
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Working papers in transport, tourism, information technology and microdata 
analysis 

 

 

Regionalekonomisk betydelse av travsporten 

Exemplet Dalatravet Rättvik  

 
 
 
 
 
 
 
 
Tobias Heldt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editor: Hasan Fleyeh 
 
Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis 

ISSN: 1650-5581 
© Author 
 

Nr: 2012: 

Nr: 2014:16  



 2

 
Regionalekonomisk betydelse av travsporten 

Exemplet Dalatravet Rättvik  
 
 
 
 
 
 

Abstract 
Tidigare studier har visat att hästnäringen inklusive spridningseffekter årligen omsätter ca 46 
miljarder kronor och bidrar till sysselsättning för ca 30 000 helårsverken. Motsvarande 
beräkningar för travsportens del av hästnäringen eller för en mindre region finns däremot inte. 
Denna rapport syftar till att uppskatta regionalekonomisk betydelse av travsport i Sverige med 
utgångspunkt i en mindre travbanas verksamhet. Dalatravet Rättvik (DT Rättvik) används 
som en fallstudie. Resultaten baseras dels på registerdata över faktiskt registrerade hästar med 
koppling till DT Rättvik dels på enkätmaterial insamlat från ett urval av besökare vid 
tävlingar under sommaren 2014. Totalt används svar från 444 besökare i analysen.  
 
Resultaten från beräkningarna visar att den direkta ekonomiska effekten av DT Rättviks 333 
travhästar i amatör- eller proffsträning genererar 20 miljoner i travhästtrelaterad konsumtion. 
DT Rättviks travsportevenemang uppskattas generera ca 29 miljoner varav 11,1 miljoner är 
ett tillskott till den regionala ekonomin i form av turistekonomisk omsättning. Travsportens 
sammanlagda regionalekonomiska effekt beräknas således uppgå till minst 31,1 miljoner 
kronor. Inkluderas även utbildning, avel och uppfödning samt sysselsättning vid ATG-ombud 
så uppskattas travsporten generera ca 40 helårsverken inom DT Rättviksregionen.  
 
Key words: Dalatravet Rättvik, turistekonomiska effekter, konsumtionsmätning 
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Förord 
 
Föreliggande rapport är resultatet av ett projekt initierat av Svensk travsport i syfte att ge en 
bild av de ekonomiska effekter som en travbana och travsporten har för en mindre region. 
Författaren tackar Svensk travsport för finansiering av arbetet inom projektet. Särskilt tack till 
Lena Engström, Svensk Travsport, Ola Rosén, Dalatravet Rättvik för synpunkter och 
underlagsmaterial samt till Torbjörn Strandberg (in memoriam) och Håkan Strandberg för 
värdefulla insatser i samband med datainsamlingen. 
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1. Inledning 

Tidigare studier har visat att hästnäringen årligen omsätter ca 46 miljarder kronor inklusive 

spridningseffekter vilket genererar sysselsättning motsvarande ca 30 000 helårsverken 

(Johansson, Andersson och Hedberg 2004). Samma studie beräknade hästnäringens 

samhällsekonomiska betydelse mätt som andel av BNP till 0,34 procent. Som en jämförelse 

kan nämnas att motsvarande siffra för jordbruket var 2013 ca 0,37 procent (ej intäkter från 

skogsbruk och annan anställning, SCB (2014)).  

Den regionalekonomiska betydelsen av hästnäringen generellt och travsporten specifikt har 

däremot inte studerats i detalj tidigare. För att studera effekter av hästnäringen på regional 

nivå behöver ett antal frågor belysas.  Dessa är exempelvis: Vilka är aktörerna och hur mycket 

pengar spenderar dessa kopplat till hästar under ett år? Hur stor del av denna konsumtion 

hamnar i den egna hemregionen och hur stor del lämnar regionen i s.k. turistrelaterad 

konsumtion i samband med ett besök vid en travbana längre bort än 10 mil från hemorten? 

Frågorna kan sammanfattas i det som också är den övergripande forskningsfrågan för denna 

rapport: Vilken ekonomisk betydelse har travsporten för en mindre region? 

Det konkreta syftet med denna rapport är att beräkna den regionalekonomiska betydelsen av 

travsporten för en mindre region, exemplifierat med utgångspunkt i Dalatravet Rättviks 

verksamhet.  

Rapporten använder dels registerbaserat datamaterial över antal hästar i träning inom 

Dalatravet Rättviks (benämns hädanefter DT Rättvik) licensområde, dels enkätdata insamlat 

från 444 besökare vid DT Rättviks tävlingsdagar under 2014.  

Denna rapport börjar med en beskrivning av tidigare studier av ekonomiska effekter av 

hästnäringen samt bakgrunden för att beräkna effekter av enskilda ekonomiska aktiviteter i en 

ekonomi. Därefter följer ett avsnitt som introducerar DT Rättvik som fallstudie samt det 

datamaterial som används, varefter en redovisning av rapportens resultat följer. Ett avsnitt 

med slutsatser och diskussion avslutar rapporten.  
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2. Tidigare studier och teori kring mätning av ekonomiska 

effekter av hästnäring och evenemang 

2.1 Hästnäringens samhällsekonomiska effekter i Sverige 
Hästens roll och betydelse för ekonomi, samhälle och kultur har tidigare studerats av 

Nationella stiftelsen för Hästhållningens främjande (NSHF 1996). Studien behandlade i första 

hand hästnäringens koppling till jordbrukspolitiken men beskrev även sysselsättnings- och 

omsättningssiffror för näringen. En annan tidig studie av samhällekonomiska effekter av 

hästnäringen är Heldt (1995) som använde hästrelaterad konsumtion och uppskattade 

hästnäringens andel av BNP till 0,5 procent. Den största och mest omfattande studien av den 

svenska hästnäringen är den av Johansson, Andersson och Hedberg (2004). Studien beräknar 

samhällsekonomiska effekter inom flera delområden. Resultaten visar exempelvis att 

hästnäringens totala omsättning år 2001 var ca 20 miljarder, att hästnäringens bidrag till BNP 

uppgick till ca 0,34 procent, att näringens bidrag till sysselsättningen i Sverige var ca 9 500 

helårsarbetskrafter samt att hästnäringen ger spridningseffekter i ekonomin som nära nog 

dubblerar de direkta effekterna med avseende på omsättning och sysselsättning. Medräknat 

inducerade effekter beräknades hästnäringen 2001 omsätta uppemot 46 miljarder kronor och 

generera sysselsättning för ca 30 000 helårsarbetskrafter. 

 

Som en jämförelse kan nämnas att jordbrukets bidrag till BNP år 2013 var ca 0,37 procent (ej 

intäkter från skogsbruk och annan anställning, SCB (2014)). Som en parentes inom denna 

studie kan konstateras att mycket har hänt sedan 2001 inom den svenska hästnäringen. 

Framförallt uppskattas antalet hästar ha ökat med minst 100 000. Även konsumtion av varor 

och tjänster kopplat till häst har ökat. Tar man hänsyn till båda dessa förändringar torde 

rimligen hästnäringens ekonomi som andel av BNP idag ha passerat jordbrukets. En separat 

studie behövs dock för att säkerställa ett sådant trendbrott.  

 
2.2 Att mäta effekter av turism och evenemang  
Att mäta ekonomisk aktivitet av turism och evenemang eller andra enskilda händelser inom en 

ekonomi görs enklast från konsumtionssidan. Detta kommer sig av att turistnäringen inte finns 

definierad i nationalräkenskapssystemet som egen näring utan består av näringsgrenar som 

exempelvis hotell och restaurang, transporter, uthyrning och leasing. 

 

Turistnäringens ekonomi har i flera decennier mätts genom s.k. turismsatellitberäkningar, 

vilket följer Nationalräkenskapsprinciperna för hur all ekonomisk aktivitet inom ett land 
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redovisas (se t.ex. Heldt & Nerhagen 2007). Utgångspunkten i beräkningarna är definitionen 

av turisten. Därefter är det turistens konsumtion som avgör vad som är att räkna som 

tillhörande turistnäringens omsättning eller inte. En turistekonomisk effekt består således av 

summan av turisternas konsumtion, vilket sedan kan avgränsas i tid och rum. Turistnäringen i 

Sverige svarar exempelvis för 3,0 procent av den svenska bruttonationalprodukten, BNP 

(Tillväxtverket, 2014).  

 

Ett begrepp som brukar användas för att illustrera turistnäringens ekonomi är turistkronan, 

vilken visar hur turistomsättningen fördelas mellan konsumtions-kategorierna: logi, 

restaurang, shopping, livsmedelsinköp och aktiviteter.  För att kunna studera den ekonomiska 

effekten av en enskild händelse såsom ett evenemang eller en särskild turismaktivitet krävs 

två saker. För det första att definiera vem som är turist eller inte. För det andra att samla in 

data över turistens konsumtion.  

 

2.2.1 Exempel på turismekonomiska mätningar av evenemang 

Ett lokalt exempel på en turismekonomisk mätning är den för konsertarenan Dalhalla i 

Rättvik. Den turismekonomiska effekten av Dalhalla i Rättviks kommun beräknades för 

säsongen 2008 under vilken Dalhalla genomförde 23 föreställningar som besöktes av ca 

68 000 personer. 49 000 av dessa kunde definieras som turister som troligtvis inte hade besökt 

Rättviksregionen om inte Dalhalla funnits. Den turistekonomiska effekten som innefattar 

övernattning och direkt konsumtion, uppgick till ca 114 miljoner kronor och skapade 

sysselsättning motsvarande 73 årsverken. I beräkningen tog man bland annat hänsyn till 

direkta effekter av konsumtion genom sysselsättning men även indirekta effekter genom ökad 

efterfrågan i leverantörsledet. Sammantaget beräknade man att besökarna till Dalhalla gjorde 

närmare 47 000 övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar. Av dessa 

gjordes 47 procent på hotell och 13 procent i stugby och på vandrarhem (Turismens 

utredningsinstitut, 2008).  

 

Ett annat exempel är de turistekonomiska effekter som beräknats för enskilda evenemang 

såsom VM och OS. Studier av evenemangseffekterna av Alpina VM i Åre 2007 respektive 

Skidskytte-VM i Åre 2008 visar på både positiva och negativa ekonomiska effekter. 

Lokalbefolkningen utgjorde majoriteten av besökarna på dessa arrangemang. Det visade sig 

föga förvånande att tillresta besökare spenderade mer pengar under arrangemanget jämfört 

med lokalbefolkningen. När det gäller effekter på handeln visade det sig att efterfrågan på 
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restauranger och på övernattning ökade medan shopping generellt minskade. Konsumtionen 

av restaurangbesök koncentrerades till vissa områden, men sjönk samtidigt i de mindre 

centrala delarna. Konsumtionen av dagligvaror verkade minska i evenemangets centralt 

belägna delar. En förklaring till detta var att lokalbefolkningen troligtvis undvek dessa 

områden under evenemanget på grund av förväntad trängsel. (Pettersson 2007, Pettersson & 

Gunnervall 2008). 

 
2.3 Regionala effekter av travsport – vad bör ingå i modellen och vad kan vi 
mäta? 
 
Metodiken för att mäta ekonomiska effekter inom en ekonomi har sin utgångspunkt i 

nationalräkenskapssystemet (NR), vilket innehåller en uppdelning av ekonomi i ett större 

antal näringsgrenar. Precis som för turism så finns inte hästnäringen upptagen som en egen 

näringsgren i NR-systemet. Tidigare studier av hästnäringens ekonomi (Heldt 1995) har 

därför uppskattat näringens storlek genom att skapa ett eget räkenskapssystem ”i miniatyr” 

(angreppssättet följer systemet inom NR där BNP beräknas från konsumtionssidan (se vidare 

detaljer i ex.vis Heldt och Nerhagen 2007)). Utgångspunkten för att definiera vad som ska 

ingå i hästnäringen var där de konsumtionsutgifter som kan kopplas till hästen. 

 

NSHF (1996) definierade hästnäringen som ”de företag och individer som begagnar sig av 

hästen vid produktion av nyttigheter som efterfrågas i samhället”. Studien av Johansson m.fl. 

(2004) förtydligar: för att mäta ekonomiska effekter så bör endast de ”ekonomiska effekter 

som uppstår till följd av transaktioner inom ramen för hästrelaterad näringsverksamhet i 

Sverige” beaktas. Den Input-/output struktur som skapades över hästnäringen fångar 

ekonomiska effekter i sin helhet för Sverige och gör det möjligt att även uppskatta indirekta- 

och spridningseffekter i ekonomin.  

 

Johansson m.fl. (2004) pekar dock på problemen med tillgång till datamaterial och studien 

avslutar med att särskilt påpeka att även om det är möjligt att mäta hästnäringens effekt på 

regional nivå med hjälp av Input-/output metodiken så kommer dataproblematiken att 

accentueras än mer.  

2.3.1 Regionalekonomisk uppskattning av travsportens betydelse 

En mer framkomlig väg för att uppskatta direkta effekter av en delsektor som travsporten är 

att följa metodiken för att mäta BNP från konsumtionssidan vilket är den som används för att 

studera effekter av turism och evenemang. Denna metod uppskattar visserligen inte indirekta 

effekter eller spridningseffekter i ekonomin, s.k. multiplikatoreffekter. Användandet av 
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multiplikatoreffekter vid redovisningar av studier av turism-och evenemangseffekter är 

däremot ifrågasatt och praxis är att endast de direkta effekterna medräknas (Dwyer m.fl. 

2010). Anledningen är just de nämnda problemen med tillgång tilldata för att på ett korrekt 

sätt kunna beskriva relationerna med andra delsektorer i ekonomin.   

 

Travsportens direkta ekonomiska effekter kan således delas upp i en direkt ekonomisk effekt 

samt en evenemangsekonomisk effekt. De båda effekterna härleds i huvudsak utifrån fyra 

delkomponenter. 

• antal travhästar inom regionen 

• årlig totalkostnad kopplat till varje häst inom regionen 

• antal besökare till DT Rättviks travtävlingar  

• besökarnas konsumtion  

För att sedan uppskatta den regionalekonomiska effekten handlar det om att avgöra hur stor 

del av de ekonomiska aktiviteterna som är ett nytillskott till regionen (ex- turistekonomiska 

effekten) samt hur stor del som läcker ut ur regionen genom att insatsvaror i produktionen 

importeras från andra regioner (s.k. importläckage). Det senare handlar exempelvis om att 

avgöra om A-och B-tränarna köper sitt grovfoder eller sina veterinärtjänster inom 

Rättviksregionen eller utanför.  

 
Utgångspunkten för skattningarna av den direkta effekten bör som nämns ovan vara att följa 

och uppskatta hästrelaterad konsumtion och då självfallet den travhästrelaterade 

konsumtionen. Uppräkningen av delsektorer i Johansson (2004) med koppling till travsporten 

visas i tabell 2.1.  

 

Tabell 2.1. Travhästrelaterade verksamheter och dess undergrupper  

verksamhet undergrupper 

Travsport A-tränare, B-tränare, kuskar och ryttare, travbanor 

Utbildningsverksamhet Licensutbildningar, travskolor (ponny, vanlig) 

Hästturism Travturism, travläger 

Avel och uppfödning Uppfödning, stuterier, avel i samband med uppfödning 

Spel och administration ATG, tidningar och journalister, bransch-och intresseorg. 

Varor och tjänster Hovslagare, veterinär, försäkring, utrustning, sluthantering och slakt, 

transporter: trailers och transportföretag, export av hästartiklar 

Lantbruk Foder- och ströproduktion, inackorderingar, skogshästverksamhet 

  

Källa: Johansson m.fl. (2004) samt egen bearbetning 
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I avsnitt 4 listas de flesta av ovanstående kategorier och beräknas utifrån 

konsumtionsperspektivet. Omsättningen under varje delsektor kan sedan räknas om till 

sysselsättningseffekter via ett antagande om hur stor omsättning som krävs för att skapa en 

helårssysselsättning.  

 
 

3. Dalatravet Rättvik som exempel på regional effekt av travsport 
– metod och data 

Följande avsnitt uppskattar den direkta regionalekonomiska effekten av travsport med 

bakgrund i den verksamhet som kan kopplas till travbanan Dalatravet Rättvik. Avsnittet ger 

först en kort bakgrund till verksamheten vid travbanan för att därefter beskriva metod och 

datainsamling för studien.  

 

3.1 Kort bakgrund till verksamheten vid Dalatravet Rättvik 
Dalatravet Rättvik drivs av Siljans travsällskap, vilket bildades redan år 1919. På den tiden 

arrangerades travtävlingar på sjön Siljans is några få gånger per år. Den nuvarande banan 

invigdes 1955 och där körs idag ca 20-22 travtävlingar per år. Dalatravet Rättvik är kanske 

mest känd för dess stora stjärnhäst Ego Boy som vann Elitloppet 1973 efter ett legendariskt 

skiljeheat. Idag finns sju proffstränare med licens på banan: Anna Andersson, Joakim Elfving 

(ej under 2013), Hans R Strömberg, Patrik O Sundberg, Åke Sundberg, Kajsa Frick och Leif 

Witasp.  

 

Travbanan delar i dagsläget administrativ personal med DalaTravet Romme men kan sägas ha 

en heltidsanställd på sekretariatet och en deltid som arbetar med marknadsföring och 

sponsring. En normal travdag arbetar mellan 25-30 funktionärer vid DT Rättvik varav en 

handfull är tillresta från grannbanan Romme. I kiosk och restaurang uppskattas 7-12 personer 

arbeta beroende på tävlingsdag.  

 
3.2 Data och datainsamling 
Studien baseras på i huvudsak två typer av datamaterial. För det första används 

registermaterial från Svensk travsport och DT Rättvik för att beskriva och beräkna 

verksamheten vid DT Rättvik med avseende på antalet hästar och tränare verksamma inom 

travsporten under kalenderåret 2013. Kompletterande intervjuer med verksamma tränare har 

genomförts för att uppskatta importläckaget för insatsvaror i produktionen.  
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För det andra används data från en enkätstudie genomförd på plats under sju av DT Rättviks 

tävlingsdagar sommarsäsongen 2014. Insamlingen av data samt design av enkätverktyget 

syftade gjordes för att i första hand kunna uppskatta den turistekonomiska effekten av DT 

Rättviks verksamhet. Enkäten designades med bakgrund i ett antal intervjuer med 

målgruppens aktörer och representanter för Svensk travsport.  Förutom frågor om individens 

socioekonomiska förhållanden innehöll enkäten specifika frågor kring koppling till 

travsporten, syfte med besöket till Rättvik samt framförallt individens konsumtionsutgifter 

under dagen (för fullständig enkät se bilaga 1). 

 

Som incitament för att svara på enkäten vid publikplats så erhöll alla som lämnade in en ifylld 

enkät en andel i ett travsystem för ett av de större streckspelen under tävlingsdagen. Andelen 

hade ett nominellt värde av 20 kr och gällde för antingen V5- eller V64-spelet under den 

aktuella dagen. Se tabell 1 och 2 nedan för en fullständig beskrivning över platser och dagar 

som studien har genomförts. 

 
Tabell 3.1. Insamlade enkäter, plats och tävlingsdag 

Tävlingsdag Publikområde Stallområde Stall - post Totalt 

29/5 43 18 - 61 

19/6 40 17  57 

30/6 45   45 

7/7 (V64) 62  12 74 

21/7 54   54 

28/7 45  12 57 

2/8 (V75) 86  10 96 

Totalt 375 35 34 444 

 
 
Vid enkätstudien inom DT Rättviks område användes en stratifieringsstrategi med syfte att få 

svar från sex typer av besökarsegment: turist eller icke turist för undergrupperna publik, 

hästägare och aktiva. Svarsfrekvensen var mycket god inom publikområdet men insamlingen 

av data upplevdes svårare på stallsidan. Brist på tid att svara direkt på plats var ett skäl varför 

metod för insamling efterhand ändrades till: personlig kontakt och utdelande av enkät med 

uppmaningen att svara och skicka in via ett bifogat färdigfrankerat svarskuvert.  

 

Totalt delades 130 enkäter ut vid antingen utfarten från stallbacken eller vid inskrivningen. 

Fyra veckor efter sista tävlingsdag hade 34 ifyllda enkäter inkommit vilket ger en 
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svarsfrekvens på 26 procent för denna del. Någon djupare bortfallsanalys har inte genomförts 

men det kan konstateras att respondentprofilen för svar inkomna med post inte skiljer sig 

nämnvärt mot de som insamlades på plats för samma undergrupp av besökare. 

Svarsfrekvensen som helhet blev 79,6 procent (se tabell 2).  

 
Tabell 3.2. Antal respondenter, svarsfrekvens 
Tillfrågade Avböjde/ 

Redan svarat 

Urval Unika 

svar 

Ej svar Svarsfrekvens 

600 42 558 444 114 79,6% 

 
 

4. Resultat - Ekonomisk effekt av travsport 

Travsportens direkta ekonomiska effekter kan som tidigare beskrivits delas upp i en direkt 

ekonomisk effekt samt en turistekonomisk effekt. Följande avsnitt redovisar beräkningarna för 

att uppskatta en direkt effekt kopplat till travhästar i Rättviksregionen för år 2013, inkluderat 

avel, uppfödning och utbildningsverksamhet. Dessutom redovisar avsnittet en uppskattning av 

den turistekonomiska effekten av DT Rättviks travsportevenemang på helåret 2014.  

4.1 Direkt ekonomisk effekt från antal travhästar tränade i Rättviksregionen 
 
Den direkta ekonomiska aktivitet som en travhäst tränad i Rättviksregionen beräknas utifrån 

en uppskattning av antal travhästar samt den årliga totalkostnaden som en travhäst ger upphov 

till. Beräkningarna inkluderar det som i tabell 2.1 nämns under rubriken ”Travsport” samt de 

flesta av kategorierna under ”Varor och tjänster”. 

 

För att definieras som en travhäst ska hästen vara registrerad hos Svensk travsport (ST) samt 

finnas uppsatt på träningslistan hos en ansvarig licensierad tränare. Det finns ett antal olika 

licenser som ger rätt att ha häst i träning. De två vanligaste formerna är A- och B-licens, vilket 

innebär proffsträning respektive amatörträning.  

4.1.1 Antal travhästar inom Rättviksregionen 

Som underlag för beräkningarna används registeruppgifter över antalet hästar i träning hos A-

respektive B-tränare med licens vid DT Rättvik. Vid utgången av år 2013 fanns 192 travhästar 

registrerade hos de 89 licensierade amatörtränarna (B-licens) inom regionen. Hos de sju 

licensierade proffstränarna (A-licens) fanns vid samma tid 141 travhästar registrerade. 

Dessutom finns ett betydande antal fölmärrar, föl och unghästar som ännu inte är registrerade 

(utförligare diskussion kring avel och uppfödning finns under avsnitt 4.2.1). 
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4.1.2. Travhästrelaterad konsumtion inom Rättviksregionen 

Tidigare studier av hästnäringens samhällsekonomi har delat in näringen i ett antal olika 

undergrupper. Beräkningarna av travhästrelaterad konsumtion bygger på uppskattningar av 

årliga totalkostnader för att hålla en travhäst i olika typ av träningsform,  A-/ eller B-träning. 

Kostnaderna för att hålla häst i A-träning bygger på registerdata från travsportens debiterings-

system (sk. TDS) exklusive moms.  Ett urval av årliga totalkostnader för hästar tränade av A-

tränare vid DT Rättvik under 2013 har använts för att uppskatta årliga genomsnittskostnader 

för en häst i träning vid DT Rättvik. Intervjuer med A-tränarna vid DT Rättvik har därefter 

använts för att uppskatta hur stor del av konsumtionen som stannar lokalt (= uppskattning av 

importläckage).  Tabell 4.1 sammanfattar beräkningarna.  

 
Att notera är att beräkningarna av foder och strö använder foderstater och förbrukning från 

Johansson m.fl.(2004) uppräknat med KPI till 2013 års nivå, justerat för att det idag i högre 

utsträckning används mer av högförädlade havre- och tillskottsprodukter (ex. svarthavre etc.).  

 
Tabell 4.1. Travhästrelaterad konsumtion vid A-tränare vid DT Rättvik, (141 hästar)    

Verksamhet Omsättning Andel inom DT 

Rättviksregionen 

Direkt regional- 

ekonomisk effekt 

hovslageri * 1,00 * 

veterinärvård 657045 0,70 459932 

utrustning 119874 0,95 113880 

transporter 1442045 1,00 1442045 

grovfoder  1147824 0,15 172174 

strö 217006 0,90 195305 

alternativ behandling 280828 0,90 252745 

försäkringar 634500 0,00 0 

personalkostnader inkl 

egen tid och ev.överskott 
14665816 1,00 14665816 

Totalt 19164938  17301897 
Källa: egen bearbetning baserat på registeruppgifter TDS, vissa inputvärden från Johansson m.fl. (2004), samt 
intervjuer med A-tränarna i regionen. * hovslageritjänster utförs till största del av tränarna själva eller av 
tränarna anställd personal. 
 
 
En diskussion kring den direkta regionalekonomiska effekten bör även inkludera regionens 

export av travträningstjänster.  Totalsiffran i tabellen ovan tar inte hänsyn till att en del av den 

ekonomiska aktiviteten är en omfördelning inom regionen tack vara att personer boende inom 
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regionen köpter travtränartjänster. Regionens ”export” av travtränartjänster till andra delar i 

Sverige fås fram genom att multiplicera med andelen hästägare utanför DT Rättviks regionen. 

Registeruppgifter från årsskiftet 2013 visar att 55 procent av hästarna tränade av licensierade 

A-tränare ägdes av hästägare bosatta utanför DT Rättviksregionen. Regionens export kan 

därmed uppskattas till ca 9,5 miljoner kronor. 

 
Resultaten av beräkningar av travhästrelaterad konsumtion kopplat till hästar tränade av B-

licensinnehavare inom DT Rättviks region redovisas i tabell 4.2 nedan (exkl. moms). Den 

totala omsättningen av travhästrelaterad konsumtion uppskattas till dryga 3,8 miljoner kronor 

på årsbasis. Tabellen visar vidare att importläckaget i form av att varor och tjänster köps 

utanför regionen är betydligt mindre än för A-tränade hästar.   

 
Tabell 4.2. Travhästrelaterad konsumtion vid B-tränare vid DT Rättvik, (192 hästar)    

Verksamhet Omsättning Andel inom DT 

Rättviksregionen 

Regionalekonomisk 

effekt 

hovslageri 561600 1,00 561600 

veterinärvård 180480 0,95 171456 

utrustning 81600 0,95 77520 

transporter 864000 1,00 864000 

grovfoder  1549388 0,95 1471918 

strö 290102 1,00 290102 

alternativ behandling 36480 1,00 36480 

försäkringar 864000 0,00 0 

Totalt 3866050  2911477 
Källa: egen bearbetning baserat på inputvärden från Johansson m.fl. (2004), samt intervjuer med B-tränare 
 
 

Noteras ska att de konsumtionsutgifter kopplade till en häst i B-träning som redovisas i tabell 

4.2 inte inkluderar den tid som läggs på hästen. Den genomsnittliga travhästrelaterade 

konsumtionen per häst och år räknas till 15 163 kronor. Totalen om ca 2,9 miljoner ska ses 

som ett golv för de totala kostnader som är förknippade men en travhäst i B-träning. 

Kostnader som rimligen tillkommer är transportkostnad i samband med provlopp och träning 

inne på DT Rättviks travbana. För att i närmare detalj uppskatta totalkostnaderna för 

kategorin B-tränade hästar inom DT Rättviks region krävs en närmare kartläggning av 

resekostnader och frekvens resor in till banan.  
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Man kan även diskutera i vilken omfattning avskrivningar på stallbyggnader eller stallhyra 

samt inköp av travhästar ska tas med i beräkningarna. En schablonmässig kostnad för 

”stallhyra” för en travhäst på 300 kr/månad skulle öka på den totala travhästrelaterade 

konsumtionen med dryga 691 000 kr. Det genomsnittliga skicket på stallbyggnaderna inom 

region är dock svår att uppskatta varför 300 kr/månad och häst kan vara en överskattning 

såväl som en grov underskattning. Inköp av travhästar är likaså en svår post att uppskatta men  

även där rör det sig gissningsvis om 200-300 kr/häst och månad som bör räknas till 

travhästkonsumtionen. Bidraget till den regionalekonomiska effekten av det senare hänger 

samman med omfattning av avel och uppfödning inom DT Rättviksregionen.   

 
4.2 Avel, uppfödning och övrig travhästrelaterad konsumtion 
Följande avsnitt beskriver kortfattat de övriga undergrupper av travhästrelaterad verksamhet 

som listades i tabell 2.1 

4.2.1 Avel och uppfödning 

Statistik kring den ekonomiska omfattningen av avel och uppfödning är bristfällig för regional 

nivå. Omfattningen av verksamheten på nationell nivå har dock visat sig vara ca 5,7 procent 

av den totala hästnäringens bidrag till BNP (Johansson m.fl. 2004). Befintlig statistik över 

antalet uppfödare inom hela Dalarna (Romme + Rättvik) visar att regionen hade 37 

varmblodsuppfödare och 13 kallblodsuppfödare som fött upp minst ett föl vardera under 

tvåårsperioden 2010-2012  (HNS, 2013). Samma källa anger att en uppfödare i snitt föder upp 

3,0 travhästföl per år. Om vi använder antalet hästar hos B-tränarlicensinnehavare som nyckel 

för att avgöra relationen mellan DT Romme (686 st) och DT Rättvik (192st) så kan ca 21,8 

procent av verksamheten kopplas till DT Rättvik. Således kan vi uppskatta att antalet 

uppfödningar som sker inom DT Rättvik i genomsnitt är 32,7 hästar per år. Använder vi 

genomsnittskostnaden från tabell 4.2 så skulle detta motsvara en årlig omfattning inom den 

regionala ekonomin om ca 0,5 Mkr. På intäktssidan tillkommer dessutom försäljning av hästar 

medan kostnadssidan även har språngavgifter. 

 

För att uppskatta en regionalekonomisk effekt av avel och uppfödning bör också noteras att 

verksamheten är relativt sett personalintensivt. Den nationella studien av hästnäringen från 

2004 anger att 7,9 procent de direkt helårssysselsatta inom näringen är verksamma inom avel 

och uppfödning. Med nämnda relation som utgångspunkt bör därmed minst en 

heltidssysselsättning kunna kopplas till avel och uppfödning inom DT Rättvik. 
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4.2.2 Utbildningsverksamhet 

Tack vare DT Rättviks existens så har Stiernhööksgymnasiet i Rättvik ett särskilt 

naturbruksprogram med en inriktning mot trav. Inom det treåriga programmet utbildas årligen 

5-8 elever med inriktning travsport. Därutöver läser inom varje årskull ca 20 elever enstaka 

kurser inom trav. Programmet har en person heltidsanställd i stallet för att ta hand om skolans 

7 hästar och 2 ponnyer samt två lärare som tillsammans undervisar på kurser inom trav. Totalt 

omfattningen av dessa kurser motsvarar uppskattningsvis 1,25 heltidsanställning. (Steger-

Ehlis, 2015) 

4.2.3 Övrig travhästrelaterad konsumtion 

Under denna kategori hamnar kategorierna Hästturism och Spel och administration, vilka 

båda är verksamheter som är svåra att uppskatta. Travsportturism och travlägerverksamhet 

finns inom DT Rättvik men är av liten ekonomisk omfattning. Ett antal journalister och 

branschorganisationer kopplade till travsporten finns verksamma inom regionen men 

framförallt det senare sker främst på ideell basis. Totalt sett är den ekonomiska omfattningen 

svår att uppskatta 

 

Däremot så bör den ekonomiska omfattningen av verksamheten som ATG driver via 

spelombuden inom regionen diskuteras lite närmare. Totalt sett finns inom DT 

Rättvikregionen 43 stycken ombud där det går att spela på trav. Den totala omsättningen för 

dessa under 2013 ca 116,6 Mkr. Tidigare studier visar att provisionen på spel i Sverige (ATG 

och Svenska spel) varierar mellan 4-6 procent. Tar vi genomsnittet av detta och därefter 

använder samma omräkningsfaktor som för näringsgrenen handel i Sverige så kan 

omsättningen omräknas till ca 2 helårssysselsättningar.  

 
4.3 Turistekonomisk effekt för DT Rättviks evenemang 
Följande avsnitt redogör i detalj för datamaterialet som används för att uppskatta den 

turistekonomiska effekten av DT Rättviks evenemang.  

4.3.1 Beskrivande statistik över urvalet 

Medelåldern för urvalet är 53 år där den yngsta som deltog i undersökningen var 17 år och 

den äldsta 100 år. Bland respondenterna i urvalet var 40 procent kvinnor. I genomsnitt har 

respondenterna åkt 87 km enkel väg för att besöka DT Rättvik en tävlingsdag. Det 

genomsnittliga resesällskapet bestod av 2,95 individer. Urvalet beskrivs ytterligare i de 

följande avsnitten.  
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4.3.2. Var kommer besökarna ifrån – turist eller lokalt boende? 

DT Rättviks tävlingar under sommarsäsongen besök i huvudsak av personer från Svealand 

och södra Norrland. Under V75-dagen som avslutade sommarsäsongen fanns besökare från 

större delen av Sverige på plats. Att kunna avgöra om besökaren är en turist eller inte är av 

central betydelse för beräknande av den regionala ekonomiska betydelsen. Turister som reser 

in till regionen innebär ett inflöde av pengar i och med turistens konsumtion. Definitionen av 

en turist följer vedertagen praxis och avses personer som rest mer än 10 mil för att besöka 

evenemanget (Tillväxtverket 2012). Figur 1 visar att 42,5 procent av besökarna i urvalet kan 

katigoriseras som turister. Således kan 57,5 procent av besökarna katigoriseras som icke-

turister, alltså boende inom en radie av 10 mil från Rättvik. På en direkt fråga om bostadsort 

så uppger 19 procent av alla besökare att de bor i Rättvik (tabell i appendix visar fördelning 

av turist/icke turist för de undersökta tävlingsdagarna).  

 
 

 
 
Figur 4.1. Procentuell fördelning av turister och icke- turister 
 

4.3.3. Varför besöker man Dalatravet Rättvik? 

Besökarens reseanledning för resan till Rättvik är central för att uppskatta den ekonomiska 

effekten av travsporten. Är besöket på Dalatravet det enda syftet med resan till Rättvik eller 

hade besökaren rest till Rättvik ändå? Denna fråga är särskilt viktig att få svar på för att 

uppskatta den turistekonomiska effekten av DT Rättvik. Risken finns annars för 

dubbelräkning av effekter av turisternas konsumtion. Det finns exempelvis flera aktiviteter i 

Rättviksområdet som skulle vilja räkna effekten av en turists besök som ”sin”. Tydligast 

exemplet på problematiken är  kanske situationen med Classic Car Week och DalaTravets 

måndagstävling i den veckan. Hur stor del av turistens konsumtion ska hänföras till DT 
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evenemang och hur stor del ska höra till CCW? Besökarens huvudsakliga reseanledning är 

avgörande. För att avgöra detta i praktiken för denna undersökning så inkluderades en direkt 

fråga om reseanledning i enkäten.  

 

Frågan om huvudsaklig reseanledning är också av vikt för de turister som besöker 

Rättviksregionen under längre tid under sommarmånaderna.  Uppdelningen ovan i figur 3 av 

turister i dagsturister och sommargäster kommer i praktiken till användning för att inte 

hänföra (och därmed dubbelräkna) all turistkonsumtion till DT Rättviks tävlingar. 

Dagsturisters konsumtion räknas in till fullo. Sommargäster övernattar  under kortare eller 

längre tid redan i Rättviksområdet och det är rimligt att endast den konsumtion som sker inom 

DT Rättviks område hänförs till turistekonomiska effekten. Det går däremot att argumentera 

för att även kostnader för övernattning och shopping skulle kunna ingå. I de fall där DT 

Rättviks tävlingar innebär att sommargästen stannar en dag extra i regionen bör hela 

dygnskonsumtionen hänföras till turistekonomiska effekten. Det är uppenbart att DT Rättviks 

evenemang bidrar till en samlad bild av attraktionskraften i Rättvik som turistdestination men 

det är svårare att dra en exakt gräns för hur stor del som bör räknas in. Figur 4.2 redovisar 

syftet för hela urvalet samt för gruppen turister. 

 

 

Figur 4.2. Huvudsakligt syfte med besöket vid DT Rättvik 
 

4.3.4. Begrepp som används vid uppskattning av besökarnas konsumtion 

Följande begrepp används för att beräkna konsumtionseffekten. Detta avsnitt redovisar 

resultat samt diskuterar olika sätta att sammanväga denna för att på bästa sätt kunna uppskatta 

den direkta ekonomiska effekten för DT Rättviks evenemang.  
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Dygnskonsumtion – Uppskattas med hjälp av enkätdata. Dygnskonsumtionen kan även delas 

in i flera kategorier, de två huvudkategorierna är konsumtion inom DT Rättviks område samt 

konsumtion utanför DT Rättviks område. Dessa kan i sin tur delas in flera andra mindre 

kategorier så som restaurang, snabbmat, godis, livsmedel etc. 

Engångskonsumtion – Här benämns konsumtion eller kostnader som respondenten endast 

betalar en gång per resa. I denna studie ingår biljettkostnader, övernattningskostnader och 

resor till/från Rättvik som engångskostnader.  

Konsumtion inom DT Rättviks område – Denna leder till ekonomiska effekterna hos DT 

Rättvik som arrangör eller hos andra återförsäljare på området.  

 

Konsumtion utanför området – Syftar på den konsumtion som respondenten uppgett sker 

utanför DT Rättviks område. Ekonomiska effekter kommer att uppstå hos företag i regionen 

och längs besökarens resväg till och från DT Rättvik.   

Boendekostnader – Syftar på kostnaden förknippad med övernattningen.   

Antal personer i segmentet – För att beräkna antal personer i respektive segmentet har både 

data från enkätstudien och registeruppgifter över tävlande hästar använts. Enkätstudien gav 

uppgift om besökarens boendeort och reslängd i km, vilka båda användes för att bestämma 

tillhörighet till segmentet turist eller inte. Registeruppgifter över startande hästar vid 

respektive tävlingsdag gav uppgift om boendeadress för hästens ägare och tränare. Denna 

information användes för att beräkna ”turistandelen” av de startande hästarna. Turistandelen 

varierar över tävlingsdagarna men genomsnittet uppskattas till 60 procent. 

 

Respektive andel multipliceras med den totala publiksiffran för att bestämma segmentets 

totala storlek. Den totala publiksiffran för DT Rättvik fram till och med tävlingsdagen 13 

oktober 2014 är 32 842 besökare.  Undersökningen använder en uppskattad total publiksiffra 

för årets tävlingar på 33 800 under antagandet att de två återstående tävlingsdagarna lockar 

500 besökare vardera (DT Rättvik 2014).  

4.3.5. Direkt ekonomisk effekt baserat på hela urvalet  

I tabell 4.3 redovisas den genomsnittliga konsumtionen hos en besökare vid DT Rättviks 

tävlingar uppdelat på olika konsumtionskategorier. Total sett spenderar en besökare ungefär 

864 kronor i samband med ett besök. Störst genomsnittlig konsumtion läggs föga förvånande 

på spelet. Ungefär lika stor del av besökarnas konsumtion verkar spenderas inom som utanför 

DT Rättviks evenemangsområde, spelet undantaget.     
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Tabell 4.3. Besökarnas genomsnittliga konsumtion i kr  

  
För att beräkna den direkta konsumtionseffekten av besökarnas konsumtion multipliceras 

genomsnittliga konsumtionen med det totala antalet besökare till DT Rättvik. Som tidigare 

beskrivet kan det totala antalet besökare under 2014 uppskattas till 33 800. Tabell 4.4 

redovisar vidare att den totala direkta effekten kan uppskattas till dryga 29 miljoner kronor. 

Notera att detta inte är den regionalekonomiska effekten. Den uppkommer först när de 

lokalboendes konsumtion räknas bort.  

 
Tabell 4.4 Total direkt effekt i kr baserat på en besökares genomsnittliga konsumtion  

 Genomsnitt i kr för en besökare  

En persons uppskattade 
totala konsumtion 

863,95 

Antal besökare i segment 33800 
Totala konsumtion 29201510 
 

Tabell 4.5 redovisar besökarnas konsumtion uppdelat för turister och icke turister. Tabellen 

visar exempelvis att turisternas konsumtion av mat och dryck på restaurang och i kaféet är 

betydligt större än för icke turister. Det totala genomsnittet för turistens konsumtion 

uppskattas till 1290 kr vilket till stor del drivs av konsumtion på spel, resor samt logi. Den 

lokalt boende spenderar i genomsnitt 562 kr.  

  Medelvärde Standardavvikelse (min-
max) 

inne på DT Rättviks område   
Serverad mat och dryck 
(restaurang) 

35,50 118,4 (0-1 200) 

Snabbmat och dryck 
(hamburgare och korv)  

43,60 55,8 (0-300) 

Kaffe, dryck och godis 25,75 67,0 (0-1 000) 
Shopping och souvenirer 4,50 33,4(0-500) 
Spel på hästar 388,50 833,2 (0-11 200) 
Utanför området   
Restaurang och cafébesök 46,60 220,9 (0-3 500) 
Livsmedel 40,60 130,6 (0-1 350) 
Shopping och souvenirer 4,50 38,0 (0-500) 
Spel på hästar (atg-mobil) 82,80 966,9 (0-20000) 
Resekostnader 96,4 139,4 (0-864) 
Logi 65,2 262,2 (0-2400) 
Entrékostnader 30 34,0 (0-100) 

Total 863,95  
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Tabell 4.5. Medelvärde i kr för konsumtion i olika kategorier för turister och icke-turister 

 

För att uppskatta den totala direkta effekten av besökarnas konsumtion summeras samtliga 

kostnader och multipliceras med antalet besökare inom respektive kategori. Tabell 4.6 

redovisar att den totala konsumtionen uppskattad för turister, vilket alltså är detsamma som 

den turistekonomiska effekten, uppskattas till 18,3 miljoner kronor. För att visa på att en 

punktskattning (medelvärdet) av total konsumtion blir olika beroende på hur datamaterialet 

vägs samman så redovisas även en total summa för konsumtionen. En sammanvägning av 

besökares konsumtion när man tar hänsyn till att turister och icke-turister har olika typ av 

konsumtionsmönster ger en total konsumtion på 29,3 miljoner kronor, vilket endast är något 

högre än för tidigare beräkning. Det generella problemet med att använda grova uppdelningar 

i genomsnitt är totaleffekterna kan överskattas om det är så att det finns vissa undergrupper 

som drar upp genomsnittet. Nästa avsnitt analyserar denna fråga vidare. 

 

Tabell 4.6 Total direkt effekt uppdelad på turist och icke turister  

 Turist Icke-turist 

En persons uppskattade 
totala konsumtion 

1290,3 562,16 

Antal besökare i segment 14196 19604 
Segmentets totala 
konsumtion 

18317098,8 11020585 

  Turist Icke-turist 

Inne på DT Rättviks område   
Serverad mat och dryck 
(restaurang) 

42,6 30,8 

Snabbmat och dryck 
(hamburgare och korv)  

44,7 44,2 

Kaffe, dryck och godis 36,3 18,9 
Shopping och souvenirer 4,8 4,4 
Spel på hästar 481,4 323,0 
Utanför området   
Restaurang och cafébesök 88,3 17,6 
Livsmedel 77,1 15,1 
Shopping och souvenirer 10,6 0,16 
Spel på hästar (atg-mobil) 155,1 31,9 
Resekostnader 164,2 43,1 
Logi 151,2 3,9 
Entrékostnader 34,0 28,1 

Total  1290,3 562,16 
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Total konsumtion 29337683,44 

 

4.3.6. Besökarsegmenterad konsumtion 

Enligt tidigare studier görs den bästa uppskattningen av ett evenemangs totalkonsumtion 

genom att dela in besökaren i undergrupper eller så kallade besökarsegment. Bakgrunden är 

att respondenter med liknande karaktär ofta liknande kostnader/konsumtion. Det går att tänka 

sig flera typer av uppdelningar i segment som skulle kunna vara lämpliga för DT Rättviks 

besökare. Tidigare studier av evenemang har visat att boendeform är en bra variabel att 

segmentera utifrån (Sun m.fl. 2010). Då relativt få besökare har redovisat övernattning i 

samband med besöket till DT Rättvik (24 procent) så är det mer relevant att dela upp 

besökarna utifrån typ av koppling till travsporten.  I denna undersökning delas besökarna in i 

tre segment; publik, hästägare (i A- eller B-träning) samt ”A-/B-tränare eller hästskötare” 

vilka samtliga dessutom kan definieras som turist eller inte.   

 

Tabell 4.7 på nästa sida visar att framförallt att det är en tydlig skillnad mellan konsumtionen 

för de olika segmenten av besökare. Det framgår exempelvis att en tillrest (=turist) person 

aktiv inom travsporten i genomsnitt medför konsumtion om 771 kronor i samband en 

tävlingsdag. Lokalt boende ”A-/B-tränare eller hästskötare” är det segment som spenderar 

minst under en dag med 345 kr varav ca 90 kr i restaurang och cafébesök inom DT Rättviks 

område. Den grupp av besökare som spenderar mest är tillresta hästägare som i genomsnitt 

konsumerar 1884 kr (inklusive spel) under en dag. Tidigare studier har funnit att kategorin 

hästägare spelar oftare än andra kategorier (Gradient 2007). Resultatet i tabell 4.7. visar att 

kategorin hästägare är den grupp som per person i genomsnitt omsätter mest pengar på spel på 

hästar.   
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Tabell 4.7. Uppskattad konsumtion i kr per dag för olika besökargrupper 
 Turist Icke Turist 

  publik hästägare A/B-tränare, 
hästskötare 

publik hästägare A/B-tränare, 
hästskötare 

Inom DT 123,6 148,7 151,2 94,6 105,7 87,2 

Spel inom 543,9 659,2 138 304,5 458 94,4 

Utanför DT 170,0 138,5 169,8 31,3 30 62,7 

Spel utom 58,6 668,7 4 17,5 23,5 33,3 

Resor 128,1 186,5 236,2 40,5 45,6 68,2 

Logi 143,7 70,1 68 5,0 0 0 

Entré 45,6 12,1 4 33,4 8,8 0 

 
Total  1213,5 1883,8 771,2 526,8 671,6 345,8 

 

Då det inte har gått att på ett tillfredsställande sätt uppskatta andelen besökare inom 

respektive kategori ovan så redovisas inte en separat beräkning av totaleffekten för 

besökarsegmenterad konsumtion. Kommande studier bör inrikta sig på att uppskatta dessa 

andelar och därefter tillämpa denna typ av metodik. 

 

4.3.7. Sysselsättningseffekter av travsportkonsumtion inom DT Rättvik regionen 

Genom att räkna om uppskattade omsättningssiffror till helårsverken går det att beräkna de 

sysselsättningseffekter som den regionala travsporten ger upphov till. Tabell 4.8 redovisar 

beräkningar baserat på de omsättningssiffror för travhästrelaterad konsumtion från tabell 4.1 

samt 4.2 som kan tillskrivas regionen samt besökarnas totala konsumtion från tabell 4.3. 

Sysselsättningsintensiteten för de olika konsumtionskategorierna är beräknade utifrån SCB 

statistik och beräkningar över hur många helårsverken som kan skapas av en miljon kronor i 

omsättning. Tabellen visar att de A-tränare som är verksamma inom DT Rättviks område 

uppskattas skapa den största effekten på antal helårsverken, 22 stycken. Omsättning inom 

restaurang och café uppskattas generera dryga fyra helårsverken, varav 2,8 skapas inom DT 

Rättviks område.     
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Tabell 4.8 Uppskattad sysselsättning av travsporten för DT Rättvik, helårsverken per 
konsumtionskategori 
Konsumtionskategori Omsättning, Mkr Sysselsättnings-

intensiteta 
Antal 

helårsverken 

Inom DT Rättviks område    

- Restaurang och café 3,54 0.8 2,83 
- Shopping och souvenirer 0,15 0.3 0,05 
- Spel 13,13 * 

* 
Utanför DT Rättviks område    

- Restaurang och café 1,58 0.8 1,26 
- Livsmedel 1,37 0.3 0,41 
- Shopping och souvenirer 0,15 0.3 0,05 

Besökares logi 2,20 0.3 0,66 
Besökares resor 3,26 0.3 0,98 

Inom hästnäringen  
  

hovslagare 0,56 1.5 0,84 

veterinärvård 0,84 0.8 0,67 

utrustning 0,20 0.3 0,06 
försäkringstjänster 1,49 0.3 0,45 

transporter 2,31 0.3 0,69 
alternativ behandling 0,32 1.5 0,48 

foderproduktion 3,20 0.3 0,96 
Anställningar vid travtränare i DT Rättvik 14,67 1.5 22 
entrébiljetter 1,01 * * 

Totalt  Totalt 32,38 

Anställda och funktionärer vid Dalatravet 
Rättvikb 

  3,7 

Utbildningsverksamhet   1,25 
Avel och uppfödningsverksamhet   1 
  Totalt 38,33 
Helårssysselsättning vid ATG ombud    2 
a Sysselsättningsintensitet definieras som årsverken per Mkr. b) antal anställda vid DT Rättvik omräknas till 
helårsverken genom att använda genomsnittligt antal funktionärer (30) x antal tävlingsdagar (22) x 
genomsnittligt antal timmar(6) /1800 timmar, samt den fast anställda personalen en heltid och en halvtid. 
* Denna omsättning antas bidra till att skapa sysselsättning under rubriken ”Anställda och funktionärer vid DT 
Rättvik” 
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5. Slutsatser och diskussion  

Syftet med denna rapport har varit att beräkna den regionalekonomiska betydelsen av 

travsporten för en mindre region, exemplifierat med utgångspunkt i Dalatravet Rättviks 

verksamhet. Rapporten har baserats dels på registerdata över faktiskt registrerade hästar med 

koppling till DT Rättvik dels på enkätmaterial insamlat från en 444 besökare till Dalatravet 

Rättviks tävlingar under 2014.  

Resultaten från beräkningarna visar för det första att en direkt regionalekonomisk effekt av 

Dalatravet Rättviks 333 travhästar i amatör- eller proffsträning kan uppskattas till 20 miljoner 

årligen mätt som travhästrelaterad konsumtion. För det andra att travhästar i träning hos DT 

Rättviks A-tränare uppskattas generera export till andra regioner på ca 9,5 miljoner kronor.  

 

DT Rättviks travsportevenemang uppskattas för det tredje generera en omsättning på ca 29 

miljoner kronor. 11,1 miljoner av dessa är ett tillskott till den regionala ekonomin i form av en 

turistekonomisk effekt med hänsyn tagen till att alla turister inte hade ett besök vid DT 

Rättvik som huvudsakligt syfte för resan. För det fjärde, travsportens sammanlagda 

regionalekonomiska effekt beräknas således uppgå till minst 31,1 miljoner kronor, vilket kan 

omräknas till ca 36 helårsverken (HÅV) inom regionen. 22 av dessa uppskattas vara 

helårsverken hos banans A-tränare. En travhäst i A-träning skapar således i genomsnitt 0,16 

HÅV. Därutöver tillkommer sysselsättning vid ATG ombud i regionen om ca 2 helårsverken, 

sysselsättning inom utbildningsverksamhet om 1,25 HÅV samt inom avel och uppfödning om 

1 HÅV. Sammantaget uppskattas travsporten generera ca 40 helårsverken inom DT 

Rättviksregionen. 

 

Noteras ska att siffran över travsportens sammalagda regionalekonomiska effekt troligtvis är i 

underkant och bör ses som ett golv för den sanna storleken. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att samhällsekonomiska effekter av travsport uppstår 

dels i den dagliga verksamheten kopplat till skötsel och träning av hästar men att betydande 

effekter även finns i samband med genomförandet av travtävlingar som ett publikt evenemang 

som lockar såväl gamla men framförallt nya besökare. 
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Bilaga 1. Enkätverktyget 

 Vem är du som besöker Dalatravet Rättvik? 
Vad betyder travsporten för dig och för 
Rättvik? 

Vi är nyfikna på vem du är, din relation till travsporten samt hur du värderar din vistelse här i 
Rättvik. Denna undersökning är en del av ett forskningsprojekt som genomförs vid Högskolan 
Dalarna. Vi är tacksamma för att du tar dig tid att besvara frågorna, ditt svar är mycket värdefullt. 
Dina svar behandlas anonymt! 

När du lämnar en ifylld enkät till oss får du en gåva som tack för hjälpen!  

Har du frågor så kontakta mig gärna, stort tack på förhand! 

 Tobias Heldt 
Fil. Dr. Nationalekonomi  
e-post: the@du.se 

 

Ringa in eller kryssa i det alternativ som bäst överensstämmer med dig 

 

Här följer frågor om din vistelse på Dalatravet, din relation till travsporten och din 
livssituation i stort 

1. Vilken koppling har du till travsporten? (fler alternativ möjliga) 

Publik 

 

Spelar 
på trav 

Hästägare  

(i A-träning) 

 

1.b Om du är 
hästägare: 

Hästägare  

(i B-träning) 

 

I vilken form och 
hur många hästar 
äger du totalt?  

B-tränare 

 

 

Enskild firma 

HB 

AB 

Hästskötare        

annan:____________ 

 

Totalt antal hästar alt. totala andelen  
av hästar: Helägda_______st/% 

Delägda__________st/% 

2. Från vilken plats ser du/har du tänkt se dagens tävlingar? 
 
Stora läktaren       Drive-in        Utecaféet       Totohallen    Restaurangen    Stallplats   annan:___________    
 
 

3. Vilket är ditt huvudsakliga syfte med besöket i Rättvik? 
 
Besöka Dalatravet      besöka släkt och vänner      besöka egen sommarstuga      semester 

Shopping/besöka marknad      golf       Annat:___________           bor i Rättvik/närheten av Rättvik          

 
4. Varför har du kommit till Dalatravet? (flera svar är möjliga) 

 Spelet Umgås med vänner Koppla av 

 Komma nära hästarna Arbete Äta och dricka gott 

 Familjeutflykt     annat:____________________  

Vi är nyfikna på dina ekonomiska beslut kopplat till travsporten 
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5. Har du betalt för din entrébiljett?  

 

Ja  

 Nej, har Dalakortet 

Nej, har annat hästägarkort 

Nej, har fribiljett bara för idag 

Nej, har annat frikort 

6. Hur har eller planerar du att dina utgifter sett eller ser ut för, mat etc. inom och utanför 
travbaneområdet under dagen?     
 
Om du inte haft eller planerar några kostnader vänligen uppge ”0” eller ”-”, räkna med utgifter 
från det att du reste hemifrån tills det att du kommer hem igen. 

  

 Kostnad Summa i SEK  

 Inom Dalatravets område, uppskatta dina utgifter under 
dagen 

  

 Travrestaurangen (serverad mat och dryck)   

 Hamburgare och korv (snabbmat och dryck)   

 Kaffe, dryck och godis    

 Shopping och souvenirer (T-shirts, marknadsvaror etc.)   

 Spel på hästar   

 Utanför Dalatravets område, uppskatta dina utgifter under 
dagen till och från travet 

  

 Restaurang och café-besök (serverad mat och dryck)   

 Livsmedel (mat, dryck, godis, etc)   

 Shopping och souvenirer (kläder, souvenirer, etc)   

 Spel på hästar (via ATG-mobil)   

 
7. Hur reste du för att komma hit till Dalatravet Rättvik? (Fler svar är möjligt)   

Bil Motorcykel       Organiserad bussresa Kollektivtrafik             Cykel annat:_________  

8. Hur mycket kostade din resa hit till Dalatravet?  

Om Bil/Motorcykel – hur många km (enkel väg) har du rest __________km      

Om samåkning - hur många vuxna var ni i bilen __________vuxna 

Biljettkostnad  ______________kr 

 

9. När på dagen reste du och när planerar du att komma hem? 

Avresa              Ca tid:_______  

Hemkomst      Ca tid:_______ 

10. Övernattar du i samband med ditt besök på Dalatravet Rättvik?  

Nej   fråga 12 

Ja – i följande 

 

camping 

 

släkt/vänner   egen stuga 

 

    hyrd stuga 

 

hotell 

 

annat:_________ 
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boendeform 

11. Hur mycket betalar du för ditt boende per dygn?   
ca ___________kr 

 
12. Hur ofta gör du följande aktiviteter kopplade till travsporten?  

ange ungefär hur ofta samt ungefär hur mycket pengar du lägger på den aktiviteten  
 

Aktivitet Gånger/v
ecka 

Gånger/
månad 

Ca summa i SEK 

Spelar på trav    

Köper travtidningar    

Köper travtips (online eller via  telefon)    

Prenumeration på ATG-live    

Köper analysprogram (ex. Jokersystemet)    

Besöker en travbana för att se en träning eller besöka 

en tränare 

   

Besöker en travbana för att äta lunch    

 
 

13. Hur ofta besöker du en travbana vid tävlingsdagar? 
  

Bana: 

Varje 
tävling 

2 ggr/ 
mån 

1 gång/ 
mån 

1 gång/ 
halvår 

1 gång/år 
eller mer 

sällan 

 

Dalatravet Rättvik       

Dalatravet Romme       

Gävle eller Bollnäs       

Solvalla       

Andra banor       

 

 

14. Är du? Kvinna     Man                         

 

 
  

 

   

15. Vilket år är du född? 19______ 

16. Din högsta avslutade utbildning 
grundskola     högskola/universitet 2år 

gymnasium        högskola/universitet 2 år eller mer  

17. Vilket är postnumret till där du bor?_________________ 
 

18. Hur många personer är ni i ditt resesällskap?  
_________vuxna   _____barn (0-10)  ____________barn (11-17)  

 

19. Hur uppfattar du ditt allmänna hälsotillstånd?   
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 mycket dåligt Dåligt någorlunda Gott mycket gott 

 

20. Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv i stort på en skala 0 - 10?  

 missnöjd  Nöjd 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. Hur mycket beräknar du din (+ ev. partners (make, maka, sambo) årsinkomst till före skatt, i år, 
2014?  
(kryssa i det fält som stämmer för dig (och ev.partner), ditt svar behandlas anonymt) 

 

 

 Min Ev. 
partner 

 Min Ev. 
partner 

 Under 150 000 kr   460 000 kr – 559 999 kr   

 150 000 – 259 999 kr   560 000 kr – 659 999 kr   

260 000 – 359 999 kr   660 000 kr – 759 999 kr   

360 000 – 459 999 kr   Över 760 000 kr   

Vill ej uppge/vet ej   Vill ej uppge/vet ej   

 

 

Tusen tack för din medverkan, och ha en fortsatt trevlig vistelse på Dalatravet Rättvik! 

 


