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12GUIDE  /  SÅ SÄKRAR DU FÖRETAGETS FRAMTID FRÅN EVENTUELLA RISKER

Vi på Ludvig & Co kan hjälpa till med att ta fram både en affärs-

plan och en riskanalys för ditt företag. Vi formulerar vad riskerna 

skulle kunna innebära för din verksamhet både ekonomiskt, 

finansiellt och juridiskt, och kan hjälpa dig att räkna på konkreta 

kostnader och möjligheter för att hantera dem. När en särskild 

risk känns nära eller om en uttalad kris har uppstått – vänta 

inte med att kontakta oss! Kostnaden för att få hjälp är oftast 

försumbar i det långa loppet när det handlar om att säkra före-

tagets framtid.

Så kan du få hjälp med riskanalysen

Sveriges närmaste rådgivningsföretag

Ludvig & Co är Sveriges största rådgivningsföretag med drygt 70 000 
kunder och cirka 1 300 medarbetare på 130 orter. Grundat av Ludvig 
Nanneson 1918 har vi i över 100 år hjälpt våra kunder.

Läs mer om oss och våra tjänster på ludvig.se
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Sammanfattning.

En kostnadstyngd bransch som söker
sin marknadsmässiga jämvikt.

TRAVTRÄNARNAS RIKSFÖRBUND & LUDVIG & CO2

Ludvig & Co har fått privilegiet att genomföra en kartläggning över travtränarbranschens 
ekonomiska situation under 2017-2022 på uppdrag av Travtränarnas Riksförbund. Speciellt 
fokus har riktats på att fånga upp 2022 års extrema kostnadsutveckling på råvarusidan och 
travtränarföretagens förutsättningar att hantera detta. 

Studien finner att travtränarnas marginaler har krympt avsevärt sedan 2017 och att tränarna 
som regel valt att kompensera för ökade kostnader genom minskade löneuttag till sig själva. 
Även på skötarsidan har det skett en reallönesänkning under perioden. Speciellt under 2022 
har egenuttagen minskat och ca 80 procent av alla tränare uppger att de är oroliga för att 
tappa kunder om träningsavgiften höjs. Samtidigt visar studien att travträningen har relativt 
låg priskänslighet och att en prishöjning med ca 10 procent resulterar i ett bortfall om ca 5,7 
procent hästar i träning.

Träningsavgiften uppgick i snitt till 389 SEK per dag år 2022, men priset trycks ned av att den 
genomsnittliga verksamheten inte uppbär marknadsmässiga personalkostnader. Vi finner 
att en marknadsmässig affär kräver en träningsavgift på minst 585 SEK per dag för 2023.

Reallönen i företagen har minskat med 9,6 procent. Detta förklaras främst av minskade tränaruttag, 
men också brist på löneutveckling hos stallpersonal där lönerna stagnerat på nominell nivå.
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Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. 
Barometern har utkommit sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 34:e helårsupplagan. Till grund för rapporten 
ligger en intervjuundersökning bland 1 000 lantbrukare som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Ludvig & Co,  
Swedbank och Sparbankerna. Intervjuerna har skett mellan 17 januari och 4 februari 2022.

Företagen har ett täckningsbidrag från träningen som understiger EBITDA-resultatet. Detta innebär 
att bolagen är beroende av andra intäkter än träning för att verksamheten ska gå runt.

Bakgrund.
Träningsavgiften uppgår idag i snitt till 389 kr per dag och häst, vilket är ett resultat av för låga 
personalkostnader. För att justera för detta identifieras ett breakeven-pris om 585 kr.
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Träningsavgift.
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Travtränarnas Ekonomiprofil.
Travtränarnas Ekonomiprofil syftar till att ge travsporten en inblick i den ekonomiska utvecklingen för 
branschen och hjälpa Travtränarnas Riksförbunds medlemmar att skaffa sig en större kännedom om 
branschens ekonomiska förutsättningar samt identifiera relevanta risker och utmaningar i tid. 

Branschen har under 2022 varit speciellt drabbad av kostnadsökningar på råvarusidan, vilket utgjort ett 
stort problem för tränarna gällande deras prissättning och lönsamhet. Därför har fokus legat på huruvida 
branschen lyckats anpassa sig till rådande inflation samt vilket pris som krävs gentemot kund för att 
bedriva en marknadsmässig affär som travtränare sett till rådande ekonomiska förutsättningar. I begreppet 
marknadsmässig affär omfattas såväl marknadsmässiga kostnader som utgifter, där en verksamhet anses 
ha bärkraft om den har intäkter nog till att täcka marknadsmässiga kostnader och löner, vilket innebär att 
alla inblandade, inklusive ägaren, får betalt för alla sina timmar i verksamheten, samt att alla kostnader 
faktiskt kostnadsförs och inte vilar på eventuella överenskommelser om gratis utbyten eller liknande. 

Travtränarnas Riksförbund har gett Ludvig & Co uppdraget att genomföra studien 2022. Den senaste 
rapporten publicerades 20111.

Metod.
I undersökningen har förbundets A- och B-tränare med minst 12 hästar i träning blivit speciellt inbjudna till 
att svara på en enkät om ekonomin i bolaget fram till oktober månad innevarande år. Ca 40 procent av de 
tillfrågade har medverkat i enkäten. För att hämta historisk data för åren 2017-2021, har offentliga bokslut 
hämtats in från bolag som sysslar med travträning. Responserna i enkäten och data från boksluten har 
behandlats anonymt. För vidare underlag har producenter av strö och foder kontaktats där de bidragit 
till studien med egen prisstatistik. Sekundärkällor gällande relevanta kostnadsposter har använts som 
kontrollvariabler. Detta innefattar terminspriser på sädesslag, timmer, olja/drivmedel, el, räntor och 
valutor2 samt inflationsdata från SCB3. All analys har gjorts på aggregerad nivå och datamängden från 
enkät och bokslutsmaterial har varit så omfattande att inga specifika data kunnat härledas till specifika 
tränare. Uppgifter om tränarnamn eller bolagsnamn har aldrig förekommit i processen, istället har all data 
behandlats anonymt. För att få fram ett jämviktspris i vilket travträning kan bedrivas marknadsmässigt sett 
till både utgifter och intäkter, har en känslighetsanalys gjorts med 3000 randomiserade utfall. I detta har 
råvarupriser utgjort osäkra vairabler och den marknadsmässiga kostnaden för en hästskötare satts efter 
den lön som enligt kollektivavtal förhandlats för en skötare med tre års yrkesvana4.

Resultat.
Hela denna rapport täcker de fynd som gjorts i studien från och med nästa sida och framåt.  

1 Norberg, Mats (2011), Travtränarnas Ekonomiprofil 2000-2010, LRF Konsult.

2 Investing.com (2022) Real Time Commodity Futures, Investing.com, nedladdat från https://www.investing.com/commodities/real-time-futures

3 Statistiska Centralbyrån (2022), Inflationstakten, SCB.

4 Tjänsteföretagen & Kommunal (2021), Kollektivavtal – Hästskötare och övrig personal hos travtränare och galopptränare, art nr 6523-2101.

Bakgrund 

Träningavgift per dag
Snitt (SEK exkl. moms)

Även tränarnas faktiska kostnader har tidigare i princip följt KPI. Under 2022, finner vi att 

kostnaderna viktat gått upp ca 12,2 procent som ett snitt över hela landet, varför man kan 

argumentera för att de defensiva höjningarna av träningsavgifterna varit extra skadliga för 

tränarnas lönsamhet.

12,2%
TRÄNARNAS 
INFLATION

Historiskt sett har travtränarna haft en god förmåga att justera sina priser efter rådande 

inflation och inflationsförväntningar. Under 2017-2021 är prishöjningarna i linje med KPI, 

men under 2022 har prishöjningarna halkat efter.

10,8%
INFLATION
SEP. 2022 

(KPI)

Under 2022 har travtränarna höjt sina priser med i snitt 6,2 procent. Detta är ett utfall 

som understiger inflationstakten och ett lägre utfall än de kostnadsökningar som faktiskt 

drabbat branschen. 

6,2%
TRÄNARNAS 
PRISHÖJN. 

2022
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Strö.
Marknadspriser för strö har kraftigt gått upp under 2022, men inte fått fullt 
genomslag hos tränarna pga lagervärden och ökande del egen produktion 
samt substituteffekt.

Foder.
Foderpriserna är tillbaka på 2018 års nivåer, eller något högre. Kostnadsbilden 
2022 skiljer sig från 2018, då prisökningar gällande råvaror kunde härledas till 
utbudsbrist pga säsongsrelaterade faktorer såsom kraftig torka. Under 2022 
har säsongen ändå varit gynnsam, men ökade produktionskostnader samt 
utbudsbrist på fodersidan har drivit upp priserna. Ökad prisbild för insatsvaror 
till foderproduktion får ofta genomslag ett år senare, medan drivmedel och 
energipriser i verksamheten påverkar prisbilden direkt. Det finns skäl att anta 
att foderkostnaerna kommer öka under 2023.

Skoning.
Hovslagarkostnader har inflationsjusterat blivit billigare under åren 2017-2022  
och nominellt endast prisjusterats upp under 2022. En tänkbar förklaring är den 
nära relationen som hovslagaren har med tränaren och att det kan upplevas 
känsligt att lyfta prisfrågan av rädsla att tappa uppdraget.

Stall.
Till stallkostnaden hör såväl fulla hyror som arrendekostnader och 
driftskostnader för att driva och nyttja stall och bana. I beräkningen av 
stallkostnaden har det alltså tagits full hänsyn till företagens totala utgifter 
för stallplats och bana, oavsett upplåtelseform. Sett till stallkostnaden är det 
framför allt elpriser som drivit kostnadsbilden under året.

Drivmedel.
Drivmedelsutgifterna drabbar branschen likviditetsmässigt, men kostnaden för 
transport läggs samtidigt ofta över på kunden genom milersättningar, varför 
priseffekten endast får genomslag för verksamhetens interna drivmedelsbehov.

Travtränarnas Ekonomiprofil
Prisutveckling

Prisutveckling 2022 jämfört med 2018.

7TRAVTRÄNARNAS RIKSFÖRBUND & LUDVIG & CO

TRAVTRÄNARNAS EKONOMIPROFIL 2022

Strö

Under 2018 genomförde branschen prishöjningar klart över 
inflationstakten. För 2022 har justeringarna varit likvärdiga, men 

förutsättningarna annorlunda.

Prisutveckling per kostnadspost
Indexerat där 100=ingångsvärde per 2017

Foder

Skoning

Stall

Drivmedel

Under 2018 lyckades tränarna fullt kompensera för sin egen ökade 

kostnadsbild. Detta lyckas branschen inte med under 2022.3,9%
TRÄNARNAS 
INFLATION

Under 2018 hade inflationstakten i flera år legat under 2 procent. En 

prishöjning om 6,1% bör av marknaden ha upplevts som mer aggressiv 

än prishöjningen 2022. Trots detta finns inget statistiskt som styrker 

att tränarna tappade affärer under 2019 som resultat av prishöjningen.

1,8%
INFLATION
2018 (KPI)

Under 2018, höjde travtränarna sina priser klart över inflationstakten. 

Bakgrunden var att man försökte kompensera för högre foderkostnader 

relaterade till torkan.

6,1%
TRÄNARNAS 
PRISHÖJN. 

2018

12,2%
TRÄNARNAS 
INFLATION

10,8%
INFLATION
SEP. 2022 

(KPI)

6,2%
TRÄNARNAS 
PRISHÖJN. 

2022
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Travtränarnas Ekonomiprofil
Råvaror och förnödenheter
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Fler egentransporter som resultat av höga drivmedelspriser.
Utgiften för foder utgör den största kostnadsposten för hästar i träning. Kostnads-
utvecklingen har varit stabil och är ungefär i linje med 2018 års priser, men det finns skäl att 
anta att priseffekten inte till fullo slagit igenom under 2022, med hänsyn till lagervärden och 
längre ledtider i kraftfoderproduktionen. 

Istället noteras en markant ökning i företagens drivmedelsutgifter, även mer än vad 
priseffekten motiverar. Detta talar för att fler transporter görs i egen regi än tidigare. Av 
de respondenter som i studien svarat att de idag främst anlitar extern aktör för att utföra 
hästtransport, blev resultatet 4.25 på frågan om de överväger att utföra fler transporter 
i egen regi pga transportpriserna, där skalan utgjordes av 1 (stämmer inte alls) och 5 
(stämmer mycket väl).

Travtränarnas Ekonomiprofil
Inflationsjusterad prisutveckling

Inflationsjusterad prisutveckling
%

Råvaror och förnödenheter
Kostnad (TSEK) per år och häst

Minskade löneuttag i takt med att priserna stiger.
Träningsavgiften har följt inflationen, men de flesta av företagens kostnader har ökat i 
högre takt än KPI. Främst syns en tydlig ökning av kostnader för drivmedel och strö, men 
också minskning av personalkostnader. I reala termer har personalkostnaderna sjunkit 
med 9,5 procent sedan 2017 enligt resultaten från denna studie. Detta förklaras av en 
stagnerande lönebild i hästskötarkollektivet, men också av tränarnas minskade egna uttag 
från verksamheten. 

Stagnerande hovslagarpriser.
Även hovslagarkostnaderna har minskat om man justerar för inflationen. Under 2022 
har branschen visserligen höjt sina priser, men från låga nivåer. Tänkbara orsaker till att 
hovslagarkostnaderna noteras på lägre nivåer är att affären bygger på en personlig relation 
och att hovslagaren drar sig för att föreslå en prishöjning i rädslan att förlora uppdraget. 

Skoning

Löneuttag Drivmedel
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Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. 
Barometern har utkommit sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 34:e helårsupplagan. Till grund för rapporten 
ligger en intervjuundersökning bland 1 000 lantbrukare som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Ludvig & Co,  
Swedbank och Sparbankerna. Intervjuerna har skett mellan 17 januari och 4 februari 2022.

Lönsamhet.

Klar lönsamhetsförsämring
under 2022.

Studien visar att tränarna inte höjt sina arvoden tillräckligt under 2022 för att 

bibehålla marginaler och lönsamhet i affären. Utfallen gör gällande att många företag 

verkar låta träningen pågå förlustmässigt med förhoppning om bättre marginaler 

från uppfödning eller vinstsummor.

Nedan noteras att täckningsbidraget från travträningen (TB), varaktigt understiger 

bolagens rörelseresultat (EBITDA). Detta innebär att travtränarna tar ett för lågt pris för 

sin träning i relation till den övriga verksamheten och istället gör sig beroende av andra 

intäkter, såsom extraersättningar (milersättning, etc.), uppfödning och vinstpengar.
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EBITDA-marginal i förhållande till täckningsbidrag
%
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Försämring av EBITDA-marginal.
EBITDA syftar till företagets rörelseresultat före räntor, avskrivningar och skatter. Jämförelser på EBITDA-nivå 
är relevanta eftersom olika verksamheter har olika förutsättningar när det gäller finansiering och olika syn på 
avskrivningar, men jämförbara operativa intäkter och utgifter.  I studien noteras en genomsnittlig EBITDA-
minskning från 13% för 2017-2021 till 2,8% för 2022. Detta visar att tränarna inte höjt sina arvoden tillräckligt 
för att bibehålla sina marginaler.

Stordriftsfördelar påverkar marginalen.
Det noteras att tränare med årlig omsättning om 5 MSEK eller mindre har störst problem med lönsamheten och 
att de främst kompenserar för sitt låga täckningsbidrag genom att minska sina egna uttag från verksamheten 
snarare än att höja sina priser. Stordriftsfördelar såsom fler stallplatser, en större organisation, närhet till bana 
samt egen tilgång på råvaror bidrar med att de tränare som omsätter över 5 MSEK årligen varaktigt producerar 
högre täckningsgrad per häst, och högre EBITDA-marginal för hela den egna verksamheten. 

Utveckling av kostnader och träningens täckningsgrad.
Den genomsnittliga täckningsgraden från träningsavgiften har minskat från 10,3% under 2019 till 3,6% för 
2022. Samtliga särkostnader ökar som andel av träningsavgiften, förutom skötselkostnader (personal) och 
återstående täckningsbidrag.
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Personal.

Travtränarnas Ekonomiprofil
Lönsamhetsförsämring i träningsaffären

Särkostnader och täckningsgrad per häst som andel av träningsavgiften
%

2019 2022
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Personalkostnaderna avviker från
den övriga prisutvecklingen.

Personalkostnaderna har i reella termer sjunkit med 9,6% sedan 2017. I stor del 

förklaras detta av minskade löner till företagsledare, men även löneutvecklingen 

bland hästskötare ser ut att ha avstannat i nominella termer.

Under perioden 2000-2010 noterades en kraftig ökning av personalkostnaderna i 

travbranschen. Ökningen uppgick inflationsjusterat till +22%5 och utgjorde då en av de 

större förändringarna i travtränarnas kostnadsbild. 

Personalkostnadsförändringen 2017-2022 går i motsatt riktning, vilket främst kan 

härledas till att ägarna minskat sina löneuttag under 2022, men det finns även skäl att 

anta att arbetsbelastningen per skötare ökat, även om det inte ur denna studie går att 

påvisa med statistisk signifikans. Det går dock att påvisa att om företagens personal 

hade fått marknadsmässig lön samt tillägg för arbete på obekväm arbetstid, startande 

häst och arbetsledande funktion i enlighet med kollektivavtal6, hade träningsavgiften 

behövts höjas för att företagen skulle få täckning för sina kostnader. 

En långsiktig risk med att man som ägare finansierar ett underskott med minskade uttag 

samt att personal ej arbetar till marknadsmässiga löner, är att affärsmodellen på lång 

sikt inte har bärkraft då incitament saknas för att fortsätta arbeta i verksamheten. De 

största minskningarna av ägaruttag har under 2022 skett i de företag som har en årlig 

omsättning om 5 MSEK eller mindre.

5 Norberg, Mats (2011), Travtränarnas Ekonomiprofil 2000-2010, LRF Konsult.

6 Tjänsteföretagen & Kommunal (2021), Kollektivavtal – Hästskötare och övrig personal hos travtränare och galopptränare, art nr 6523-2101.
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Personalkostnad per häst.

Nedan visas en jämförelse med nuvarande genomsnittliga personalkostnad 
samt den personalkostnad som hade krävts för en marknadsmässig affär.

Jämförelsen utgår från att inga andra personalförändringar görs, utan att 
företagen fortsätter med lika många anställda och lika många hästar per 

skötare som tidigare.

Faktisk vs marknadsmässig personalkostnad 
SEK per dag och häst
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Oro inför framtiden.

Cirka 80 procent av de tillfrågade angav i samma enkät att de var oroliga 
för att tappa kunder om de genomförde en prishöjning. Man kan således 
argumentera för att uteblivna höjningar är främst orosbetingade. Ungefär 

halva tränarkåren anger att de även är oroliga över sin privatekonomi.

Tränarnas löneuttag.

I den enkät som förbundets A- och B-tränare fick besvara, ställdes ett antal 
mjuka frågor om travtränarnas upplevda oro över kostnadsläget. 63 procent 
angav att de hade minskat sina löneuttag under året, och 55 procent angav 

att de var oroliga för att klara verksamhetens kostnader under 2022.

Tränare som oroar sig för att klara verksamhetens kostader under 2022
%

Tränare som minskat sina egna löneuttag under 2022
%

Tränare som oroar sig för sin privatekonomi
%

Tränare som är oroliga för att tappa kunder om träningsavgift höjs
%
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Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. 
Barometern har utkommit sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 34:e helårsupplagan. Till grund för rapporten 
ligger en intervjuundersökning bland 1 000 lantbrukare som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Ludvig & Co,  
Swedbank och Sparbankerna. Intervjuerna har skett mellan 17 januari och 4 februari 2022.

Pris-
känslighet.

Travträningens
priskänslighet.

Priskänsligheten i en tjänst eller vara benämns elasticitet och beskriver hur 

mycket efterfrågan sjunker som resultat av en prishöjning.

Pris på el och vatten är extremt inelastiskt (-0.1)7 och restaurangbesök extremt elastiskt 

(-2.3)8. Detta innebär att när elpriset stiger med tio procent, minskar efterfrågan med 

en procent under samma år. För restaurangbesök minskar efterfrågan med 23 procent 

vid en prishöjning om tio procent.

För att räkna ut elasticiteten på travträningens efterfrågan har Ludvig & Co ställt 

prisdata på aggregerad nivå mot antalet hästar i träning på aggregerad nivå över en 

5-årsperiod. Det ska noteras att 2018, när travtränarna höjde sina priser med 6,1% 

– långt över både inflationen och de ökade kostnaderna för branschen, ökade även 

antalet hästar i träning vilket tyder på att priskänsligheten det året var ännu lägre.

7  Burke, P. J., & Abayasekara, A. (2018). The Price Elasticity of Electricity Demand in the United States. The Energy Journal, 39(2), 123–146.

8  Economics: Private and Public Choice, James D. Gwartney and Richard L. Stroup, eighth edition 1997
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-0,57 
    ELASTICITET 

    TRAVTRÄNING

Låg priskänslighet.

Vid en prishöjning om 10 procent, sjunker efterfrågan 
på travträning med i snitt 5,7 procent vilket indikerar 
låg priskänslighet. En travtränare tränar i snitt 38 hästar 
och prishöjning om tio procent bör således resultera i 
ett bortfall om ca två hästar i träning.



TRAVTRÄNARNAS RIKSFÖRBUND & LUDVIG & CO20

LANTBRUKS
BAROMETERNBAROMETERN

2022

Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. 
Barometern har utkommit sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 34:e helårsupplagan. Till grund för rapporten 
ligger en intervjuundersökning bland 1 000 lantbrukare som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Ludvig & Co,  
Swedbank och Sparbankerna. Intervjuerna har skett mellan 17 januari och 4 februari 2022.

Träningens 
marknads-

mässiga 
pris.

585 kronor – en lägsta
marknadsmässig träningsavgift.

Om det antas att all travträning sköts marknadsmässigt, att tränarnas lönepreferens 

är i snitt 35 000 kronor per månad, samt att alla hästskötare uppbär marknadsmässig 

lön enligt kollektivavtal, är den marknadsmässiga träningsavgiften minst 585 kronor.

I uträkningen antas att priskänsligheten för travträning är konstant framöver, liksom 

över åren 2017-2022. Vidare antas att antalet travtränare är detsamma som idag, men 

med färre hästar i träning då prisbilden har sorterat bort de mest priskänsliga kunderna 

i enlighet med känd elasticitet (se sid. 19). Breakeven-kostnaden på 585 kronor samt den 

kostnad om 643 kronor som ger en vinst på 10 procent för travträningen 2023, baseras 

på utfallet från känslighetsanalysen som beskrivs på nästa sida.
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Prisnivå
SEK

Antal hästar i träning
Faktiskt antal vs förmodat efter elasticitet

9  Det förekommer idag en stor diskrepans mellan medianlönen och snittlönen för en travtränare, vilket indikerar ett stort spann mellan högsta 

och lägsta löneuttag. Siffran 35000 ska representera lägsta möjliga lön för att kunna klara levnadskostnader samt uppbära en förhållandevis god 

kreditvärdighet, men man kan argumentera för att siffran fortfarande är låg i förhållande till den arbetsbelastning och risk som tränaren tar i sin 

dagliga verksamhet.
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Antaganden.
Ludvig & Co har gjort en känslighetsanalys med 3000 randomiserade utfall för 
att kartlägga vilken nivå som är rimlig för att hålla ett marknadsmässigt pris på 
travträningen, så att tränaren får lön, erforderliga kollektivavtal för hästskötare följs 
inklusive tillägg för obekväm arbetstid, tävling och personalansvar samt att alla 
kostnader kan täckas.

I analysen har alla råvarupriser, kostnader och antalet hästar per skötare angetts 
som osäkra variabler med en standardavvikelse efter historiska medelvärden och 
prognostiserade nivåer för 2023, där speciell hänsyn tagits till rekommendationen om 
en minskning av antalet hästar per hästskötare till mellan 7 och 8 hästar10. De enda 
kända variabler som använts är tränarnas genomsnittliga preferenser på sin egen lön 
(i snitt 35000 SEK per månad) och kollektivavtalad hästskötarlön (25 500 SEK per 
månad).

Travtränarnas Ekonomiprofil
Känslighetsanalys

Resultat. 

Känslighetsanalysen visar på ett breakeven-pris justerat för kundbortfall under 600 
SEK i 78 procent av utfallen, med ett snittutfall om 585 SEK. Breakeven-pris justerat 
för kundbortfall är menat att ge en mer korrekt bild av vilket breakeven-pris som 
verksamheten faktiskt har, när man tar hänsyn till prisrelaterade kundbortfall. 

Det ska samtidigt tilläggas att ett breakeven-pris är ett minsta möjliga pris för att 
inte gå med förlust i verksamheten, och att det därför bör eftersträvas någon form 
av EBITDA-mål för att tillföra aktieägarvärde, ackumulera kapital i verksamheten 
och bygga upp buffert. Ett EBITDA-mål om 10%, justerat för kundbortfall, ger en 
träningsavgift om 643 SEK.

Antaganden.

Utfall.

Hästar i träning
före prisjustering

Hästar 
per skötare

Grovfoder Kraftfoder
Breakeven

konstant 
kundunderlag

Breakeven 
justerat för 

kundbortfall

EBITDA 10% 
justerat för 

kundbortfall

Max 42 9.2 42 41 615 689 748

Min 29 5.9 35 25 430 504 549

Avg 36 7.6 38 33 505 585 643

Median 36 7.6 39 33 503 586 642

Stdev 4 1.0 2 5 33 22 40

Utfall från känslighetsanalys.
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Breakeven-pris (justerat för kundbortfall)
Antal simulationer per utfallsspann

Råvaruutgifter i genomsnitt (SEK per år)
Antal simulationer per utfallsspann

Personalkostnader i genomsnitt (SEK per år)
Antal simulationer per utfallsspann

10  Tjänsteföretagen & Kommunal (2021), Kollektivavtal – Hästskötare och övrig personal hos travtränare och galopptränare, art nr 6523-2101.
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Slutsats.
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Ludvig & Co.

Ludvig & Co är Sveriges största rådgivningsföretag för 

entreprenörsledda bolag och Sveriges största rådgivare för 

hästföretag. Vi har drygt 70 000 kunder och cirka 1 300 

medarbetare på 130 orter. 

Grundat av Ludvig Nannesson 1918, har vi i över 100 år hjälpt 

våra kunder med ekonomi, juridik, affärsrådgivning, skatt och 

fastighetsförmedling.
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Denna studie identifierar en rad utmaningar som drabbat travträningsbranschen 

under perioden 2017-2022. Framför allt finner vi att det blivit vanligt att travtränare 

kompenserar för en högre kostnadsbild genom att minska sina egna löneuttag.  

Travtränarnas defensiva höjning av träningsavgiften kopplas till en hög oro för rådande 

ekonomiska förutsättningar och riskerar tillföra ytterligare lönsamhetsproblematik till en 

affär som redan är beroende av vinstpengar, uppfödningsintäkter och andra ersättningar. 

Främst är situationen allvarlig för de travtränare som har en omsättning om mindre än 

5 MSEK, då de i genomsnitt redan producerar negativ EBITDA-marginal från träningen. 

 

I våra kalkyler har vi räknat på att travtränarnas egna lönepreferenser är 35 000 SEK per 

månad. Vi understryker att detta är en mycket låg lön i förhållande till den arbetsinsats 

och risk som företagaren faktiskt tar i det dagliga arbetet, och att en likvärdig position 

sett till ansvar, arbetstid och risk i annan bransch snarare skulle innebära 55 000 SEK 

per månad. I studien har vi identifierat en breakeven-nivå för träningsavgiften om 585 

SEK där alla kostnader för travträningen täcks på marknadsmässig nivå. Samtidigt 

rekommenderas en vinstmarginal för att kunna realisera investeringar och skapa 

långsiktigt aktieägarvärde, varför en rekommendation för en affärsmässig träningsavgift 

landar kring 643 kronor.

Travtränarna har i enkätsvar uttryckt en stor oro över kostnadsbilden i deras verksamhet. 

Med stöd i travträningens elasticitet, finnes att oron är delvis obefogad då travträningen 

har låg priskänslighet och att en prisökning om 10 procent resulterar i minskad efterfrågan 

om 5,7%. Detta innebär att det finns goda möjligheter att närma sig en marknadsmässig 

affär med höjda priser utan att ett signifikant kundbortfall sker.
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