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Förord 

 
Vi vill dedikera ett tack till samtliga parter som deltagit under upprättandet av denna studie. Förnämsta 
tacksägelse riktas till de informanter inom den svenska travsportens familjemedlemmar som givit sin 
tid och sina utlåtanden i denna omvälvande tid: 
 

Per Redelius, Sundbyholms Travbana 
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Katarina Widman, ATG [AB Trav och Galopp] 

 
Tack även till Angelina Sundström som givit oss vägledning i arbetsprocessen samt deltagande 
studenter som under kontinuerliga träffar bistått oss med värdefulla synpunkter och dialoger som 
ständigt förbättrat detta examensarbete.  
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Research 
question: How will Swedish harness racing as an industry change when current monopoly 

is re-regulated?  
 

Purpose: The purpose with this study is to from the actors’ perspectives explain how an 
industry can change in a future re-regulation. 

 
Method: This study is based on qualitative and deductive methodology. Inspiration for this 

Futurology has been taken from the Delphi Method, which has also guided the 
choice of respondents and their qualified expertise in the field. The methodology 
for case studies has also been used. The collection of literature consists of scientific 
articles, literature related to the research field, the industry’s proprietary media and 
press conferences related to the field of research. The Empirical Collection was 
collected through semi-structured interviews with industry actors representing 
ATG, Svensk Travsport, Sundbyholm’s travbana, and the actives. In addition, a 
summary of the inquiry A re-regulated gambling market has been used, which this 
study concerns.  

 
Conclusion: The study reveals four conclusions that address the purpose and answer the 

research question. Conclusion one claims that the market will be exposed to 
competition and that new actors in the Swedish market can offer gambling on horse 
racing. This can cause ”unhealthy forms of play”. Conclusion two shows that the 
institution in which the actors are in and inward patters will be broken up. 
Conclusion three points out that the Swedish harness racing industry is in need of a 
new funding model to avoid a sluggish economy and the risk of a dying sport. The 
fourth conclusion is that preparedness must be in place to respond the reactions and 
expectations of the actors for re-regulation. Different actors are expected to 
respond market change differently, and to make the re-regulation as effective as 
possible for the industry the participants must work actively towards and with it. 
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Titel: Familjens separation från staten - En kvalitativ studie över 

branschförändringar vid en framtida omreglering 
 
Handledare: Angelina Sundström 
  
Nyckelord: omreglering, marknadsförändring, institutionell teori, institutionell 

förändring, hästmonopol 
   
Forskningsfråga: Hur kommer svensk travsport som bransch att förändras vid en omreglering 

av den rådande monopolmarknaden?  
 
Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån aktörernas perspektiv beskriva hur en 

bransch kan komma att förändras vid en kommande omreglering. 
 
Metod: Studien bottnar i en kvalitativ och deduktiv metodansats. Inspiration för 

metoden som använts i denna framtidsstudie har hämtats från Delphimetoden som 
också givit tyngd i valet av respondenter och deras expertis i området samt metod 
för fallstudier. Litteraturinsamlingen utgörs av vetenskapliga artiklar, litteratur som 
härrör till forskningsområdet, branschens egenägda media och presskonferenser 
med förankring i undersökningsområdet. Empiriinsamlingen har skett genom 
semistrukturerade intervjuer med aktörer inom branschen som representerat ATG, 
Svensk Travsport, Sundbyholms travbana och de aktiva. Som komplement har en 
sammanfattning av spelutredningen En omreglerad spelmarknad använts vilken 
denna studie kretsar kring.  

 
Slutsats: Studien mynnar ut i fyra slutsatser som bemöter syfte och besvarar 

forskningsfrågan. Slutsats ett berör att marknaden kommer att bli konkurrensutsatt 
och att nya aktörer på den svenska marknaden kan börja bedriva vadhållning på 
hästkapplöpning. Detta kan leda till ”osunda spelformer”. Slutsats två påvisar att 
institutionen som aktörerna är inom och invanda mönster kommer att brytas upp. 
Slutsats tre berör att den svenska travsporten i Sverige behöver en ny 
finansieringsmodell för att undvika en urholkad ekonomi och risken i en döende 
sport. Den fjärde slutsatsen är att beredskap måste finnas för att bemöta aktörernas 
reaktioner och förväntningar på omregleringen. Olika aktörer förväntas bemöta 
marknadsförändringen olika och för att göra omregleringen så effektiv som möjligt 
måste berörda parter arbeta aktivt för implementeringen.
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1 Inledning 
I detta avsnitt följer en redogörelse för studiens bakgrund och definitioner av fundamentala begrepp. 
Dessa ämnar infria en ökad förståelse för studiens syfte och forskningsfråga. 

1.1 Problembakgrund 
En marknad är ett spritt tolkat fenomen vars definition varierar bland dess betraktare. En vanligt 
förekommande tolkning belyser en marknad som den mötesplats där varor och tjänster byts mot 
monetära medel. (Jackson, 2007) Pindyck och Rubinfeld (2005) definierar fenomenet som en 
anhopning av aktörer i form av köpare och säljare som genom interaktioner sinsemellan stipulerar 
varor och tjänster på marknaden, och priset för dem. Jackson (2007) anser istället att de personliga- 
och sociala relationerna mellan marknadsaktörerna är det som utgör marknaden. Detta sociala 
perspektiv delas med Weber (1978) som tolkar marknader som formlösa i sin uppbyggnad med en 
social kärna. Vidare uttrycker Swedberg (1998) att marknaden agerar värd för en samexistens mellan 
involverade aktörer som skapas i interaktionerna och som består fram tills utbytet mellan aktörerna är 
genomfört. 
 
Alla marknader präglas av förutsättningar och villkor som skapar dess struktur. Dessa varierande 
sammansättningar skapar olika marknadsformer: monopol, oligopol eller fri konkurrens. En 
monopolstyrd marknad domineras av en aktör som i sin ensamhet bedriver produktion av en vara eller 
tjänst och styr prissättningen av den med viss hänsyn till marknadens konsumenter och deras 
betalningskapacitet. (Pindyck & Rubinfeld, 2005) Rena monopolmarknader är dock ovanligt 
förekommande då det mestadels finns alternativa produkter att bistå konsumenterna med. USA var 
första nation att införa monopolmarknader. Till skillnad från andra utvecklade länder så upprättade de 
en omfattande regim av monopol i branscher såsom telekom, el, gas, olja, transport och finans. 
(Chang, 1997) I USA rörde det sig om ett naturligt monopol vilket kan beskrivas som att en singulär 
producent producerar till en lägre kostnad jämfört med övriga producenter. Marknaden blir då ohållbar 
för dessa att verka på och monopolet tilldelas naturligt till den producent med bäst förutsättningar. 
(DiLorenzo, 1996) Likt USA har Sverige präglats av reglerade marknader under större delen av 1900-
talet inom flertalet liknande branscher. Däremot avreglerades många monopolmarknader i Sverige 
mellan 1980 och 2000 och ersattes av reformer. Syftet med avregleringarna var att öka den 
ekonomiska friheten i samhället vilket innebär att kunna driva en ekonomisk verksamhet med så lite 
ingrepp från staten som möjligt. Detta blev också den faktiska effekten av avregleringarna. 
(Santesson-Wilson & Erlingsson, 2009; Blomqvist, 2004)  
 
Den andra marknadsformen, oligopol, karaktäriseras generellt av att ett fåtal aktörer dominerar 
marknaden genom produktion av antingen homogena eller differentierade produkter (Baye, 2010). 
Oligopol kan dock existera utifrån fyra olika vinklar som används beroende av priströghet, 
produktionsnivåer, aktörers vinstmaximerande produktionsbeslut baserat på ledande aktörs 
produktionsnivå, eller genom pris som strategisk variabel (Baye, 2010). Slutligen utgörs en fri 
marknad av ett obestämt antal aktörer som verkar på lika villkor baserat på den styrande relationen 
mellan utbud och efterfrågan. Ingen av aktörerna har en dominerande marknadsandel av tillräcklig 
betydelse för att ensam råda över marknadspriset. (Pindyck & Rubinfeld, 2005) Om en aktör skulle 
inta en monopolliknande ställning på en fri marknad och nyttja sin marknadsmakt genom exempelvis 
prishöjningar så kan regleringar och reformer implementeras för att främja konkurrenssituationen 
(Bergman, 2002). Som Pindyck och Rubinfeld (2005) nämner bistås olika marknadsformer med olika 
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förutsättningar. Marknadsformen monopol kan bland annat vara statligt kontrollerad i syftet att 
kontrollera konsumtionen av varor eller tjänster, prissättningar eller för att säkra skatteintäkter och 
kvalitet. Vid marknadsmisslyckanden berörande nämnda områden införs ofta också regleringar som 
lösning till problemen. Vid ett statligt beslut rörande förändring eller borttagande av en reform på en 
monopolmarknad så genererar marknadsförändringar också i en förändring av marknadsstruktur. 
(Bergman, 2002) Det finns ett flertal studier som berör Sveriges reguljära förändringar som skett på 
reglerade marknader inom bland annat telekombranschen (Waverman & Sirel, 1997), taxinäringen 
(Moore & Balaker, 2006; Slavnic, 2010) och elbranschen (Srivastava, Kamalasadan, Patel, Sankar & 
Al-Olimat, 2011). 
 
Definitionen av reglering enligt Chang (1997: 704) lyder, statlig aktivitet vars intention är att direkt 
påverka beteenden hos den privata sektorn för att få dem att ställa sig i linje med det allmänna och 
statliga intresset. Under 1980-talet sågs stora förändringar gällande regleringar. Flertalet länder 
minskade det statliga bestämmandet till fördel för privatisering och avreglering. (Chang, 1997) En 
anledning till varför ett land väljer att genomföra en avreglering menar Santesson-Wilson och 
Erlingsson (2009) kan vara för ökandet av ekonomisk frihet då en avreglering förflyttar all statlig makt 
till marknaden (Bergman, 2002). Anell (2005) visar hur nya reformer kan förnya marknadsstrukturer 
genom att nya relationer skapas samtidigt som det sker förändringar i relationen mellan de befintliga 
företagen på marknaden. Genom en förändring på marknaden skapas nya villkor och nya aktörer vilket 
bidrar till att nya kontakter knyts och gamla bryts. Detta resulterar i sin tur i förändringar i aktörernas 
nätverk vilket följaktligen återspeglas i en förändrad konkurrenssituation. (Anell, 2005)  
 
Enligt Statskontoret (2012) definieras inte den verkliga innebörden av begreppen om- och avreglering 
i de större utredningar utfärdade under senare år. Det skulle därför kunna tolkas som alla typer av 
reformsförändringar. Den mest omfattande utredningen i Sverige, Regelutredningen, handlar i 
huvudsak om monopolistiska branschstrukturer till konkurrensutsatta marknader. Där används 
begreppet liberalisering istället för avreglering. (Statskontoret, 2012) I denna studie kommer 
Statskontorets definition (2012) av om- och avreglering att användas. Definitionen innebär att en 
bransch med tidigare offentligt monopol med lagstadgad konkurrens öppnats upp för konkurrens 
genom beslut av statsmakterna. Bengtsson och Marell (2006) menar på att utfallet av en avreglering 
varierar beroende på vilken bransch avregleringen berör. De menar på att det finns två olika saker som 
framförallt påverkar utfallet. Dessa berör hur dynamisk och statisk processen har varit och hur intensiv 
interaktionen har varit. Deras forskning bygger på fyra olika branscher som genomgått en avreglering i 
Sverige som utgörs av post, flyg, taxi och mejeribranschen. (Bengtsson & Marell, 2006) Forskning på 
avreglering och omreglering har genomförts inom de flesta länder som genomgått någon form av 
förändring mot en avreglering inom en bransch. Bland dessa hittas flygbranschen i USA (Vetsuypens 
& Helmut, 1998) och avregleringen av statligt ägda företag i Indien och Kina (Sáez & Yang, 2001). I 
Sverige har bland annat Statskontoret (2012) genomfört en utredning på uppdrag av regeringen som 
syftade till att kartlägga genomförda eller beslutade utvärderingar rörande om- och avregleringar i 
Sverige. Däremot finns få undersökningar som beskriver hur en omreglering påverkar aktörers 
verksamheter inom organisationsfältet. 
 
Begreppet organisationsfält har sitt ursprung i institutionell och nyinstitutionell teori och innebär 
kortfattat industrier inom samma bransch eller industrier som är sammanlänkade i olika värdekedjor. 
Teorin är en del av det företagsekonomiska området som behandlar institutionella förändringar som 
kan uppstå till följd av förändrade marknadsstrukturer. En sådan förändring kan exempelvis åsamkas 
av en tvingande kraft från staten. Teorierna innefattar bland annat homogenisering och reformer som 
kan vara av betydelse inför en förändrad marknadsstruktur. (DiMaggio, 1983; Powell, 1991; Eriksson-
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Zetterquist, 2009; Brunsson & Olsen, 1990) Dessa statliga marknadsförändringar genom regleringar 
innebär således att organisationer inom området tvingas bemöta händelsen genom en institutionell 
förändring (Eriksson, 2004). Callon (1998) talar om att omfattande politiska och reguljära åtgärder likt 
om- och avregleringar, är en åtgärd ämnad att bryta upp befintliga institutionella kontexter. Med detta 
menas att de enheter som utgör en institution ska börja interagera med andra än de inom institutionen. 
Vidare menar Callon (1998) att detta är svåröverkomligt eftersom institutioner dessutom består av 
framväxta ideal och normer som styr hur branschen fungerar, vilket är mer komplext att förändra 
jämfört med interaktionsvanor.  
 
Svensk lag lyder att det är monopol på spel om pengar i syfte att minimera riskerna för spelmissbruk 
(Svensk Idrott, 2016). För att få bedriva sådan verksamhet krävs tillstånd från regeringen, ett så kallat 
koncessionsbeslut. Idag är Svenska Spel och ATG de enda bolagen i Sverige som besitter och 
kontinuerligt erhåller ett sådan beslut. (Lotteriinspektion, u.å.) Trots detta så existerar kryphål i 
befintlig lag genom vilka utländska aktörer lyckas agera på den svenska marknaden mot svenska 
slutkunder. Detta är möjligt då monopolet inte reglerar vilka plattformar svenska medborgare får spela 
på. (Tippat, u.å) Genom att utnyttja dagens teknik och en föråldrar lagstiftning har 57 procent av 
utförda spel online 2015 gjorts genom bolag som saknar tillstånd att verka i Sverige (Denninger, 
Ljungkvist & Hansson, 2015). Det har även blivit vanligt förekommande att de utländska aktörerna 
marknadsför sig via TV-kanaler, såsom TV3, Kanal5, TV6 och Kanla9 ägda av utländska koncerner 
(Myndigheten för press, radio och TV, 2016). En följd av detta har blivit att ATG tvingats till utökad 
marknadsföring för att öka upprätthålla sina intäkter och marknadsandelar (Denninger et al., 2015).  
 
Denna komplexa situation har lett till att en utredning upprättats av regeringen med förväntningen att 
rådande monopolmarknad ska omregleras till en konkurrensutsatt marknad. Detta är inte enbart av vikt 
för att få aktörerna på den svenska marknaden att agera på lika villor, det är även essentiellt för den 
svenska travsportens överlevnad då branschen finansieras av det spel som ATG bedriver. (SOU, 2017: 
30) Enligt Anell (2005) påverkas relationerna mellan de olika aktörerna på marknaden, det vill säga de 
institutionella förhållandena, vid en marknadsförändring. Även Callon (1998) uttrycker komplexiteten 
av att bryta upp en institution med dess inarbetade normer och regler. Den svenska 
travsportsbranschen som institution kan således komma att uppleva turbulens då inrotade mönster 
avbryts när marknaden förändras Detta trots att omregleringen är aktörer inom den svenska 
travsporten varit med och pådrivit spelutredningen (Lika Villkor, 2016) Vid litteratursökning har få 
studier påträffats som genomförts utifrån aktörernas perspektiv på hur branschen kan komma att 
förändras vid omreglering av spelmonopolet. Majoriteten av tidigare forskning kring statliga monopol 
fokuserar främst på omregleringens efterföljande påverkan på ekonomin (Cacciatore & Fiore, 2016). 
Även studier fokuserat på hur konsumentbeteenden förändras vid omregleringar har påträffats 
(Håkonsen, Sundell, Martinsson & Hedenrud, 2016). Ett antal studier om avregleringar med 
institutionell vinkel har påträffats. Dessa har dock en fokuseringspunkt på de förändringar som uppstår 
i offentlig sektor (Blomqvist, 1996; Fernler, 1996). Därför anses det vara av intresse att undersöka vad 
aktörerna inom branschen förväntar sig av en framtid med nya förhållanden där nya aktörer får ta plats 
på marknaden. Det är även av intresse att undersöka vad en omreglering kan ha för påverkan på den 
enskilda aktören inom den berörda branschen. Då spelutredningen presenterades 31 mars 2017 är det 
av relevans att studera hur förväntad omreglering av den svenska travsporten i framtiden förväntas 
förändra branschen utifrån branschaktörernas perspektiv. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att utifrån aktörernas perspektiv beskriva hur en bransch förväntas att 
förändras vid en kommande omreglering. 

1.3 Forskningsfråga 
Hur förväntas svensk travsport som bransch att förändras vid en omreglering av den rådande 
monopolmarknaden?  
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2 Institutionell teori och institutionell förändring 
Institutionell teori växte fram under 1800-talet och behandlades bland annat av Weber (1978) inom 
området för organisationsteori och av DiMaggio och Powell (1991) i läran om fenomen. För att förstå 
institutionell teori och vidare den nyinstitutionella teorin kommer först begreppet institution behandlas 
och hur det definierats det senaste århundradet tillsammans med forskares syn på institutionalisering. 

2.1 Institutioner, institutionalisering och den nyinstitutionella teorin 
Enligt DiMaggio och Powell (1991) finns en svårighet i att definiera fenomenet institution då 
begreppet använts inom flertalet ämnesområden och vid många tillfällen getts en tillfällig definition. 
Jepperson (1991) listade dess definition inom ett antal områden. Inom statsvetenskapen beskrivs en 
institution som stora och betydelsefulla sällskap likt statliga organisationer. Nationalekonomer ser 
istället en institution som en produkt av människans medvetna handlingar. Slutligen definieras 
begreppet inom organisationsteorin som kontentan av människans aktiviteter som inte nödvändigtvis 
utförs på en medveten nivå. (Jepperson, 1991) En tidig tolkning av institutioner gjordes av Chapin 
(1928) som hävdar att institutioner med tiden växer fram och är produkten av individers samspel. Hon 
menar att upprepad interaktion där emellan skapar mönster för hur individer agerar vilket leder till 
etablering av värderingar som i sin tur utgör kulturella objekt. Dessa objekt kan inom en organisation 
exempelvis vara en logotyp eller en styrande individ. I en organisationskontext skapar sedan individer 
organisationens fysiska anläggningar och dess innanmäte (Chapin, 1928). Delar av Chapins (1928) 
definition hittas i nyare forskning av Greenwood, Oliver, Sahlin och Suddaby (2008) där 
interaktionerna mellan individer skapar handlingsmönster som med tiden tas för givet och följer med 
över generationer. Jepperson (1991) benämner istället Chapins (1928) mönster	som social ordning som 
över tid uppnår en speciell status och vägen dit benämns som institutionalisering. Vidare identifierade 
Jepperson (1991) tre huvudsakliga organ för institutionalisering: kultur, formella organisationer och 
regimer. Berger och Luckman (1966) införde begreppet habitualisering i institutionell teori och syftar 
på att handlingar utförs enligt ett bestämt mönster. De menar att institutioner växer fram genom 
habitualisering och att formen skapar ekonomisk vinning och effektivitet i utförandet av invanda 
handlingar. Fördelen med detta anses av Berger och Luckmann (1966) vara att individer genom denna 
funktion minimerar antalet beslutsfattningar när ett invant mönster efterföljs utan vidare eftertanke. 
Detta står i enlighet med Meyer och Rowan (1977) och Zucker (1977) som menar att 
institutionalisering är den sociala processen inom vilken individer delar uppfattningen om en social 
verklighet. Aktörerna som berörs av den ser på institutionaliseringen som en naturlighet i hur 
någonting är och hur någonting utförs vilket kan liknas vid givna mönster och habitualisering. (Meyer 
& Rowan, 1977; Zucker, 1977; Berger & Luckmann, 1966) 
 
Nyinstitutionell teori behandlar hur organisationer handlar på ett irrationellt sätt genom att följa givna 
premisser, formella och icke formella regler samtidigt som de bemöter omgivande organisationers 
förändringar och påtryckningar med eftertanke. (Eriksson-Zetterquist, 2009) Vidare belyser teorin hur 
institutioner växer till stabila enheter vars stabilitet bibehålls då organisationer fattar beslut baserat på 
givna medel vilket begränsar valsituationer som organisationer och dess involverade individer möter. 
(Eriksson-Zetterquist, 2009; Hedlund, 2007) Eriksson- Zetterquist (2009) beskriver att teorin 
behandlar hur organisationer kan förändras genom olika påtryckningar och genom det utvecklas till 
stabila och legitima enheter. Detta innefattar hur organisationer tar till sig nya idéer om förändring, hur 
de påverkas av sin omgivning och hur organisationen i sig påverkar andra i sin omgivning. Teorin är 
lämpad att ses mer som ett ramverk än en enhetlig teori. Den centrala tanken inom teorin är att 
institutioner växer fram när människor konstruerar deras sociala verklighet. (Eriksson-Zetterquist, 
2009) 
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Sammanfattat handlar institutionell teori om att förstå organisationers strukturer och förändring utifrån 
deras kontext med dess regler och historia. Kontexten betonas bland annat av kultur, normer, idéer, 
praktiker och kognitiva scheman. (Eriksson-Zetterquist, 2009) Nämnd nyinstitutionell teori 
presenterades under senare 1900-tal som en utveckling av tidigare institutionalismen med Meyer och 
Rowan (1977) som främsta representanter. Syftet med denna utveckling var att minimera det abstrakta 
i institutionalismen och istället fokusera på hur organisationers strukturer sprider sig inom branschens 
funktioner och geografi, samt att de belyser homogeniteten som en central del i branscher och dess 
organisationsfält. (Eriksson-Zetterquist, 2009; Meyer & Rowan, 1977) 

2.1.1 Organisationsfält 
Organisationsfält är ett centralt begrepp inom nyinstitutionell teori och Eriksson-Zetterquist (2009) 
beskriver att det utgörs av industrier inom samma bransch eller industrier som är sammanlänkade i 
olika värdekedjor. Trots att organisationerna inte har omedelbar kontakt med varandra så påverkas 
dessa ändå ur aspekten av kulturella och normativa processer. Denna förklaring härrör till en del av 
begreppet fält. (Eriksson-Zetterquist, 2009) Begreppets uppkomst härleds till DiMaggio och Powell 
(1991) som uttryckte missnöje över begreppet industri. Vidare definierar de fält i sin helhet som en 
uppsättning av organisationer som har en primär roll i det institutionella livet hos organisationerna. 
Dessa orsakar bland annat möjligheter och begränsningar samt infriar kunskap och värderingar. 
(DiMaggio & Powell, 1991) Fältet innefattar också storleksmässigt lika organisationer, statliga organ, 
media, föreningar och lagstiftningar (Fligstein, 1990; Greenwood et al., 2008; Wooten & Hoffman, 
2008). 
 
Enligt institutionell teori påverkas organisationerna i ett fält mer av rådande krafter och förändringar 
inom fältet snarare än enheterna där i (DiMaggio, 1991; Djelic & Sahlin-Andersson, 2006). Från en 
studie genomförd på ett organisationsfält i USA, kunde DiMaggio i fyra delar beskriva den process 
som genomgås när ett fält struktureras (1983). Inledningsvis menar DiMaggio (1983) att ett 
organisationsfält uppstår när parter inom ett fält utökar kontakten med varandra. Interaktionsökningen 
ökar informationsutbytet och kunskapen om varandra höjs. De mest interaktionsaktiva 
organisationerna tar del av den information som delas inom fältet till en högre grad än de mindre 
aktiva. (DiMaggio, 1983) DiMaggio (1983) identifierar att detta skapar en hierarkisk modell och de 
organisationer med störst informationsinnehav blir dominerande i fältet. Dessa har i sin tur större 
chans att påverka äntrandet av nya aktörer på marknaden lika väl som att de tenderar att få en mer 
direkt tillgång till centrala resurser. Struktureringen av organisationsfältet avslutas med att en kollektiv 
upplevelse uppstår bland fältets alla medlemmar som interagerar med varandra i syftet att positivt 
påverka varandra. (DiMaggio, 1983) Samtliga organisationer i ett fält ges legitimitet som förstärker 
positionen på marknaden. Trots att organisationerna med mindre inflytande inte har kraft nog att 
påverka marknaden i sin helhet så bistås de med relationer till de dominerande som skapar god chans 
till överlevnad trots sin minoritetsposition. (DiMaggio, 1983) Organisationsfältens struktur i Europa 
hävdas å andra sidan domineras av institutioner snarare än organisationer på toppen av en hierarkisk 
modell. (Czarniawska-Joerges, 1992) 

2.1.2 Homogenisering och isomorfism och bemötandet av dem 
Organisationer karaktäriseras av dess sammansättningar och ser olika ut beroende på om 
organisationsfältet är i ett inledande skede eller i en redan etablerad fas. Organisationer i ett etablerat 
fält efterliknar varandra och skapar en form av homogenitet genom att allmänna institutionella regler 
inkorporeras. Vid en introduktionsfas tenderar organisationerna istället skilja i storlek och form. 
DiMaggio (1983) och Powell (1991) introducerade den fortlöpande homogeniseringsprocessen som 
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belyser hur organisationers sammansättningar skapas ur fältet de verkar inom och hur fältet anammar 
egenskaper från tillhörande organisationer. Detta talar för att även nyetablerande organisationer 
homogeniseras om organisationsfältet är etablerat snarare än att anta en differentierad form. Resultatet 
av ett fälts homogenisering kallas isomorfism. (DiMaggio, 1983; Powell, 1991) 
 
En mekanism av isomorfism som kan påverka en organisation och institutionalisering är tvingande 
isomorfism. Politiska påtryckningar och dominerande organisationer i ett fält kan vara utgörande 
faktorer till denna isomorfism. En dominerande organisation kan bland annat vara staten som bidrar 
med reglerad översikt och kontroll, ställer krav på svagare organisationer i fältet och implementerar 
lagstiftningar. (Eriksson-Zetterquist, 2009) Organisationer kan bemöta tvingande isomorfism genom 
fem olika strategier. De kan anpassa sig till förändringarna orsakade av påtryckningar, kompromissa, 
undvika, utmana eller manipulera genom att skapa kontroll över makthavare till påtryckningarna. 
(Oliver, 1991) 
 
Organisationer som anammar anpassningsstrategin kan på naturlig väg finna institutionella normer 
som socialt accepterade vilket minimerar påtryckningen. De kan också välja att agera tillmötesgående 
i implementerandet av institutionella förändringar. (Oliver, 1991) Enligt Salomon och Wu (2012) är 
denna strategi vanligt förekommande vid etablering internationellt, då den inträdande organisationen 
tenderar att anta lokala institutionella normer för att förvärva legitimitet. DiMaggio och Powell (1983) 
nämner även hur mindre framträdande organisationer i fältet kan inspireras av mer framgångsrika 
organisationer och imitera deras agerande gentemot påtryckningarna. Organisationen kan strategiskt 
göra valet av vilken organisation de ska samtycka med för att få ut maximal egen vinning (DiMaggio, 
1988; Meyer & Rowan, 1983; Pfeffer & Salancik, 1978). Kompromisstrategin tillämpas enligt Oliver 
(1991) när förväntningar på de institutionella kraven och anpassningen inte är i linje och en konflikt 
uppstår. Metodiken fördelas vidare till tre strategier: balans, försoning eller köpslående (Oliver, 1991). 
Balansmetodiken är en organisatorisk taktisk respons på institutionella påtryckningar då syftet är att 
uppnå jämlikhet med viktiga intressenter och interna intressen (Powell & Friedkin, 1986). 
Försoningsmetodiken syftar på att uppnå en samstämmighet med minst en aktör i fältet (Oliver, 1991). 
Vid statliga påtryckningar och försoning med dem så tenderar organisationer att rätta sig till de lägsta 
kraven i standarder (Scott, 1983). Att köpslå är den mest aktiva kompromisstrategin. I denna 
kompromiss kan organisationer med hög legitimitet välja att köpslå med statliga organisationer för att 
mötas på en nivå som minskar konflikten som är följden av institutionella påtryckningar (Oliver, 
1991). 
 
Påtryckningar kan också bemötas genom undvikande där organisationerna kringgår institutionella 
förväntningar för att minimera trycket. Det kan göras genom att inte anpassa sig till förändringarna 
överlag eller genom att dölja saker för omvärlden för att bibehålla sin organisationsstruktur vilket 
enligt flertalet forskare är en välanvänd strategi som tillämpats vid förändringskonflikter. (Oliver, 
1991; Meyer & Rowan, 1977; Pfeffer & Salancik, 1978; Powell, 1988; Thompson, 1967). Hirshmans 
(1970) strategi för undvikande är att fly ett annat organisationsfält där påtryckningarna är lättare. 
Oliver (1991) listar att organisationer aktivt kan bemöta påtryckningar genom att trotsa de 
förväntningar de ställs inför. Vid svaga institutionella regler kan påtryckningarna utmanas genom 
exempelvis ignorering. Vidare presenteras hur organisationer kan trotsa genom att gå i motsatt 
riktning från förändring eller attackera och kritisera föreslagna förändringar och de organisationer som 
framför kraven vilket försvårar implementeringen av dem (Oliver, 1991). Manipulation utgör det sista 
bemötande av påtryckningar och syftar på att påverka och skapa en grad av kontroll över situationen. 
Genom manipulering kan organisationen få makt över det organ som infört det institutionella trycket. 
Ett förväntat utfall av strategin är att neutralisera institutionell opposition och förhöja sin egen 
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legitimitet bland de externa organisationerna. Teoretiker menar på att berörd organisation kan träda in 
i den styrande organisationen i sig eller i dess styrelse för att påverka påtryckningen (Burt, 1983; 
Pennings, 1980; Pfeffer & Salancik, 1978). Trots dessa strategier menar Oliver (1991) att det är svårt 
att bemöta institutionella påtryckningar om organisationen i fråga är beroende av den kraft som 
implementerar påtryckningarna. Svårigheter finns också i de tillfällen då högt legitima organisationer 
likt statliga myndigheter är den drivande faktorn till trycket. (Oliver, 1991) 
 
Enligt homomgeniseringsprocessen och den institutionella teorin så kan organisationer på egen hand 
endast förändra sin legitimitet och stabilitet, snarare än operatonaliseringsmetoder (DiMaggio, 1983; 
Powell, 1991). Lewins (1951) omarbetade organisationsförändringsteori av Cummings et al. (2016) 
menar motsägande att förändringar i organisationer genomförs genom att tina upp etablerade 
operationaliseringsmetoder, implementera ny metodik för att sedan frysa implementationerna när de 
tagit form i organisationer och utövas enligt önskemål. I samklang med DiMaggio (1983) och Powell 
(1991) kompletterar Boxenbaum och Jonsson (2008) med att organisationer som upplever förändring 
inte nödvändigtvis genomgår institutionalisering då de talar för att sociala strukturer växer fram 
snarare än implementeras. 

2.1.3 Reformer 
Sverige har under 1980- och 1990-talet haft en stark relation till reformer då dessa ansetts driva 
förbättringar och föda utveckling (Brunsson & Olsen, 1990: 11). Detta verkar i samklang med 
Forssells (1990) antydan att den aktör som lägger anbud på en reform har för avsikt att uppnå framsteg 
och skapa en starkare konkurrensmiljö. Reformer tenderar dock att vara enklare att införa än att 
uppfylla på grund av organisatoriska faktorer som försvårar bemötandet av införd reform (Brunsson & 
Olsen, 1990). Eriksson-Zetterquist (2009) identifierade att välutvecklade organisationer med 
inarbetade metoder och arbetssätt tenderar att ha svårigheter att ta till sig reformer och uppnå målet 
med dem. Detta i synnerhet om reformatorn agerar utan tillräckligt god insikt i organisationen och 
dess ändamål. Vidare poängteras att det är av essentiell börd att berörda parter aktivt arbetar för att 
driva förändringsprocessen framåt och således också att berörda organisationer finner reformen som 
en lösning på ett existerande problem (Eriksson-Zetterquist, 2009). Institutioner med hög stabilitet 
tenderar att bortse från reformer tills påfrestningen från omvärlden blir för stor (Olsen, 1990). 
Brunsson (1990) föreslår ur denna aspekt att nya reformer ger intrycket av att skapa struktur i en 
oordnad realitet. 

2.2 Institutionell förändringsprocess 
Institutionella förändringar har i studier beskrivits utifrån olika processer som berör 
institutionsskapande, institutionell reproduktion, avinstitutionalisering eller spridning av befintliga 
institutioner (Eriksson, 2004). Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) ser dessa typer av 
institutionella förändringar som en enda process uppdelad i ett antal steg, se figur 1. 
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Figur 1, Egen konstruktion av förändringsprocessens steg med inspiration av Greenwood, Suddaby 
och Hinings (2002) 
 
Förändringsprocessen inleds när händelser eller skakningar destabiliserar etablerad praxis (Meyer, 
Brooks & Goes, 1990). Skakningarna kan orsakas av social förändring (Zucker, 1986), tekniska 
störningar, konkurrenskraftiga avbrott eller reglerande förändring (Fox-Wolfgramm, Boal & Hunt, 
1998; Lounsbury, 1999; Powell, 1991). Förändringarna i steg ett påskyndar avinstitutionaliseringen 
vilket innefattar framväxandet av nya aktörer på marknaden (Thornton, 1995), minskandet av 
dominans hos befintliga aktörer (Scott, Mendel & Polack, 2000), eller lokalt entreprenörskap 
(DiMaggio, 1988; Lawrence, 1999; Leblebici, Salancik, Copay & King, 1991; Suddaby & 
Greenwood, 2001). Dessa faktorer kan störa den nuvarande socialt konstruerade fältnivåns egenhet 
genom att skapa nya idéer som ger möjlighet till förändring. (Greenwood et al., 2002) Normer och 
idéer förlorar här gradvis sin status och försvinner ur organisationens kontext (Røvik, 1996). Det kan 
ytterligare förklaras som den process när organisationer glömmer eller medvetet försöker göra sig av 
med tidigare legitima modeller som organisationen koordinerat sina handlingar med (Eriksson-
Zetterquist, 2009). Hon menar att organisationer eftersträvar att framstå som moderna, unika och 
speciella. En modell som uppnår en alltför populär status och anammas av massorna anses inte längre 
vara unik vilket gör att organisationens eftersträvan att vara unik försummas. Vid detta undanröjande 
av omoderna modeller genomgås en avinstitutionalisering och organisationen eftersöker modernare 
modeller att differentiera sig med. (Eriksson-Zetterquist, 2009) Tolbert och Zucker (1996) benämner 
steg tre som preinstitutionalisering. Här söker organisationer efter tekniskt genomförbara lösningar på 
upplevda problem genom att aktörerna provar nya tekniska idéer. Det fjärde steget kallas av 
Greenwood et al. (2002) för teoretiseringsfasen. Här försöker organisationerna att förenkla och 
koncentrera de nya metoderna genom orsaksförklaringar och konkretisering av den nya idéns fördelar 
(Greenwood et al., 2002). Resultatet av framgångsrikt teoretiserande är spridning vilket visas i 
modellens femte steg. Spridningen av en ny idé eller innovation skapas ur socialt samtycke (Suchman, 
1995). Utan detta sociala samtycke uppstår ingen spridning (Tolbert & Zucker, 1996). Det sjätte och 
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slutliga steget kallas reinstutionalisering och inträffar när idéerna uppnår kognitiv legitimitet 
(Suchman, 1995). När idéerna genomgått dessa steg hävdas de överleva över generationer och 
tenderar att bli okritiskt accepterade. Med detta menas att idén till slut tas för given och kan existera 
och användas på ett okritiskt sätt. (Tolbert & Zucker, 1996). 

2.3 Analysmodell 

 
Figur 2, Egen konstruktion, Analysmodell 
 
En analysmodell har utformats för att påvisa sammankopplingen mellan studiens centralt 
förekommande begrepp och teorier och förändring i marknadsstrukturer. Denna ämnar också beskriva 
hur dessa tillämpas för att uppnå studiens syfte och besvara forskningsfrågan. 
 
Analysmodellen, se figur 2, utgörs av studiens tre centrala teman: institutionell teori, nyinstitutionell 
teori och institutionell förändringsprocess med anknytande begrepp till vardera område. Samtliga 
teman är av väsentlig börd för att utifrån aktörernas perspektiv beskriva hur en bransch förändras vid 
en avreglering. Den institutionella teorin och dess tillhörande begrepp belyser institutionernas och 
organisationernas komplexitet och hur dessa ter sig vid krav och påtryckningar från omvärlden. Vidare 
ger den nyinstitutionella teorin en insikt i hur organisationsfält växer fram till stabila och legitima 
enheter genom homogeniseringen mellan organisationen och fältet inom vilken den existerar.  
 
Homogeniseringsprocessens utfall är isomorfism vars mekanismer kan uppdaga förändringar inom ett 
organisationsfält likt om- och avregleringar i en bransch. Aktörer inom branschen utsätts då specifikt 
för tvingande isomorfism vilket kan bemötas genom flertalet strategier. Beroende på hur en aktör i 
fältet ställer sig till dessa förändringar läggs strategier upp för att förändringen ska bli så gynnsam för 
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den fundamentala organisationsstrukturen som möjligt. En institution som utsätts för statliga 
påtryckningar och möter förändring av marknadsstruktur genomgår i generaliteten ett antal steg. 
Institutionella förändringsprocessen, se figur 1, belyser vad en institution förväntas möta i varje steg 
från det att inrotade mönster avinstitutionaliseras till det att nya införs och förändringen accepteras. 
Institutionella förändringar som åsamkas av exempelvis implementering av nya regelverk, kan 
generera i förändring av marknadsstruktur. Ur denna studies kontext, där marknaden förväntas gå från 
monopol till konkurrensutsatt finns det en möjlighet att detta händelseförlopp komma att ske. Det vill 
säga att ett nytt lagförslag destabiliserar och bryter upp befintlig institution för att sedan över tid 
omformas efter ny marknadsstruktur.  
 
Kontentan av dessa teman bistår studien med relevant och kvalitativ forskning som driver denna studie 
framåt mot att på ett djupgående institutionellt plan beskriva hur en bransch kan komma att förändras 
vid en kommande omreglering.  



   

  12   
 

3 Metod 
Detta avsnitt behandlar tillvägagångssättet för denna studie genom presentation av forskningens 
ansats som legat till grund för undersökningen. Vidare presenteras använd data, metod för utförandet 
av intervjuguider, hänsynstagande till forskningsetik, en analysmetod och avslutningsvis en 
metodreflektion. 

3.1 Forskningsmodell 
I denna studie har en kvalitativ metod använts för att uppfylla studiens syfte som är att utifrån 
aktörernas perspektiv beskriva hur en bransch förändras vid en kommande omreglering. Genom 
kvalitativa studier menar Bryman och Bell (2013) att det är möjligt att skapa en djupare förståelse för 
en specifik händelse, situation eller ett problem. Detta arbete bottnar i en deduktiv metodansats där 
arbetet utgår ifrån teorier inom det företagsekonomiska ämnesområdet. Teorierna verkar som underlag 
till studiens intervjuguide. Resultatet från genomförda intervjuer mynnar slutligen ut i en analys och 
en slutsats. Bryman och Bell (2013) argumenterar att begreppet deduktiv forskning utgår ifrån att 
arbeta med en befintlig teoretisk referensram som sedan jämförs med en bild av verkligheten. Enligt 
Hyde (2000) är användningen av deduktion i kvalitativa studier ett sätt att öka trovärdigheten. Han 
menar även likt Bryman och Bell (2013) att deduktiva studier utgår ifrån teorier för att försöka 
förklara ett enskilt fall. 
 
Studiens metod är inspirerad av Delphimetoden vilken utvecklades under 1950-talet och är av 
kvalitativ karaktär. Valet grundar i att studien ämnar undersöka en framtida händelse. Grisham (2009) 
uttrycker att framtiden är för viktig för att inte studera. Han menar att Delphimetoden är en metod som 
lämpar sig för komplexa och mångfacetterade ämnen. Vidare menar han att det kan vara en fördel att 
använda sig av Delphimetoden när det finns nytta i kollektiva subjektiva bedömningar. Även Millar, 
Thorstensen, Tomkins, Mepham och Kaiser (2007) menar att syftet med Delphimetoden kan vara 
utforskandet av framtida scenarion. Metoden går ut på att respondenterna självständigt svarar på frågor 
där svaren sedan behandlas av forskaren som samordnar svaren och sedan skickar tillbaka dem till 
respondenterna. Efter detta får respondenterna möjlighet att själva kommentera de samordnade svaren. 
(Grisham, 2009) Både Grisham (2009) och Millar et al. (2007) menar på att metoden fokuserar på 
intervjuer med en liten grupp experter. Det är därför viktigt att understryka valet av respondenter vid 
användning av Delphimetoden. Denna studie har främst inspirerats av nämnd metod i 
tillvägagångssättet vid val av respondenter. Studiens metod har även inspirerats av fallstudiemetoden 
eftersom denna undersökning djupdyker i händelsen av en kommande omreglering som berör en 
specifik händelse. Eisenhardt (1989) menar att en fallstudie i dess basala form innehåller en ingående 
och detaljerad undersökning av ett singulärt fall och att den berör en specifik händelse. En fallstudie 
kan också vara av jämförande karaktär där flera fall studeras och resultatet av dessa mynnar ut i en 
jämförelse som identifierar unika och gemensamma drag mellan studerade fall (Yin, 1994). Samtidigt 
bekräftar Flyvbjerg (2004) att fallstudier kan genomföras på kvalitativa studier lika väl som 
kvantitativa. 

3.2 Litteraturinsamling 
Studien tog sin början i litteraturstudier som användes som grund för det inledande kapitlet och den 
teoretiska referensramen. Insamling av vetenskaplig forskning gjordes via databasen ABI/INFORM 
Global med sökord relaterade till studiens syfte. Studiens främsta sökord är market changes, 
institutional theory, institutional changes, deregulation, deregulation in Sweden, monopoly och 
delphi-methodology. Genom att primärt använda artiklar som är ”peer-reviewed”, det vill säga 
granskade av en grupp experter inom forskarområdet, kunde det säkerställas att de artiklar som 
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använts som underlag för denna studie var av vetenskaplig karaktär. För att få en ökad förståelse för 
vilka studier som redan gjorts inom ämnesområdet har även vetenskapliga artiklar använts för att 
kartlägga tidigare forskning.  
 
För att uppnå studiens syfte och besvara forskningsfrågan valdes institutionell teori och institutionell 
förändringsprocess som förankringspunkt. Detta motiveras av att teorierna behandlar marknads- och 
organisationsförändringar vilket är grunden i denna studie. Då en omreglering av en bransch kan ses 
som en extern påtryckning på en institution förväntas institutionen och aktörernas organisationsfält att 
förändras. Vidare berör institutionell förändringsprocess vad som inträffar när en institution förändras 
vilket kan vara till följd av externa påtryckningar och reguljära förändring, liknande ett genomslag av 
spelutredningen.  
 
Valet av litteraturstudier stärks i att det enligt Björklund och Paulsson (2012) är möjligt att ta del av 
mycket information under relativt kort tid. De menar på att litteraturstudier bidrar till att kunna 
kartlägga tidigare studier inom området vilket underlättar byggandet av den teoretiska referensramen. 
Bryman och Bell (2013) menar även att det genom litteraturstudier är möjligt att urskilja vilken den 
befintliga kunskapen är inom forskningsområdet. Som komplement till de vetenskapliga artiklarna 
gavs stöd från övrig litteratur såsom Institutionell teori - idéer, moden, förändring skriven av Eriksson-
Zetterquist (2009), information från organisationers egenägda media, ATG.se, travsport.se, 
sundbyholm.com samt nyhetsmedia. Ytterligare referenser för denna studie är presskonferensen vid 
regeringens presentation av utredningen “En omreglerad spelmarknad” med utredaren Håkan Hallstedt 
samt en presskonferens med ATGs VD Hans Skarplöth via atgplay.se. Presskonferenserna refereras 
till som “personlig kommunikation”. 

3.3 Intervjuer 
I denna studie har valet att använda enskilda intervjuer i semistrukturerad form gjorts för att få tillgång 
till data specifikt utarbetade för att uppfylla studiens syfte. Bryman och Bell (2013) menar att 
semistrukturerade intervjuer är en intervjuform där intervjuaren använder sig av exempelvis en 
intervjuguide med allmänt formulerade frågor. Intervjuaren ges även utrymme att ställa följdfrågor vid 
behov (Bryman & Bell, 2013). Enskilda intervjuer har valts då det är av vikt att deltagarna inte 
påverkas av varandra då studien syftar till att utifrån aktörernas perspektiv beskriva hur en bransch 
förändras vid en kommande omreglering. Det är även i linje med Delphimetoden att använda sig av 
enskilda intervjuer genomförda med experter inom området (Grisham, 2009; Miller et al., 2007). Till 
grund för intervjuerna har teorier och begrepp kring institutionalisering och förändringsprocesser 
använts samt empiri i form av det nya spelreformsförslaget som lades fram 31 mars 2017. Enligt 
Björklund och Paulsson (2012) ger intervjuer tillgång till information som är direkt relevant för 
studiens syfte. De argumenterar också för att semistrukturerade intervjuer infriar en djupare förståelse 
då frågorna kan anpassas till varje respondent beroende på dess tidigare svar. 

3.4 Studieobjekt 
Val av studieobjekt grundar sig i studiens forskningsfråga: Hur kommer svensk travsport som bransch 
att förändras vid en omreglering? Aktörerna inom hästkapplöpning har olika innebörd och position för 
och i branschen vilket ansågs intressant och som en givande del av denna studie. Genom diskussioner 
med personliga kontakter som är aktiva inom travsporten valdes fyra betydande aktörer inom 
travsporten ut som underlag för denna studie. Det var av vikt att valda representanter för aktörerna 
hade en hög kunskapsnivå och lång erfarenhet utifrån sitt område i branschen för uppfyllandet av 
studiens syfte. Detta är även i linje Delphimetoden där val av respondenter står i fokus (Grisham, 
2009; Miller et al., 2007). Studien fokuserar på en specifik händelse och förändring och det är därför 
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av vikt att respondenterna är insatta i den kommande omregleringen. Denna typ av studie är således i 
likhet med en fallstudie såsom Eisenhardt (1989) benämner en sådan. Aktörerna inom 
hästkapplöpning som slutligen valdes ut var spelorganet ATG, organisationen Svensk Travsport, de 
svenska travbanorna och de aktiva inom sporten. För att ur ett aktörsperspektiv kunna beskriva hur 
branschen förändras vid en kommande omreglering gjordes valet att genomföra en djupintervju med 
en representant från vardera aktörsområde vilket vidare överensstämmer med Delphimetoden 
(Grisham, 2009; Miller et al., 2007). Respondenter som haft erfarenhet i branschen längre än tio år 
eller som har en betydande och avancerad befattning inom valda organisationer valdes ut för studien. 
Dessa ansågs ha god inblick i ämnet vilket i denna studie är kravet för att definieras som expert. Helst 
skulle respondenterna uppnå båda kriterierna. Genom detta bemöttes Delphimetoden som betonar att 
intervjuer ska genomföras med experter samt att det finns en definition till varför respondenterna 
räknas som just detta (Grisham, 2009). Nedan följer en redogörelse för vilka respondenter som deltagit 
i denna studie och vilken roll de innehar i branschen. 
 

3.4.1 Representant för ATG 
ATG innehar idag monopol på spel på hästar och är således det enda spelbolaget som har tillstånd att 
bedriva spel på hästkapplöpning i Sverige (Lotteriinspektionen, u.å.). Intervjun genomfördes med 
Katarina Widman som sedan tre år tillbaka innehar positionen som försäljningschef på ATG. Detta val 
av respondent är av målinriktad karaktär. Bryman och Bell (2013) menar att ett målinriktat urval är ett 
urval där forskaren inte eftersträvar respondenter på slumpmässig basis. De menar vidare på att vid ett 
målinriktat urval väljs respondenterna ut för att de anses vara relevanta för den forskningsfråga som 
ställts. Trots att K. Widman har tjänstgjort på ATG i mindre än tio år så har hon innan sin nuvarande 
position arbetat inom flygbranschen som global marknadschef samt haft flera olika styrelseuppdrag 
inom diverse branscher. K. Widman har därför mångårig expertis inom hur en marknadsförändring 
kan komma att påverka en bransch och organisation. (K. Widman, personlig kommunikation, 27 april 
2017) 
 

3.4.2 Representant för Svensk Travsport 
Svensk Travsport är den styrande organisationen i branschen som samordnar tävlingar, aktiva och 
åskådare i en miljö där sporten är i fokus (Svensk Travsport, 2015a). Intervjun genomfördes med 
Public Relations- och Public Affairs-ansvarig Mats Fransson. Även detta val av respondent var av 
målinriktad karaktär. M. Fransson har varit aktiv inom travsporten i över tio år och sitter på en hög 
position inom organisationen med arbetsområden och expertis inom det som kommer att beröras vid 
en framtida omreglering av hästmonopolet. (M. Fransson, personlig kommunikation, 21 april 2017) 
 

3.4.3 Representant för Sundbyholms travbana 
Sveriges travbanor utgör arenan för travsporten i landet. Här utövas sporten som vadhållningen 
innefattar. (Svensk Travsport (2), 2014) Sundbyholms travbanechef, Per Redelius, valdes som 
respondent och representant för de svenska travbanorna. P. Redelius är högsta ansvarig för 
Sundbyholms travbana och ansågs därför ha en god inblick i hur Sundbyholm och andra i travbanor i 
Sverige kan komma att påverkas av förslaget och således marknadsförändringen. Han har arbetat inom 
travsporten i över 20 år (P. Redelius, personlig kommunikation, 19 april 2017). Valet av Sundbyholms 
travbana var av bekvämlighetskaraktär och motiveras genom att anläggningen är belägen i Eskilstuna 
vilket är samma ort som upprättarna till denna studie är bosatta i. Ett bekvämlighetsurval 
karaktäriseras av sådana personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren (Bryman & Bell, 
2013). Det fanns ett val att välja en respondent anknuten till Stockholms travbana, Solvalla, då denna 
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bana även är närliggande. Dock valdes Solvalla bort eftersom de sitter i en sammanlänkad byggnad till 
Hästsportens hus där både ATG och Svensk Travsport har kontor. Det ansågs därför vara mer lämpligt 
att välja en travbana utanför Stockholmsområdet som förmodligen haft mindre inflytande från 
Hästsportens hus. Sundbyholms travbana räknas som en medelstor bana och är därför mer 
representativ för samtliga banor i Sverige än Solvalla som räknas som Nordens största travbana enligt 
Svensk Travsport (2016). 

3.4.4 Representant för de aktiva 
De aktiva inom hästkapplöpningsbranschen spelar en central roll för sportens utveckling och utgörs av 
bland annat travtränare, hästägare och hästskötare (Svensk Travsport, 2015c). Med anledning av detta 
valdes Björn Frössevi ut som respondent och representant för de aktiva inom travsporten grundat på 
målinriktade urvalsegenskaper. B. Frössevi har varit aktiv inom travsporten i cirka 30 år med största 
engagemang som hästägare och uppfödare med delaktighet inom travträning och tävling i egen regi 
samt i konsortieform. B. Frössevis sidoengagemang finns inom travpolitiken och 
intresseorganisationer för hästägare där han varit ordförande och styrelsemedlem i olika travsällskap, 
deltagit i nationella och internationella uppdrag, samt ideellt stöttat projekt inom Svensk Travsports 
strategiriktningar. (B. Frössevi, personlig kommunikation, 25 april 2017) 

3.5 Intervjugenomförande 
Till stöd för de semistrukturerade intervjuerna upprättades två intervjuguider, se Bilaga I. Dessa 
framtogs med stöd från studiens valda teorier och syftar till att besvara forskningsfrågan och uppfylla 
studiens syfte. Intervjuguiden har baserats på öppna frågor för en objektiv bild av hur aktörerna själva 
tror att omregleringen kommer att påverka dem. Vidare har de utformats så likvärdigt som möjligt för 
möjliggörandet av ett jämförande resultat vilket är i linje med användandet av en fallstudie (Bryman & 
Bell, 1989). Den ena intervjuguiden utformades för de respondenter som representerar en organisation 
eller ett företag och den andra för en respondent som representerar sitt personliga perspektiv som aktiv 
i sporten. Detta val gjordes på grund av att respondenten som inte representerar en organisation eller 
ett företag inte kan svara på frågor gällande strategi och konkurrens då de klassificeras som en utövare 
och inte ett företag. 
 
Studien bestod av fyra stycken enskilda intervjuer, se tabell 1. Intervjuerna varade i mellan 36 och 66 
minuter vardera och genomfördes med respondenternas önskemål i åtanke. På grund av detta valdes 
att i tre fall av fyra besöka respondenternas arbetsplats. Intervjun tillsammans med representant för de 
aktiva i sporten genomfördes i en lokal på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Denna plats valdes i 
samråd med respondenten. Den primära anledningen till valet av plats var vikten av att intervjun 
genomfördes i ett lugnt och avskilt utrymme för att minimera störningskällor. Dock fick inte detta 
krav överskugga respondentens bekvämlighet. Intervjuguiderna innehöll öppna frågor som gav 
respondenterna utrymme att själva förklara och beskriva olika fenomen som studien ämnar undersöka. 
Samtliga respondenter besvarade studiens intervjufrågor utifrån den del av regeringens spelutredning 
(SOU, 2017) som föreslår en marknad med ett spellicenssystem. Vidare besvarades frågorna utifrån 
hypotesen att detta spelförslag accepteras och träder i kraft på den svenska marknaden 1 januari 2019.  
För att förenkla bearbetnings- och analysarbetet valdes intervjuerna att bandas efter godkännande av 
respondenterna. Respondenterna gavs också möjligheten att läsa samordnade och behandlade svar, 
vilket är en adekvat del av Delphimetoden enligt Grisham (2009). 
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DATAINSAMLING 
 

NAMN ROLL REPRESENTERAR TID DATUM OCH PLATS 
Per Redelius Travbanechef Sundbyholms travbana, 

en av branschens arenor 
57 min 19 april 2017, 

Sundbyholms travbana, 
Eskilstuna 

Mats Fransson PR- och PA-ansvarig Svensk Travsport, 
branschens styrande 
organisation 

66 min 21 april 2017, Svensk 
Travsport, Hästsportens 
Hus på Solvalla, 
Stockholm 

Björn Frössevi Hästägare, 
hästuppfödare, 
involverad i 
intresseorganisationer 
för hästägare, ideellt 
arbete i travsportens 
organ 

De aktiva i branschen 36 min 25 april 2017, 
Mälardalens Högskola, 
Eskilstuna 

Katarina Widman Försäljningschef ATG [AB Trav och 
Galopp], branschens 
spelorgan 

40 min 27 april 2017, ATG, 
Hästsportens Hus på 
Solvalla, Stockholm 

 
Tabell 1, Datainsamling 
 

3.5.1 Operationalisering 
Intervjufrågornas utformning i intervjuguiderna har baserats på utvalda teorier för studien. Sambandet 
mellan studiens använda teorier och insamlad empiri har förtydligats i en operationalisering, se Bilaga 
II. På detta sätt säkerställs det att studiens teorier kommer ligga till grund för det som ska beskrivas i 
analysen. Det ansågs även vara ett lämpligt medel för att utvinna centrala delar att undersöka och fråga 
respondenterna om. Detta i enlighet med Bryman och Bell (2013) som talar för att intressanta teman 
att utgå ifrån i studien, formges genom en operationalisering. Intervjuerna inleddes med frågor som 
ansågs vara bekväma för respondenten att svara på för att slutligen ställa frågor som kan anses vara 
mer känsliga för en respondent att besvara. Det är enligt Qu och Dumay (2011) viktigt att bygga en 
intervju på detta sätt för att skapa förtroende hos respondenten. 

3.6 Analysmetod 
Studiens teoriavsnitt har väglett analysen av insamlad data. Enligt Bryman och Bell (2013) kan detta 
benämnas som en generell strategi för kvalitativ analys av data. Efter att ha transkriberat intervjuerna 
lästes varje intervju igenom flertalet gånger för att få en helhet av intervjuns innehåll. Därefter 
markerades nyckelord i transkriberingen som sedan kopplades ihop med teman från institutionell teori 
och institutionell förändringsprocess. Denna metod för analysering av data har inspirerats av 
Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Enligt Bryman och Bell (2013) kan teman liknas 
vid kodning, det vill säga att grundad teori bryts ner i beståndsdelar och benämns. De menar även på 
att kodning är en av de viktigaste processerna i grundad teori. Efter att teman och nyckelord valts ut, 
valdes citat ut som var direkt kopplade till texten för att kunna belysa temat i analyskapitlet, se figur 3. 
Citaten som använts i denna studie är så kallade intervjucitat som ger läsaren ett exemplifierat material 
som använts för analysen. De ger även läsaren ett intryck av interaktion. (Kvale, 2009) Citaten har 
utformats i läsbar form och inte respondenternas exakta talspråk vilket Kvale (2009) menar underlättar 
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för läsaren. Vidare anser Moravcsik (2014) citat vara det mest applicerbara verktyget för att påvisa 
transparens i en kvalitativ studie. 
 
 

 
Figur 3, Egen konstruktion, Modell för analysgenomförande 

3.7 Forskningsetik 
I denna studie har det varit av vikt att respondenterna varit medvetna om studiens etiska 
ställningstagande. Därför informerades respondenterna om studiens syfte, forskningsfråga och en 
vidare beskrivning av ämnet vid första mailkontakten när intervjumötet precis inbokats. I närheten av 
det datum som intervjuerna skulle äga rum skickades intervjuguiden ut som skulle användas vid 
intervjun till respondenterna via mail, tillsammans med en sammanfattning av utredningen av 
licenssystemet för att respondenterna skulle ges en bild av nuläget. Vid intervjutillfället informerades 
respondenterna om att deras deltagande är frivilligt och att respondenten när som helst under 
intervjuns gång har rätt att avbryta tillsammans med en kort återupprepning av studiens syfte och 
forskningsfråga. Respondenterna informerades även om anonymitet med tanke på att de är aktörer 
inom en bransch som för stunden genomgår stora förändringar och att det därmed kan upplevas 
känsligt att uttala sig. En fråga angående anonymitet inkluderades således i intervjuguiderna. 
Respondenterna informerades också om att insamlad information från intervjuerna endast skulle 
användas för forskningens ändamål. Genom att göra respondenterna medvetna om studiens 
forskningsetik så säkerställdes att inga falska förespeglingar skulle förekomma. Nämnda etiska 
principer som använts i denna studie är i samklang med Bryman och Bells (2013) etiska regler kring 
krav på information, samtycke, konfidentialitet och anonymitet, samt nyttjande. 
 
I denna studie har relevans av insamlad data, en parallellisering av teori och empiri och en 
överensstämmelse mellan vad undersökningen avser att mäta och besvara genomgående eftersträvats. 
Dessa validitetsvariabler har framförts tillsammans med bakomliggande faktorer som ligger till grund 
för undersökningens slutsatser. Detta tillvägagångssätt höjer graden av trovärdighet och bidrar till ett 
mer verklighetstroget resultat (Bryman & Bell, 2013). Vidare har trovärdigheten höjts genom en 
redogörelse för valet av studiens respondenter. Validiteten har också ökats genom att precisera 
målgruppen samt formulera tydliga intervjufrågor. Dessa validitetsvariabler är i enighet med vad 
Björklund och Paulsson (2012) belyser. Undersökarna har tagit validitet i beaktning på ett internt plan 
genom att tillföra en överensstämmande uppfattning av intervjuerna och de teoretiska idéer som de 
medför. För att öka reliabiliteten har kontrollfrågor med avsikt inkluderats i intervjuguiden där 
aspekter undersöks flera gånger vilket Björklund och Paulsson (2012) ser som ett effektivt verktyg för 
ändamålet. På så sätt kan eventuella avvikelser detekteras i respondenternas svar som annars kunnat 
påverka analysen och studiens pålitlighet. Vidare har undersökarna säkerställt att de haft en 
överensstämmande syn på och tolkning av insamlad data och analysen för att uppnå en högre intern 
reliabilitet. Upprättarna av denna studie analyserade transkriberingarna på skilda håll genom 
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nedbrytning av nyckelord och tematiseringar av dem. Trots de metodiska vägvalen för att uppnå en 
hög reliabilitet så finns en risk att hög reliabilitet är svåruppnåeligt i en kvalitativ studie då den sociala 
sfären är ständigt föränderlig, enligt LeCompte och Goetz (1982). 

3.8 Metodreflektion 
Denna studie har baserats på vetenskapliga artiklar som blivit peer-reviewed, det vill säga att 
artiklarna blivit granskade och godkända av experter inom området för artikeln. Detta medför att 
artiklarna kan anses som vetenskapliga vilket stärker denna studie. Flertalet artiklar som använts i 
denna studie är från sent 1900-tal vilket kan skapa frågor kring dess relevans. Användandet av dessa 
grundar sig i att givande forskning kring institutionell- och nyinstitutionell teori i synnerhet 
publicerades vid denna tid. Utöver vetenskapliga artiklar har även en del av organisationernas 
egenägda media använts som referenser. Vid användandet av denna typ av referenser har 
studieupprättarna haft i åtanke att en organisation strävar efter att framstå som goda i betraktarnas 
ögon och att eventuella organisatoriska svagheter uteblir. 
 
Kvalitativa studier innebär att forskaren analyserar och tolkar resultatet av en undersökning. Detta 
innebär att det inte är säkert att slutsatsen skulle bli densamma om studien genomfördes av en annan 
undersökare. Detta för att människors tolkningar av resultat påverkas av deras bakgrund och 
erfarenheter. (Bryman & Bell, 2013) De menar också att det kan finnas svårigheter i att replikera 
kvalitativa studier. Det är dock Delphimetoden som influerat denna studies metod att redovisa en 
subjektiv kollektiv uppfattning om ett framtida scenario (Grisham, 2009). Forskningsfrågan för denna 
studie bygger även på aktörernas subjektiva uppfattning om en framtida omreglering av 
hästmonopolet vilket talar emot att det skulle vara felaktigt med ett generaliserat resultat i denna 
studie. I denna studie har teman sammankopplats med direkta citat för att minimera risken att teman 
tas ur sin kontext vilket Bryman och Bell (2013) uttalat som en riskfaktor vid kodning av intervjuer.  
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4 Empiri 
 
I detta avsnitt presenteras studiens insamlade information som ska användas som underlag för analys 
och slutsats. Inledningsvis presenteras de aktörer som idag utgör den svenska travsportsbranschen 
vilka studiens respondenter representerar. Vidare följer en sammanfattning av regeringens 
spelutredning ”En omreglerad spelmarknad” där förslaget om ett licenssystem står i centrum. Detta 
är även det förslag som respondenterna utgår ifrån vid svar av intervjufrågorna. Respondenternas 
svar har i detta avsnitt kategoriserats utefter fyra områden som härrör till omregleringen ur fyra 
aktörsperspektiv.  

4.1 Presentation av aktörer inom den svenska travsporten 
Nedan beskrivs de aktörer som kommer att behandlas och analyseras i denna studie. Organisationernas 
relation till varandra kommer också att beskrivas för en djupare insyn i branschen och studien. 
 
4.1.1 ATG [AB Trav och Galopp] 
ATG grundades 1974 med det primära intresset i att rädda hästsporten som under en tid existerat i 
ekonomisk kris (Atterholm, 2007). Bolaget är innehavare av monopolet på spel på hästar i Sverige och 
är således det enda företaget med tillstånd för detta. Bolaget ägs av trav- och galoppsporten och har 
som uppdrag att driva in intäkter till dessa områden. De har således inga privata vinstintressen, istället 
går allt överskott tillbaka till travsporten och drift av anläggningar. ATG kontrolleras av 
Lotteriinspektionen vilket betyder att konsumenten garanteras ett säkert spel och som bemöter den 
svenska åldersgränsen på 18 år. Staten har ingen ägande kontroll över bolaget men kontrollerar 
verksamheten genom statlig tillsättning av hälften av bolagets styrelsemedlemmar, inklusive 
ordföranden. ATG erbjuder bland annat spelformen V75 vilket är Sveriges näst största spelform. 
(ATG, u.å.)  
 
ATG har idag ingen rätt att bedriva utländskt spel till deras egna spelsystem, men med hjälp av 
utländska partners kan utländska spelare spela på lopp i Sverige. På samma sätt kan svenska spelare 
spela på utländska lopp genom ATG. Detta sker med hjälp av internationella samarbeten med 
spelbolag i exempelvis Danmark, Finland, Holland, Frankrike och Australien. (ATG ansvar, 2014) 

4.1.2 Svensk Travsport 
Svensk Travsport grundades 1925 och är idag den styrande organisationen inom svensk 
travverksamhet. Organisationens huvudsakliga uppgift är att leda och strukturera sporten för alla dess 
intressenter i Sverige. De utgör länken mellan travsällskap med totalisatortillstånd, se 
begreppsdefinition, travklubbar, avelsföreningar, diverse branschrelaterade riksförbund och ansvarar 
för att alla dessa funktioner följer givna premisser. Svensk Travsport innehar 90 procent av aktierna i 
ATG och representerar en andel av spelorganets styrelse. De har på så vis en betydande roll för ATGs 
nuvarande arbete och utveckling. (Svensk Travsport, 2016) 
 
I Svensk Travsports organisatoriska arbete är etiken och sporten i fokus. Hästens välmående och 
rättfärdiga behandling av de aktiva i branschen är ledande variabler i Svensk Travsports dagliga 
arbete. Med detta som utgångspunkt strävar de mot visionen att göra travsporten attraktiv för alla och 
att pengar ska föras tillbaka till sporten och de aktiva. (Stall M. Linderoth, u.å.) Enligt siffror från 
2016 samordnar Svensk Travsport cirka 9000 lopp på årlig basis vilket innefattar stort organisatoriskt 
arbete. (Svensk Travsport, 2016) 

4.1.3 Sundbyholms travbana 
Sundbyholms travbana är en travanläggning belägen i närheten av Eskilstuna i Södermanlands län, 
vars första lopp genomfördes 1955 (Svensk Travsport, 2014a). Travbanan ämnar bedriva 
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hästkapplöpning och är en av Sveriges 33 travbanor som innehar totalisatortillstånd (Svensk 
Travsport, 2015b). Travbanornas uppdrag är enligt Svensk Travsport (2014b) att “öka antalet 
hästägare, aktiva, publik och spelare och har som mål att skapa en långsiktigt hållbar framtid för den 
svenska travsporten”. 

4.1.4 Aktiv inom travsporten 
Björn Frössevi har varit aktiv inom travsporten i över 30 år. Hans största engagemang har varit som 
hästägare och han är idag engagerad i drygt 20 olika hästar. B. Frössevi är dessutom involverad i alla 
delar gällande hästägande såsom egen uppfödning, tävling i egen regi samt tävling i konsortieform, se 
begreppsdefinition. Hans hästverksamhet är uppdelad i en del som är av privat- och hobbykaraktär 
tillsammans med familjen och ett samarbete med två andra personer som tillsammans driver en 
gemensam uppfödning och sju till åtta konsortier. Utöver hästägande har B. Frössevi även ägnat sig åt 
något som han själv beskriver som “travpolitik”, det vill säga olika förtroendeuppdrag i olika 
intresseorganisationer inom travsporten. Bland annat hästägarföreningen i Eskilstuna, Sörmlands 
travsällskap, Stockholms travsällskap och Riksförbund för Sveriges Travhästägare [RST]. Han har 
även varit ordförande i den rikstäckande hästägarföreningen och haft en del internationella uppdrag. 
Utöver förtroendeuppdrag har han även varit engagerad i ideella uppdrag inom travsporten. Ett av 
dessa kallades för Pegasus 2020 och handlade om att ta fram den nya strategiska inriktningen för 
Svensk Travsport. Idag har B. Frössevi inget stort förtroendeuppdrag. Han menar på att 
intresseorganisationerna inte är i beslutsprocessen på samma sätt idag och att centralförbundet Svensk 
Travsport idag har blivit så starkt att det egentligen är de som styr verksamheten. (B. Frössevi, 
personlig kommunikation, 25 april 2017) 

4.2 Förslag på en ny svensk spelreform 
Den 31 mars 2017 överlämnades det nya spelreformsförslaget till regeringen som ämnar sy igen 
befintliga kryphål i rådande reform och skapa lika konkurrensvillkor för aktörer inom spelbranschen 
på den svenska marknaden. En viktig grundpelare i detta förslag är att motverka ohälsosamt spelande 
bland konsumenter, då många utlandsbaserade företag kringgår befintligt ramverk. Dagens reglerade 
spelbransch ämnar skapa kontroll över marknaden och skapa säkerhet för sina konsumenter, men 
brister i sina lovord. Sverige, som en del av EU frångår dessutom EU-lagen om fri rörelse av tjänster 
genom att ha en reglerad form av spel. Att gå från monopolmarknad till oligopol ska öppna upp för 
konkurrens och bereda för en samtida och framtida utveckling av spelbranschen som under en reglerad 
form är omöjlig. (SOU, 2017:30) 
 
Det nya spelförslaget utgår ifrån en marknad uppdelad i tre licenstyper som innefattar sex olika 
spellicenser och fördelas som statligt spel, spel för allmännyttiga ändamål, vadhållning, onlinespel, 
landbaserat kommersiellt spel och spel på fartyg i internationell trafik. Spelföretag ansöker om den 
spellicens som berör den spelform företaget syftar att bedriva. Licenserna går att kombinera men en 
juridisk person får inte stå som ansvarig på två licenser. Vid ett eventuellt genomslag av denna reform 
skulle ATG således behöva ansöka spellicens för vadhållning, förutsatt att produktportföljen förblir 
densamma. Utländska aktörer som verkar på svenska marknaden får genom spelreformen en chans att 
ansöka om licens för att lagligt bedriva sin verksamhet i Sverige. Kostnad för licens och tillsyn ämnar 
vara av rimlig grad för att det ska vara intressant för de större onlineföretagen. Avgifterna kommer att 
baseras på företagens omsättning och uppskattat antal spel som licensen förväntas övertäcka. 
Siffermässigt beräknas licensavgiften finnas i intervallet 60 000 kronor till 700 000 kronor och 
tillsynsavgiften mellan 30 000 kronor och en miljon kronor. Sanktioner kommer att införas för de 
företag som bedriver spel utan licens. Kraven och villkoren som ställs i och med licensiering kommer 
att regleras och kontrolleras av Regeringen och Spelmyndigheten, nuvarande benämnt 
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Lotteriinspektionen. Regeringens handhavande av tillsyn över ATG kommer också att överlåtas till 
Spelmyndigheten. (SOU, 2017:30; Håkan Hallstedt, personlig kommunikation, 31 mars 2017) 
 
Licenssystemet kommer för ATGs del medföra att de förlorar ensamrätten om vadhållning på hästar. 
Övriga spelföretag ges möjligheten att ingå avtal med trav- och galoppsportens organisationer på lika 
villkor som ATG. Vad dessa avtal kommer att innefatta beslutas parterna emellan. Denna förändring 
medför naturligt att Regeringen bryter det engagemang de haft med hästsporten och ATG. I och med 
öppnad konkurrens föreslås hästvadhållningens skattesats minskas från 35 procent till 18 procent. 
Denna förändring hävdas inte påverka andelen som går tillbaka till hästsporten då övriga aktörer 
förväntas bedriva hästvadhållning och således generera i en likvärdig totalsumma som ATG ensamt 
bistår med idag. (SOU, 2017: 30) Utredningen föreslår också följande: “Spelföretagen ska - utöver 
spelskatten - inte behöva betala någon särskild skatt eller avgift till hästsporten för att kunna erbjuda 
vadhållning på hästar” (SOU, 2017: 340). ATG förväntas inte förlora intäkter på föreslagen 
skattesänkning då befintlig produktportfölj kommer kunna utökas och kompensera det som går 
förlorat i skatt. I Sverige är ATGs varumärkeskännedomen hög och de förknippas starkt med sina 
spelprodukter såsom V75, deras säkra och hälsosamma spelformer, lika väl som de är en självklar länk 
till trav- och galoppsporten. (SOU, 2017:30) 
 
Spelförslaget medför också förändringar för konsumenterna. Spel via onlineplattformar följer i 
dagsläget inte regeringens riktlinjer för marknadsföring och hälsosamt spel vilket skapat en ökad risk 
för spelmissbruk. Licenssystemet kommer därmed att öka säkerheten för spelarna genom 
marknadsföringsbestämmelser. Måttfullhet är nyckelordet i bestämmelsen och berör bland annat att 
inte få spel att framstå som socialt attraktivt, att sanningsenligt kommunicera chanserna att vinna, att 
inte använda influencers vars framgång relateras till dennes spelande, eller att spel kan lösa 
ekonomiska problem. Nyetablerade konkurrenter inom hästvadhållning kan komma att erbjuda fasta 
odds, vilket ATG saknar (Hans Skarplöth, personlig kommunikation, 31 mars 2017). Med fasta odds 
kan spelaren försäkras om en mer rättvis vinst och chans till högre vinst, till skillnad från ett rörligt 
odds där vinsten minskar i takt med antalet spelare som satsar. (SOU, 2017:30) Return-to-player-
graden kommer också förbättras så att spelaren får tillbaka ett högre snitt av sina insatser (Håkan 
Hallstedt, personlig kommunikation, 31 mars 2017). Det anses vara essentiellt att se över regleringen 
av återbetalningsnivåerna för att påverka omsättning och inriktning på spel. 
Vinståterbetalningsprocenten är central i utredningen i synnerhet ur konkurrensaspekten. (SOU, 2017: 
483) Civilminister, Ardalan Shekarabi (S), har ambitionen att implementera spelreformen inom denna 
mandatperiod. Utredaren i detta reformförslag är Håkan Hallstedt, tidigare generaldirektör på 
Lotteriinspektionen. (SOU, 2017:30) 

4.3 Omregleringen ur fyra aktörsperspektiv 
Nedan följer en sammanfattad redogörelse som baserats på respondenternas svar vid respektive 
intervjutillfälle. Utefter detekterade nyckelord har fyra teman skapats som belyser aktörernas 
ställningstagande till reformförslaget, aktörernas nuvarande syn på förhållanden mellan aktörerna 
inom den svenska travsporten, hur förändringen kan komma att påverka branschen samt hur 
förändringen kan komma att påverka tillfrågade aktörer och deras intressen. Representanternas 
uttalanden sammanflätas under dessa fyra teman för underlättad förståelse för aktörernas olika 
perspektiv. I tabell 2 uppvisas vilken aktör varje respondent representerar och också hur de valts att 
refereras i avsnittet. 
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 REFERERINGSTABELL  
NAMN REPRESENTERAR ROLL REFERERAS TILL 
Katarina Widman ATG [AB Trav och 

Galopp] 
Försäljningschef (ATG, 2017) 

Mats Fransson Svensk Travsport Public Relations & 
Public Affairs 

(Svensk Travsport, 2017) 

Per Redelius Sundbyholms travbana Travbanechef (Sundbyholms travbana, 
2017) 

Björn Frössevi Representant för de aktiva Hästägare (Representant för de 
aktiva, 2017) 

Tabell 2, Refereringstabell 

4.3.1 Aktörernas ställningstagande och åsikter till reformförslaget 
Samtliga tillfrågade aktörer ställer sig positiva till det licenssystem som föreslås (Representant för de 
aktiva, 2017; Sundbyholms travbana, 2017; Svensk Travsport, 2017; ATG, 2017). Ur travbanornas 
perspektiv uttrycker P. Redelius att reformförslaget gynnar travsportens gemensamma strävan mot lika 
villkor och att det är av essentiell börd för sportens överlevnad: “För att stå kvar här och vara 
ensamma utanför allt det här, det tror jag skulle vara att så ut döden för oss” (Sundbyholms travbana, 
2017). B. Frössevi håller med i att lika villkor uppnås genom förslaget eftersom utländska spelaktörer 
kunnat kringgå monopolet. Han har deltagit i sportens tidigare strategiutredningar och förutsåg redan 
under nittiotalet att ATGs produkt inte skulle gå att skydda med ett monopol för all framtid i och med 
digitaliseringen: “Redan då sade vi att skydda ATG kommer vara omöjligt på sikt. Det kommer bara 
leda till kanabalisering och oaktat hur modellen ser ut så någonstans i framtiden kommer vi börja 
förlora på det här”. (Representant för de aktiva, 2017) Att låta ATG vara skyddat från konkurrens 
hämmar dessutom skapandet av nya spelformer och ökad upplevelse för spelkunderna som gynnar 
hela travsportens värdekedja, menar B. Frössevi (Representant för de aktiva, 2017). ATGs 
representant, K. Widman, uttalar ATG som vinnare vid en omreglering: “Och nu har det ju blivit så 
som vi ville och vi går ju ut som vinnare ur det här”. Hon ser möjligheterna i att verka på nya 
marknader, inom nya produktkategorier och att ta plats internationellt. (ATG, 2017) K. Widman anser 
att konkurrens i branschen är hälsosamt och skapar en mer effektiv organisation där ATG har 
potentialen att utvecklas till det bättre, vilket även B. Frössevi påtalar. (Representant för de aktiva, 
2017; ATG, 2017) 
 
Respondent från Svensk Travsport, M. Fransson, säger att de utifrån analyserande av tänkbara 
scenarion kommit fram till att en licensmarknad är det som bäst skulle gynna både förbundet och den 
svenska travsporten i sin helhet. M. Fransson argumenterar för att staten inte längre behövs i företaget. 
Han förklarar att orsaken till varför staten och ett monopol infördes var på grund av att hästnäringen 
befann sig i en ekonomisk kris och i behov av en långsiktig strategisk plan för att återinföra pengar till 
hästnäringen. Detta anser M. Fransson inte behövs på samma sätt idag. Han redogör vidare om att 80 
procent av deras önskemål har inkluderats i reformförslaget. Svensk Travsports önskemål har drivits i 
ett lobbyarbete mot politikerna sedan 2011 och de känner sig således tillfreds med den andelen i 
förslaget. (Svensk Travsport, 2017) Både M. Fransson och P. Redelius uttrycker dock att en del av 
förslagets innehåll inte är som väntat, bland annat att det inte finns något krav på spelbolagen att 
betala en viss andel av sin vinst tillbaka till travsporten (Svensk Travsport, 2017; Sundbyholms 
travbana, 2017). M. Fransson uttalar sig om att avsaknaden av ett sådant krav kan leda till att Svensk 
Travsports ekonomi snabbt urholkas genom andra spelbolags aktiviteter och delaktighet i vadhållning 
på hästar: “Det betyder ju att man kan profitera, parasitera på våra lopp utan att ge en krona tillbaka.” 
(Svensk Travsport, 2017). P.Redelius belyser att travbanorna lider av brist på ekonomiska medel 
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vilket de hoppas få ordning på genom ett sådant krav i förslaget (Sundbyholms travbana, 2017). K. 
Widman instämmer i att en reglering för avtal mellan spelbolagen och Svensk Travsport behövs: “Så 
som det är nu så tror jag inte att det är ett krav i spelutredningen, men det borde vara ett krav mellan 
arrangörerna och aktörerna.” (ATG, 2017). M. Fransson tillägger fördelen med att den framtida 
reformen “är dynamisk, det är ett ramverk” som vid dysfunktionalitet kan omarbetas vilket hade varit 
en svårare process vid en lagstiftning (Svensk Travsport, 2017). 

4.3.2 Aktörernas syn på förhållanden mellan organisationer inom den svenska 
travsporten 

Den svenska travsportens aktörer har under monopolet varit affärsmässigt och finansiellt 
sammanlänkade med varandra. Samtliga respondenter benämner aktörerna som hanteras i denna studie 
som familjen. Vidare benämns reformförslaget och den framtida omregleringen som skilsmässan då 
detta kommer medföra ett antal förändringar och uppbrott i befintlig struktur. (Representant för de 
aktiva, 2017; Sundbyholms travbana, 2017; Svensk travsport, 2017; ATG, 2017) M. Fransson påtalar 
detta uppbrott från ATG: “Vi ligger i skilsmässa på många sätt. Vi kallar det för treårsresan och 
omställningen har pågått i ett år där vi tittat på vad vi ska göra” (Svensk Travsport, 2017). K. Widman 
talar om att ATG startat sin separation från Svensk Travsport: “Så nu inför licensmarknaden så har vi 
startat vår separation, vår skilsmässa, vi ska bli separata enheter.” (ATG, 2017). P. Redelius menar på 
att alla travbanor idag får “...tilldelning utav spelet på ett system… så man vet vad man har att förhålla 
sig till, när man gör en budget till exempel” men att det kan komma att förändras om förhållandet 
mellan aktörerna inom familjen förändras: “Det här kan ju bli annorlunda om… om vi inte håller ihop 
i familjen.” (Sundbyholms travbana, 2017). Trots kommande skilsmässa så nämner respondenterna 
vikten av att hålla ihop när marknaden konkurrensutsätts (Respondent för de aktiva, 2017; 
Sundbyholms travbana, 2017; Svensk Travsport, 2017; ATG, 2017). 
 
Trots Svensk Travsports 90 procentiga ägarskap av ATG så förklarar M. Fransson att de saknar 
inflytande på spelorganet eftersom majoriteten av ATGs styrelse utgörs av statliga medlemmar som 
primärt kontrollerar bolagets aktiviteter. De två aktörerna har vuxit samman under en fyrtio år lång 
relation och ATG har stått för avgörande beslut i avgörande frågor för sporten. (Svensk Travsport, 
2017) Detta är något som även P. Redelius talar om. Han uttrycker tydligt att förhållandet mellan 
Svensk Travsport och ATG är annorlunda då bestämmelserna inte kommer från ägaren som sig bör: 
“...det är ju ett lite konstigt förhållande där ägaren inte bestämmer över sitt bolag.”. P. Redelius 
utvecklar utifrån sin position hur de svenska travbanorna under åren har tyckt till om aktiviteter och 
förslag men att det i slutänden har varit ATG som haft sista ordet som indrivare av finansiella medel 
till sporten. (Sundbyholms travbana, 2017) Vid den kommande skilsmässan kommer strukturen dock 
att förändras och Svensk Travsport kommer återfå kontrollen över sitt bolag och bli det styrande 
bolaget och följa ägarstrukturen mer korrekt, enligt M. Fransson: “Vi blir ju äkta ägare för första 
gången så att säga” (Svensk Travsport, 2017). B. Frössevi är tydlig i att frambringa att sporten och 
spelet hör ihop. Som aktiv, men också som spelkund till ATG så anser han dock att spelet har fått för 
stort utrymme i sporten där istället ett intresse för industrin, upplevelsen och hästarna borde vara den 
primära utgångspunkten (Representant för de aktiva, 2017). 
 
K. Widman berättar hur relationen till de svenska travbanorna idag är via Svensk Travsport som 
ansvarar för sporten i helhet och publiken på anläggningarna. Hon förtydligar att ATG är ansvariga för 
spelet och kunderna och således inte har något med evenemangen ute på banorna att göra, mer än att 
de ansvarar för spelprodukterna som säljs i samband med dem. Hon förklarar hur banorna ses som 
återförsäljare av ATGs produkter som är extra omhändertagna eftersom upplevelsen som 
anläggningarna skapar ger plats för deras produkter: 
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Vi på ATG, vi är ansvariga för de som spelarna och att dra in pengar till sporten. Svensk Travsports 
huvuduppgift är att se till att utveckla sporten och att ta hand om upplevelsen och publiken på banorna. 
(ATG, 2017) 

 
M. Fransson förklarar hur Svensk Travsport ägs av de svenska travbanorna och att Svensk Travsport 
agerar stab för travbanorna från tre olika håll. De är delvis en myndighet som tar fram alla regler 
samtidigt som de är en servicetjänst för de aktiva på och kring banorna, samt ansvariga utvecklare av 
sporten. De har tidigare förbjudit travbanorna och de aktiva kuskarna därvid att samarbeta med 
utländska spelbolag som olagligt verkat på den svenska marknaden. M. Fransson klargör att införandet 
av lika villkor kan bidra till förändringar i den policyn. Travbanorna kommer att ges en friare roll på 
sina lokala marknader för att bland annat rekrytera hästägare, kunder och publik. Svensk Travsport 
kommer agera som ett stöttande verktyg till anläggningarna vid behov, men han klargör att beslut 
rörande dessa bäst genomförs på en lokal nivå: 
 

Att rekrytera folk som ska satsa på att bli hästägare eller publik eller spelare gör man bäst lokalt. Vi kan 
ju bara hjälpa till med vissa verktyg för det. Som till exempel CRM-system som vi utvecklar för att 
stötta banorna. (Svensk Travsport, 2017) 

 
Å travbanornas vägnar uttrycker han att rollerna efter omregleringen kommer vara snarlika med vad 
de är idag. M. Fransson uttrycker samtidigt en viss oro när han talar om treårsresan som härrör till de 
förberedelser som görs mellan aktörerna inför den kommande omregleringen och talar om vikten av 
att hålla ihop: “Nu när den här stora förändringen sker i våra strukturer och mot beslutsprocesser så är 
det jätteviktigt att vi håller ihop travfamiljen så att vi inte får utbrytarbarn”. (Svensk Travsport, 2017) 
B. Frössevi som aktiv i branschen känner en nära relation till de lokala banorna. Under sin tid i 
Stockholm var relationen till Solvalla god. Som nuvarande invånare i Eskilstuna känner han istället en 
samhörighet till Sundbyholms travbana: “Sundbyholm har varit mitt hem och jag känner ett väldigt 
stort engagemang där fortfarande.”. (Representant för de aktiva, 2017) 
 
ATG ser de aktiva som en essentiell part i sin försäljning. Kuskar som vinner lopp är en viktig del av 
upplevelsen och är således en viktig målgrupp för spelorganet. Lika viktiga är de vid förändringar av 
spelprodukter eftersom de är ambassadörer för spelet. K. Widman förtydligar deras position i 
branschen som ett spelbolag och att den direkta interaktionen med hästägarna är begränsad av denna 
anledning. Länken till dem är istället Svensk Travsport. (ATG, 2017) Sundbyholms travbana (2017) 
har en god kontakt med de aktiva eftersom den relationen är viktig och ligger i travbanans intresse: 
“De har ju organisationer som vi träffar och pratar med och informerar. Så jag tycker att vi har en god 
kontakt med dem.” säger P. Redelius. För Svensk Travsports del så förklarar M. Fransson att de aktiva 
är en del av organisationen och att det är deras engagemang som håller sporten levande: “Travsporten 
är ju intressedriven, passionsdriven nästan, av många”. Vidare uttrycker han glädje över att arbeta i en 
sådan organisation där trots att endast fem procent av hästarna går i vinst så fortsätter de aktiva arbeta 
med sitt stora intresse. Han anser att deras förhållande till de aktiva är bra, men inte konfliktfri. Att de 
är oeniga i frågor anses dock vara positivt eftersom det bevisar de aktivas engagemang: “Vi brukar 
skämtsamt säga att om de slutar att skälla på oss är vi illa ute”. (Svensk Travsport, 2017) 
 
Förhållandet mellan Sundbyholms travbana och Svensk Travsport är god och P. Redelius berättar att 
de kontinuerligt möts i olika forum och skapar en god dialog genom månatliga möten. Han uttrycker 
att relationen har “... högt i tak” vilket gör att allas åsikter ges utrymme, men att de inte alltid kommer 
överens: “... jag tycker det är en bra dialog. Det måste man säga. Det är högt i tak. Alla är ju inte 
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överens om allting heller. Så är det ju. Det är ju en folkrörelse.” (Sundbyholms travbana, 2017) Detta 
är något som även B. Frössevi uttalar sig om. Han har ett stort engagemang i Svensk Travsport och har 
flertalet gånger arbetat för dess utveckling. Hans förslag och åsikter har mottagits lika väl som 
avslagits: “Skulle ni googla skulle ni se att jag många gånger kanske inte varit helt överens med 
Svensk Travsport om hur vi ska gå vidare”. B. Frössevi känner trots detta att det finns utrymme för en 
aktiv att vara med och påverka Svensk Travsport i deras agerande. (Representant för de aktiva, 2017) 
Vidare tror inte P. Redelius att omregleringen kommer att förändra strukturen och förhållandet mellan 
travbanorna och Svensk Travsport trots att familjen splittras. Däremot anar P. Redelius att en häftig 
stämning kan uppstå när Svensk Travsport börjar reglera ATG som i nuvarande struktur är vana att 
leda sin ägare: “Det är klart att nu kommer det ju bli påtryckningar på Svensk Travsports styrelse att 
nu måste ni, ATG måste göra så och så. Det kan nog bli lite polsk riksdag där ett tag, det tror jag nog.” 
Förändringen i bestämmelsehierarkin förväntas skapa press mot Svensk Travsport som gärna vill ha 
mer kontroll men inte har erfarenheten av det ännu. Han talar vidare om hur det i dagsläget inte finns 
något som talar för att travbanorna ska välja att gå en egen väg, utan tills vidare kommer de centrala 
besluten som fattas inom Svenskt Travsport att följas. P. Redelius ser förbundet som travbanornas 
naturliga partner, men att aktörernas beteenden kommer att bero på hur de individuellt påverkas av 
marknadsförändringen. (Sundbyholms travbana, 2017) K. Widman talar om att “...vi lever i symbios 
med varandra...” vid frågan kring hur förhållandet till Svensk Travsport ser ut idag. Delvis för att de 
verkar från en gemensam byggnad men också delar funktioner såsom avdelningar för IT och HR, 
vilket även M. Fransson nämner (ATG, 2017; Svensk Travsport, 2017). Återigen förtydligar K. 
Widman att Svensk Travsport ska hålla ansvar för sporten. De har också i uppgift tillsammans med 
staten att se över och besluta om affärsstrategier framtagna av ATG. (ATG, 2017)  
 

4.3.3 Förändringens påverkan på branschen 
Samtliga respondenter är överens om att en omreglering av marknaden kommer skapa förändringar. 
De är bland annat eniga om att nya möjligheter kommer öppnas upp för spelbolaget ATG. 
(Representant för de aktiva, 2017; Sundbyholms travbana, 2017; Svensk Travsport, 2017; ATG, 2017) 
P. Redelius betonar att ATG tidigare varit styrda av Lotteriinspektionen men nu kommer få 
möjligheter att göra vad de vill. Han påpekar att det gäller att hitta rätt produkter och bli 
konkurrenskraftiga. (Sundbyholms travbana, 2017) K. Widman menar på att även fler bolag kommer 
kunna bidra travsporten med finansiella medel: “...det är flera som egentligen kommer kunna 
distribuera och dra in pengar till sporten” men betonar att något typ av avtal mellan spelbolagen och 
Svensk Travsport behövs (ATG, 2017). B. Frössevi tror att omregleringen initialt kommer att leda till 
turbulens, kaos och problem vilket kan bli energikrävande för de aktiva likväl de som närmast 
bedriver implementeringen av licenssystemet. Han fortsätter med att säga att de aktiva måste härda ut 
och bli införstådda med det tidsperspektiv som en marknadsförändring har: “Jag tror inte det blir bättre 
2018 eller 2019. Det kanske är fem år framåt som det blir riktigt mycket bättre.” (Representant för de 
aktiva, 2017). 
 
Nya aktörer kan generera i mer pengar tillbaka till sporten, men utifrån dagens förslag så finns inget 
krav på att en viss andel ska återinföras i sporten (SOU, 2017: 340). P. Redelius tror att det kan bidra 
till konkurrens om vinsttaket, i utredningen nämnt som vinståterbetalning, då ett bolag i princip kan gå 
in och styra detta själv för en tid i syfte att enbart plocka vinstandelar. Han menar på att nya aktörer 
kan ge tillbaka pengar, men att de inte behöver det. Vidare menar han att potentiellt ankommande 
spelbolag kommer att köpa upp varandra på grund av ett initialt stort antal aktörer. Han förutser även 
att mer finansiella medel kommer att förläggas på marknadsföring i försök att få upp volymer. 
(Sundbyholms travbana, 2017) Detta stöds även av M. Fransson som menar att de i kommande remiss 



   

  26   
 

ska ge gensvar på föreslaget vinsttak och att detta bör justeras. Han menar på att ett spel fritt från 
vinsttak gör spelarna till vinnare och att mer pengar till spelarna driver farligt spel. M. Fransson 
påpekar även att det kommer bli mindre pengar in i sporten om vinsttak uteblir och därmed att ett 
beslut måste tas kring hur hästsporten ska komma att finansieras under den nya marknadsformen: “Om 
vi måste pressa upp vad spelarna får tillbaka minskas med automatik sportens intäkter. Så det är ju 
rent protektionistiskt”. (Svensk Travsport, 2017) Även K. Widman instämmer i att det finns en fara i 
att inte ha reglerad återbetalning till spelarna då det skapar ett hot av priskonkurrens samt 
återbetalningen till sporten: 
 

Det finns en risk att det kommer att bli priskonkurrens på spelet och produkterna. Vilket i sin tur kan 
påverka hur mycket ATG kan ge tillbaka till sporten. (ATG, 2017) 

 
M. Fransson menar vidare att marknadsföringsreglerna i dagens förslag inte separerar typen av spel 
som marknadsförs. Trots att detta skapar lika villkor så skapar det också förutsättningar att 
marknadsföra spelformer som är farligare än andra. Han menar på att V75 är ett spel som oftast sker 
en gång i veckan och således inte driver spelmissbruk likt andra typer av spel på marknaden. M. 
Fransson tror att det kan etableras nya typer av spel inom travsporten med fasta odds. Han beskriver 
att Svensk Travsport inte är emot fasta odds men dementerar spel av osund börd. Osunda spel kan 
exempelvis relateras till spel om vilken häst som galopperar först eller vilken häst som leder i första 
svängen. (Svensk Travsport, 2017) B. Frössevi, som aktiv och spelkund till ATG, tror likaså att vissa 
typer av osunda spel kan komma att etableras på den nya marknaden genom andra spelaktörer, men 
han menar även på att aktörer vars huvudsyfte är att ge tillbaka pengar till travsporten även kan 
komma att etablera sig (Representant för de aktiva, 2017). 
 
B. Frössevi tror att omregleringen trots initialt kaos, kommer innebära nya möjligheter: “... men det 
skapas också en massa möjligheter därför att nya krafter in i en gammal industri ställer krav på 
utveckling.” Han berättar om deltagandet i tidigare avregleringar av apoteks- och telekommarknaden 
och att de nya idéerna som föddes därifrån gav positiva följder. Det ställer krav på leverantörer som 
travbanor och förbundet Svensk Travsport kring att skapa en upplevelse. (Representant för de aktiva, 
2017) Likt M. Fransson tror även B. Frössevi att nya spelformer kommer uppdagas: 
 

När det kommer in nya aktörer så kommer det börja ställas nya krav på både leverantörerna i form av 
upplevelsen såsom travbanorna och centralorganisationerna som måste göra det möjligt för de här att vara 
med på upplevelsen på sättet som vi tar hand om kunderna och det kommer givetvis att starta nya 
spelformer. (Representant för de aktiva, 2017) 

 
B. Frössevi menar dock på att det finns en risk att för många bolag försöker etablera sig på marknaden 
och att detta kan leda till att kunderna inte vet skillnaderna mellan de olika aktörerna. Omedvetet 
förväntar kunderna sig att nya aktörer ska bete sig på samma sätt som ATG som idag enligt B. 
Frössevi, har en väldigt stark ställning. Detta menar han i längden kan leda till svårigheter för Svensk 
Travsport och anläggningarna i hur de ska bete sig och agera i den “...nya världen”. Utöver detta så är 
B. Frössevi nästan övertygad om att omregleringen kommer att generera mer pengar till de aktiva men 
är enig med övriga respondenter om att en optimal modell som gör det bra för alla intressenter behöver 
tas fram (Representant för de aktiva, 2017; Sundbyholms travbana, 2017; Svensk Travsport, 2017; 
ATG, 2017). Han tror att en omreglering kan komma att göra sporten mer accepterad och etablerad 
och att ett ökat intresse för travsporten kan komma att bli ett positivt utfall av förändringen. Drömmen 
enligt B. Frössevi är att få till en bra modell för hur pengar ska komma tillbaka till hästnäringen, en 
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bra ägarstruktur för ATG fri från statlig kontroll, samt att marknaden utsätts för tre till fyra spelaktörer 
med intresse för att ge tillbaka pengar till industrin. (Representant för de aktiva, 2017) 

4.3.4 Förändringens påverkan på aktören 
Behovet av finansiella medel genomsyrar mångt och mycket vid intervju med P. Redelius och han 
uttrycker att reformen kan komma att lösa problem relaterat till detta. Förhoppningen är att 
omregleringen ska generera i mer pengar till sporten och anläggningarna genom ett etablerat krav 
gentemot de bolag som bedriver spel på hästar. Hur dessa medel sedan skulle tillfalla sporten i 
teknikaliteten när ATG blir ett eget spelbolag ställer sig respondenten undrande till. Vid nuvarande 
system så fördelas intäkterna mellan berörda parter inom travsporten. P. Redelius betonar sina ord när 
han talar om ATG och han talar om hur deras stabila struktur för bedrivande av spel på hästar kommer 
ge ett starkt motstånd till ankommande konkurrenter. På så sätt visar P. Redelius inte upp några tvivel 
till branschens spelbolag i sig, men däremot anser han att spelkunderna är svåra att tyda och att de går 
till de spelbolag som återbetalar mest av satsade pengar. Vidare talar han om hur framtida aktörer 
inom vadhållning på hästkapplöpning kan medföra möjligheter lika väl som utmaningar till travbanan. 
Den förändrade marknaden kan komma att finansiera anläggningarnas utveckling så de anpassas efter 
rådande generations preferenser. Samtidigt uttrycker P. Redelius en oro för att kommande 
konkurrenter ska bedriva så kallade snabba spel, där utdelningen och den psykiska belöningen är i 
direkt korrelation till den tidpunkt då insatsen läggs. Om så blir fallet befarar P. Redelius att kunderna 
finner mer värde hos en annan leverantör än ATG och att dessa inte har avtalat en tillfallande 
finansiell andel till travsporten. Han uttrycker också oro för att travbanorna ska inleda samarbete med 
nya spelbolag utanför sitt förhållande med Svensk Travsport vilket skapar ett utanförskap för de banor 
som vidhåller familjens struktur: 
 

Sedan är det ju om vi inte håller ihop i familjen och om de börjar på att splittra sig, travbanorna, så att de 
börjar på att alliera sig med andra spelbolag och då kan det ju bli så i slutändan att de, om vi säger fem, tio 
år så kanske det inte finns mer än, av de där trettiotre travbanorna kanske det är inte mer än tio, tolv som 
fungerar. (Sundbyholms travbana, 2017) 

 
P. Redelius benämner att styrkan inom sin verksamhet finns i organisationen och de olika 
intäktsområdena. På grund av en svårare ekonomisk situation har Sundbyholms travbana likt flertalet 
andra svenska banor etablerat andra intäktsdrivande produkter i sin portfölj som komplement till 
travets intäkter. Sundbyholms travbana låter stundvis andra ridsporter ta plats på anläggningen vilket 
skapar finansiellt stöd som direkt tillfaller anläggningen. En annan ickeorganisatorisk fördel finner P. 
Redelius i att skatten för spelorganet minskas och att mer pengar således kan tillfalla travsporten. 
Aktörens svagheter ligger i att antalet aktiva och licenstagare inom trav minskar. P. Redelius belyser 
hästens position i samhället och talar om den som stark, men ställer sig frågande till orsaken varför 
nuvarande generation inte vill lägga sin tid och sina pengar på att vara verksam inom travsporten. Han 
uttrycker också oro för att kanabalisering i branschen kan utbryta om hästnäringens villkor förändras i 
och med omregleringen. (Sundbyholms travbana, 2017) 
 
P. Redelius talar tvetydligt om nya aktörers entré på marknaden, inledningsvis som ett hot men i 
slutskedet som något som eventuellt är essentiellt för sportens utveckling. Han är högst medveten om 
att en omreglering är nödvändig för sportens överlevnad och att anläggningarna förmodligen behöver 
anamma digitala medel för att tillkalla publik. P. Redelius drömscenario som utspelar sig vid en 
omreglering kretsar kring att ATG behåller en stark position på den svenska marknaden så att 
finansiella medel utvunna ur både gamla och nya produkter kan tillfalla sporten. Han talar om hur 
strategiskapandet överlåts till Svensk Travsport med sporten i främsta intresse, men att travbanorna 
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vill existera i en öppen dialog med dem. Med dessa medel förväntas ekonomin i organisationen 
återhämta sig: 
 

Drömmen är ju att det ska komma mycket nya pengar i det här och att ATG ska bli, ska bli framgångsrika 
och att vi ska få mer pengar till vår sport. Vi kan rusta våra anläggningar och, överhuvudtaget att vi får 
fler aktiva och allt det där. Att det blir lite mera att hjulen börjar snurra igen lite bättre. (Sundbyholms 
travbana, 2017) 

 
Vidare berättar han om travbanans lobbyarbete med politiker och hur ett negativt scenario kretsar 
kring att politiker inte till fullo förstår hästnäringens värde och omfattning. P. Redelius berättar hur 
hästnäringen skapar betydelse för många människor i sin vardag och att det inte får riskeras på grund 
av oförstånd i frågan. Som exempel nämner han ATGs årliga donering till hästnäringen om 50 
miljoner kronor vilket skapar utrymme för utveckling där inom. Det är därför essentiellt att göra 
bestämmande krafter införstådda med ekosystemets funktioner och behov. (Sundbyholms travbana, 
2017) 
 
B. Frössevi betonar i sin roll som aktiv, hur individer inom travet tenderar att ställa sig negativa till 
förändringar och har svårigheter i att anpassa sig till dessa. De tenderar att kritisera det som är nytt och 
se problem snarare än möjligheter. B. Frössevi talar om detta som den rådande kulturen bland 
travsportens aktiva: 
 

Vi är ju fenomenala. Vi travmänniskor är ofta vad vi kan kalla för gnällare. Vi gillar att kritisera saker 
som är nya och kanske bara se problemen och fundera på: Vad innebär det här för mig som person? Att 
man mer ser ur ett personligt perspektiv snarare än möjligheten på helheten.” (Representant för de 
aktiva, 2017) 

 
B. Frössevi befarar att de aktiva på grund av denna kultur kan skapa motstånd för reformens 
genomslagskraft och att de själva kan bli matta av den turbulens som uppstår efter en omreglerad 
marknad. Vidare oroar han sig för att detta kan påverka individernas intresse till sporten. Han säger att 
det är essentiellt för de aktiva att arbeta med och för reformen och anpassa sig till marknadens nya 
spelregler för att underlätta övergången. De som pådriver reformen måste hitta ork och kraft att 
motivera de aktiva under den period som följer så att intresset bibehålls. Utöver detta så anser B. 
Frössevi att relationen mellan människa och häst är så pass stark att dess grund inte rubbas av 
förändringar likt dessa. Däremot så har de aktiva lidit av underfinansiering under flera år och fortsatt 
stagnation är en stor fara: “Så skulle det ske att krisen blir fördjupad och för lång då tror jag att 
intresset kan mattas av. Tappar vi dem då tappar vi all kraft.”. Utifrån sitt perspektiv som travpolitiker 
och marknadsintresserad så tror han att sporten kommer bli mer accepterad att syssla med, både som 
aktiv och som affärsman i näringslivet, när marknadens gränser öppnas. Han anser att det 
organisatoriskt kommer bli mer välkommet med strategitillämpningar och marknadsmässiga teorier 
vilket det tidigare inte har getts utrymme för, vilket också kommer att vara essentiellt i den nya 
marknadsformen. Lika väl som att det skapar nöje för en aktiv som B. Frössevi så bäddar det också för 
stabilare organisationer som är strategiskt uttänkta och uppbyggda. Drömscenariot vid omregleringen 
säger han ligger i att finansiella medel tillfaller sporten som gör att de aktiva kan få de anläggningar de 
behöver för att utveckla och bedriva sina verksamheter. Hästarnas kapacitet är idag långt över vad 
anläggningarna tillåter. I detta skede är det också viktigt att attrahera nya till sporten och spelet genom 
en förbättrad upplevelse på plats och utbildningar vilket tänkta finansiella medel skulle kunna nyttjas 
till. B. Frössevi uttrycker dessa förbättringsområden som essentiella för att få “livskraft” till sporten. 
(Representant för de aktiva, 2017) 
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Marknadsförändringen medför en mängd möjligheter för ATG enligt samtliga representanter 
(Representant för de aktiva, 2017; Sundbyholms travbana, 2017; Svensk Travsport, 2017; ATG, 
2017). K. Widman talar om hur de går ut som vinnare ur en omreglering då de ges möjligheten att 
börja verka inom nya kategorier och på internationella spelplaner. K. Widman talar om ATG som ett 
starkt varumärke med en svensk kundkrets på cirka två miljoner kunder. Detta kallar hon för en 
”guldposition” när marknaden konkurrensutsätts, och hon deklarerar också att detta är något ATG har 
stridit för att få igenom och att de således internt är enade om hur de i framtiden ska agera. Samtidigt 
talar hon om vikten av att växa i rätt riktning genom att etablera en strategi och hur denna ska 
bemannas. Idag arbetar ATG på uppdrag av Svensk Travsport och K. Widman uttrycker att det blir 
intressant att se hur Svensk Travsport vill hantera ATG framöver. Vidare talar hon om hur Svensk 
Travsport rentav kan sälja en del av ATG för att få in pengar att spendera på travbanorna och sportens 
utveckling. Hon fortsätter med att betona att trots att lokala intressen kan komma att dyka upp vid 
omregleringen så är det av vikt att fortsätta driva marknaden tillsammans. Hon poängterar därför 
betydelsen av att gå i en och samma riktning vid omregleringen: 
 
Utmaningen tycker jag blir, att få hela förbundet att gå i samma riktning, att få all travbanor att stå bakom ST 
[Svensk Travsport] centralt, när man ser intressen lokalt. Man måste se vinningen i att driva det här tillsammans. 
(ATG, 2017) 
 
I och med denna förändring så ser K. Widman att ATG alltmer komma bli ett renodlat spelbolag med 
fokusering på spelupplevelsen istället för att ha ena foten i sportens intresse: ”Vi blir ett ännu mer 
renodlat spelbolag och det tror jag är bra. Det blir att klippa lite i att, vi ska inte vara inne och grotta i 
sporten, vi kan ju inte tycka till om det.“. Detta tror hon kommer att resultera i tydligare gränser 
mellan aktörerna vilket hon vidare anser vara gynnsamt. Hon tillägger också att ATG är starkt 
förknippat med hästspel vilket kan försvåra lanseringen av nya spel. För att kunderna inte ska förvirras 
av associationen kan nya produkter komma att skapas och säljas under ett nytt varumärke. I ett 
drömscenario får ATG gå i den strategiska riktning de önskar och få uppbackning av Svensk Travsport 
på vägen mot sina nya mål: 
 

Drömscenariot är att vi får springa på i den strategiska riktning som vi väljer och att vi backas upp av 
Svensk Travsport, våra ägare. Det är ju drömscenariot att vi faktiskt kan införliva det, för nu har vi ett 
och ett halvt år på oss. Det har vi tänkt och den möjligheten vill vi ta.” (ATG, 2017) 

 
M. Fransson från Svensk Travsport ser goda möjligheter för det svenska travet i och med en 
omreglering. Han talar om fördelarna med att ha en travsport i världsklass och V75 som ett av 
världens mest framgångsrika spel. Denna potential anländer tillsammans med ett antal utmaningar för 
Svensk Travsport. Vid en omreglering förändras ägarstrukturen och de blir rättmätiga ägare till ATG. 
M. Fransson är medveten om den utmaning som följer i att styra över ett bolag av den vidd som ATG 
har och som dessutom går från att verka på en monopolmarknad till att bli konkurrensutsatt: 
 

Vi blir äkta ägare till ATG för första gången så att säga. Och det innebär ett mycket omfattande ansvar 
för ATG är ju ett väldigt värdefullt företag. Vad ska man göra med ATG? Ska vi sälja delar av det eller 
ska vi börsintroducera det eller…? Det är ju otroliga möjligheter, kanske. Eller ska vi köra vidare som 
vi gör idag. (Svensk Travsport, 2017) 

 
Han leker även med tanken att genom andra spelbolag sälja ATGs största produkt, V75, genom 
samarbeten på internationell mark. M. Fransson ser stora möjligheter för Svensk Travsport att bredda 
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sina affärer vid omregleringen genom diverse samarbeten och sponsoravtal. De är öppna för att knyta 
kontakter med andra spelbolag som är villiga att jobba med Svensk Travsport och som har ett 
fundamentalt intresse att gynna travsporten. Dessutom så tillåts ATG etablera nya spelformer. M. 
Fransson poängterar dock att de inte är beredda att stötta några som helst spelformer som lättare 
framkallar spelmissbruk eller underlättar matchfixning. Han berättar att med matchfixning kan spelet 
manipuleras vilket påverkar spelsäkerheten. Detta skadar i sin tur branschen då den är 
förtroendepräglad, menar han. M. Fransson menar att införande av sådana spel leder till tävlandet om 
priset för att få kunder vilket kan påverka dem negativt: “... vi vill inte att andra spelbolag ska kunna 
importera hästspel med dålig spelsäkerhet eller där djurskydd är undermåligt. För det kommer att 
spilla över på oss.”. (Svensk Travsport, 2017)  
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5 Analys 
I detta avsnitt kommer studiens teorigrund sammanlänkas med den svenska travsportens 
aktörsperspektiv för att beskriva hur svensk travsport förväntas att förändras vid en omreglering av 
den rådande monopolmarknaden.    

5.1 Förväntade förändringar i den svenska travsportsbranschen ur ett 
institutionsteoretiskt perspektiv 

Aktörerna inom den svenska travsporten har tydliga drag av en institution. Likt Chapins (1928) 
definition så växer institutioner fram över tid vilket tolkas ha inträffat under den fleråriga relationen 
mellan aktörerna. Detta anses ta vidare grepp i de handlingsmönster som genom upprepad interaktion 
blir naturliga för institutionens enheter (Greenwood, Oliver, Sahlin & Suddaby, 2008). Vidare 
uppfattas relationerna inom den svenska travsporten ha format och stabiliserat ett naturligt samspel 
mellan aktörerna som liknas vid dess sammanläkning till varandra i en värdekedja (Svensk Travsport, 
2017; Representant för de aktiva, 2017; Sundbyholms travbana, 2017; ATG, 2017). Vidare beskrivs 
institutioner som en sammansättning av normer, kultur, värderingar och sociala mönster (Eriksson-
Zetterquist, 2009; Meyer & Rowan, 1983; Zucker, 1977). Denna aspekt har en parallell i det centralt 
förekommande begreppet familjen, som används av samtliga aktörer. Mönster och kulturella variabler 
hittas i aktörernas beroende av varandra, deras gemensamma arbete att indriva finansiella medel till 
egna intressen och vidare i värdekedjan för att skapa en välmående bransch. (Svensk Travsport, 2017; 
Representant för de aktiva, 2017; Sundbyholms travbana, 2017; ATG, 2017) Berger och Luckmann 
(1966) nämner att habitualisering genererar i ekonomisk vinning och effektivitet. Inom 
travsportsbranschen kan detta kopplas till hur aktörerna trots organisationsfältets egentliga struktur 
följer en given modell som genererar i finansiering av branschens alla led. Vidare tolkas ett 
existerande samförstånd för varandras utföranden och beslut. Oavsett rådande olikheter och konflikter 
genomsyras representanternas uttalanden av tillit och stöttning till de andra i institutionen. (Svensk 
Travsport, 2017; Representant för de aktiva, 2017; Sundbyholms travbana, 2017; ATG, 2017) Dessa 
interna uppfattningar i branschen anses vara i likhet med att institutioner agerar och utövar metoder 
enligt underförstådda normer som ses som naturligt genomförda (Berger & Luckmann, 1966; Meyer 
& Rowan, 1977; Zucker, 1977). 
 
Chapin (1928) talar om hur värderingar i en institution formar kulturella objekt. Familjens centrala 
punkt är att utveckla och finansiera sporten och samtliga aktörer talar om hästens värde och position i 
branschen och samhället (Svensk Travsport, 2017; Representant för de aktiva, 2017; Sundbyholms 
travbana, 2017; ATG, 2017). Hästen anses således kunna vara det kulturella objektet i institutionen 
som aktörernas utveckling och finansiering förankras i idag. Trots att institutionens generella kultur 
och invanda mönster antas brytas upp vid den förväntade omregleringen så uttalas hästen förbli 
förankringspunkt för de aktiva, travbanorna och Svensk Travsport (Svensk Travsport, 2017; 
Representant för de aktiva, 2017; Sundbyholms travbana, 2017; ATG, 2017). I samband med att 
befintlig institution bryts upp kommer även befintligt organisationsfält att förändras, vilket kopplas till 
aktörernas referering till skilsmässan (Svensk Travsport, 2017; Representant för de aktiva, 2017; 
Sundbyholms travbana, 2017; ATG, 2017). Detta kan parallelliseras med DiMaggio (1983) och 
Powells (1991) beskrivning av hur ett organisationsfälts utseende styrs av dess rådande fas. Nuvarande 
organisationsfält kommer inte förbli intakt, istället kommer ett nytt fält skapas som anpassas efter nya 
marknadsförhållanden styrt av ett licenssystem. Vid förväntad marknadsförändring kommer 
interaktioner uppstå med nya aktörer som besitter egenskaper som befintligt fält saknar. I samklang 
med homogeniseringsprocessen och organisationsfältets olika faser så kan aktörerna i den inledande 
fasen tänkas särskilja sig från varandra för att skapa konkurrensfördelar men med tiden homogeniseras 



   

  32   
 

i takt med att aktörernas interaktion med varandra ökar och en ny kultur formas (Eriksson-Zetterquist, 
2009; DiMaggio, 1983; Powell, 1991).   
 
Representanterna tydliggör vikten av att hålla ihop familjen när marknadens gränser öppnas för att stå 
starka när konkurrensen etableras (Svensk Travsport, 2017; Representant för de aktiva, 2017; 
Sundbyholms travbana, 2017; ATG, 2017). Det kan härröras till DiMaggios (1983) belysande av en 
kollektiv upplevelse utifrån vilken organisationerna positivt påverkar sina medaktörer. Samtidigt 
uttalar aktörerna en oro om det faktiska utfallet av sammanhållningen. Sundbyholms travbana (2017) 
befarar bland annat allieringar mellan nuvarande familjemedlemmar och nya aktörer vilket kan sätta 
dem i en svårare marknadssituation. Denna orolighet liknas vid en institutionell påtryckning som 
förväntas påverka familjens sammanhållning vid förväntad omreglering (Eriksson-Zetterquist, 2009). 
Enligt Forssell (1990) implementeras reformer ofta för att skapa nya framgångsrika förutsättningar 
och i främjandet för konkurrens. Trots den positiva fundamentaliteten i spelutredningen så skapas 
framgången av den i hur de berörda aktörerna bemöter den (Brunsson & Olsen, 1990; Eriksson-
Zetterquist, 2009). De aktiva och travbanorna, som kan tolkas ha minoritetspositioner i 
organisationsfältet, kan komma att motsätta sig organisationsfältets beslut om att följas åt vid 
förväntad omreglering på grund av påtalade svårigheter att anamma förändringar, vilket representant 
för de aktiva (2017) påtalat. Den svenska travsporten består av djupa relationer och invanda mönster 
vilket i stöd av Eriksson-Zetterquist (2009) kan göra implementeringen svårare. Lagförändringar och 
reformer skapar också påtryckande isomorfism och genererar i oroligheter inom befästa institutioner 
och dess mönster. Detta i synnerhet om implementatören saknar komplett insikt i branschen. 
(Eriksson-Zetterquist, 2009) Representanterna uttrycker detta i och med att politikerna och utredaren 
inte har tillräcklig förståelse för hästnäringen, hur spelet och sporten alltid vart i symbios och hur 
Svensk Travsport med sina sammanlänkande organisationer är spelberoende ur aspekten av finansiella 
medel (Svensk Travsport, 2017; Representant för det aktiva, 2017; Sundbyholms Travbana, 2017).  
 
Utifrån de olika sätten att bemöta isomorfism så kan de olika aktörerna tänkas tillämpa olika strategier 
(Oliver, 1991). Detta kan tänkas bero på aktörens position i utredningen och i organisationsfältet som 
helhet. Detta trots att det bland annat är organisationer inom institutionen som uppmanat till utredning. 
Med ATG och Svensk Travsport som främsta pådrivare och med ett 80 procentigt genomslag i 
utredningen så kan de tänkas agera tillmötesgående till utredningen som påtryckning (Svensk 
Travsport, 2017). Det finns även en sannolikhet att Svensk Travsport kan komma att kompromissa det 
slutliga reformförslaget på grund av att vinståterbetalning till sporten i dagsläget inte är inkluderat. 
Som nämnt i empirin så kommer det nya spelmonopolet efterliknas ett ramverk snarare än en 
lagstiftning vilket underlättar korrigeringar av den (Svensk Travsport, 2017; SOU, 2017: 483). Till 
skillnad från en lagändring så kan ett ramverk lättare justeras om dess aktörer skulle bemöta 
förändringen med kompromiss- eller köpslåendemetodik.  
 
Representanterna talade också om att samarbeten med andra spelbolag kan komma att bli aktuellt för 
att indriva mer pengar till sporten och anläggningarna om inte ATG tillför tillräckligt med finansiella 
medel (Svensk Travsport, 2017; Sundbyholms travbana, 2017). Detta i liknelse med 
försoningsmetodiken som bemötande på påtryckande isomorfism (Oliver, 1991). Sundbyholms 
travbana (2017) uttrycker bland annat en oro i ett minskat antal travbanor under Svensk Travsports 
kontroll på grund av alliering med nya spelbolag (Sundbyholms travbana, 2017). Detta i samklang 
med Hirshmans (1970) teori om att organisationer som drabbas av påtryckningar hellre flyr andra 
organisationsfält för att undvika trycket. Representant för de aktiva (2017) talade om de aktiva som 
otåliga och negativa till förändringar. Detta kan således leda till att även de bemöter omregleringen 
genom att fly till andra organisationsfält. Det kan även inträffa då de inte ges omedelbar respons på 
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finansiella medel som denna utredning i sin kärna ämnar bistå med. Om de aktiva inte flyr 
organisationsfältet kan de tänkas undvika det förslag som framlagts om de inte distinkt känner vid att 
det är till de aktivas fördel. Undvikandet kan komma i form av ett avsvalnat intresse vilket 
representant för de aktiva (2017) uttalade som en potentiell risk om omregleringens tidsperspektiv är 
längre än de aktiva väntat sig. Likt beskrivande av undvikandestrategin i teoriavsnittet så kan motstånd 
från betydande aktör i en institution försvåra den förändring som implementeras (Oliver, 1991; Meyer 
& Rowan, 1977; Pfeffer & Salancik, 1978; Powell, 1988; Thompson, 1967). I denna studie skulle det 
innebära en försvårad implementering av en omreglerad marknad på lika villkor. 
 
Representanterna tydliggör vikten av att hålla ihop när marknadens gränser öppnas för att stå starka 
när konkurrensen etableras (Svensk Travsport, 2017; Representant för de aktiva, 2017; Sundbyholms 
travbana, 2017; ATG, 2017). Det kan härröras till DiMaggios (1983) belysande av en kollektiv 
upplevelse utifrån vilket organisationerna positivt påverkar sina medaktörer. Trots detta finns en oro 
hos i synnerhet travbanan att nya samarbeten kan uppdaga sig och leda till nya allieringar som 
försätter den kvarvarande familjemedlemmar i en svårare marknadssituation (Sundbyholms travbana, 
2017). Den nya reformen inbringar nya aktörer till branschen och utsätter ATG för konkurrens 
(Svensk Travsport, 2017; Representant för de aktiva, 2017; Sundbyholms travbana, 2017; ATG, 
2017). Ur ATGs (2017) perspektiv så kommer de med största sannolikhet börja bedriva andra 
spelformer som är utanför hästsporten, likväl som bolag med andra spelintressen involverar 
vadhållning på hästar. I synnerhet kommer lagstadgade regler att implementeras som måste efterföljas, 
men även sociala mönster sättas som är bortom regeringens kontroll, vilket också nämns som en del av 
homogeniseringsprocessen i teoriavsnittet (DiMaggio, 1983; Powell, 1991). 
 
Teoriavsnittet indikerar att sociala strukturer och institutionella ordningar växer fram successivt 
(DiMaggio, 1981; Powell, 1991; Boxenbaum & Jonsson, 2008). Detta tolkas kunna motsvara den tid 
det tar för marknaden att omregleras och etablera sin nya struktur. Att endast lösa upp befintliga 
metoder i institutionen för att sedan implementera nya och etablera dessa, tolkas som svårgenomfört i 
en institution av den svenska travsportens slag. Detta på grund av uttalandet om de aktiva som 
svårföränderliga (Representant för de aktiva, 2017) Vidare är Svensk Travsport (2017)öppna för att 
samarbeta med nya spelaktörer utöver ATG. Detta kommer skapa nya mönster i ett nytt 
organisationsfält som inledningsvis kan vara svåra att acceptera för samtliga parter. I och med att även 
ägarstrukturen kommer att förändras vid omregleringen skapas oro hos ATG (2017)som nu kommer 
försättas under Svensk Travsports styre. Det detekteras en svårighet i hur ATGs kunskap på ett 
smidigt sätt ska infrias hos Svensk Travsport i sin bestämmelseroll. Likt DiMaggio (1983) och Powell 
(1991) uttalar att krafterna internt i ett organisationsfält har större påverkan på organisationerna inom 
det, kan denna förändring i ägarstruktur komma att bidra till större turbulens för aktörerna än det kaos 
som marknadsförändringen i sig åsamkar. Tidigare har ATG haft en styrande roll för branschen i och 
med det statliga ägandet, vilket sätter press på Svensk Travsport (Svensk Travsport, 2017). Detta kan 
liknas med DiMaggios studie (1983) som belyser att en aktör tenderar att bli dominant i ett 
organisationsfält på grunda en högre interaktionell grad med övriga aktörer. Vidare indikerade den att 
berörd organisation, i det här fallet Svensk Travsport, aktivt bör arbeta för sin styrande roll som Staten 
tidigare haft för att få ett starkt inflytande i sina beslut. 

5.2 Förväntad förändringsprocess 
Det finns alltså tydliga tecken som talar för att det kommer att ske en förändring på den svenska 
spelmarknaden vid en omreglering av dagens spelmonopol. I den institutionella förändringsprocessen 
lyfts sex tydliga steg fram som en institution genomgår vid en förändring. I detta fall ses institutionen 
som branschen för den svenska travsporten. I det första steget som benämns som utfällande skakningar 
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menar den teorin på att en typ av utfallande skakning kan vara en regeländring (Meyer et al., 1990; 
Powell, 1991). Det är någonting som den svenska travsporten idag i och med att förändringen av 
spelmonopolet inte bara kommer att påverka spelbolaget ATG utan även de andra aktörerna inom 
travsporten. Detta eftersom empirin tydligt visar hur samtliga aktörers verksamheter är beroende av 
ATGs överskott som går tillbaka in i travsporten. (Representant för de aktiva, 2017; ATG, 2017; 
Svensk Travsport, 2017; Sundbyholms travbana, 2017) Denna regelförändring kan komma att påverka 
den modell som idag lägger grund till att travbanorna kan rustas upp och underhållas samt att 
hästägarna får prispengar när deras häst vinner ett travlopp. 
 
Under avinstitutionaliseringen i steg två, växer nya aktörer fram på marknaden (Thornton, 1995), 
vilket redan nu har påbörjats i mindre skala. Utländska aktörer som inte innehar tillstånd från staten att 
bedriva spel i Sverige finns idag representerade och verkar på den svenska spelmarknaden (Tippat, 
u.å.). På grund av kryphål i regleringen samt nya tekniska lösningar kan spelbolag rikta sig mot 
svenska konsumenter utan laglig rätt att göra så. Detta ser staten givetvis som ett problem och är en av 
anledningarna till att förändringar kring det svenska spelmonopolet kommer att genomföras (SOU, 
2017:30). Däremot finns det en stor chans att fler bolag kommer att försöka etablera sig i och med att 
det blir möjligt för bolag att söka licens i Sverige. Detta tror samtliga respondenter att bolag kommer 
att göra. (Representant för de aktiva, 2017; ATG, 2017; Svensk Travsport, 2017; Sundbyholms 
travbana, 2017) Detta kommer medföra att konkurrensen på marknaden kommer att bli större än vad 
den är idag och också att institutionen kommer att mötas av andra steget i förändringsprocessen 
(Thornton, 1995). Framväxandet av nya bolag kommer att medföra att det finns en möjlighet för bolag 
att ta marknadsandelar från ATG och därmed förlorar ATG en del av sin dominans på dagens marknad 
(Representant för de aktiva, 2017; ATG, 2017; Svensk Travsport, 2017; Sundbyholms travbana, 
2017). Minskad dominans hos befintliga aktörer är även någonting som Scott, Mendel och Polack 
(2000) menar hör samman med avinstitutionalisering. Detta kommer att bidra till att ATGs överskott 
troligtvis blir mindre då mer pengar kommer att behöva satsas på marknadsföring och andra aktiviteter 
för att försöka behålla sina marknadsandelar (Sundbyholms travbana, 2017). Det minskade överskottet 
kommer generera i att ATG bidrar med mindre pengar tillbaka till travsporten vilket kommer innebära 
minskade ekonomiska möjligheter för resten av aktörerna inom travsporten som på ett eller annat sätt 
är beroende av ATG. (ATG, 2017; Svensk Travsport, 2017; Sundbyholms travbana 2017) Problemet 
för aktörerna kommer inte ligga i att ATG förlorar marknadsandelar utan i hur de förlorade intäkterna 
som kommer från ATG ska ersättas när nya spelbolag inte behöver ha ett avtal med Svensk Travsport 
för att få bedriva spel i den svenska travsporten. 
 
Under avinstitutionaliseringen så kan även gamla idéer tappa sin status och inte längre anses vara 
unika (Greenwood et al., 2002; Eriksson-Zetterquist, 2009; Røvik, 1996). För ATG skulle detta kunna 
vara vissa typer av spelformer som inte längre känns nya och attraherande, exempelvis ATGs största 
spelform V75. Det finns en risk att ATGs produkter som funnits under en lång period och är välkända 
av konsumenterna anses vara gamla och inte lika attraherande som nya spelprodukter. Samtliga 
respondenter pratar om en rädsla för att nya spelbolag kommer att använda sig av produkter som 
beskrivs som ”osunda spelformer”. (Representant för de aktiva, 2017; ATG, 2017; Svensk Travsport, 
2017; Sundbyholms travbana, 2017) Detta kan exempelvis vara att spel om vilken häst som kommer 
att galoppera först i ett lopp. Det finns en risk att dessa nya spel upplevs som mer attraherande och 
unika än de spelformer som konsumenterna är vana vid. Risken ligger i att dessa spelformer anses som 
mer ”osunda” i det sättet att det är lättare för konsumenten att fastna i ett beroende än vid spel på V75, 
en spelform som oftast går en gång per vecka. (Svensk Travsport, 2017) I det spelförslaget som 
regeringen lade fram 31 mars 2017 finns ingen reglering för hur olika typer av spel får marknadsföras 
(SOU, 2017:30). Detta innebär att det är lika villkor men det innebär också att mer ”osunda 
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spelformer” som betraktas som nya och spännande får marknadsföras på lika villkor som V75 (Svensk 
Travsport 2017). Det kan bli en utmaning för ATG att bibehålla konsumenternas uppmärksamhet och 
intresse vid en avinstitutionalisering. 
 
Steg tre i processen behandlar de sociala konstruktioner som finns och som kommer att förändras 
(Tolbert och Zucker, 1996). I empirin finns det tydliga tecken på att samtliga respondenter mer eller 
mindre tror att det kommer att ske någon typ av förändring i förhållandet mellan de olika aktörerna 
(Representant för de aktiva, 2017; ATG, 2017; Svensk Travsport, 2017; Sundbyholms travbana, 
2017). Detta är framförallt på grund av att ATGs ägarstruktur kommer att förändras i och med att 
staten försvinner ut styrelsen. Istället får Svensk Travsport ägarinflytandet över de 90 procent i bolaget 
som ägs av dem. (ATG, 2017; Svensk Travsport, 2017; Sundbyholms travbana, 2017) Detta innebär 
att Svensk Travsport kommer att få beslutanderätt kring hur ATG ska styras, någonting Svensk 
Travsport (2017) tidigare haft. Detta förutsatt att inte Svensk Travsport väljer att sälja ut delar ur 
företaget vilket vissa av respondenterna tror är möjligt (ATG, 2017; Svensk Travsport, 2017). 
Preinstitutionalisering innefattar även att nya idéer och innovationer skapas (Tolbert och Zucker, 
1996). Detta skulle kunna vara några av de typer av ”osunda spel” som respondenterna benämnt. 
Förutom spelprodukter så finns det en möjlighet att nya spelbolag försöker skapa en ny typ av 
upplevelse för spelaren för att vinna marknadsandelar (Representant för de aktiva, 2017; ATG, 2017). 
Att sälja spel på trav är förutom, att sälja en chans att vinna pengar också att sälja en upplevelse till 
konsumenten. Förutom nya typer av spelprodukter kommer nya typer av spelupplevelser för 
konsumenten troligtvis att utvecklas. 
 
Fjärde steget i förändringsprocessen, teoretiseringsfasen, innebär att organisationen försöker förenkla 
och koncentrera de nya metoderna genom orsaksförklaring och konkretisering av den nya idéns 
fördelar (Greenwood et al., 2002). Det är möjligtvis i detta steg som ATG kommer att försöka bevisa 
för konsumenterna att deras nya idéer och nya produkter är bättre än konkurrenternas (ATG, 2017). En 
lyckad teoretisering mynnar ut i en spridning som är det femte steget. Det förutsätter att en innovation 
eller idé får socialt samtycke. (Suchman, 1995; Tolbert & Zucker, 1996) Det skulle alltså kunna vara 
att konsumenterna spelar mer på ATGs nya produkter än på de produkter som konkurrenterna 
erbjuder. Alternativt tvärtom, det vill säga att konkurrenterna får övertaget på marknaden. 
 
Reinstitutionalisering är det sista steget i institutionell förändring. Här menas på att de nya idéerna blir 
tagna för givet och kan användas på ett okritiskt sätt. (Suchman, 1995) Risken i och med denna 
marknadsförändring är om de så kallade ”osunda spelformerna” som är farliga för konsumenterna kan 
användas på ett okritiskt sätt då detta kan leda till att fler konsumenter hamnar i ett osunt spelande. 
Blir istället de nya spelbolagen tagna för givet och att konsumenterna väljer att lägga större delen av 
sin plånbok hos spelbolag som inte ingått avtal med Svensk Travsport och på så sätt inte finansierar 
travsporten, så finns det en risk för att travsportens ekonomi urholkas (Representant för de aktiva, 
2017). Detta är farligt för hela branschen eftersom att travsporten utan pengar genererar i att det inte 
finns några pengar för hästägarna att vinna. Det leder i sin tur till ett minskat intresse i att äga 
travhästar. Minskade antal hästägare leder till ett mindre antal hästar som deltar i loppen vilket leder 
till mindre verksamhet för Svensk Travsport och de svenska travbanorna. Travsporten lever idag i 
symbios och i ett kretslopp där samtliga aktörer är beroende av varandra (Representant för de aktiva, 
2017; ATG, 2017; Svensk Travsport, 2017; Sundbyholms travbana, 2017). Sker drastiska förändringar 
i Svensk Travsports intäkter på grund av minskad marknadsandel hos ATG, kan det komma att ske 
stora förändringar i branschens ekonomiska kretslopp. 
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5.3 Ommålning av organisationsfältet 
Inom den svenska travsporten finns olika organisationer som påverkas av varandra, det vill säga ett 
organisationsfält. (Eriksson-Zetterquist, 2009; DiMaggio & Powell, 1991) Genomförda intervjuer 
tyder på att det för tillfället finns en viss oordning och osäkerhet i organisationsfältet. Samtidigt som 
aktörerna är tydligt sammanlänkade med varandra finns en tvetydighet kring rollerna där inom. Trots 
osäkerheten kring rollerna är samtliga respondenter överens om vikten av att hålla samman familjen i 
och med att organisationsfältet nu kommer bli självständigt och fri från staten (ATG, 2017; 
Sundbyholms travbana, 2017; Svensk Travsport, 2017; Representant för de aktiva, 2017). Ur detta 
tolkas att det kommer att ske en extern förändring som kommer att påverka enheterna inom 
organisationsfältet (DiMaggio, 1991; Djelic & Sahlin-Andersson, 2006). I dagsläget menar Svensk 
Travsport (2017) att de inte är äkta ägare till sitt spelbolag, ATG, då staten innehar majoritet i bolagets 
styrelse samt att ATG har haft avgörande beslutanderätt i avgörande frågor för sporten. Detta bekräftas 
även av Sundbyholms travbana (2017). Det bidrar till att travbanorna som är ägare till Svensk 
Travsport inte kan påverka sin organisation som ska styra över sporten då avgöranderätten för sporten 
ligger hos ATG. Detta bidrar i sin tur till att de aktiva inom sporten har liten eller ingen påverkan på 
sportens utveckling då Svensk Travsport, som verkar för de aktiva, i själva verket inte kan fatta beslut 
kring sporten. DiMaggio (1983) pratar om en hierarkisk modell inom ett organisationsfält där de 
organisationerna med störst informationsinnehav blir dominerande. På grund utav detta tyder det på att 
ATG har störst informationsinnehav inom organisationsfältet idag då flera av aktörerna menar på att 
ATG står högst i hierarkin (Sundbyholms travbana, 2017; Svensk Travsport, 2017).  
 
Om förslaget kring licenssystem för hästmonopolet går igenom förväntas Svensk Travsport bli äkta 
ägare över sitt spelbolag och således få beslutanderätt över bolagets styrning. I och med detta 
förväntas hierarkin och struktureringen inom organisationsfältet att förändras. Detta på grund av den 
rådande kraft, omregleringen, som påverkar organisationsfältet (DiMaggio, 1991; Djelic & Sahlin-
Andersson, 2006). Detta kommer i sin tur bidra till att travbanorna som är ägare till organisationen 
Svensk Travsport kommer att få ett större inflytande över ATGs aktiviteter genom de olika dialoger 
som förs dem emellan (Sundbyholms travbana, 2017; Svensk travsport, 2017). De aktiva inom 
travsporten har intresseorganisationer som driver aktiva dialoger med de svenska travbanorna 
(Sundbyholms travbana; 2017). Detta kommer bidra till att de aktiva får större inflytande över sporten 
och det spelbolag, ATG, som ägs av Svensk Travsport genom att de kan påverka travbanornas dialog 
med Svensk Travsport som i framtiden kommer få mer inflytande över sporten.  
 
Organisationsfältet kommer således att förändras genom att beslutanderätten och således makten inom 
fältet omfördelas. Från att ha gått från att en aktör, ATG, inom organisationsfältet har beslutanderätt i 
travsporten, kommer makten att fördelas ut bland samtliga aktörer inom organisationsfältet. 
Maktfördelning ger Svensk Travsport beslutanderätt kring sporten och styrningen över sitt spelbolag, 
ATG. Detta kan tänkas leda till bättre dynamik och samarbete i fältet eftersom struktureringen av ett 
organisationsfält avslutas med en kollektiv upplevelse av att interaktionen mellan varandra sker i syfte 
att positivt påverka varandra (DiMaggio, 1983). ATG (2017) medhåller att de inte ska bestämma kring 
sporten utan istället fokusera på att kunna ge tillbaka pengar till sporten genom att vara lönsamma. 
Genom detta förväntas tydligare roller inom organisationsfältet att uppstå. Detta förväntas i sin tur 
leda till att bättre kommunikation och relationer inom det befintliga organisationsfältet familjen 
upprättas.  
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6 Slutsats och diskussion 
Syftet med denna studie var att utifrån aktörernas perspektiv beskriva hur en bransch kan komma att 
förändras vid en kommande omreglering. Insamlad information från representanter för de olika 
aktörerna tillsammans med valda teorier för studieområdet möjliggjorde en analys som resulterade i 
slutsatserna nedan. 
 
Den första slutsatsen är att marknaden kommer konkurrensutsättas. Vid en omreglering kommer andra 
bolag än ATG få verka inom vadhållning på hästar i Sverige. Både respondenterna och den 
institutionella förändringsprocessen talar för att nya aktörer kommer att träda in på marknaden. Detta 
kommer medföra en viss press på ATG att utveckla nya produkter och en bättre spelupplevelse för att 
bibehålla kundbasen. Det finns en oro för att de nya aktörerna kommer att erbjuda någonting som väljs 
att kallas för “osunda spel”, vilket innefattar snabba spel som utgör en större risk för spelmissbruk hos 
kunden. Ett exempel på detta kan exempelvis vara att spela på vilken häst som kommer att galoppera i 
första sväng. Denna typen av spel sätter sig samtliga inom familjen sig emot men det finns en 
möjlighet att nya spelbolag väljer att erbjuda sina kunder sådana typer av spelformer. Dessa yttre 
påtryckningar leder till att det finns en viss risk att ATG tvingas erbjuda kunderna samma typer av 
“osunda spelformer” som konkurrenterna för att kunna behålla sina befintliga kunder. 
 
Den andra slutsatsen är att institutionen och organisationsfältet kommer att förändras. I och med en 
omreglering kommer staten att behöva lämna Svensk Travsports styrelse, som idag är 90 procentig 
ägare av ATG och lämna över beslutanderätten till Svensk Travsport. Förbundet blir i och med detta 
äkta ägare till ATG. Detta kommer innebära att Svensk Travsport får beslutanderätt över sitt spelbolag 
och kan vara med och påverka vilken styrning bolaget ska ta på en konkurrensutsatt marknad. I och 
med att ägarstrukturen för ATG kommer att förändras kommer även detta påverka övriga aktörer inom 
familjen. Det vill säga Svensk Travsport, travbanorna och de aktiva inom travsporten. I och med en 
förändrad ägarstruktur och nya spelbolag inom organisationsfältet på marknaden kommer institutionen 
att förändras. De aktiva kommer att få mer makt då de är anslutna till travbanorna genom olika 
intresseorganisationer. Travbanorna äger Svensk Travsport som i sin tur är ägare till ATG. 
Travbanorna kommer även få en friare roll på sina lokala marknader än vad de har idag. 
 
Den tredje slutsatsen är att modellen för hur hästsporten i Sverige finansieras behöver ses över. I och 
med att nya spelbolag äntrar marknaden finns det en möjlighet till att det leder till priskonkurrens 
mellan bolagen. Detta kommer leda till att ATG kommer behöva ta från sina marginaler, det överskott 
som ska gå tillbaka till hästsporten, för att kunna konkurrera på marknaden. Då det i dagens förslag på 
ny spelreform inte finns något skrivet om att bolag som vill erbjuda vadhållning på hästsport i Sverige 
måste ingå ett avtal med Svenskt Travsport innebär detta att de enda pengar som fortsatt kommer gå 
till hästsporten är ATGs överskott som modellen ser ut idag. Tvingas dock ATG att ta från sina 
marginaler för att kunna möta konkurrens så minskar hästsportens intäkter och med det påverkas hela 
kedjan inom familjen. Därför behöver en ny modell ses över för hur hästsporten i Sverige ska 
finansieras för att inte ekonomin ska urholkas och slutligen ta död på sporten. 
 
Den fjärde slutsatsen är att beredskap måste finnas för att bemöta aktörernas reaktioner och 
förväntningar på omregleringen. Olika aktörer förväntas bemöta marknadsförändringen olika och för 
att göra omregleringen så effektiv som möjligt måste delaktiga arbeta aktivt för den. 
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Den fjärde slutsatsen är aktörernas reaktioner och förväntningar på omregleringen måste bemötas för 
att få en så effektiv omreglering som möjligt. Rådande kultur inom travsporten, i synnerhet hos de 
aktiva, präglas av negativism och svårigheter i att hantera förändringar. Med detta motstånd försvåras 
implementerandet av en reform och vägen mot en omreglerad marknad. För att en reform ska få ett så 
bra genomslag som möjligt så måste aktörerna arbeta aktivt mot den riktning som reformer pekar. 
Inom denna ram råder också det tidsperspektiv som en omreglering innebär, vilket samtliga aktörer 
måste ha tålamodet och motivationen till att härda ut. Beroende på aktörernas position i branschen och 
inställning till omregleringens innebörd så kan de komma att bemöta förändringen på olika sätt. Om 
exempelvis de aktiva får ett avsvalnat intresse för travsporten till följd av den kaotiska tiden som 
marknadsförändringen medför innan den blir okritiskt accepterad, så påverkas hela branschen då den 
essentiella kraften i travsportens överlevnad och utveckling riskerar att gå förlorad. 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Då detta är en framtidsstudie är det av intresse att en studie upprättas i syftet att utreda hur branschen 
faktiskt har förändrats efter den eventuella omregleringen. Det vore även intressant att undersöka hur 
de faktiska institutionella förhållandena mellan aktörerna inom travsporten har förändrats till följd av 
marknadsförändringen. Efter omregleringen skulle det även finnas en möjlighet till att göra en 
jämförande studie som undersöker hur den svenska omregleringen av hästmonopolet skiljer sig eller 
inte skiljer från andra länder som genomgått samma typ av hästmonopol, exempelvis en jämförelse 
med Danmark eller Frankrike. En studie som jämför denna omreglering med tidigare genomförda 
omregleringar i Sverige såsom el-, apoteks- och järnvägsmonopolet hade också varit av intresse. 
 
Då denna studie är av kvalitativ karaktär skulle en studie av kvantitativ karaktär bidra till större 
förståelse för och insikt i hur en bransch kan komma att förändras vid en omreglering. 
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Bilaga I, Intervjuguider 
Intervjuguide A: Representanter av ATG, Svensk Travsport och Sundbyholms 
travbana 
 
Namn 
 

 

Befattning 
 

 

Aktörstyp  
Önskas anonymitet i 
uppsatsen? 
 

 

Önskar du kontrolläsa 
innan inlämning? 

 

 
 Fråga Svar 
1 Hur ställer du dig till ett licenssystem ur 

din position i branschen/sporten? 
 

2 Hur är ert förhållande till ATG/svensk 
travsport/de svenska travbanorna/de 
aktiva idag? 

 

3 Hur är ert förhållande till ATG/svensk 
travsport/de svenska travbanorna/de 
aktiva idag? 

 

4 Hur är ert förhållande till ATG/svensk 
travsport/de svenska travbanorna/de 
aktiva idag? 

 

5 Vilka möjligheter skulle en omreglering 
ha för branschen? 

 

6 Vilka utmaningar skulle en omreglering 
ha för branschen? 

 

7 Vilka möjligheter skulle en omreglering 
medföra för er organisation? 

 

8 Vilka utmaningar skulle en omreglering 
medföra för er organisation? 

 

9 Hur du att er relationerna kommer att 
förändras i branschen vid en 
omreglering? 

 

10 Hur tror du din situation kan komma att 
påverkas av att fler bolag kan ha 
vadhållning på hästkapplöpning? 

 

11 Vad bedömer ni som era styrkor i 
organisationen i dagsläget?  

 

12 Vad bedömer ni som era svagheter i 
organisationen i dagsläget?  
 

 



 

   
 

13 Hur ni att era resursers kapacitet kan 
komma att förändras i och med 
förändrade marknadsförhållanden? 

 

14 Hur tror ni att nya aktörer kan komma 
att skilja sig från er? 

 

15 Hur planerar din organisation att bemöta 
kommande konkurrens? 

 

16 Vilka aktiviteter har din organisation 
vidtagit för att omregleringen skall ske 
på ett sätt som gynnar er? 

 

17 På vilket sätt skulle ni som organisation 
behöva/kunna ändra sin strategi om/när 
omregleringen blir verklighet? 

 

18 Berätta hur det värsta scenariot skulle 
komma att se ut för dig vid en 
omreglering?  

 

19 Berätta hur ett drömscenario skulle 
komma att se ut för dig vid en 
omreglering? 

 

 
 
 
 
  



 

   
 

Intervjuguide B: Representant för de aktiva inom travsporten 
 
Namn  
 

 

Aktörstyp 
 

 

Önskas anonymitet i 
uppsatsen? 

 

Önskar du kontrolläsa 
innan inlämning? 

 

 
 Fråga Svar 
1 Beskriv på vilket sätt är du aktiv inom 

hästkapplöpning? 
 

2 Hur länge har du vart aktiv inom 
hästkapplöpning? 

 

3 Har du tidigare vart aktiv inom 
hästkapplöpning på något annat sätt 
idag? 

 

4 Hur är ditt förhållande till ATG idag? 
 

 

5 Hur är ditt förhållande till Svensk 
Travsport idag? 

 

6 Hur är ditt förhållande till de svenska 
travbanorna idag? 

 

7 Hur ställer du dig till ett licenssystem ur 
din position i branschen/sporten? 

 

8 Vilka möjligheter skulle en omreglering 
ha för branschen? 

 

9 Vilka utmaningar skulle en omreglering 
ha för branschen? 

 

10 Vilka möjligheter skulle en omreglering 
medföra för dig? 

 

11 Vilka utmaningar skulle en omreglering 
medföra för dig? 

 

12 Vilka förändringar i branschen tror du 
kan komma att påverka dig vid en 
framtida omreglering? 

 

13 Hur tror du att du kommer att påverkas 
av att fler bolag kan ha vadhållning på 
hästkapplöpning? 

 

16 Berätta hur det värsta scenariot skulle 
komma att se ut för dig vid en 
omreglering?  

 

17 Berätta hur ett drömscenario skulle 
komma att se ut för dig vid en 
omreglering? 

 



 

   
 

Bilaga II, Operationalisering  
 
Frågornas numrering kommer ifrån Intervjuguide A (Bilaga I), förutom de frågor som är markerade 
med B före siffran, de tillhör Intervjuguide B (Bilaga I).   
 
 
Fråga 
 

Teori Koppling 

7, 8, 11, 12 Institution  Dessa frågor avser undersöka 
aktörernas upplevelse av hur 
aktören ser ut i dagsläget och 
hur aktören kan komma att 
behöva förändras vid en 
framtida omreglering. Baserat 
på en analys respondenternas 
svar ska aktörernas styrkor och 
svagheter bedömas samt vilka 
möjligheter och utmaningar 
organisationen kommer att stå 
inför.  

2, 3, 4 Institutionalisering Dessa frågor avser undersöka 
aktörernas institutionella 
förhållanden till övriga aktörer i 
dagsläget.  

5, 6  Organisationsfält Dessa frågor avser undersöka 
aktörernas upplevelse av hur 
organisationsfältet, det vill säga 
branschen kan komma att 
förändras vid en omreglering.  

14  Homogenisering  Denna fråga ställs för att 
undersöka hur eventuella nya 
aktörer på marknaden kan 
komma att skilja sig från den 
berörda aktören och genom 
detta ge en indikation på hur 
berörd aktör kan komma att 
förändras.  



 

   
 

9  Isomorfism Denna fråga ställs för att 
undersöka hur aktörerna tror att 
de olika aktörerna kommer att 
bemöta en framtida omreglering 
och i och med detta hur 
förhållandena dem i mellan kan 
komma att förändras.  

10, 13, 15, 16, 17, B12 Institutionell 
förändringsprocess 

Dessa frågor avser undersöka 
aktörernas upplevelse av hur 
deras organisation och 
omgivningen kan komma att 
påverkas i och med en 
institutionell förändring. 
Respondenternas svar kommer 
att analyseras för att fastställa 
hur aktören och dess omvärld 
kan komma att förändras.  

1 Reformer Denna fråga ställs för att 
undersöka hur respondenterna 
ställer sig till förändrandet av 
reformen för hästmonopolet.  

B1, B2, B3 Företagsbeskrivning Dessa frågor avser att skapa en 
bild av den verksamhet som den 
aktiva aktören bedriver, och 
vart i branschen denna 
respondent befinner sig.  

 


