖDESANALYS 
MODERFÖRETAGET
            
         2021-01-01  2019-01-01 

Belopp i tkr   Not    -2021-12-31 -2019-12-31

Den löpande verksamheten         
Resultat efter finansiella poster                       -68 040               -77 580 
         -68 040        -77 580
 
 
Betald skatt        -12 551         -1 214
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital        -80 591          -78 794
 
 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital         
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager                 –             –
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar                    -32 588    -25 837
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder                     72 416              -415 123
Kassaflöde från den löpande verksamheten                   -40 763              -519 754
 
 
Finansieringsverksamheten         
Erhållna koncernbidrag                  1 605 110         2  000 000
Lämnade koncernbidrag                 -1 556 370                 -1 516 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten                                       48 740                                   484 000
 
 
 
Årets kassaflöde           7 977   -35 754
 
 
Likvida medel vid årets början       128 802   164 556
Likvida medel vid årets slut*       136 779    128 802
 
 
  
*Likvida medel        
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:         
Kassa och bank       136 779     128 802
        136 779         128 802
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Allmänna redovisningsprinciper  
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).      
 
Bedömningar och uppskattningar  
Styrelsen har bedömt att inga väsentliga bedömningar och upp-
skattningar föreligger utöver nedan. 
 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncernen har balanserade utgifter för utvecklingsarbeten av-
seende olika IT-projekt som redovisas som immateriella tillgång-
ar. För ett av delprojekten har bedömning gjorts att en tidigare 
intäktsestimering inte längre är relevant varför en nedskrivning 
om 9.072 tkr har gjorts.
      
Intäktsredovisning    
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller 
forväntas att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten 
till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i 
likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabat-
ter. Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas 
som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de 
ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och 
när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.   
 
Fordringar, skulder och avsättningar 
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar 
till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed det 
beräknas regleras. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder 
värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffn-
ingsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp 
varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.    
   
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till 
balansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar och 
rörelseskulder ingår dels under finansiella poster och dels under 
övriga externa kostnader.      
 
Skatter       
Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och upp-
skjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det 
skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt beräknas 
med respektive ursprunglig skattesats vad gäller avsättning och 
upplösning av periodiseringsfond. 
 
Immateriella tillgångar 
Kundrelationer 
Under 2017 har dotterbolaget TR Media AB köpt Pinracer.se’s 
kundregister varvid det integrerats med ett av deras egna system. 
Kundrelationer redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerad avskrivning enligt plan. 
 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande   
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anlägg-
ningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att 
samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som 
immateriell anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod.  
 
 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 
Hästsportsystemet används bl.a. för att registrera varm- och 
kallblod samt fullblod i STs egenskap av organisation som är 
ansvarig för registerföring av dessa hästar samt i syfte att kunna 
tillhandahålla hästsportdata till olika intressenter inklusive aktiva 
inom travsporten, spelbolag m.fl. Hästsportsystemet används 
även för att organisera tävlingsverksamhet inom trav- och galopp 
i Sverige. I Hästsportsystemet registreras trav- och galopphästar 
och de fysiska och juridiska personer som har någon form av 
relation till dessa samt grundläggande information för tävlings-
verksamhet av trav- och galopptävlingar. 
 
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade  
nyttjandeperiod.    

Följande avskrivningstider tillämpas:             
     Koncernen 
Materiella  
anläggningstillgångar    
Datorer            5 år
Inventarier, verktyg           
och installationer       5 år   
    
Immateriella  
anläggningstillgångar   
Goodwill       5 år 
Kundrelationer       3 år  
Balanserade utgifter för  
utvecklingsarbeten och liknande     3 år 
      
Anteciperade utdelningar   
Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall 
moderföretaget ensamt har rätt att besluta om utdelnin-
gen. Moderföretaget har bokfört beloppet redan under in-
tjänandeåret, men där dotterbolaget bokför utdelningen först 
under nästföljande år i samband med att årsstämman fattar 
beslut om vinstdispositionen. 
   
Koncernredovisning    
Koncernredovisningen har upprättas i enlighet med BFNAR 
2012:1 (K3).Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka 
dotterföretag innehar mer än 50% av röstetalet, eller på annat 
sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1 kap 4 §.

Intresseföretag     
Svensk Travsport äger drygt 90% av aktierna i AB Trav och 
Galopp (ATG). ATGs styrelsesammansättning regleras i ATGs 
bolagsordning och därmed har Svensk Travsport inte något 
bestämmande inflytande. ATG klassas därmed som ett in-
tresseföretag och redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Vidare 
innebär detta att Svensk Travsports andel i ATGs resultat redovisas 
på egen rad i koncernens resultaträkning och den ackumulerade 
andelen i ATGs eget kapital redovisas som kapitalandelsfond 
inom bundet eget kapital.

NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER 
OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
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Koncernuppgifter   
Företaget ägs av de inom Sverige verksamma travsällskap samt 
de travklubbar och basorganisationer som beviljats anslut-
ning. 

Närståendetransaktioner   
Intresseföretag     
Koncernen har under året erhållit marknadsersättning från 
ATG med 500 704 tkr (524 723 tkr).   
    

Moderföretag    
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor 
avser 3,4 % av inköpen och 0,0 % av försäljningen andra 
företag inom hela den företagsgrupp som företaget till-
hör. 

NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER 
OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

NOT 1  
NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING
             

           2021-01-01   2020-01-01 
         - 2021-12-31 - 2020-12-31 
Koncernen         
Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag         
Serviceavgifter från sällskapen                   – 31 044
Marknadsersättning                      500 804 524 723 
Registreringsavgift           12 095  12 007
Böter             7 592        7 989
Licensavgifter           75 404  64 304
Analysavgifter                666    535
Avelsvärderingsavgifter             1 690   1 628
Försäljning varor                639       907
Försäljning tjänster           14 661  18 843
Prenumerationer           25 406 27 089
Lösnummerförsäljning           15 727 13 389
Annonser           11 459 10 956
Breeders’ Crown             7 916        7 656
Övrigt                         66 916 69 549
                       740 975 790 689

 
Moderföretaget*  
Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag         
Övrigt               142      248
                142    248

* All tävlingsverksamhet bedrivs numera i Svensk Travsport AB
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NOT 2  
EXTERNA KOSTNADER 
 
               2021-01-01              2020-01-01  

                 - 2021-12-31            - 2020-12-31

 
Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncernen           
Ernst & Young AB         
 Revisionsuppdrag           
 Andra uppdrag 
         
Moderföretag         
Ernst & Young AB         
 Revisionsuppdrag          
 Andra uppdrag                                 

 
 

Övriga externa kostnader                                                          
Koncernen                
Råvaror och förnödenheter         
Anslag         
Dopningslabb         
Pris- och uppfödarmedel 
Distributionskostnader         
Lokalkostnader         
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial         
Kostnader för transport        
Frakt och transport 
Resekostnader       
Reklam och PR         
Övriga försäljningskostnader     
Kontorsmaterial och trycksaker         
Tele och post         
Företagsförsäkring och övriga riskkostnader        
Förvaltningskostnader         
Breeders’ Crown         
Övriga externa tjänster         
Övriga externa kostnader         
         

 
 

Moderföretag*         
Anslag            
Resekostnader            
Förvaltningskostnader         
Övriga externa tjänster         
Övriga externa kostnader         
         

 

1 318 
–

379
–
 
 
 

35 820
111 334

9 792
1 567 212

11 367
8 335

11 458
–

74
638

100 470
49

1 925
4 782
4 056
2 495
8 327

151 586
5 658

2 035 378 
 
 
 

56 202
151

2 525
172
662

59 713

 

1 223 
104

363
104

 
 
 

40 449
120 699

9 600
1 560 161

15 467
8 261
8 397

48
61

1 455
96 073

292
4 206
5 225
4 805
3 540
7 656

155 444
1 679

2 043 518 
 
 

56 777
138

2 041
228
497

59 681
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NOT 3  
ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
              

                               2021-01-01        2020-01-01 
             - 2021-12-31      varav män                         - 2020-12-31    varav män

                 Anställda                      Anställda
Moderföretaget         
Sverige          –   0%      – 0%
Totalt i moderföretaget          0   0%     0            0%
      
Dotterföretag         
Sverige       118 49%                117 45%
Totalt i dotterföretag       118 49%                117 45%
         
Koncernen totalt                     118 49%               117 45%

 
 

Könsfördelning i styrelse och företagsledning       2021  2020

        Andel kvinnor Andel kvinnor
Moderföretaget         
Styrelse         50% 43%
Företagsledning            –  – 

 
Koncernen totalt         
Styrelse         38% 32%
Företagsledning        40% 47%

 
 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader     2021-01-01   2021-01-01   2020-01-01   2020-01-01 

                                                                                                     - 2021-12-31  - 2021-12-31 - 2020-12-31 - 2020-12-31

  
      Löner och Sociala  Löner och Sociala 
      ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget               –           –           – – 
(varav pensionskostnad)                      (–)     (–)
Dotterföretag     73 303   35 969  69 296 34 719
(varav pensionskostnad)                    (12 993)     (9 874)
Koncernen totalt     73 303   35 969  69 296 34 719
(varav pensionskostnad)     1)               (12 993)  1) (9 874)
1) Av koncernens pensionskostnader avser 733 tkr (f.å. 1 013 tkr) generalsekreterare/VD och 0 tkr (0 tkr) styrelse.  
    Koncernen har inga utestående pensionsförpliktelser till generalsekreterare/VD och styrelse. 

Löner och andra ersättningar fördelade mellan      2021-01-01   2021-01-01   2020-01-01        2020-01-01 

styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda    - 2021-12-31  - 2021-12-31 - 2020-12-31 - 2020-12-31

      Styrelse, VD Övriga  Styrelse, VD Övriga 
      och Generalsekr. anställda och Generalsekr. anställda

Moderföretaget 
Sverige          15         –     477  –
Moderföretaget totalt         15         –     477  –
(varav tantiem o.d.)         (–)        (–)       (–)   (–)
         
Dotterföretag         
i Sverige     5 449  67 837  4 757 65 570

Koncernen totalt     5 463  67 837  5 234  65 570
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FORTSÄTTNING NOT 3  
ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
        2021-01-01 - 2021-12-31  2020-01-01 - 2020-12-31              

 
Arvoden till styrelseledamöter i Svensk Travsport (tkr)    
     Styrelsearvode Dagarvode  Styrelsearvode Dagarvode 
Marjaana Alaviuhkola      371    2  345    87
Lina Bertilsson      144    2  160      6
Mats Norberg        161    2  150      7
Anders Källström        180    2  168      4
Marcus Persson          93    –  143      9
Remy Nilson        154    2   150    30
Saila Quicklund      166    2    69    22
Katarina Hall (adj.)          2    –      –      –
Ellen Karlsson (adj.)        17    –      –      –
Hanna Eriksson (adj.)         –     –      –      7
 
Arvoden som utgått för uppdrag under 2021 och 2020 i närstående bolag som inte konsolideras i denna årsredovisning (tkr).  
Avser AB Trav och Galopp, Hästnäringens Nationella Stiftelse samt ATG Hästklinikerna AB.    
     Styrelsearvode 2021  Styrelsearvode 2020  
Marjaana Alaviuhkola      174   155  
Mats Norberg        191   186
Lina Bertilsson       50     92
Anders Källström     292   135
Markus Persson     122     69

NOT 4 
AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
          
          2021-01-01    2020-01-01 

        - 2021-12-31   - 2020-12-31

 
Koncernen         
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten o liknande      -23 074     -8 811
Konsessioner, patent, licenser, varumärken         -3 019    -53 333
Inventarier, verktyg och installationer         -1 338     -1 547
         -27 431    -63 691
Moderföretaget         
Inventarier, verktyg och installationer                –                  –

NOT 5 
RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
          
          2021-01-01    2020-01-01 

        - 2021-12-31   - 2020-12-31

 
Moderföretaget         
Koncernbidrag           3 000           4 000
            3 000        4 000

NOT 6
RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
          
          2021-01-01    2020-01-01 

        - 2021-12-31   - 2020-12-31

 
Koncernen         
Ränteintäkter, övriga          1 332      856
           1 332   856
Moderföretaget         
Ränteintäkter, övriga             847   428
              847   428
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NOT 7 
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
          
          2021-01-01    2020-01-01 

        - 2021-12-31   - 2020-12-31

 
Koncernen         
Räntekostnader, övriga           -9 991                -19 190
            -9 991                -19 190
Moderföretaget         
Räntekostnader, övriga           -8 931                -18 017
            -8 931   -18 017

NOT 8
BOKSLUTSDISPOSITIONER, ÖVRIGA
          
          2021-01-01    2020-01-01 

        - 2021-12-31   - 2020-12-31

 
Moderbolaget
Periodiseringsfond, årets upplösning               –              –
Periodiseringsfond, årets avsättning      -34 964    -53 916
        -34 964    -53 916

NOT 9 
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
                            2021-01-01 - 2021-12-31                                 2020-01-01 - 2020-12-31 
 
    Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Aktuell skatt   -59 819             -21 608                -43 097  -34 614
Korrigering skatt tidigare år   22              88          –            –
Uppskjuten skatt   -19 744                               -14 261            –
Redovisad skatt   -79 541             -21 520              -57 358   34 614
         
Avstämning av effektiv skattesats         
         
Redovisat resultat före skatt   453 499                  48 496             629 804              352 504
Skatt på redovisat resultat enligt gällande   
skattesats 20,6% (21,4%)   -93 421        -9 990            -134 778  -75 436 
         
Skatteeffekt av:         
Skatteeffekt av ränta periodiseringsfond  -2                      –          –                  –
Övriga ej avdragsgilla kostnader   -23 042      -11 618              -30 986  -14 939
Utnyttjat underskottsavdrag    –                     –  96 853   55 759
Ej skattepliktiga intäkter   –                –        27           –
Justering skattekostnad tidigare år  22              88          –           –
Justering latent skatt   –                –                       –            –

Ej skattepliktiga intäkter, del av resultatandel ATG 1) 36 817                             –  11 526           –
Övrigt   85                         –                        –           –
    -79 541      -21 520              -57 358              - 34 614
         
Effektiv skattesats   -18%          -44%       -9%      -10%
 

1) Redovisad resultatandel ATG är nettoredovisad efter skatt på raden för andel i intresseföretags resultat i resultaträkningen, varför 
ingen skatt för denna redovisas som aktuell skatt.
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NOT 10 
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 

                                      2021-12-31                                2020-12-31               
 
Ackumulerade anskaffningsvärden  Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Vid årets början   7 780    –      7 679          –
Nyanskaffningar   1 094         –       128          –
Avyttringar och utrangeringar   -1 523     –             -27          –
    7 351             –    7 780          –         
         
Ackumulerade avskrivningar         
Vid årets början   -4 719     –  -3 281           –
Avyttringar och utrangeringar   1 440      –          –           –
Årets avskrivning plan på anskaffningsvärden -1 338        –  -1 438           –
    -4 617             –  -4 719           –
         
Redovisat värde vid periodens slut  2 735             –   3 061           –

NOT 11 
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
            

                  2021-12-31  2020-12-31

 
Ackumulerade anskaffningsvärden         
Vid årets början       247 593 247 593
Nyanskaffningar                 –           –
Lämnade aktieägartillskott                             –                                    –
Redovisat värde vid periodens slut                  247 593 247 593

 
SPEC AV MODERFÖRETAGETS OCH KONCERNENS 
INNEHAV AV ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
   

        Antal andelar Andel% Bokfört värde

 
Dotterföretag         
    Svenska Travsportens Centralförbund Utvecklings AB,            
 556075-2643, Stockholm       2 000  100        843
    Svensk Travsport AB, 556945-5354, Stockholm     1 000  100 246 750
Dotterföretags innehav         
   Hästsportens Administrativa Center AB, 556566-5444, Borlänge    100 
   Svensk Travsport Projekt AB, 556537-2314, Stockholm       100 
   TR Media AB, 556078-5114, Stockholm        100 
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NOT 12 
ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG 

                                      2021-12-31                                2020-12-31               
 
Ackumulerat redovisat värde   Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Vid årets början     608 960    700   555 100  700
Förvärv   –       –                  –     – 
Årets andel i intresseföretags resultat efter skatt 1 883 592       –            2 049 860     –
Erhållet koncernbidrag   -1 704 870       –           -1 996 000         –
Redovisat värde vid periodens slut  787 682    700   608 960   700
          
        

    Bokfört värde 
        Andel/antal Kapitalandelens     hos 

  

Intresseföretag/ org nr/ säte       i %   värde i koncernen    moderföretaget

   
AB Trav och Galopp         
556180-4161, Stockholm       90,00025 787 682  700
Anledningen till att AB Trav och Galopp redovisas som ett intressebolag är att det finns ett avtal med staten som reglerar styrelse-
sammansättningen. Detta gör att staten har styrelsemajoritet trots att Svensk Travsport äger över 90% av bolaget.   
     

NOT 13 
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

                                      2021-12-31                                2020-12-31               
Andra långfristiga värdepappersinnehav    
 
Ackumulerade anskaffningsvärden  Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Ingående anskaffningsvärde   12 764    –  12 876          –
Årets inköp   –    –    1 405          –
Årets försäljning   –    –   -1 517          –
Utgående anskaffningsvärde   12 764    –  12 764          –

Ingående nedskrivningar   –    –           -125          –
Årets nedskrivningar   –    –            –          –
Årets vändning av tidigare nedskrivningar  –    –            125          –
Utgående nedskrivningar   –    –              –           –

Bokfört värde   12 764    –  12 764          –
         
Andra långfristiga fodringar        
Ingående anskaffningsvärde   1 728    –   1 686          –
Årets inköp   –    –        42          –
Nedskrivning   -91    –          –          –
Utgående anskaffningsvärde   1 637    –   1 728          –
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NOT 14 
ÖVRIGA FORDRINGAR
                                      2021-12-31                                2020-12-31               
 
    Koncern   Moderföretag  Koncern         Moderföretag
Sportsystemet    1)   45 156                 –    60 037            –
Skattekonto   45 594         33 529      6 565            –
Övriga fordringar   55 263                34 186    34 629    28 983
    146 013         67 715  101 231    28 983

1) Posten består främst av fordringar på hästägare och TDS-anslutna (TränarDebiteringsSystemet) travtränare samt TDS-anslutna 
travtränares fordringar på hästägare.      

NOT 15
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
            

                     2021-12-31   2020-12-31

 
Koncernen         
Upplupna intäkter       48 039 45 156
Övriga poster       17 734 25 438
        65 773 70 584
         
Moderföretaget         
Övriga poster               –   4 358
                –   4 358

NOT 16 
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

                                      2021-12-31                                2020-12-31               
 
    Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Upplupna personalkostnader   9 266            –     8 054          –
Skuld förtidsbetalda prenumerationer  5 817            –     5 883          –
Breeders’ Crown   35 268            –   35 152          –
Premiechansen   46 889            –                 43 840          –             
Tävlingskostnader   90 338            –    52 574          –
Övriga poster   37 337      4 372    60 193          2
    224 965      4 372                205 696          2

NOT 17
STÄLLDA SÄKERHETER SAMT EVENTUALFÖRPLIKTELSER
            

                     2021-12-31   2020-12-31

 
Ställda säkerheter       Inga   Inga

Eventualförpliktelser 
Svensk Travsport har ett åtagande gentemot en grupp professionella travtränare att svara för visst periodiskt understöd. Vår 
bedömning är att detta inte kommer att innebära någon påverkan på organisationens ekonomiska ställning.    
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NOT 18 
LEASING

Årets leasingavgifter avseende koncernen uppgår till 8 742 tkr (6 732 tkr). Framtida leasingåtaganden har överlåtits till dotter-
bolaget Svensk Travsport AB. 
     
Framtida operationella leasingavgifter uppgår till följande: 

                                         Koncern                       Moderföretag            
 
Att betala   2021       2020   2021  2020
Inom 1 år   6 021      5 643     –      –
Senare än 1 år men inom 5 år   11 008         112     –      –
Senare än 5 år   –            –     –      –
         
Summa   17 029     5 755     –      –

NOT 19
DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST
            

                     2021-12-31   

 
Till fullmäktigesmötets förfogande står följande vinstmedel:     
Balanserad förlust                      2 896 257 
Årets vinst                    26 975 558      
Summa                    29 871 815 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras  
så att i ny räkning balanseras                   29 871 815   

NOT 20
KUNDRELATIONER
            

                     2021-12-31   2020-12-31

 
Koncernen         
Ingående anskaffningsvärde           250 250
Nyanskaffningar              –     –
Försäljning/utrangeringar          -250     –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden            –  250

Ingående avskrivningar                                  -250  -181
Försäljning/utrangeringar            250       –
Årets avskrivningar               –    -69
Utgående ackumulerade avskrivningar              –     -250

Utgående redovisat värde               –          –
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NOT 21
KONCESSIONER, PATENT, LICENSER, VARUMÄRKEN SAMT LIKNANDE RÄTTIGHETER 
            

                     2021-12-31   2020-12-31

 
Koncernen         
Ingående anskaffningsvärde        80 000      80 000
Nyanskaffningar        10 113               –
Försäljning/utrangeringar                 –  –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden      90 113      80 000

Ingående avskrivningar                    -80 000     -26 667
Försäljning/utrangeringar                 –  –
Årets avskrivningar         -3 019     -53 333
Utgående ackumulerade avskrivningar       -83 019                 -80 000

Utgående redovisat värde          7 094             –
Avser förvärv av hästsportsystem från ATG.   

NOT 22
AKTIVERADE UTVECKLINGSUTGIFTER 
            

                     2021-12-31   2020-12-31

 
Koncernen         
Ingående anskaffningsvärde          43 951          20 596
Under året aktiverade utvecklingsarbeten              717    13 102
Nyanskaffningar            9 498     10 253
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden        54 166      43 951

Ingående avskrivningar           -9 331         -520
Årets avskrivningar         -14 382       -8 811
Årets nedskrivningar                     -8 691             –
Utgående ackumulerade avskrivningar        -32 405        -9 331

Utgående redovisat värde          21 761     34 620

NOT 23
PÅGÅENDE UTVECKLINGSARBETEN 
            

                     2021-12-31   2020-12-31

Koncernen         
Ingående anskaffningsvärde          9 784     13 102
Avslutade utvecklingsarbeten         -9 498   -13 102
Nyanskaffningar        13 308       9 784
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden      13 594      9 784

Utgående redovisat värde        13 594      9 784

NOT 24
OBESKATTADE RESERVER 
            

                     2021-12-31   2020-12-31

Moderföretaget         
Periodiseringsfond 2020        53 916     53 916
Periodiseringsfond 2021        34 964            –
         88 880      53 916
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  Stockholm 1 april 2022

  Marjaana Alaviuhkola      Maria Croon
  Ordförande       VD

  Anders Källström      Lina Bertilsson

  Mats Norberg       Remy Nilson 

  Saila Quicklund       

 

  

  Vår revisionsberättelse har lämnats 4 april 2022

  Åsa Lundvall       Andreas Troberg 

  
Auktoriserad revisor       Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till fullmäktigemötet i Svensk Travsport, org.nr 802003-5575 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
 
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Svensk Travsport räkenskapsår 2021. Föreningens årsre-
dovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 31–56 i detta dokument.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att fullmäktigemötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
 
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen vilken återfinns på sidorna 3-30. 
Det är styrelsen och verkställ-ande tjänstemannen som har ansvaret för denna andra information.
 
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 
 
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifi-
eras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.
 
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
 
Styrelsens och verkställande tjänstemannens ansvar
Det är styrelsen och verkställande tjänstemannen som har ansvaret för att årsredo-visningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande tjänstemannen ansvarar även för den 
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
 
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande tjänstemannen för bedömnin-
gen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmå-
gan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
   
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revi-
sionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
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beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentlig-
heter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande tjänstemannen 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande tjänstemannen använder antagandet om fortsatt drift vid  
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions- 
bevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhål-
landen göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och hän-
delserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärs- 
aktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning 
och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
 
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande tjänste-
mannens förvaltning av Svensk Travsport för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust.
 
Vi tillstyrker att fullmäktigemötet disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande tjänstemannen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
 
Styrelsens och verkställande tjänstemannens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande tjänstemannen som har ansvaret för förvaltningen enligt föreningens stadgar. 
 
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande tjänstemannen i något väsentligt avse-
ende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med stadgarna. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kom-mer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med föreningens stadgar.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situa-
tion. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet.  
 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med föreningens stadgar. 
 
Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 20–30 och för att den är upprättad i enlighet med års- 
redovisningslagen.
 
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta 
innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att 
denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
 
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm 4 april 2022

 

Åsa Lundvall    Andreas Troberg
Auktoriserad revisor   Auktoriserad revisor
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