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Förord  
Den här studien blev möjlig att genomföra med hjälp av de intervjurespondenter från Karlstad, 

Hagfors, Sunne, Torsby och Åsnes kommun. Vi vill också rikta ett tack till Visit Värmland. 

Framförallt vill vi gärna uppmärksamma den fantastiska hjälp vi fick från intervjurespondenten 

från Rally Sweden, utan den hjälpen hade arbetet varit svårt att ens kunna framställa, och för det 

är vi är enormt tacksamma! Till alla intervjurespondenter vill vi bara slutligen säga att vi är 

extremt glada att ni tog er tiden att ställa upp och ett extra tack för ert visade engagemang till vår 

studie!  

 

Vi vill också passa på att tacka vår handledare Fredrik Hoppstadius som hjälpt oss att framställa 

vår första vetenskapliga studie på ett sätt där han med en stor befogenhet visat ett oerhört 

engagemang och intresse!  

 

 

Ännu en gång, tack!  

 

 

Karlstad Universitet  

Felicia Hallberg & Paulina Kron 

2019-05-28 
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Sammanfattning  

Turism är idag en stor del av människors liv och det finns många möjligheter att röra sig runt om 

i världen. För att utveckla och öka turismen på vissa platser används evenemang som strategi. 

Svenska Rallyt är ett evenemang som engagerar flera platser runt om i Värmland, då flera olika 

aktörer är involverade. Det privata företaget Rally Sweden är huvudarrangör av evenemanget och 

tillsammans med ett flertal olika kommuner och volontärer drivs evenemanget. Det finns därmed 

ett intresse av att se hur samarbetet mellan dessa aktörer går till och hur besöksnäringen 

påverkas.  

 

Teori om evenemangsplanering, besöksnäring och samarbete mellan olika aktörer har 

sammanställts för att använda som underlag till forskningen. För att skapa en grund till resultatet 

har ett flertal intervjuer gjorts med de involverade aktörerna samt en dokumentanalys av statistik 

och bakgrundsinformation om ämnet. Efter genomförandet av intervjuerna och utefter de 

frågeställningar som var formulerade, skapades teman som är genomgående för hela 

undersökningen. Dessa teman är ”Planering inför evenemang”, “Aktörer och samarbetspartners” 

och ”Påverkan på besöksnäring”.  

 

Planeringen för Rally Sweden är ett omfattande projekt och många kommuner och andra aktörer 

är involverade. Det är framförallt Rally Sweden som ansvarar för planeringen, de olika 

kommunerna anordnar sina sträckor men helheten av evenemanget är Rally Sweden ansvariga 

för. De olika aktörerna är offentliga aktörer, volontärer och privata företag, trots detta fungerar 

samarbetet bra. Samtliga informanter från kommunerna anser att besöksnäringen påverkas 

positivt ur den ekonomiska aspekten, genom exempelvis logi och restauranger, och är glada över 

att få vara en del av evenemanget.  

 

 

 

Nyckelord: Planering, samarbete, offentliga aktörer, privata aktörer, ideella företag, påverkan, 

besöksnäring, evenemang, evenemangsturism, sportturism, Rally Sweden 
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1. Inledning  
I detta kapitel introduceras bakgrunden till vår studie, problemformulering, syfte och frågeställningar. Vi redogör 

för evenemangsturism och motiverar valet till vår forskningsstudie.  

 

Turism innefattar många olika aspekter, men innebär i grunden den rörelse vi människor gör när 

vi åker till en destination och stannar på den platsen (Robinson et.al 2013). En produkt inom 

turism kan innebära ett flertal saker, exempelvis restauranger eller aktiviteter. I och med att 

turismen är mångfaldig blir det oftast också nödvändigt att samarbeta med många aktörer i sin 

planering för att försöka främja besöksnäringen (Müller & Åkerlund 2013). Turism ska inte 

innebära att du gör något som redan ingår i din vardag eller är en plats du besöker på din vardag 

(Robinson et.al 2013).  

 

Det finns idag många anledningar till varför människor väljer att resa iväg från sin vardag, och 

evenemang är en av de orsaker som har blivit en viktig motivation för människor att vilja resa 

(Getz 2007). Evenemang (event) definieras som en större tillställning som pågår under en kortare 

period. De arrangemang som definieras som typiska event är bland annat festivaler, konserter, 

sport och andra kulturella tillställningar (Shone & Parry 2013). Evenemang växer snabbt på 

marknaden och har blivit en stark attraktion för destinationsutvecklare att använda som 

planering för turism. Turism och event är lika viktiga att förstå i kontentan till vilka effekter ett 

planerat evenemang kan ha på en destinations besöksnäring. Många av eventen riktar in sig mot 

sport och kultur, vilket innebär att fokuset ligger mycket på att skapa en upplevelse kring 

evenemangsturism (Getz 2007). Likväl är event och sportevent en viktig del av turismindustrin 

som kan användas för att öka besöksnäringen till en plats på en säsong som tidigare skulle 

betraktats som “off-season”. I en långsiktig synvinkel kan därför events vara nyckeln till en 

destinations framgång inom bland annat samhällsuppbyggnad, lokal stolthet och ekonomiska 

aspekter (Robinson et.al 2013).  

 

Rally Sweden benämndes från 1975 fram tills 2010 som Uddeholm Swedish Rally (USR). 

Historien om Rally Sweden börjar dock redan efter andra världskrigets slut, då Kungliga 

Automobil Klubben (KAK) skapade ett tävlingsarrangemang som kallades Svenska Rallyt till 

Midnattssolen. År 1975 slog KAK ihop sig med Värmland Runt och tillsammans skapade de 
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Svenska Rallyt, som 15 år senare blev ett eget bolag. Innan år 1990 hade körsträckan varierat 

varje år, men nu fastställdes en sträcka i mer snösäkra förhållanden (Andersson & Hofer 2005). 

Det var själva startskottet för det som Rally Sweden står för idag, ett vinterrally på de 

värmländska vägarna. De ekonomiska intäkterna fick en stor betydelse för de inblandade 

kommunerna och började även att spela en viktig roll i svensk turismexport (Andersson & Hofer 

2005). Bakgrunden till svenska rallyt, Rally Sweden, blir relevant i förhållande till att kunna göra 

en enklare jämförelse mellan då och nu. Statistiken som genomfördes då är också intressant att 

använda som underlag för att se hur rallyt har påverkat destinationerna och dess besöksnäring. 

 

Världsmästerskapen i rally (WRC) är en lång turné där deltävlingar genomförs i 16 länder, Sverige 

och Värmland är en av dessa platser. Folkfesten, som Rally Sweden också är, är det enda 

vinterrallyt i WRC vilket gör deltävlingen i Värmland unik. För Sveriges del är evenemanget 

landets största årligen återkommande, där över 200 000 åskådare tar sig hit och på TV tittar 

närmare 100 miljoner människor världen över (Rally Sweden 2019b). Under ett halvår innan 

rallyevenemanget arrangeras ska även många samarbetspartners i företag och kommuner till Rally 

Sweden samverka för att sedan under totalt fyra dagar få till ett lyckat rallyevenemang. Planering 

är grunden för att lyckas med arrangemanget av ett event och desto större event, desto mer 

planering och ansträngning krävs (Shone & Parry 2013). Som evenemang är även Rally Sweden 

unikt då eventet inte utspelar sig på enbart en plats under en dag, utan det arrangeras på flera 

platser under flera dagar och i totalt två länder. Som studie och relevans till arbetet är Rally 

Sweden och svenska rallyt därför ett exemplariskt fall som ger möjlighet till att undersöka på 

vilka sätt ett sådant omfattande, och utåt sett komplicerat, evenemang använder sig av ämnet 

planering i samverkan med ett flertal aktörer. Lika viktigt blir det att undersöka vilken ekonomisk 

påverkan ett sådant omfattande evenemang kan bidra med till en plats.  

 

1.2 Problemformulering  

Getz och Page (2016) skriver att evenemang som planering för turism kan användas som en 

metod och att evenemang skapar bättre förutsättningar för besöksnäringen på en plats. 

Fredriksson och Larsson (2011) har ett liknande resonemang om att sportevenemang blir allt 

mer populära och kan vara en bidragande faktor till ökad besöksnäring på en plats. Rally Sweden 

är ett sportevenemang och en tävling som arrangeras på flera orter i Värmland, där många 

aktörer och sponsorer är involverade i planeringsprocessen (Rally Sweden 2019c). Effekter och 
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utmaningar av evenemang kan ge ny kunskap om samverkan kopplat till evenemangets potential 

till samhällsuppbyggnad (Fredriksson & Larsson 2011). Rally Sweden förhåller sig inte enbart till 

en plats vilket bland annat påverkar planeringen med logistik. Rally Sweden är också till skillnad 

från alla andra WRC deltävlingar ett privat företag som samarbetar med flera offentliga aktörer, 

vilket eventuellt kan generera vissa utmaningar när det kommer till planeringsprocessen i fråga 

om god interaktion sinsemellan. Som följd blir det nödvändigt att studera kring om 

besöksnäringen kan bli ekonomiskt jämnt fördelad när flera platser är inkluderade och ska 

samverka i ett och samma evenemang.  

1.3 Syfte  

Syftet med arbetet är att undersöka hur planeringen inför Rally Swedens evenemang ser ut och 

om platsernas besöksnäring påverkas ekonomiskt av evenemanget.  

1.4 Frågeställningar  

1. Hur arbetar Rally Sweden med planering inför evenemanget?  

2. Hur ser interaktionen och samarbetet ut mellan Rally Sweden och de offentliga 

och privata aktörerna?  

3. Hur påverkas besöksnäringen ekonomiskt i de olika kommuner som är en del av 

rallyt? 

 

1.5 Disposition 

Arbetet har en inledande del där syfte, problemformulering och frågeställningar redovisas. Vidare 

följer en huvuddel där studiens teman redovisas, teori och tidigare forskning klargörs, vilka 

metoder som har använts för att nå ett objektivt resultat och ett empiriavsnitt. I den sista och 

avslutande delen redovisas analys och de slutsatser vi drar av studien.  

1.6 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa oss genom att utesluta intervjuer med besökare på platsen då vi ansåg att 

det enbart skulle ge oss en mindre inblick om den tredje frågeställningen. Säsongen för Rally 

Sweden är i februari vilket innebär att vi heller inte hade haft någon chans att intervjua besökare 

på plats. Vi har också fokuserat på hur besöksnäringen enbart påverkas ekonomiskt för att 
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begränsa studiens omfattning. De aktörer vi valt att kontakta är privata och offentliga då vi ansåg 

att de var de mest essentiella till studien.  
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2. Teori 
I detta kapitel presenteras tre huvudrubriker vilka agerar som teman som baseras på relevanta begrepp för vår 

studie i samhörighet med frågeställningarna. Vi redogör för tidigare forskning baserat på begreppen 

evenemangsturism, sportevenemang, planering, besöksnäring, aktörer, “mixed market” och infrastrukturens 

betydelse för turism. Den sammanställda teorin redovisas under de tre huvudrubrikerna “planering inför 

evenemang”, “aktörer och samarbetspartners” samt “påverkan på besöksnäring”. Dessa begrepp och 

huvudrubriker kommer frekvent att användas genom hela uppsatsen. Undantaget i teorikapitlet är att det finns 

underrubriker till huvudrubrikerna med anledning att klargöra viss information och dess relevans för studien.   

 

2.1 Planering inför evenemang  

Studien baseras på hur Rally Sweden arbetar med planering inför deras evenemang. På grund av 

det blir operationen och den generella innebörden av planeringen inför ett event väldigt essentiell 

till studien.  

 

Evenemang som planering för turism är en metod som kan användas för att skapa bättre 

premisser för besöksnäringen på en plats (Getz & Page 2016). Tillika behövs det en systematisk 

och strategisk planering för att utveckla evenemangsturismen på platsen. Planering är grunden 

för att lyckas med arrangemanget av ett event, men planeringen ska inte vara en strikt plan utan 

ska användas som en guide (Shone & Parry 2013). Event management är även det numera en 

viktig aspekt i planeringen inför ett evenemang (Robinson et.al 2013). Getz och Page (2016) 

beskriver en modell som utgör beståndsdelarna för planering i event management. 

Planeringsmodellen kallas för EMBOK- modellen och inkluderar fem teman som är administration, 

design, marknadsföring, operation och risker. Alla har vardera några underrubriker som kan 

appliceras i planeringen inför evenemang. Under “operation” förekommer exempelvis besökare, 

kommunikation, infrastruktur, logistik, deltagare, plats och teknik. Operationen syftar till dessa 

system ovan då de måste tas i beaktning för att överhuvudtaget kunna göra det möjligt att 

producera ett event. Det behöver också inneha gott om planeringstid då dessa aspekter kommer 

att beröra eventet konstant under de dagar som det pågår (Getz & Page 2016).  
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2.1.1 Planeringsprocessen  

För att undersöka planering för turism i förhållande till evenemang är det av intresse att veta hur 

en allmän planeringsprocess är uppbyggd och vilka steg som bör följas för att med största chans 

nå ett lyckat resultat.  

 

I planeringens första skede behöver ett intresse skapas hos människor som gör att de vill vara 

involverade. En tankeprocess tar form och alla möjligheter och utmaningar som kan tänkas 

komma med evenemanget granskas och utvärderas. Vid planering av ett stort event är det 

mycket som bör finnas i åtanke, speciellt om eventet innehåller flera olika sektioner eller 

tävlingar. Om de även innefattar öppningscermonier och avslutningscermonier krävs det ännu 

mer planering. Med andra ord, desto större event desto mer planering och ansträngning krävs det 

av de involverade. Ett måste för alla event är att det finns en ansvarig för eventet som sedan 

delar upp ansvarsområden och vilka tillvägagångssätt som ska användas. Det är också viktigt att 

undersöka vilka konkurrenter som finns, undersöka möjliga datum för evenemanget, vilka 

kostnader som kommer att uppstå och hur mycket personal som behövs för att genomföra det. I 

nästkommande steg i processen handlar det främst om att undersöka den potentiella besökaren, 

vilken typ av besökare som ska lockas till eventet och hur många besökare som kan tänkas delta. 

En annan viktig del i planeringen är den finansiella delen, där det första steget är att välja om 

eventet ska gå med vinst eller inte. Beroende på utfallet krävs det noggrann planering vid 

bestämmelse av biljettpriser och beräkning av övriga kostnader, där även marknadsföring ingår. 

Marknadsföringen i sig kräver en egen plan då den är viktig för att människor ska bli medvetna 

om att eventet existerar. Oftast kostar det mycket pengar att finansiera marknadsföring för en 

produkt. Det sista steget i planeringsprocessen är utvärderingen, där dels en noggrann granskning 

bör göras. Det är viktigt att de inblandade får uttrycka vad som upplevdes gick bra och mindre 

bra och att detta sedan noteras. Detta görs framförallt för att vid nästa tillfälle kunna utgå från de 

föregående utvärderingarna vid planeringen. Sedan är det viktigt att alla resterande kostnader 

som exempelvis löner och fakturor betalas, och att allt fysiskt som har tagit upp plats på allmän 

yta ses över och tas ned. Gör man ett årligen återkommande event kan det också vara till sin 

fördel att tacka alla involverade aktörer, men framförallt volontärer så att de kan tänka sig att 

komma tillbaka igen (Shone & Parry 2013).   
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2.1.2 Logistik  

Planering av event innefattar en förståelse av logistiska förutsättningar och begränsningar. Rally 

Swedens evenemang förflyttar sig mellan flera platser under de dagar som det pågår. Av den 

anledningen blir det relevant att ta reda på i teorin hur planeringen med logistik bör genomföras 

och vilka problem som kan uppkomma.  

 

Shone och Parry (2013) diskuterar kring logistik och hur viktigt det är att en god planering 

innehar logistikfrågor inför ett evenamang. Vid planering av logistik måste hänsyn tas till hur 

flödet av utrustning och varor ska gå till. Det är av stor betydelse då vissa varor måste infinna sig 

på en specifik plats vid en specifik tidpunkt. Vid ett stort omfång av utrustning och varor som 

ska vara på olika platser kan det krävas en egen plan för enbart denna del. Det problematiska 

med logistiken är att om den inte finns på plats när den behövs är det ofta svårt att lösa 

problemet i sista minut och om det går att lösa är det förmodligen dyrt. Logistik innebär dock 

inte enbart att materialet ska vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, utan det innefattar även 

människor och fordon. Flödet av besökare, deltagare, volontärer och anställda som ska ske under 

evenemanget måste också fungera på ett smidigt sätt (Shone & Parry 2013). Det är även 

väsentligt att planeringen innehar evakueringsplan av platsen, parkeringsmöjligheter och visar 

tillgänglighet via exempelvis skyltar som leder besökarna till rätt plats (Getz & Page 2016).  

 

2.2 Aktörer och samarbetspartners  

Rally Swedens evenemang utspelar sig i ett flertal värmländska kommuner vilket gör att ett 

samarbete med kommunala aktörer borde vara nödvändigt. Likaså med övriga privata aktörer då 

rallyt bland annat mottar finansiering från några av dem. Genom att anställa volontärer 

klassificerar Rally Sweden sig även i den icke vinstdrivande sektorn, och det blir därför essentiell 

kunskap att anamma i arbetet.  

 

För att evenemangsturismen ska kunna utvecklas behövs det samarbete från lokala, nationella 

och regionala turist- och sportorganisationer. Genom ett sådant partnersamarbete mellan 

offentliga och privata aktörer finns det större chans till positiva effekter för destinationens 

besöksnäring (Fredriksson & Larsson 2011). Det som krävs för att fortsätta med utvecklingen 

och fortgå krävs det att olika aktörer arbetar tillsammans för att skapa en produkt av intresse hos 

turisterna. Enligt Andersson och Getz (2008) delas dessa olika aktörer upp i tre olika grupper 
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vilka är privata företag, offentliga aktörer samt icke vinstdrivande företag. Hos de privata företagen 

handlar det om att skapa relationer till kunder och leverantörer för att i nästa steg kunna få ut en 

vinst. Hos de offentliga aktörerna ses det istället som ett måste till att bidra med kultur och 

fritidsaktiviteter till exempelvis en kommun. I de icke vinstdrivande företagen och organisationer 

är det ett ideellt intresse som har skapat organisationen vilket innebär att majoriteten av de 

inblandade arbetar som volontärer. Att dessa tre aktörer har olika krav och synsätt innebär också 

att det kan skapa problem i samarbetet och då framförallt när det kommer till hur en potentiell 

vinst ska fördelas. Skillnaderna som uppstår mellan dessa olika aktörer är att de privata företaget 

fokuserar på vinsten av evenemanget och om det inte blir någon vinst finns det inte längre något 

syfte med att driva vidare eller utveckla projektet. Skillnaden om det är ett icke vinstdrivande 

företag som står som ansvarig är att det inte spelar så stor roll hur mycket pengar som tjänas in 

eller hur bra det går, utan man kan fortfarande se ett syfte i att driva vidare och utöka projektet. 

Hos en offentlig aktör har budgeten en avgörande roll  och det kan därför vara svårt att 

expandera eventet oavsett om det går bra eller ej (Andersson & Getz 2008).   

 

2.2.1 Volontärer och sponsorer  

Sponsring och volontärer är två begrepp som blir relevanta för studien tack vare omfånget på 

Rally Swedens evenemang. Vi behöver veta hur dessa två begrepp påverkar planeringsprocessen 

och hur beroende evenemanget är av dessa.  

 

Flera författare diskuterar vikten av samarbete och aktörer (Andersson & Getz 2008 ; Robinson 

et.al 2013). Volontärer är en viktig nyckelfråga i framgångarna som präglas för event och den 

ideella sektorn. Det krävs hårt arbete och tillit från samhällets volontärer för att försäkra sig om 

att eventet går som planerat, och många event skulle därför inte klara sig utan denna hjälp. 

Statistik från år 2003 (Berger 2003) visar att Uddeholm Swedish Rally var beroende av volontärer 

och att värdet av volontärerna nästan steg till 6.6 miljoner kronor. Det representerar omkring 

40.000 timmar och 3150 volontärer som arbetade under rallydagarna år 2003. En annan viktig del 

i eventets planering är sponsorer och partners. Liksom att ett event inte skulle klara sig utan 

volontärer är detsamma som med sponsorer. Sponsring innefattar idag en stor marknad och 

företag ser det som en investering till sina egna affärer då många fördelar finns, exempelvis 

kännetecken mellan företagets logga och eventet, som kan användas i sin egna marknadsföring 

(Robinson et.al 2013). Men det är också lika viktigt att det finns ett syfte för sponsorn att vara en 
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del av eventet, att det måste kännas relevant och att företaget som sponsrar får ut något av det. 

Oftast ges sponsorerna några fördelar av att vara sponsorer, exempelvis VIP områden och några 

biljetter till eventet. Om ett event lockar en större publik väcker det ett större intresse hos 

sponsorerna (Shone & Parry 2013). 

 

2.3 Påverkan på besöksnäring 

Hur besöksnäringen påverkas av Rally Sweden är essentiell att veta på grund av evenemangets 

mångfaldiga bredd mellan värmländska städer. Begreppet blir därför relevant till studien på grund 

av den påverkan som sportevenemang kan bidra med på en plats besöksnäring.  

 

Richards och Rotariu (2015) menar på att det finns stora möjligheter för en plats eller destination 

att skapa ekonomisk tillväxt och en större attraktivitet till platsen genom att arrangera kultur eller 

sportevenemang. Genom att få platsen att starkt förknippas med ett eller flera särskilda events 

skapas en bättre förutsättning för en långsiktig och blomstrande besöksnäring. Fredriksson och 

Larsson  (2011) överensstämmer med föregående kring att sportevenemang blir allt mer populära 

och att det kan vara en stark bidragande faktor kring ökad besöksnäring. Fredriksson och 

Larsson (2011) skrev också att en destination kan uppmärksammas och anses attraktiv i olika 

sammanhang, men detta helt beroende på vems perspektiv som är i fokus. Dock kan även 

problem uppkomma, exempelvis att eventet är populärt i början bland besökare och utövare 

men sen avtar efter några år. Därför menar Richards och Rotariu (2015) på att evenemangen 

också bör belysa platsen i fråga i sin marknadsföring för att skapa besöksnäring vid sidan av 

eventet.  

 

Berger (2003) redovisar statistik angående gästnätter som genomfördes under Uddeholm 

Swedish Rally år 2003. Statistiken visar att de flesta som besökte rallyt valde att bo på 

kommersiella boenden som hotell, vandrarhem och stugor. Statistiken visar också att många 

utländska besökare reste till Sverige för att att för första gången se på rallyt vilket också skapade 

ett större mediaintresse än tidigare, och att de internationella besökarna är de som också 

spenderar flest pengar under rallydagarna. Andersson och Hofer (2005) tydliggör vilken bransch 

det är som gynnas mest i näringslivet i förhållande till Uddeholm Swedish Rally, som är 

föregångaren till Rally Sweden. Logi i form av hotell, vandrarhem och andra boendealternativ är 

de som vinner mest i ekonomiska aspekter på evenemangets nationella och internationella 
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besökare. Rally Sweden arrangeras på en tidpunkt som officiellt betraktas som “off season” 

(Getz 2007). Andersson och Hofer (2005) menar på att den anledningen, trots närheten till 

skidanläggningar, gynnar logibranschen än mer då rallyts besökare inte behöver konkurrera om 

sängplatser med högsäsongsturister.  

 

2.3.1 Sportevenemang och sportturism 

Sportarenor har en betydelsefull innebörd i sammanhanget på grund av evenemangets ständiga 

rörelse. Det blir en viktig ståndpunkt att undersöka på vilka sätt Rally Sweden utformar sina 

arenor då de spelar en viktig roll till evenemangs festliga stämning vid sidan av sportaktiviteten.  

Rally Sweden är ett sportevenemang, och därför behövs även en generell uppfattning om vad 

sportturism är inkluderas i arbetet.  

 

Ämnet sportevenemang innehar i dagens läge en stark tillväxtprocess, där antalet ökar i både 

besökare och deltagare, därmed finns det en attraktivitet för destinationer att genomföra 

satsningar på sportevenemang för att tillfredsställa kortsiktiga ekonomiska mål. En essentiell 

anledning till varför människor väljer att besöka sportevenemang allt oftare är för att få uppleva 

en feststämning tillsammans med andra, det skapar en samhörighet som visar på att det sociala 

har blivit minst lika viktigt som själva sportaktiviteten. Det sociala spelar även en roll på själva 

evenemangsarenan, vilket har blivit en samlad mötesplats för att umgås och inte bara genom att 

passivt ta del av sporten (Fredriksson & Larsson  2011). Den ekonomiska delen har stor vikt för 

industriella länder och inkluderar olika teman inom sportturismen. Det första temat benämns 

som aktiv sportturism och innebär ett aktivt och motiverat resande på sin fritid för att delta i 

fysiska aktiviteter. Det andra temat kallas evenemangssportturism, vilket innefattar enkelheten i att 

betrakta fysiska aktiviteter. Det tredje och sista temat benämns som nostalgisportturism, vilket 

innebär besök till attraktioner som förknippas med fysiska aktiviteter. Ett evenemang kan bidra 

till attraktivitet från alla tre grupper, exempelvis OS som attraherar aktiva sportutövare, åskådare 

och nostalgisportturister till gamla arenor (Fredriksson & Larsson  2011). Av den anledningen 

menar Fredriksson och Larsson  (2011) att strategisk planering spelar en ytterst central roll i 

planeringen av sportturism.  
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2.3.2 Infrastrukturens betydelse för turism 

Många turister och deltagare färdas på de värmländska vägarna under eventets pågående dagar, 

därför blir teorin viktig i det sammanhang som berör samarbetet mellan Rally Sweden och 

kommunala aktörer- hur och när aktörerna bäst förbereder dessa vägar inför evenemanget.  

 

Infrastruktur är en essentiell länk mellan besökare och destinationer som gör det möjligt för 

besöksnäringen att utvecklas (Fredriksson & Larsson  2011). Men vägar som byggs för att 

underlätta för människors rörlighet är inget nytt fenomen. Vägarna och rutterna som planeras är 

av stor betydelse inom turismen men det ses ofta som en färdsträcka mellan attraktioner. I vissa 

fall placeras vägarna i vacker natur eller bland uppseendeväckande arkitektur för att bidra till 

turistens upplevelse. Syftet med vägarna är inte enbart att färda turister från en plats till en annan 

utan det ska också bidra med skyltning, broschyrer och information som kan komma att bjuda in 

till spontana stopp längs vägen som i sin tur bidrar till besöksnäringen (Antonsen & Jacobsen 

2013).  
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3. Metod  

I metodavsnittet presenteras och motiveras den metod som använts för att genomföra undersökningen och för att ta 

fram underlag till de valda forskningsfrågorna. Här presenteras också de tillvägagångssätt som använts för urval 

och intervjuer. Samt en analys av det valda materialet, etiska reflektioner, trovärdigheten och relevansen hos 

metoden. 

 

3.1 Val av metod 

I relation till det syfte och de frågeställningar som denna studie innefattar har en kvalitativ metod 

valts. Sju intervjuer med ostandardiserade frågor har genomförts för att skapa en djupare 

förståelse för evenemangsplanering och hur samarbetet mellan olika aktörer inom Rally Sweden 

ser ut. Metoden dokumentanalys har också använts för att granska de sekundära källor som har 

använts som kompletterande material.  

 

3.1.1 Kvalitativ metod  

För att kunna besvara de valda frågeställningarna och syftet har en kvalitativ metod använts och 

ostandardiserade intervjuer genomförts. I en kvalitativ metod är syftet att söka efter djupgående 

information och leta efter sammanhang. I denna studie utfördes kvalitativa intervjuer vilket 

innebär att det läggs mycket fokus på interaktionen mellan informant och forskare. Forskaren 

formulerar ett frågeformulär som denne kan använda som utgångspunkt under intervjun, men 

det finns utrymme att byta plats, lägga till eller ta bort frågor under intervjuns gång. I denna 

undersökning formulerades det ostandardiserade intervjufrågor (se bilaga 1), vilket innebär att 

det finns möjlighet för informanten att ge öppna svar och diskutera runt frågan (David & Sutton 

2016). Valet av denna metod byggdes på intresset för en djupare förståelse för hur samarbete och 

interaktion ser ut mellan olika involverade aktörer. Det sågs också som en fördel att genomföra 

intervjuer för att kunna träffa och samtala med aktörerna, samt möjligheten att kunna ställa 

följdfrågor och eller göra förtydliganden under intervjuns gång.  

 

Utifrån de syfte som vi formulerat valde vi att dela upp våra frågeställningar utifrån tre teman, 

dessa är “planering för evenemang”, “aktörer och samarbetspartners” och “påverkan på 

besöksnäringen”. För att kunna besvara våra frågeställningar valde vi bland annat att göra 
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intervjuer. I dessa intervjuer frågade vi samtliga av informanterna om alla tre teman, då vi ville 

höra synpunkter från olika infallsvinklar (se bilaga 1). I intervjuerna med kommunerna använde 

vi oss av samma frågeformulär, som täckte in alla tre teman. I intervjun med Rally Sweden 

använde vi oss av nästan samma frågeformulär, men i denna intervju valde vi att fokusera lite 

mer på planeringsprocessen. I frågeformuläret för intervjun med Visit Värmland var det ungefär 

samma frågor som kommunernas, fast med mer fokus på regionen och dess påverkan av 

evenemanget. Anledningen till detta är för att Rally Sweden är huvudarrangör vilket gjorde att vi 

förmodade att de har mest information om planeringsprocessen och hur de går tillväga med 

aspekter som exempelvis logistik och samarbeten.  

 

3.2  Intervjuerna  

För att generera kvalitativt empiriskt material till studien har ostandardiserade intervjuer 

genomförts med utvalda aktörer som Rally Sweden men även med aktörer som har en stark 

anknytning till evenemanget (se tabell 2). Som det första steget i processen kontaktades alla 

aktörer via mejl, i detta mejl klargjorde vi vilka vi var, vad syftet med att kontakta dem var och att 

det hade varit till stor hjälp om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Det framgick 

även vad huvudämnena för intervjuerna var för att kunna förbereda dem på vad frågorna 

handlade om, men också för att ge dem möjlighet att guida oss till en mer lämplig person om det 

behövdes. Målet var att göra så många av intervjuerna som möjligt ansikte mot ansikte då det ger 

möjlighet att läsa av kroppsspråk och ansiktsuttryck (David & Sutton 2016), men på grund av att 

distansen till vissa av de utvalda företagen/kommunerna var relativt lång fick istället vissa 

intervjuer genomföras via telefon eller mejl. De intervjuer vi genomförde via mejl var på grund 

utav att informanterna hade ont om tid och hellre valde att svara på frågorna via mejl istället för 

telefon. Fördelen med att genomföra intervjuer via mejl är framförallt på grund av tidsbrist. De 

nackdelar som finns med att använda sig av mejl är att mejlkonversation idag är väldigt vardagligt 

och att det på grund av det eventuellt inte läggs så mycket tid och engagemang vid svaren (Burns 

2010). Vi upplevde att de flesta svaren på mejl blev relativt korta och inte så utvecklande. Det 

blev också svårare att känna sig bekväm i att ställa följdfrågor, vilket vi också tillslut uteslöt. De 

intervjuerna vi gjorde via telefon var framförallt på grund av den långa distansen och 

informanterna hade möjlighet att genomföra en telefonintervju. Vid telefonintervjuerna användes 

även här ljudinspelning via datorn för att inte gå miste om viktig information. Att genomföra en 
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intervju via telefon innebär att det finns risk att gå miste om gester och kroppsspråk, som i sin 

tur exempelvis kan leda till att oklarheter inte uppfattas (Byrmon & Bell 2017). Vi upplevde att 

telefonintervjuerna gick bättre att genomföra än de via mejl, då det kändes mer naturligt och på 

så sätt enklare att föra en konversation där följdfrågor kunde inkluderas.  

 

3.2.1 Etik  

Innan intervjuprocessen började formulerades ett informationsbrev och en samtyckesblankett 

utifrån den nya GDPR-lagen, där information angående behandling av personuppgifter utifrån 

nationella föreskrifter och informanternas rättigheter till att avbryta intervjun framkom. Innan 

intervjuerna via telefon och mejl skedde skickades informationsbrevet och samtyckesblanketten 

till intervjupersonen, som signerade den och skickade tillbaka den innan intervjun började. Vid 

de fysiska intervjuerna som skedde ansikte mot ansikte, skedde det en introduktion där vi tackade 

för deras deltagande och gick igenom den information som fanns i informationsbrevet och de 

fick sedan signera samtyckesblanketten. De fick även information om att de finns möjlighet att ta 

del av arbetet när det är färdigt. Vid de intervjuerna som skedde muntligt användes 

ljudinspelning via dator för att försäkra om att ingen viktig information missades och för att ha 

möjlighet att lyssna på intervjuerna igen, men även för att få en uppfattning om hur vi själva för 

oss muntligt, är otydliga eller dylikt. Detta skedde också i samtycke med informanterna. De 

inspelade intervjuerna transkriberades och materialet analyserades med tematisk analys och 

presenterades resultatet.   

 

3.3  Urval  

Den information som har framtagits som primärdata är från de intervjuer som genomförts. I 

urvalet för denna process lades vikten på att de informanter som tillfrågades skulle kunna bidra 

med sin kompetens och erfarenhet inom ämnet, det gjordes därför ett selektivt urval (David & 

Sutton 2016). Det var i huvudsak företag och kommuner som har en tydlig koppling till Rally 

Sweden men som också har en avgörande roll för att evenemanget ska gå att genomföra som 

tillfrågats. Dessa aktörer ansågs kunna bidra med olika synvinklar angående planering, 

samarbeten och besöksnäring till forskningen. Detta innebar att alla involverade kommuner (se 

tabell 1), de två största samarbetspartnerna, Visit värmland och Rally Sweden kontaktades. 

Kommunerna som ansågs ha en mer betydande roll och extra viktiga att få kontakt med var 

Sunne där högkvarteret är placerat under rallyt, Torsby där serviceplatsen är placerad och 
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Karlstad där invigningen hålls. Men viktigast var att få kontakt med Rally Sweden då dem är 

huvudarrangörer av eventet.  

 

De två största sponsorerna till Rally Sweden, vilket är Swecon och Skruvat,  kontaktades också 

för att vi ville ha en tredje infallsvinkel i samarbetet och planeringen. Kontaktpersonerna gav 

klartecken för att genomföra en intervju men efter att samtyckesblanketterna var signerade och 

frågorna hade vidarebefordrats till kontaktpersonerna fick vi ingen respons. Då vi fått bra 

respons från de övriga intervjuinformanterna kände vi att det underlaget var tillräckligt och valde 

därför att utesluta ytterligare försök att få kontakt med dessa informanter.  

 

I tabellen nedan presenteras de informanter som har intervjuats och deras positioner i syfte att 

skapa en större förståelse för deras kunskap och relevans till de valda forskningsfrågorna.  

Informant   Företag/ 
aktör 

Position   Datum   Typ av 
intervju  

Intervjutid  

Informant 1   Rally Sweden   
 

Spectator 
manager & 
logistic 
coordinator  

2019-05-09  Ansikte mot 
ansikte 

30 min  

Informant 2  Karlstad 
kommun 

Näringslivs- 
strateg  

2019-05-15  Ansikte mot 
ansikte 

20 min  

Informant 3  Sunne 
kommun  

Fritidschef   2019-05-09  Mailintervju           x  

Informant 4  Hagfors 
kommun 
 

Turism- 
ansvarig  

2019-05-13  Telefon- 
intervju  

20 min  

Informant 5  Åsnes 
kommun 

Special- 
rådgivare  

2019-05-09  Mailintervju          x  

Informant 6  Torsby 
kommun 
 

Näringslivs- 
chef  

2019-05-09  Telefon- 
intervju 

20 min  

Informant 7  Visit 
Värmland  

VD Visit 
Värmland 

2019-05-14  Mailintervju          x 

Tabell 1 - presentation av informanter.  
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3.4 Dokumentanalys  

Dokumentanalys används framförallt föt att utvärdera och granska dokument, dessa dokument 

kan vara både fysiska och elektroniska. Syftet med dokumentanalys är att förstå och använda den 

kunskap som redan finns. Dokumentanalys kommer framförallt till användning vid kvalitativa 

undersökningar där syftet är att göra tydliga beskrivningar av ämnet. Dokumentanalys fungerar 

även bra att använda tillsammans med andra metoder. Att använda sig av dokumentanalys är ett 

effektivt sätt att samla information på, dels för att de handlar om att välja ut den relevanta data 

som finns men också för att det finns väldigt mycket data tillgängligt. Samt att det är ett väldigt 

kostnadseffektivt sätt att samla in data. De nackdelar som finns med att använda sig av 

dokumentanalys är att den data som är insamlad i de flesta fall inte är insamlad i forskningssyfte 

och kan därför inte svara på forskningsfrågan direkt (Bowen 2009). Vi har använt oss av 

dokumentanalys på de hemsidor som vi har använt oss av i datainsamlingen. Det är framförallt 

Rally Swedens hemsida som har använts, här för att hitta historia och fakta om evenemanget, 

tävlingsinformation och information om samarbetspartners. Dessa delar valde vi att använda för 

att de var relevanta och gav oss en djupare förståelse för evenemanget och dess tävlingar. För att 

finna statistik om gästnätter och för att styrka det informanterna berättade använde vi oss av 

SCBs statistikdatabas om gästnätter. Vi analyserade statistiken utefter höjningar och sänkningar 

vid olika månader, främst februari månad, och under 10 år bakåt. Dock ska tilläggas att Rally 

Sweden anordnas på en aktuell skidsäsong som mycket väl kan påverka statistiken över 

gästnätter. Det är också viktigt att ta i beaktning att det enbart är kommersiella nätter som 

beräknas från SCB.  

 

3.4.1 Insamling av sekundärdata  

Vid valet av ämne ansågs det intressant och relevant att kontakta Rally Sweden som är den 

drivande faktorn i detta evenemang, och genom att besöka deras hemsida var det sedan möjligt 

att finna information angående vilka kommuner som är involverade och vilka som är deras 

största samarbetspartners. Genom sökmotorn Google var det sedan möjligt att hitta varje enskild 

kommun och samarbetspartners kontaktuppgifter. Det fanns framförallt ett intresse av att 

kontakta de olika kommunerna och samarbetspartnerna för att kunna undersöka deras roll i 

evenemanget. Vad gäller samarbetspartners (Skruvat & Swecon) kontaktades dessa och det gavs 
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ett godkännande att göra intervjuer och GDPR blanketten signerades, men sedan fick vi ingen 

återkoppling från kontaktpersonerna angående våra frågor.  

 

I tabellen nedan presenteras de sekundära källor som har använts under arbetets gång.  

Deltagande 
aktörer  

Beskrivning  Använda 
hemsidor  

Använda delar 
från hemsidor  

Hämtat 

Rally Sweden   Historia, fakta, 
samarbets- 
partners och 
aktörer.   

https://rallyswe
den.com/ 

Använda delar: 
samarbetspartne
rs, historia och 
fakta, tävlingen  

2019-05-10  

SCB  Antal gästnätter i 
Värmland under 
februari.   

www.scb.se 
 

Använda delar: 
statistik gäst- 
nätter Värmland 

2019-05-13  

Tabell 2. Presentation av våra sekundära källor  

 

3.4.2 Analys av data  

För att analysera datan som samlats in har en tematisk analys genomförts. Tematisk analys 

handlar framförallt om att se samband och förstå de olika teman eller strukturer som finns i det 

materialet som har samlats in. Det första steget i processen är att lära känna den data som 

samlats in, detta görs bäst genom att läsa igenom den och söka efter mönster och teman. Om 

den data som har samlats in är verbal är det viktigt att denna överförs till text (Braun & Clarke 

2006). I detta steget transkriberade vi de inspelade intervjuerna och läste igenom texterna. I det 

andra steget är syftet att formulera preliminära koder som baseras på de största och mest 

generella rubrikerna som har upptäckts under läsningen. Ett utdrag eller en del av texten kan bli 

kodad flera gånger eller inte alls, detta beror helt på vilka olika rubriker som uppstår och hur de 

olika delarna av texten passar in i förhållande till rubrikerna (Braun & Clarke 2006). I detta steget 

av processen framtogs de tydligaste och mest återkommande koderna.  

 

I det tredje steget är fokuset på att se sambanden mellan de olika koderna för att sedan kunna 

dela in dem i olika teman. I detta steget är det bra att använda sig av tankekartor eller dylikt för 

att lättare kunna skilja på de olika koderna (Braun & Clarke 2006). I detta steget skrev vi upp alla 

olika koder som framkommit och påbörjade skapandet av en tabell och försökte se sambanden 

mellan dem (se tabell 3). I nästa skede sker en granskning av de teman som har tagits fram, vissa 
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av temana kanske går att dela upp i mindre teman, eventuellt går det att skapa nya teman. Samt 

att de koder som inte hör till något tema ska i detta skede jämföras med redan befintliga teman 

för att se om de kan passa in, annars utesluts de från analysen (Braun & Clarke 2006). I detta 

steget var vi ganska säkra på vilka teman vi skulle använda oss av, och ett av de temana som 

framkommit ströks, då vi inte såg någon relevans eller koppling till den undersökning som vi 

gjorde. Efter detta steget bör forskaren ha en uppfattning om vilka teman som finns, hur de 

fungerar ihop och vilken information som de genererar. Det femte steget i processen handlar om 

att analysera den data som finns inom varje tema för att se vad det fokuserar på för att sedan 

kunna namnge varje tema. Det är viktigt att titta på temana enskilt men också i förhållande till 

varandra, så att de inte överlappar varandra för mycket, eller inte har någon koppling alls. 

Namnet på temat ska direkt klargöra för läsaren vad temat handlar om. I det sjätte och sista 

steget handlar det om att använda sig av de olika temana i den undersökning som görs, detta ska 

göras på ett övertygande sätt (Braun & Clarke 2006). Efter att hela processen hade genomförts 

blev de självklart för oss hur studiens tematisering skulle se ut och vad som passade bäst in i vår 

undersökning och var mest givande.   

 

Tabellen visar utvalda exempel på teman och koder i den tematiska analysen.  

Huvudtema   Undertema   Koder 

Planering   Infrastruktur, logistik, 
kommunikation  

Vägar, Arenor, egna 
evenemang   

Aktörer  Finansiering, sponsring, 
samverkan 

Företagen, tjänster och 
gentjänster, kommunikation  

Påverkan   Logi, livsmedel, restaurang   Konsumtionen ökar, 
förhoppning om återbesökare  

Tabell 3. Presentation av teman och koder.  

 

3.5 Etiska reflektioner  

Vid varje studie uppkommer frågor och ställningstaganden kring etiska ståndpunkter, det kan 

handla om vilken metod som används eller på sättet forskningen används. En del av detta är att 

en forskare alltid ska informera om samtycke när hen involverar andra människor i sin forskning. 

Den kvalitativa forskningen grundar sig i att undersöka på djupet, detta medför också problem 

då det blir svårare att dölja informantens identitet (David & Sutton 2016). Med tanke på 
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GDPR-lagen har samtycke och frivillighet varit i stort fokus i denna undersökning, och det har 

skett en noggrann genomgång av informanternas rättigheter. Genom att alla informanter skriver 

under en samtyckesblankett innan intervjun sker, minimeras risken med att någon känner sig 

utnyttjad eller missförstådd. Om detta ändå skulle ske finns det möjlighet hos informanterna att 

kontakta oss och be att få vissa delar borttagna. Det finns etiska delar att förhålla sig till när det 

gäller förmedlingen och publiceringen av forskningen. I vissa fall vill informanterna vara 

anonyma och detta kräver en fundering angående om forskningen kan publiceras eller inte 

(Larsen 2009). Eftersom att alla tillfrågade informanter frivilligt har skrivit under och sett positivt 

på att vara en del av undersökningen, kan det kopplas till att det finns ett intresse av att se 

resultatet av undersökningen.   

 

Annat som kan betraktas som en etisk reflektion är när forskare gör kvalitativa intervjufrågor. 

Frågorna som ställs till intervjurespondenten kan uppfattas som oetiska och informanten kan ta 

illa vid sig. Det är därför extra viktigt i den etiska synvinkeln att förklara vad studien innefattar 

och går ut på innan forskaren börjar ställa frågorna. Dock kan forskaren gå miste om intressanta 

svar ifall informanten inte blev insatt innan. Av den anledningen kan forskaren istället förtydliga 

att respondenten har rätt att när som helst avsluta intervjun eller avböja frågor (Holme & 

Solvang 1997). Vi upplevde inte det som något problem av relevans under våra intervjuer, kanske 

på grund av att studien inte berör känsliga eller personliga ämnen. Det kan ha gynnat oss i den 

etiska dimensionen vad gällande intervjufrågor, vilket kan ha bidragit till att informanterna var 

mer villiga att ställa upp på en intervju.  

 

3.6 Validitet och reliabilitet  

I genomförandet av en undersökning är det viktigt att undersöka reliabiliteten och validiteten. 

Vid en granskning av reliabiliteten är det studien i helhet som ska granskas. Syftet är att förstå 

om personen hade gett samma svar på frågorna under en annan tidpunkt. Om det uppkommer 

stora fel eller skillnader här kommer detta att påverka analysen av förhållandet mellan de olika 

variablerna (David & Sutton 2016). För att undvika att detta ska ske bör samma person frågas 

vid flera tillfällen, så att en undersökning av de olika svaren sedan kan göras. Detta är dock 

väldigt svårt att lyckas med då det krävs att informanten har möjlighet att vara tillgänglig vid ett 

flertal tillfällen (David & Sutton 2016). Vi anser att det hade varit intressant och att det hade ökat 
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trovärdigheten om vi hade haft möjlighet att göra fler intervjuer under en annan tidpunkt för att 

undersöka hur svaren hade blivit då. Detta var dock inte möjligt på grund utav vår tidspress samt 

informanternas brist på tid.  

 

Validitet handlar framförallt om på vilket sätt det som ska mätas mäts och om det är ett 

trovärdigt resultat (David & Sutton 2016). I den kvalitativa forskningen sker det naturligt att 

forskaren går igenom sina texter ett flertal gånger för att se om de samband och förklaringar som 

tagits fram är relevanta och användbara. På detta sätt granskas validiteten i forskningen noggrant 

och under en lång process. Forskaren måste vara medveten om att det är deltagarna av studien 

som avgör resultatet och det är därför av betydelse av granska deltagarnas relevans. Det kan 

också vara av intresse att låta en forskare utifrån läsa det material som har samlats in för att 

granska validiteten från en annan synvinkel (Creswell & Miller 2000). Informanternas relevans till 

studien är lämpliga på grund av att alla är inblandade som aktörer i planeringsprocessen och 

samverkar med huvudarrangören.  

 

För att kunna fastställa undersökningens trovärdighet finns det fyra kriterier som ska tas i 

beaktning. Dessa fyra kriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftande. Det 

första kriteriet, trovärdighet, syftar framförallt till hur realistisk och sanningsenlig de insamlade 

resultatet är. Överförbarhet syftar till på vilket sätt resultatet är överförbart till andra miljöer och 

människor. Pålitligheten innebär att om samma undersökning hade gjorts med samma 

informanter, med samma metod och med samma syfte, skulle resultatet fortfarande att bli 

desamma. De bekräftande handlar om att visa på att de resultat som samlats in är opartiskt och 

bygger på deltagarnas idéer och tankar och inte på forskarens (Shenton 2004). Vi valde att 

använda oss av intervjuformulär vilket innebar att alla kommuner fick liknande frågor under 

intervjuerna, de andra aktörerna fick dock andra frågor. Eftersom att vi valde att göra intervjuer 

med aktörer som är involverade i projektet och har en drivande roll i det så tror vi att det skapar 

en hög trovärdighet och relevans till vårt resultat. Vi tror även att pålitligheten är hög på grund 

av att det är seriösa informanter som vill dela med sig av den kunskap och erfarenhet de har och 

att de därför hade givit samma svar vid ett annat tillfälle. I vår studie har vi intervjuat totalt sju 

stycken olika informanter. Alla förutom arrangören medverkar och samverkar på något sätt 

under hela planeringsfasen samt under själva tävlingsdagarna. Av den anledningen ger det en 

styrka till studiens trovärdighet i förhållande till frågeställningar och syfte. Dock hade 
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trovärdigheten kunnat stärkas ytterligare om vi som forskare hade haft möjlighet att vara på plats 

och intervjua samma informanter då för att se hur det går till i praktiken och om informationen 

överensstämmer med den vi har nu.   

 

3.7 Metod och källdiskussion  

I denna studie kontaktades samtliga av de kommuner som är involverade i planeringen för 

evenemanget och som på något sätt bidrar till att evenmanget går att genomföra. Visit Värmland 

kontaktades också för att bidra med information angående besöksnäringen och dess påverkan. 

Sedan kontaktades Rally Sweden som är huvudarrangör av evenemanget. Längden på de 

muntliga intervjuerna varierade men mängden information som framkom anser vi vara tillräcklig 

för att kunna besvara frågeställningar och syfte. Intervjuerna gav många olika infallsvinklar och 

perspektiv på planeringsprocessen och på hur samarbetet mellan de olika aktörerna ser ut och 

uppfattas av dem själva. Intervjuerna gav också den information som krävdes angående 

evenemangets påverkan på besöksnäringen i Värmland men även i varje enskild kommun. Vi 

anser att ytterligare intervjuer inte hade bidragit med mer information angående just dessa 

frågeställningar.  

 

Fördelar med en kvalitativ metod och i förhållande till intervjuer är att det ger en djup och 

mycket detaljerad information. Metoden ger också möjligheter att ställa följdfrågor för att 

eventuellt hitta nya infallsvinklar i studien. Våra teoretiska källor gav oss möjligheten att se 

samband mellan olika teorier, då det finns mycket forskning att tillgå kring evenemang. Det var 

även relevant att läsa om utvecklingen av svenska rallyt och Rally Sweden för att försöka hitta 

och se likheter samt skillnader, dock resulterade det enbart i att besöksnäringen gällande 

ekonomiska effekter blev relevant till vår studie. Vi reflekterar också över att det kan vara svårare 

att göra en kvantitativ studie när det inte är högsäsong för eventet och därför inte finns möjlighet 

för oss att besöka det. Frågeställningarna utformades därför efter en kvalitativ metod delvis på 

grund av detta. Det är också svårt att se exakta mätningar på exempelvis statistik med gästnätter 

och vad som  påverkas mest i besöksnäringen ekonomiskt. Det framkommer mest personliga 

uppfattningar och reflektioner från de intervjuade informanterna av vad de anser påverkas mest i 

samhället. En kvantitativ forskning hade eventuellt kunnat ge mer rättfärdiga och specifika siffror 

angående det.  
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4. Empiri  
I det här kapitlet presenteras den empiri vi har tagit fram från sekundära källor som exempelvis Rally Swedens 

hemsida. Men mycket av informationen som redovisas är från våra primära källor vilket är de kvalitativa 

intervjuer vi har genomfört med involverade kommuner samt företaget Rally Sweden. Resultatet redovisas i de tre 

teman som följer arbetet i sammanhang med frågeställningarna och den tematiska analysen.  

 

4.1 Planering inför evenemang 

Informant 1 är Spectator manager och Logistic coordinator på företaget Rally Sweden och 

arbetar främst med frågor och planering som rör all typ av logistik runt eventet, samt har 

huvudansvar för rallyts besökare. Informant 1 menar på att det är väldigt många olika delar som 

måste involveras i planeringen för ett evenemang av denna storlek och därför har företaget valt 

att specificera de anställdas fokusområden. Det krävs bland annat planering för de olika platserna 

som ska byggas upp, som exempelvis olika arenor, huvudkontoret där den mesta tekniken är 

placerad, serviceplatsen och åskådarplatsen. Det krävs också planering så att marknadsföringen 

sker i rätt skede och når ut till rätt målgrupp. Samt att media under evenemanget är på rätt plats 

vid rätt tidpunkt för att få de bästa bilderna och intervjuerna under dagarna. Planeringen för 

logistiken är också av stor betydelse, en anledning till att det finns en ansvarig person på denna 

post, då det i de allra flesta fall handlar om att rätt saker ska vara på rätt plats och därför körs 

mellan olika sträckor på banan. I detta fallet ser informant 1 en stor skillnad i att planera för ett 

evenemang som inte befinner sig på en så stor yta, vid mindre evenemang som företaget 

arrangerar kan de sätta upp banderoller längs hela sträckan, men i detta fall måste de förflyttas.  

 

De delar av rallyt som är stationerade på en plats är arenorna, som byggs upp två veckor innan 

evenemanget äger rum. Det är också stort fokus på att alla människor ska kunna förflyttas till 

olika platser på ett smidigt sätt, med hjälp av skyltning och guidning av volontärer. När racet 

utspelar sig på Färjestadstravet har Karlstad kommun anordnat med skytteltrafik, bussar som går 

mellan torget och travet (Rally Sweden 2019c). Informant 1 lyfter vikten av planeringen för de 

stora antalet besökare, eftersom det ses som extremt viktigt att underlätta för dem men också för 

att skapa ett evenemang för besökaren och inte enbart för deltagarna. Detta skapar inte så stora 

skillnader i den fysiska planeringen för racet, men det adderar en extra planeringsaspekt att ha i 

åtanke. För att underlätta processen för deltagarna vid racet har företaget valt att applicera en 
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tjänst, som gör det möjligt för dem att boka boende via Rally Sweden. Eftersom att det handlar 

om cirka 6000 gästnätter under sju dagar är det också ett stort planeringsarbete. Informant 1 

fortsätter med att förklara, att för att underlätta för privatpersoner har de skapat ett samarbete 

med Nordic Travel, för att kunna guida privatpersoner till andra boendemöjligheter. I 

evenemangets slutskede görs en utvärdering av genomförandet och om några problem uppstått. 

I denna utvärdering ingår en intern rapportering, de olika teamen och klubbarna som varit på 

plats gör också en rapportering om sina upplevelser och ekonomiavdelningen utför den 

ekonomiska rapporten.   

 

De olika kommunerna och klubbarna är också involverade i planeringen och får ansvar för vissa 

delar. Informant 1 berättar att klubbarna ansvarar exempelvis för att förbereda vägarna och vara 

ögonen ute på vägarna och röja undan träd och dylikt. De involverade offentliga aktörerna 

uttrycker sig att de inte har så stora möjligheter att påverka planeringen för evenemanget när det 

handlar om exempelvis vilka sträckor som ska köras eller under vilken vecka som evenemanget 

ska äga rum. I fallet kring vilka veckor som evenemanget berör, hade de flesta kommuner önskat 

att detta kunde ändras så att det inte hade ägt rum under sportlovsveckan. Förutom att hjälpa till 

med de delar som står i avtalet med Rally Sweden, skapar kommunerna också egna evenemang i 

respektive kommuner. Informant 6, näringslivschef i Torsby kommun som arbetar med att 

utveckla och främja näringslivet i kommunen, menar dock på att även fast de inte har möjlighet 

att påverka sträckor eller datum är de involverade i en del av planeringen som berör säkerhet och 

nödsituationer eftersom att det är något som alla är berörda av. Informant 6 nämner också att de 

är aktiva vid planeringen och uppbyggnaden av infrastrukturen vid serviceplatsen som är 

placerad i Torsby, men att det dock redan finns en ram att utgå ifrån då serviceplatsen har 

befunnit sig på samma plats under flera års tid.  Samt att de arrangerar egna mindre evenemang i 

kommunen under den veckan som rallyt pågår, med bland annat öltält och underhållning på 

torget. Det är inte enbart Torsby kommun som har valt att göra på detta sättet utan även 

Hagfors kommun. Informant 4, Turismansvarig i Hagfors kommun, arbetar med frågor som 

berör turism och besöksnäring, berättar att kommunen under en av dagarna anordnar en egen 

folkracetävling med lokala kändisar för att skapa fler event i kommunen. På detta sätt kan de dra 

nytta av dem besökare som har tagit sig till platsen och planera för egna evenemang.  
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Vid själva arenan i Hagfors går det att se bilarna racea ner för slalombacken, samt följa de 

omtalade Colin’s crest hoppet på storbildsskärm (Rally Sweden 2019c ). Informant 2, 

näringslivsstrateg i Karlstad kommun, som främst arbetar med näringsliv och turismfrågor, talar 

om att de delar upp planeringen i två olika delar. Dels handlar det om tävlingen och rallyt, där 

har inte Karlstad kommun så mycket att påverka utan det är främst Rally Sweden som har 

ansvaret. Men kommunen har det stora ansvaret för den sträckan som berör Färjestadtravet och 

planeringen för invigningen. Under lördagen anordnar dem exempelvis en familjedag med 

aktiviteter för barnen, snöskotershow och DJ som sprider feststämning (Rally Sweden 2019c). 

Informant 5, specialrådgivare inom näringslivsutveckling från Åsnes kommun menar även hen 

på att de sträckor som de är ansvariga för har de stora möjligheter att göra de det vill på 

beroende på hur mycket resurser de vill satsa på evenemanget. Detta är något som även 

fritidschefen. Informant 3, som arbetar med att förvalta samt att skapa fritidsaktiviteter inom 

Sunne kommun, har samma erfarenhet och uppfattning om.   

 

4.2 Aktörer och samarbetspartners  

Rally Sweden har många samarbetspartners, men de största sponsorerna Rally Sweden har är 

företagen Swecon och Skruvat. De båda företagen går in och bidrar med mest pengar i tävlingen 

vilket gör att de kallas för “major partners” som betyder att de även får fler förmåner samt 

uppmärksammas mer på olika sätt. Exempelvis har de båda företagen fått två arenor uppkallade 

efter sig, “Swecon Road to Rock” i Torsby och “Skruvat Colin’s Crest” i Hagfors, samt fler och 

större VIP platser åt sina medlemmar. De får även fler och större annonsplatser att 

marknadsföra sig med under evenemanget. De andra samarbetspartners delas in i olika kategorier 

som benämns som official partner, official supplier, hosting region och hosting city (Rally 

Sweden 2019a). Dessa går inte in med lika mycket finansiering och sponsring som de båda major 

partnerna men spelar en lika viktig roll. Rally Swedens spectator manager och logistic 

coordinator informant 1 berättar att sponsorerna är väldigt viktiga för att företaget ska ha råd att 

kunna arrangera rallyt.  

 

Rally Sweden driver tävlingen som ett privat företag, till skillnad från alla andra länder och 

deltävlingar som får bidrag från staten, vilket gör det extra viktigt med sponsorer. Informant 1 

fortsätter med att ge exempel för att förtydliga sponsorernas betydelse, där hon menar på att 
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evenemanget är lika mycket till för besökarna vilket medför ambitionen om att det ska ske andra 

aktiviteter utöver själva sporten vid arenorna som höjer feststämningen. Exempelvis sponsrar 

Skruvat med pulkatävling och Swecon finansierar fyrhjulingskörning och många fler aktiviteter 

runt arenan Colin’s Crest i Hagfors. I intervjun med informant 1 drar informanten slutsatsen att 

sponsorerna spelar en väldigt stor roll i finansieringen även om själva företaget även drar in 

finansiering från biljettförsäljning och dylikt. Vidare berättar informant 1 att när det kommer till 

samarbetet och partnerskapet med kommunerna ser det lite annorlunda ut jämförelsevis med 

sponsorerna. Visit Värmland fungerar som en marknadsföringskanal, vilket blir ett utbyte på lika 

villkor eftersom evenemanget drar nationell och internationell uppmärksamhet till sig vilket Visit 

Värmland gärna använder för att lyfta hela regionen i besöksnäringsfrågor. Informant 7 från Visit 

Värmland berättar just att det mediaintresse som Rally Sweden drar till sig är ovärderlig för 

Värmland som region. Mellan de offentliga aktörerna och Rally Sweden, berättar informant 1, 

finns det ett partneravtal då mycket samarbete kring vägar och arbetskraft är nödvändiga i 

förhållande till både planeringsarbetet och samarbetsfrågor. Mycket av de offentliga aktörernas 

arbete är att se till att vägarna är i ett bra skick, både före och dagarna innan tävlingen. Är det 

mycket snö eller träd som fallit över vägen är det en tjänst som kommunen måste åtgärda men 

med finansiellt stöd från Rally Sweden. De offentliga aktörerna vill även synas i 

marknadsföringen för eventet, så informant 1 menar på att det är mycket tjänster och gentjänster 

sinsemellan vilket också specifikt måste ingå i avtalen mellan aktörerna och Rally Sweden. Det är 

sedan de offentliga aktörerna som i sin tur anställer privata aktörer som motorklubbar, vilka får 

ansvaret att bidra med arbetskraften till eventets dagar i form av medlemmar, fotbollslag och så 

vidare. Under rallyts fyra dagar är det totalt 4500 som jobbar med rallyt på ett eller annat sätt. 

Alla aktörer, volontärer och samarbeten, både små som stora, är därför viktiga i förhållande till 

att eventet ska bli lyckat och vara möjligt att genomföra säger informant 1.  

 

Ett problem som kan uppmärksammas är att deltagarna kan hamna i en mindre process vad 

gäller rallysträckan som genomförs i Åsnes, Norge. På grund av att en rallyt genomförs i två 

länder behöver förarna ansöka om ytterligare en körlicens än det svenska hos det norska 

bilsportförbundet för att vara tillåtna att köra i landet. Det brukar dock inte vara ett ansträngande 

problem menar informant 1, utan säger att förarna och de inblandade förbunden är vana att 

hantera den situationen vid det här laget och sätter inga hinder i vägen i samarbetet med den 

norska kommunen i övrigt.  
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Informant 3, fritidschef i Sunne kommun, säger att han upplever att det finns ett bra samarbete 

mellan kommunen och Rally Sweden. Planeringsfasen för rallyt börjar ett halvår innan själva 

tävlingen vilket gör att kommunerna och samtliga partners blir informerade på ett gemensamt 

möte några månader in på planeringen. Informant 3 menar att det är skönt att tidigt ha koll på 

vad som kommer att ske och i vilka marknadsföringskanaler de kommer synas i. Informant 6, 

näringslivschef i Torsby kommun, anser liksom alla andra tillfrågade kommuner också att 

samarbetet är positivt mellan båda parter. Informant 4, turismansvarig i Hagfors kommun, 

menar på att samarbetet fungerar väldigt väl på grund av att rallyt är ett inarbetat koncept där 

inblandade föreningar och kommuner varit en del av eventet och hjälpt till att arrangera det i 

några år nu. Informant 4 säger dock också att allt givetvis kan utvecklas mer vilket även 

informant 2, som är näringslivsstrateg på Karlstad kommun instämmer i. Informant 2 utvecklar 

och berättar att det kan finnas en farhåga i att tappa utvecklingsförmågan genom att samma 

organisation och aktörer arrangerar samma event år efter år, men hon tillägger även att det i 

dagens läge är en trygghet i att arrangera ett sådant omfattande event med personer som varit 

med länge.  

 

Åsnes kommun i Norge är den enda internationella kommun som är med i Rallys Swedens 

evenemang. Informant 5, som är specialrådgivare i näringslivssektorn, anser att Åsnes på grund 

av det inte får lika mycket uppmärksamhet kring evenemanget. Det framkommer att informant 5 

gärna hade önskat att de hade möjlighet att påverka lite mer av den planeringen, men han 

berättar också att Rally Sweden är ett stort evenemang och att det är många inblandade aktörer 

som ska samarbeta med varandra och synas. Precis som de svenska kommunerna har Rally 

Sweden ett partneravtal och samarbetet fungerar likadant, vilket informant 5 överlag anser 

fungerar utan problem.  

 

4.3 Påverkan på besöksnäring 

Rally Swedens och informant 1 har uppfattningen om att evenemanget påverkar besöksnäringen 

i regionen väldigt positivt ekonomiskt. Alla kommunerna som är involverade får ett ökat antal 

besökare under de dagar som evenemanget pågår och antalet besökare i flera av kommunerna är 

fler än antalet hotellplatser som finns, vilket har inneburit att många privatpersoner väljer att hyra 
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ut sina boenden. Informanten från Visit Värmland poängterar också att det mediaintresset som 

uppmärksammar Värmland under dessa dagar bidrar till mycket som gynnar både turismen och 

besöksnäringen, exempelvis hotell och restauranger. Under tidigare år var fokuset väldigt mycket 

på Karlstad, då huvudkontor, tävlingsledningen, pressen och rally office var placerat där. Men för 

att bredda möjligheten att locka besökare till fler platser i Värmland och säkra kraven på 

vinterförhållanden på körsträckorna flyttades huvudkontoret till Sunne och serviceplatsen som 

tidigare legat i Hagfors flyttades till Torsby. Detta påverkade dock inte antalet hotellnätter i 

Karlstad, utan alla hotell som finns behövs och används. Det finns även vissa besökare som bor i 

andra regioner som Dalsland och Dalarna. Då evenemanget lockar internationella och nationella 

besökare är det ett sätt att sätta Värmland på kartan. Enligt statistiken på SCB (SCB 2019) ökar 

gästnätterna i Värmland mellan januari och februari med cirka 20 000, denna ökning går att se 

från minst tio år tillbaka i tiden. Men det har också skett en generell ökning av gästnätterna i 

länet från 2017, då Värmland hade cirka 73 000 gästnätter medan de under samma månad 

(februari) under 2019 hade cirka 80 000 gästnätter (se bilaga 3). Något att ta hänsyn till är dock 

att mars månad i princip alltid har lika många gästnätter som februari månad har. En annan 

aspekt som måste tas i beaktning är vilka veckor som sportlovet äger rum, exempelvis har Västra 

Götaland sitt samma vecka (vecka 7) som rallyt, och det kan komma att påverka en eventuell 

ökning av gästnätterna inom den valda perioden. Likväl är det viktigt att poängtera att SCB 

enbart mäter kommersiella gästnätter. Informant 7 från Rally Sweden menar på att många 

lokalinvånare i de involverade kommunerna hyr ut sina egna boenden och stugor till rallyts 

besökare på grund av platsbrist på hotell, vilket inte syns på SCBs statistik.  

 

Att kommunerna även väljer att skapa sina egna evenemang under samma helg ökar intresset hos 

besökarna. Informant 6 på Torsby kommun anser att Rally Sweden bidrar till en positiv ökning 

av besökare för deras kommun då hon syftar till att evenemanget drar väldigt mycket besökare 

till kommunen, och att många av dem inte anländer samma dag som eventet börjar. Många har 

åkt lång väg och stannar en vecka i förväg och börjar förbereda sig inför tävlingen. Detta skapar 

många hotellnätter, men det innebär också att annan konsumtion ökar inom exempelvis 

restaurangbesök och i livsmedelshandeln. Informant 6 anser också att kommunerna blir kreativa 

och skapar egna evenemang tack vare Rally Sweden då det stora evenemanget gör det lättare att 

locka besökare till andra mindre evenemang. Därför satsar kommunen på underhållning på 

torget under helgen, vilket även skapar en positiv känsla och stolthet hos invånarna att vara del 

31 



 

av något större. Det blir tydligare när informant 6 nämner att alla som arbetar inom 

besöksnäringen klär sig i en upptryckt “rallytröja”, vilket skapar en bra känsla hos de som arbetar 

inom besöksnäringen men förmedlar även en samhörighet utåt. Informant 5 från Åsnäs 

kommun trycker också på att de främst är genom hotellnätter som det blir märkbart att 

evenemanget pågår, men att även bensinstationerna drar nytta av det.  

 

I intervjun med informant 4 från Hagfors kommun tydliggörs det att deras antal besökare har 

minskat sedan flytten av serviceplatsen, då den lockade mycket besökare och för att de personer 

som arbetar eller tävlar i rallyt i första hand bor nära serviceplatsen. Men hotellen har ändå full 

beläggning, och privata boenden hyrs ut, samt att handeln gynnas av evenemanget. Övriga delar 

av kommunen gynnas inte märkbart då besökaren i första hand tittar på rallyt och inte besöker 

museum eller älgparker. Men förhoppningarna är att kommunen ändå lyckas förmedla en bra 

känsla hos besökaren så att denne väljer att komma tillbaka. Informant 2 från Karlstads kommun 

har också upplevt en skillnad i omloppet av besökare sedan huvudkontor med mera flyttades 

från staden. Då var det fler internationella besökare och när huvudkontor var placerat i 

kommunen kom deltagarna och teamen en vecka innan för att skriva in sig och dylikt, vilket 

framförallt medförde att besökstiden blev längre. Men även informant 2 menar på att om 

besökarna uppfattar platsen och människorna på ett bra sätt kommer de förhoppningsvis 

tillbaka, och det är detta de får arbeta ännu mer med i dagsläget.  

 

Samtliga kommuner ser det som något positivt i att vara en del av Rally Sweden och att det 

gynnar deras besöksnäring på ett bra sätt. Men att det också är ett sätt att nå ut till omvärlden på 

ett väldigt smidigt och ekonomiskt lönsamt sätt. Informant 3 från Sunne kommun säger att 

synergieffekten är påtaglig, vilket alla kommuner verkar enade om.  
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5. Analys 
I detta kapitel presenteras den analys som görs av resultatet i förhållande till empirin och teorin. Vi ger också 

utrymme för våra egna reflektioner dragna från empiri och teori i direkta sammanhang till det analyserade 

materialet. Därav anser vi att det blir lättare att följa den röda tråden i relation till studiens tematisering och 

förståelsen av denna.  

 

5.1 Planering inför evenemang  

Det som blev tydligt efter att intervjuerna hade genomförts var att Rally Sweden har 

huvudansvaret för den planering som sker inför evenemanget. Informant 1 menar på att det är 

extremt viktigt att ha ett samarbete med kommunerna för att kunna genomföra evenemanget. 

Samtliga kommuner nämner att de ansvarar för planeringen av sin del av rallyt och för eventuella 

aktiviteter vid sidan om. Redan 2005 bidrog evenemanget med internationella besökare till de 

olika platserna och attraherade media. På detta sätt skapar evenemanget stora ekonomiska 

intäkter hos de kommuner som är involverade (Andersson & Hofer 2005). Shone och Parry 

(2013) skriver att marknadsföringen i sig kräver en egen plan och att det oftast kostar mycket 

pengar att finansiera marknadsföring. Informant 1 säger att Rally Sweden marknadsför sig själva 

men delvis använder Visit Värmland som en marknadsföringskanal. Enligt informant 7 så är 

medieintresset ovärderligt på grund av det stora internationella intresset för rally VM. Det kan 

därför antas att Rally Sweden inte behöver budgetera lika mycket pengar för marknadsföring som 

många andra evenemang då mycket kommer “gratis” från media. Av det har vi också fått 

uppfattningen om att det är mycket återkommande besökare på grund av intresset för sporten 

och det faktum att det är ett VM. 

 

Enligt Shone och Parry (2013) är det viktigt att dela upp ansvaret bland olika personer i teamet 

och detta är något som informant 1 också tar upp. Då det i deras verksamhet finns ansvariga för 

olika områden av evenemanget, som exempelvis logistik och boende. Men eftersom att det är ett 

relativt stort evenemang är ansvaret också uppdelat mellan kommunerna och sponsorerna. Detta 

innebär att ansvaret inte bara delas upp mellan de anställda på Rally Sweden utan även hos de 

andra medverkande aktörerna. Enligt informant 6 har Torsby kommun ansvaret för planeringen 

av serviceplatsen och uppbyggnaden av den och informant 5 menar på att de har möjlighet att 

planera och arrangera vad dem vill på sin “del” av racet. På detta sättet tror vi att det finns 
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möjlighet att lättare genomföra eventet och att det skapar frihet hos kommunerna att öppna upp 

för nya aktiviteter.  

 

Informant 1 menar också på att det är viktigt att det finns en god kommunikation för att 

genomförandet ska ske så effektivt som möjligt. Men även att de som arbetar med evenemanget 

är säkra i sin roll och medvetna om när de kan fatta egna beslut och när det är läge att fråga en 

överordnad. Shone och Parry (2013) lyfter även att det är extremt viktigt med planering om 

eventet är placerat på flera olika platser och dessutom innehåller öppning/avslutningscermonier. 

I och med att Rally Sweden innefattar båda delar kan man förstå vikten av planeringen och att 

den påbörjas i god tid inför evenemanget. Med tanke på att Karlstad kommun ansvarar för att 

planera invigningen (i enighet med Rally Sweden) och alla kommuner ansvarar för att planera 

sina “delar” av racet, blir det mindre att planera för Rally Sweden. Shone och Parry (2013) skriver 

också att planeringen inte ska vara en strikt plan utan användas mer som en guide. Informanten 

från Rally Sweden menar på att deras planering är noggrann och påbörjas med god 

framförhållning. Men också att de inte har möjlighet att planera allt, då det alltid sker 

oförutsägbara händelser under evenemangets gång. På så sätt använder sig Rally Sweden av 

planeringen som en mall som sedan är anpassningsbar när evenemanget väl genomförs. 

Informant 1 menar också på att det som inte hinner planeras, inte är särskilt viktigt. Men att de 

stora delarna som finansiering och logistik inte är något som missas i första hand. Shone och 

Parry (2013) menar också på att utvärderingen är väldigt viktig och detta är något som Rally 

Sweden också ser som viktigt, då de väljer att låta olika grupper av de inblandade vara delaktiga 

och ge sina perspektiv på vad som gått bra och mindre bra. Det får även deltagare och 

rallyteamen göra, för att få ett annat perspektiv. Det kan därmed antas att Rally Swedens 

planeringsprocess i förhållande till teorin är framförallt att viktiga delar av processen är 

involverade men att det annars är mycket fokus på logistiken och samarbetet med de olika 

aktörerna.  

 

Getz och Page (2016) skriver om EMBOK- modellen och det är framförallt under rubriken 

“operation” som vi kan se kopplingar. I denna kategori hittar vi exempelvis besökare, 

kommunikation, infrastruktur, logistik, deltagare, plats och teknik. Informant 1 berättar att Rally 

Sweden fokuserar mycket på besökarna, de vill skapa en folkfest och arrangerar delar av 
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evenemanget för besökarna. Med tanke på alla aktiviteter som arrangeras vid sidan om av 

respektive kommuner blir det tydligt att besökarna är av stor betydelse.  

 

När det handlar om infrastrukturen är den också av betydelse, eftersom det är ett rallyrace är det 

viktigt att vägarna är bra och har rätt underlag. Informant 1 berättar att kommunerna bland annat 

ansvarar för vägarnas skick inför och under evenemanget ,genom att exempelvis röja snö eller ta 

bort träd. Logistiken kräver mycket planering och måste fungera under evenemangsdagarna. 

Shone och Parry (2013) menar på att det är väldigt svårt att lösa logistiska problem i ett pågående 

evenemang. Det är förmodligen därför den delen är i fokus, men det kan också vara anledningen 

till att Rally Sweden även här har valt att dela upp ansvarsområden. Informant 1 berättar att det 

framförallt är volontärerna som arbetar med besökare och besökarflödet under evenemanget. 

Rally Sweden arbetar istället med att flytta fysiska objekt mellan olika platser så att de är på rätt 

plats vid rätt tidpunkt. När det kommer till deltagarna i rallyt är dem oerhört viktiga och 

informant 1 menar på att det är viktigt att dem trivs och tycker att planeringen är bra. Därför har 

de valt att erbjuda boenden via Rally Sweden, för att underlätta och göra det smidigare för 

förarna. Platsen i sig är också viktig och är med och skapar känslan, i detta fall sticker den 

Svenska deltävlingen ut då det är den enda som är ett vinterrally. Den tekniska delen av 

evenemanget är inget som informanten tar upp, men vår egen tolkning är att den har stor 

betydelse då det är mycket teknik som ska stämma överens med exempelvis tidtagning av racet.  

 

5.2 Aktörer och samarbetspartners 

Informant 1 från Rally Sweden berättade att volontärer spelar en viktig roll för rallyts arbetskraft. 

Likaså gjorde det enligt Berger (2003) angående Uddeholm Swedish Rally. Då arbetade cirka 

3150 volontärer under rallyts dagar och i dagens organisation jobbar cirka 4500 personer under 

rallyts fyra dagar, varav endast 140 är anställda med lönekontrakt. Robinson et.al (2013) styrker 

teorin genom att konstatera att volontärer är en viktig nyckel för att lyckas med event i den 

ideella sektorn. Det blir därmed relevant att analysera det faktum att vi anser att volontärer är en 

bidragande faktor för att ens kunna arrangera rallyt. Utan den ideella hjälpen och verksamheten 

som motorklubbarna till Rally Sweden står för hade kostnaden för arrangören stigit betydligt 

mycket mer och organisationen hade antagligen inte sett likadan ut som den gör idag. En 

infallsvinkel hade kanske inneburit att Rally Sweden varit tvungna att söka bidrag från staten, 

som alla andra arrangerande organisationer i de andra länderna gör för att ha råd, vilket hade 
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resulterat i att det inte längre skulle vara ett privat företag som arrangerar den prestigefyllda 

tävlingen. Det betyder i sin tur att Rally Sweden inte skulle ingå i Andersson och Getz (2008) 

benämnda metod “mixed market” som nyttjas av privata, offentliga och icke vinstdrivande 

företag. Med tanke på att Rally Sweden har oerhört många samarbetspartners och sponsorer 

hade därför många av dessa drabbats ekonomiskt av en sådan möjlig infallsvinkel. Det här är en 

möjlig teori ifall volontärer skulle uteslutas, i stora drag anser vi dock att det i kritiskt 

analyserande är högst otänkbart att något sådant skulle hända utan en mycket god anledning. 

Viktigt att också poängtera är att sponsorer spelar en lika viktig roll som volontärer för Rally 

Sweden, som informant 1 menar på. Utan sponsorer hade evenemanget kunnat gå samma 

möjliga väg som ovan nämnda.  

 

Fredriksson och Larsson (2011) diskuterar att sportevenemang kräver att olika aktörer 

samarbetar för att utveckla produkten och för att fortgå turisternas intresse. Vid intervjuerna till 

de utvalda kommunerna upplevde samtliga kommuner att samarbetet med Rally Sweden var 

positivt. Informanterna upplever evenemanget som välarbetat och att arrangören stöttar alla 

involverade. Dock nämnde informant 2 och informant 4 att ett sådant välarbetat arrangemang 

som Rally Sweden också kan innebära problem vid utvecklingsfrågor. Informanterna menar på 

att utvecklingen av evenemang kan riskeras att avta när processen ser likadan ut år efter år. Vi 

anser att det här är en aspekt som bör tas i beaktning vid planering av evenemang. Liksom 

informanterna menar på, finns risken att ett välarbetat arrangemang blir alldeles för bekvämt och 

därmed eliminerar eventuella nya idéer om hur evenemanget kan genomföras. Informanten från 

Rally Sweden diskuterade att Rally Sweden idag lägger lika mycket fokus på besökarnas 

upplevelse och att det spelar en lika viktig roll som själva sportaktiviteten. Det anser vi visar på 

en mer modern utveckling inom evenemang där även Fredriksson och Larssons (2011) teori om 

varför människor väljer att besöka sportevenemang stärks; att det sociala kring event idag 

innebär en ny slags samhörighet och att människor väljer att besöka sportevenemang för 

feststämningens skull. Att det är olika aktörer inblandade i eventet kan också innebära en 

eventuell fördel, Rally Sweden har möjlighet att driva projektet vidare och expandera det om dem 

vill, eftersom att de får mycket hjälp från de andra aktörerna. Informant 1 styrker denna teori då 

hen menar på att det är mycket tjänster och gentjänster sinsemellan företaget och alla 

samarbetspartners, vilket kan tolkas som att det ligger i allas intresse att utveckla evenemanget 

för att fortsätta behålla besökarnas intresse till evenemanget.  
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Den enda antydan kring någon form av kritik från de svenska kommunerna är att många gärna 

önskar att de kan påverka planeringen under vissa omständigheter. Datumet för evenemanget är 

den gemensamma nämnare som man vill ändra på, mest för att det krockar med sportlov. Viktigt 

att poängtera är dock att kommunerna är väl medvetna om att datumet bestäms från WRC 

organisationen och är inget som ens Rally Sweden kan påverka. Det visar återigen på ett bra 

samarbete och kommunikation mellan alla inblandade aktörer. Åsnes kommun i Norge har 

samma partneravtal som resterande kommuner, men anser att de inte får lika mycket 

uppmärksamhet i evenemanget som de svenska kommunerna får. Det kan analyseras utifrån flera 

aspekter. Den gemensamma nämnaren mellan teori och informanterna är att det är viktigt med 

förståelse för att ett samarbete ska fungera bra, men kanske finns här också en utmaning i att få 

alla att känna sig nöjda och lika mycket delaktiga i evenemanget.  

 

5.3 Påverkan på besöksnäring 

Statistiken från SCB med gästnätter visar på högt antal under februari månad, och har gjort det 

sedan många år tillbaka (se bilaga 3). Alla informanter vi intervjuat inom kommunerna säger att 

den största påverkan inom besöksnäringen är gästnätter, och att många besökare väljer hotell och 

vandrarhem att bo i. Dock måste vi ställa oss kritiska till statistiken eftersom att SCB bara räknar 

kommersiella boenden och utelämnar privata boenden, som många besökare till rallyt använder 

sig av. Berger (2003) redovisar dock kvantitativ statistik som samlades in under Uddeholm 

Swedish Rally år 2003 vilket då visar att besökarna valde att bo på kommersiella boenden. 

Samtidigt måste vi ta i beaktning att detta var väldigt länge sedan och inte går att lita på fullt ut i 

dagens lägen.  

 

Informanten från Visit Värmland berättade att mediaintresset som Rally Sweden drar till sig även 

för med sig extremt många internationella besökare och tittare världen över och betyder väldigt 

mycket för regionen. Jämförande med Uddeholm Swedish Rally till den rally organisationen som 

Rally Sweden representerar idag visar statistiken bland annat att medieintresset har växt något 

enormt. 2003 låg tittarsiffran på 55 miljoner (Berger 2003). Idag ligger den siffran närmare 100 

miljoner enligt informant 1 från Rally Sweden. Vi kan därför analysera och förstå vidden och 

vikten av att media är extremt viktigt för besöksnäringen i ekonomiska aspekter. Mediaintresset 
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kan också antas vara en stor bidragande faktor till att Rally Sweden uppfattas som ett lyckat 

arrangemang i många avseenden år efter år.  

 

Fredriksson och Larsson (2011) diskuterar att sportevenemang blir allt mer populära och att det 

kan vara en stark bidragande faktor kring ökad besöksnäring. Richards och Rotariu (2015) skriver 

att städer som är intresserade av att bli en evenemangsstad har möjlighet att få finansiell hjälp 

med att arrangera evenemang under ett år för att försöka åstadkomma en ökad besöksnäring. 

Rally Sweden är dock ett stående och årligen återkommande evenemang, vilket i sin första 

anblick kan antas att det genererar i ännu bättre förutsättningar för ökad besöksnäring. Vid 

kritiskt analyserande kan vi dock ifrågasätta ifall detta istället har gjort att eventet förlorat intresse 

från besökare varje år. Fredriksson och Larsson (2011) stämmer till viss del in i kritiken, då 

författarna syftar på att sportevent som är populära från början kan mista besökare och avta i sin 

popularitet efter några år. I punkt 5.2 diskuteras huruvida ett evenemang kan få problem att 

behålla besökare ifall det inte fortsätter att utvecklas och motsätter sig de trender som finns. 

Därför kan en viss kritik vara befogad, men statistik från SCB angående Värmlands gästnätter 

under februari månad behöver analyseras för att förstå vilken nivå besökarantalet faktiskt ligger 

på. Enligt SCB ökar gästnätterna i Värmland mellan januari och februari med cirka 20.000, vilket 

också är samma siffra om vi ser några år tillbaka. Från 2017 och fram till 2019 har dock 

statistiken ökat ännu mer under februari månad. Det kan bero på att Rally Sweden expanderat 

och lockat fler besökare under dessa två år. Viktigt att nämna är dock att några av dessa tusen 

mycket väl också kan bero på en ökad skidsäsong inom regionen och därför måste vi ta det i 

beaktning. Det blir därför svårt att analysera huruvida Rally Sweden har tappat besökarantal 

under de senaste två åren, och ifall en möjlig frånvarande utveckling inom evenemanget har 

påverkat besöksnäringen på något sätt. Getz (2007) skriver att evenemang kan spela en viktig roll 

och förändra besöksnäringen på en plats som tidigare skulle betraktas som “off season”. Rally 

Sweden arrangeras under en sådan officiell “off season” period, och har potential att bli ett 

tydligt exempel på att rallyt är en betydelsefull faktor i förhållande till gästnätter. Men för att 

kunna avgöra det kan vi anta att mer forskning kring ämnet behövs, förslagsvis i en kvantitativ 

studie.  

 

Vägarna och rutterna som planeras är av stor betydelse inom turismen men Antonsen och 

Jacobsen (2013) menar på att det ofta ses som en färdsträcka mellan attraktioner och placeras 
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endast i vissa fall i vacker natur eller bland uppseendeväckande arkitektur för att bidra till 

turistens upplevelse. I fallet med Rally Sweden är vägen i huvudfokus och en viktig del av själva 

attraktionen. Längs med vägarna byggs det upp olika arenor där besökare delvis kan kolla på 

racet men också delta i olika aktiviteter som bidrar till en bättre besöksupplevelse. Vi kan 

förmodligen anta att det inte blir särskilt många spontana stopp hos besökare som inte hade för 

avsikt att titta på rallyt, men för de besökare som planerat sin resa till rallyts attraktioner fylls 

dagen ut med andra aktiviteter utöver själva tävlingen. Arenor är också idag enligt Fredriksson 

och Larsson (2011) en essentiell del till atmosfären hos ett sportevenemang. Enligt informant 1 

valdes de sträckor som idag är aktuella på grund av bra naturmiljöer, bra körsträckor och har ett 

säkert kort till vinterklimatet som är Rally Swedens identitet. Det kan antas vara svårt att 

marknadsföra en plats när det är vägar som är huvudattraktionen. Eftersom medieintresset är ett 

stort pådrag under dessa dagar kan vi därför förstå valet av att vilja visa upp bilder av ett vackert 

vinterklimat och därför bör valet av körsträckor vara en ytterst viktig faktor till en potentiell ökad 

besöksnäring för ett evenemang inom denna nisch.  

 

Samtliga involverade aktörer och arrangören själva har uppfattningen om att evenemanget har en 

positiv inverkan på besöksnäringen. Den gemensamma nämnaren är att logibranschen är det 

som gynnas mest, detta på grund av att vissa besökare har tvingats bo i Dalsland och Dalarna då 

alla tänkbara logier blivit uppbokade under evenemangets dagar. Många besökare kommer även 

flera dagar innan vilket gör att restauranger och livsmedelsaffärer också gynnas extremt. Samtliga 

kommuner anser att synergieffekten är påtaglig och att det är lättare att arrangera mindre 

evenemang inför och under själva tävlingen för att skapa gemenskap och en positiv känsla hos 

besökarna. Förhoppningen är att staden på så sätt blir ihågkommen och att fler väljer att 

återkomma till platsen under andra perioder än när Rally Sweden är aktuellt. Fredriksson och 

Larsson (2011) menar att partnersamarbete mellan offentliga och privata aktörer ökar chanserna 

till positiva effekter för destinationens besöksnäring. Vår analys efter att ha lyssnat på 

informanternas upplevelse kring besöksnäringen är att evenemanget med Rally Sweden har hjälpt 

till att lyfta städernas besöksnäring både nationellt och internationellt, vilket stärker Fredriksson 

och Larssons (2011) teori. Även om kommunerna inte har så mycket att säga till om i själva 

planeringen så är Rally Sweden beroende av platsernas hjälp både före och under evenemanget, 

vilket har gett kommunerna ett enormt lyft och hjälp till att fortsätta utveckla och locka turisters 

intressen även utöver den aktuella tidsperioden med Rally Sweden.  
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6. Slutsats  
I det här sista och avslutande kapitlet till studien redovisar vi vårt svar på syfte som innefattade hur planeringen 

inför Rally Sweden såg ut samt ifall det finns någon ekonomisk påverkan på besöksnäringen. Vi diskuterar 

också kring studiens problemformulering och frågeställningarna som handlade om planeringsprocessen, samarbetet 

mellan offentliga och privata aktörer samt besöksnäringens ekonomiska påverkan. Vi drar slutsatser från den 

information som har tagits fram och diskuterar utefter den tematiska analys som har presenterats genomgående i 

studien. Vi väcker också frågor som kan användas till framtida forskning där idéer om andra metodval också 

lyfts.  

 

6.1 Planering inför evenemang 

Det som tydligt framgått under genomförandet av studien är att Rally Sweden har huvudansvaret 

i planeringsprocessen inför evenemanget. Samarbetet mellan de olika aktörerna är dock extremt 

viktigt och för att det ska fungera krävs det att planeringen påbörjas i god tid, så att alla parter 

kan ta del av informationen. De tre viktigaste punkterna som vi sammanfattningsvis upplever är 

av största inverkan i deras planeringsprocess är att planera i god tid, ha kontroll över logistiken 

och ha en god kommunikation med samarbetspartners i sponsorer och kommuner. Inför 

framtida forskning finns det potentiellt intresse i att undersöka planeringsprocessen för hela 

WRC evenemanget då det framförallt är statliga myndigheter som driver deltävlingarna på de 

andra destinationerna, istället för privata företag som Rally Sweden. Därmed blir det tänkvärt att 

forska kring hur samarbetet och planeringen går till med de övriga aktörerna i deras omkrets.  

 

6.2 Aktörer och samarbetspartners 

Samtliga informanter upplever att samarbetet sinsemellan alla privata och offentliga aktörer 

fungerar utmärkt och evenemanget upplevs som välorganiserat. Det enda som vi anser är 

anmärkningsvärt är att utvecklingen av evenemanget kan upphöra. Fredriksson och Larsson 

(2011) diskuterar om när ett evenemang eller en arrangör blir för bekväm i sin roll att årligen 

planera samma evenemang kan en negativ faktor bli att arrangören slutar att utveckla eventet, 

vilket kan orsaka besökartapp och minskat intresse för arrangemanget. Det är också något som 

både informant 2 och 4 nämnde i sina intervjuer. Det blir därmed av intresse att lyfta frågan i en 

potentiell framtida forskning, för att se om evenemanget utvecklats eller stannat av enligt 

Fredriksson och Larssons (2011) teori. I stora drag upplever vi dock i nuläget att samarbetet 
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handlar mycket om tjänster och gentjänster, vilket gör att vi därmed kan förmoda att det också 

ligger i alla aktörers intresse att försöka utveckla evenemanget för att bibehålla besökarnas 

intresse. 

 

6.3 Påverkan på besöksnäring 

I helhet upplever informanterna att Rally Sweden har en mycket positiv påverkan på det 

ekonomiska i besöksnäringen. Det är framförallt genom logi, restaurang och livsmedel som 

besöksnäringen påverkas. Vi kan också konstatera att kommunerna får ungefär lika mycket 

uppmärksamhet och Karlstad som Värmland största stad inte lyfts fram mer än någon annan. 

Samtliga informanter resonerar i samma väg, mycket på grund utav att Rally Swedens identitet är 

snö och vintermiljö, vilket framförallt speglas i skogarna kring de andra kommunerna.   

 

Fredriksson och Larsson (2011) skriver att sportevenemang växer i intresse men att risken finns 

att återkommande evenemang tappar i intresse. Det är en aspekt och teori som vi tror kan 

utvecklas i forskning framöver, där det finns potential att göra en kvantitativ forskning och 

analysera data och statistik för att analysera utvecklingen.   

 

Fredriksson och Larsson (2011) menar på att partnersamarbete mellan offentliga och privata 

aktörer ökar chanserna till positiva ekonomiska effekter för destinationens besöksnäring. Vi kan 

efter genomgående av vår studie styrka denna teori då kommuner, partnersamarbeten, Rally 

Sweden och Visit Värmland alla gemensamt upplever en positiv ekonomisk påverkan till 

besöksnäringen av evenemanget och känner en stolthet att vara en del av det.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. 
Bilagan visar de intervjuformulär vi har använt oss av till kommuner, Rally Sweden och Visit 

Värmland.  

 

Informanter för kommuner:  

Karlstad:  

1. Har ni någon delaktighet i planeringen inför Rally Sweden?  

2. Upplever ni att det är ett bra upplägg i planeringen? Finns det ett bra samarbete?  

3. Gynnar evenemanget stadens besöksnäring, på vilka sätt?   

4. Känner ni en stolthet över att Karlstad får representera en av deltävlingarna i WRC?  

5. Anser ni att det finns fördelar att marknadsföra Karlstad med hjälp av evenemang, som 

exempelvis Rally Sweden? 

Torsby, Sunne, Hagfors:  

1. Har ni någon delaktighet i planeringen inför Rally Sweden?  

2. Upplever ni att det är ett bra upplägg i planeringen? Finns det ett bra samarbete?  

3. Gynnar det staden i besöksnäringen, på vilka sätt?   

4. Känner ni en stolthet över att Torsby får representera en av deltävlingarna i WRC?  

5. Anser ni att det finns fördelar att marknadsföra Torsby med hjälp av evenemang, som 

exempelvis Rally Sweden?  

6. Känner ni att ni får lika mycket “uppmärksamhet” i evenemanget som Karlstad, som har 

invigningen och är Värmlands största stad? 

Åsnes, Norge:  

1. Har ni någon delaktighet i planeringen inför Rally Sweden?  

2. Upplever ni att det är ett bra upplägg i planeringen? Finns det ett bra samarbete?  

3. Gynnar det staden i besöksnäringen, på vilka sätt?   

4. Känner ni en stolthet över att Åsnes får representera en av deltävlingarna i WRC?  
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5. Anser ni att det finns fördelar att marknadsföra Åsnes med hjälp av evenemang, som 

exempelvis Rally Sweden?  

6. Känner ni att ni får lika mycket “uppmärksamhet” i evenemanget som Sverige, som är 

huvudarrangör? 

Informant för Rally Sweden:  

1. Hur ser ert samarbete ut med offentliga aktörer, som exempelvis Karlstad kommun och 

Visit Värmland?  

2. Finns det ett bra samarbete med era samarbetspartners? Ex Swecon och Skruvat? Vad 

bidrar de med från er synvinkel?  

3. Hur ser planeringen ut när det finns både internationella och nationella (Norge, Sverige) 

aktörer som ska samarbeta? Kan det bli problematiskt på något sätt? 

4. Ser ni några skillnader i att planera ett evenemang som förflyttar sig mellan flera platser, 

och inte enbart håller sig på en plats? (Rally Sweden VS Klarälvsloppet exempelvis).  

5. Upplever ni att enbart Karlstad gynnas av eventet, eller ligger fokuset på att hela regionen 

som eventet berör ska gynnas? Med tanke på att invigningen och mycket övriga 

aktiviteter arrangeras i Karlstad.  

6. Hur hjälper ni till med boende och transport i och med att eventet förflyttar sig mellan 

flera platser/länder?  

7. Finns det ett bra engagemang från era partners i Norge, då rallyt delvis benämns som 

“Rally Sweden” samt att flest stopp är i Sverige? Vilken roll spelar Norge i rallyt?  

8. Vad är det lättaste samt det svåraste med att planera ett sådant här evenemang?  

9. Hur stor betydelse har funktionärerna och sponsorerna för att evenemanget skall kunna 

gå att genomföra?  

10. På vilka sätt tror du att Värmland som region gynnas tack vare detta event i 

besöksnäringen? 

Informant för Visit Värmland:  

1. Har VV någon delaktighet i planeringen inför Rally Sweden? 

2. Om nej, önskar ni att ni kunde påverka planeringen på något sätt?   

3. Upplever ni att det är ett bra upplägg i planeringen? Finns det ett bra samarbete?  
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4. Gynnar det regionen i besöksnäringen, på vilka sätt?   

5. Känner ni en stolthet över att Värmland får representera en av deltävlingarna i WRC?  

6. Anser ni att det finns fördelar att marknadsföra Värmland med hjälp av evenemang, som 

exempelvis Rally Sweden?  

7. Upplever ni att det till största del är Karlstad som gynnas av evenemanget, då invigningen 

bland annat sker här?  
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Bilaga 2.  
I bilagan presenterar vi uppdelningen av arbetet. Förord har utförts av Paulina, och den 

inledande sammanfattningen har gjorts av Felicia.  

 

Kapitel 1 

Inledning, bakgrund och disposition: Paulina 

Problemformulering, syfte & frågeställningar: Gemensamt 

 

Kapitel 2 

Teorikapitlet har utförts av Paulina.  

 

Kapitel 3 

Metodkapitlet har utförts av Felicia. 

 

Kapitel 4 

Inledningen och punkt 4.2 har utförts av Paulina.  

Punkt 4.1 och 4.3 har utförts av Felicia.  

 

Kapitel 5 

Inledningen plus punkt 5.1 har utförts av Felicia.  

Punkt 5.2 och 5.3 har utförts av Paulina. 

 

Kapitel 6 

Hela kapitlet har utförts av både Felicia och Paulina.  

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3  
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I bilagan presenteras den statistik som hämtats från SCBs statistikdatabas (2019).  

 

År   Månad  Antal kommersiella 
gästnätter  

2009  Januari   49 010 

2009  Februari   59 347 

2010   Januari  50 854 

2010  Februari   73 235 

2011  Januari  55 282 

2011  Februari   70 130 

2012  Januari  53 234 

2012  Februari   71 644 

2013  Januari   48 182 

2013  Februari  73 110 

2014  Januari  52 164 

2014  Februari   74 191 

2015  Januari  54 080 

2015  Februari  71 480 

2016  Januari  53 808 

2016  Februari   75 021 

2017  Januari  59 326 

2017  Februari   73 834 

2018  Januari  67 387 

2018  Februari  80 871 

2019  Januari  59 487 

2019  Februari  80 002 
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