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Förord 
 
Av flera olika skäl har Uddeholm Swedish Rally blivit en symbol för publikdragande 
attraktioner som utspelas i en för många människor exotisk miljö. Den sportsliga dramatiken 
inramad av vintriga vyer kan upplevas på plats med alla sinnen, men förmedlas också via TV 
och Internet på den globala arenan. Inte minst det senare bidrar till att rallyt bör ses som en 
värmländsk och nationell möjlighet att locka turister från hela världen. 
 
Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet, gjorde 2003 en 
utvärdering av Uddeholm Swedish Rally (Arbetsrapport 2003:2). Föreliggande rapport avser 
en utvärdering av rallyt 2005 och har gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmland, som är 
huvudfinansiär. Medfinansiärer är Turistdelegationen och Hagfors kommun. Utvärderingen 
ger möjlighet till jämförelser med 2003 års resultat och kan därmed fungera som ett underlag 
för strategiska förändringar och förbättringar av kommande evenemang.  
 
Studien har genomförts av Kristofer Andersson och Andreas Hofer, projektassistenter vid 
Cerut. Daniel Karlsson, som genomförde 2003 års studie, har bidragit med goda råd i 
samband med enkätkonstruktion och datainsamling. Vi vill framföra vårt tack för konstruktiva 
synpunkter. Vi vill också tacka de studenter som på ett förtjänstfullt sätt under rallyt intervjuat 
åskådare. Ett särskilt tack vill vi rikta till personalen vid rallykansliet i Karlstad som ställt 
värdefullt underlag till vårt förfogande. Ett stort tack också till alla åskådare som besvarat 
intervjufrågor och enkäter, ideellt arbetande personal, mediarepresentanter och företrädare för 
rallyteam. 
 
Karlstad i augusti 2005 
 
Sune Berger 
Professor, föreståndare för Cerut 



 

Sammanfattning 
 
Uddeholm Swedish Rally är ett anrikt rally som utvecklats till att bli ett stort evenemang och 
del av en internationell rallytävling med hög status. Tävlingen lockar stora skaror svenska och 
utländska besökare vilket har ekonomisk betydelse för regionen. Genom högre kunskap om 
tävlingen och dess effekter finns förutsättningar för ett i framtiden än bättre evenemang och 
fortsatt viktig roll för turismnäringen. Studiens syfte löd enligt följande: 
 
Det huvudsakliga syftet med utvärderingen av Uddeholm Swedish Rally 2005 är att kartlägga 
de ekonomiska effekter som evenemanget genererat i Värmlands län. Vidare kommer 
mediebevakningen av evenemanget beskrivas. 
 
Ett underordnat syfte är att redogöra för deltagarnas, publikens och medierepresentanternas 
synpunkter på Uddeholm Swedish Rally. Vad anser dessa grupper om miljöarbetet, 
säkerheten, servicen och inte minst upplevelsen vid evenemanget? 
 
 Jämförelser kommer att göras med resultatet från utvärderingar av två andra WRC-rallyn 
samt Uddeholm Swedish Rally 2003.   
 
Flera olika metoder användes för att samla in det empiriska materialet. Under evenemanget 
befann sig grupper om fyra personer ute vid specialsträckorna och genomförde kortare 
intervjuer med besökarna. De besökare som gav sitt medgivande har i ett senare skede kunnat 
lämna ytterligare information vid enkätutskick och telefonintervjuer. Medierepresentanter, 
ansvariga för de tävlande teamen, personer från regionens näringsliv, intresse- samt 
turismorganisationer har kontaktats och bidragit med information.  
 
Studien visar att antalet besökare minskat lite jämfört ned 2003. Det styrks även genom 
uppgifter från turismnäringen som uppger en minskad efterfrågan på antalet bäddar. En 
förklaring kan vara en oro för att rallyt skulle ställas in på grund av det milda vädret. 
Uddeholm Swedish Rally lockar en internationell publik och majoriteten av de utländska 
besökarna utgörs av norrmän. Beräkningar visar att besökarna lokalbefolkningen borträknad 
har utgifter på cirka 28 miljoner kronor i samband med evenemanget. Motsvarande siffror för 
media samt deltagarna uppskattas till ungefär 2,5 respektive 8 miljoner kronor. Summan visar 
att evenemanget utgör viktig ekonomisk faktor för regionen men en stor del av inkomsterna 
lämnar regionen och hamnar på riksnivå. De utländska besökarnas ekonomiska utlägg kan 
läggas till svensk turismexport. Inkomsterna har stor betydelse för näringslivet i regionen i en 
tid då det annars är få turister i området. Evenemangets ekonomiska betydelse är störst i 
området kring Hagfors medan den är mer begränsad i Karlstad, hotell och 
restaurangbranschen undantagen. Medias växande intresse för evenemanget på plats men även 
i tv-sändningar globalt, vilka har betydelse inte bara för varumärket Uddeholm Swedish Rally 
utan även för marknadsföringen av Sverige i stort.  
 
Uddeholm Swedish Rally anses som evenemang hålla en hög nivå. Arbetet för att höja 
säkerheten och förbättra miljöarrangemanget har enligt respondenterna gett resultat även om 
det finns vissa saker att arbeta vidare med. Rallyupplevelsen och den totala upplevelsen av 
evenemanget är enligt besökarna stor även vid en jämförelse med andra WRC. Evenemangets 
svaghet är det som erbjuds besökarna utöver själva rallyt. Ett större utbud av logi, 
restauranger, nöjen och kringaktiviteter efterfrågas. Organisationen kring evenemanget 
uppskattas och får beröm. Överlag är både deltagare och media belåtna med 
arbetsförhållandena även om främst den senare gruppen har förslag på förändringar.    
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1 INLEDNING 
 
Kan de rallyfantaster i Stockholm som en gång startade det som skulle komma att bli 
Uddeholm Swedish Rally (härefter används förkortningen USR) kunnat föreställa sig vad 
deras biltävling skulle utvecklas till? Från att ha varit ett rally arrangerat av Kungliga 
Automobil Klubben i Stockholm för snart 60 år sedan till att utgöra en del av en global serie 
av tävlingar som heter World Rally Championship (WRC). En serie där deltävlingarna avgörs 
i Nya Zeeland, Mexico och Japan för att bara nämna några platser. Det är med stor 
sannolikhet inte bara Kungliga Automobil Klubbens medlemmar som skulle ha höjt på 
ögonbrynen om de vetat om den utvecklingen. Om någon för sex decennier sedan sagt till en 
markägare i Likenäs i det nordligaste av Värmland, att det en dag skulle komma människor 
från hela jorden för att när den värmländska vintern är som kallast ställa sig i hans skog för att 
se på bilar som susar förbi, skulle denne värmlänning antagligen ha funderat över den 
personens sinnestillstånd.  
    
Det är inte bara tidigare värmlänningar som skulle ha svårt att föreställa sig dagens USR. Alla 
som under vinterhalvåret åkt genom Värmlands landsbygd på de mindre vägarna kan ha tänkt 
i samma banor. Att jämföra trakterna kring Hagfors under och efter rallyt är knappast möjligt 
då det är sådan skillnad. Under rallyhelgen är det inte bara tusentals tillresta besökare från 
övriga Norden och andra mer avlägsna platser utan även internationell media vilka gör det 
möjligt för miljoner människor runt om i världen att följa bilarnas färder på de värmländska 
vintervägarna. Just det faktum gör att USR av idag har en helt annan betydelse än vad fallet 
var tidigare. Idag har det ett stort ekonomiskt värde. 
 
Att tusentals besökare, journalister och deltagare, svenskar som utlänningar ska äta och bo i 
anknytning till tävlingen har främst ett regionalt värde. Men att bilder från Värmland kablas ut 
över världen för miljonpublik och att tidningar skriver spaltmeter och visar exotiska bilder på 
vinterlandskap och kanske en älg vid vägkanten är av lika stort nationellt som värmländskt 
intresse. USR brukar kallas Sveriges största årligen återkommande evenemang beroende på 
hur man räknar men idag skapas inkomster till föreningar, företag och människor får 
arbetstillfällen genom rallyt. Det genomförs dessutom under den tid av året då turister annars 
lyser med sin frånvaro. Viktigast är evenemanget för Värmlands mindre kommuner i först 
hand Hagfors som under de senaste åren allt mer tagit över rollen som evenemangets 
centralort från Karlstad. Det är kanske inte speciellt konstigt att företagare inom 
turismnäringen och ansvariga på myndigheter runt om i länet funderar på hur USR skulle 
kunna utvecklas för att locka fler besökare och mer pengar till Värmland. Kanske skulle det 
till och med gå att använda rallyt som en turistmagnet under andra delar av året. Samtidigt 
utvecklas evenemanget hela tiden och sportsliga förändringar får ekonomiska konsekvenser. 
Specialsträckor flyttas ifrån ett område vilket leder till att ett hotell eller en stugby får färre 
gäster. Tendenser till en dragkamp om evenemanget kan ibland av den anledningen skönjas.  
 
1.1 Historien om Svenska Rallyt1 
 
Andra världskrigets slut och det medföljande borttagandet av bensinransoneringen 1949 
medförde helt nya möjligheter för människor att köra bil och motorcykel. Detta resulterade i 
en uppsjö av tävlingsarrangemang, bland andra Kungliga Automobil Klubbens (KAK) 
Svenska Rallyt till Midnattssolen. Som namnet antyder omfattade rallyt i början av 50-talet i 

                                                 
1 Tunberg, A. (2002). 
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stort sett hela Sverige. Ett flertal orter fungerade då som startplatser, 1951 var dessa; 
Stockholm, Göteborg, Falsterbo och Sundsvall. Karlskoga var sammanstrålningspunkten och 
därefter inleddes den gemensamma sträckan upp till målet i Kiruna. Medelhastigheten på 
specialsträckorna var ca 60 km/h. Året därpå deltog flera utländska tävlande och rallyt blev ett 
mer och mer etablerat arrangemang internationellt sett.  
 
I början av 60-talet sågs Svenska Rallyt till Midnattssolen som den säkraste rallytävlingen i 
världen. Det förekom inga skador hos besättningen, men så var dock inte fallet hos bilarna. 
Därför infördes 1960 en ny typ av prickräkning i form av skadeprickar i samband med en 
vagnskadebesiktning efter målgången. Svenska Rallyt till Midnattssolen benämndes allt oftare 
KAK-Rallyt, särskilt inom klubben i fråga. Namnet var även enklare att uppfatta bland de 
utländska deltagare som ökade i antal. År 1961 såg banan dessutom helt annorlunda ut med 
start och mål i Stockholm via Söderhamn, Åmål, Göteborg, Jönköping och Karlskoga. År 
1965 skedde en radikal förändring: KAK-Rallyt började arrangeras på vintervägar. Orsakerna 
till detta nya format var det ökade svenska välståndet, treveckorssemestern och den ökade 
bilismen. Länsstyrelserna blev därmed ganska restriktiva med att ge tillstånd för biltävlingar 
på allmänna vägar. Körsträckan var fortfarande lång, 300 mil från Örebro till Lycksele via 
Malung, Gävle, Sundsvall, Örnsköldsvik och Umeå. År 1967 var både start och målgång 
lokaliserad till Karlstad som har fungerat som ensam centralort sedan dess, med undantag för 
1971. 
 
KAK-Rallyts start och målgång ägde 1971 rum i Göteborg, som firade 350-årsjubileum. 
Specialsträckorna var dock förlagda till Värmland även detta år. Rallysporten kom att ändra 
karaktär under första halvan av 1970-talet och blev i allt högre grad en professionell 
företeelse. I 1972 års KAK-Rally uttrycktes detta genom kortare specialsträckor och en ökad 
förekomst av arrangörsreklam på bilarna. På grund av den svåra oljekrisen blev KAK-Rallyt 
inställt 1974 och man återgick till bensinransonering med klippkort såsom under andra 
världskriget. Året därpå var det ett lågt deltagarintresse och denna svenska VM-deltävling i 
rally befann sig i kris. Hittills hade arrangörerna inte heller prioriterat någon som helst 
marknadsföring i media, 1975 fanns ännu inget pressrum tillgängligt. För att rädda KAK-
Rallyt slogs det ihop med Värmland Runt och tävlingens nya namn blev Svenska Rallyt. 
Ansvariga för organiseringen var sju motorklubbar i Värmland; Forshaga MC, Hagfors MK, 
Karlstads MC, Kils MK, MK Ratten (Torsby), MK Team Westom (Arvika) samt Årjängs 
MK. KAK fungerade fortfarande som medarrangör.  
 
År 1990 skulle tävlingen ha ägt rum 9-13 februari, men blev inställd på grund av den milda 
vintern. Vägarna fungerade inte för ett seriöst rally eftersom de var alltför mjuka. Denna 
gröna vinter var en i raden av många och 1991 ändrades således rallyts format än en gång. 
Specialsträckorna lokaliserades till största delen längre norrut, längre ifrån Vänern till mer 
snösäkra områden. När tävlingen tvingades ställas in 1990 medförde det en medvetenhet hos 
de ansvariga. En pengafond var ett måste för att förhindra en liknande situation i framtiden. 
Därmed bildades bolaget Svenska Rallyt AB. Från början stod åtta värmländska 
motorklubbar2 som ägare och vid 90-talets slut tillkom Svenska bilsportförbundet som 
delägare. Bolagets huvudsakliga ansvarsområde är att arrangera Svenska Rallyt. Viktiga 
samarbetspartners är företag, kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter. Rallyt är inte 
bara en tävling och ett nöje, utan ger också ekonomisk nytta för regionen i form av 
skatteinkomster, arbetstillfällen, gästnätter och en ökad omsättning för olika typer av 

                                                 
2 Forshaga MC, Hagfors MK, Karlstad MC Bil, Kils MC Bil, MK Ratten, MK Team Westom, SMK Eda och 
Årjängs MK. 
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serviceverksamhet. Svenska Rallyt har även medfört ett förbättrat mobiltelefonnät i Värmland 
och Dalarna samt en internationell marknadsföring av regionen. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Att USR har ett stort värde beskrivs i inledningen och kommer att påvisas mer påtagligt för 
läsaren senare i studien. Evenemangsforskningen har gjort stora framsteg senaste decennierna 
till följd av megaevenemangens framväxt och myndigheter och städers vaknade intresse för 
dem. Det för att evenemangen har ett stort ekonomiskt och PR-mässigt värde. Evenemangen 
konkurrerar med varandra om status och intäkter. För att bli ännu bättre, behålla kvalitén eller 
få svar på om senaste satsningarna varit en god investering och gett resultat krävs studier eller 
utvärderingar. Det kan ge en bild av evenemanget och dess effekter, göra det möjligt att 
jämföra med andra evenemang och upprepade studier kan visa hur evenemanget och dess 
effekter utvecklats över en tidsperiod. 
 
För arrangören av USR är det av stor betydelse att upprätthålla en hög kvalité på upplevelse 
och service men på senare tid har säkerheten hamnat allt mer i fokus och så även 
miljöaspekten. Ett bra evenemang lockar många besökare och ökar chanserna för att behålla 
WRC statusen. För näringslivet och därigenom även myndigheter betyder evenemanget 
inkomster, arbetstillfällen samt marknadsföring. En ökad kunskap om USR och dess betydelse 
för regionen är av stort värde för många aktörer. Med god kunskap om tidigare evenemang 
förenkla den framtida planeringen av USR. Karlstads universitet och Cerut (Centrum för 
forskning om regional utveckling) tilldelades uppdraget att utvärdera Uddeholm Swedish 
Rally 2005 vilket även var fallet vid 2003 års studie.  
 
Det huvudsakliga syftet med utvärderingen av Uddeholm Swedish Rally 2005 är att kartlägga 
de ekonomiska effekter som evenemanget genererat i Värmlands län. Vidare kommer 
mediebevakningen av evenemanget beskrivas. 
 
Ett underordnat syfte är att redogöra för deltagarnas, publikens och medierepresentanternas 
synpunkter på Uddeholm Swedish Rally. Vad anser dessa grupper om miljöarbetet, 
säkerheten, servicen och inte minst upplevelsen vid evenemanget. 
 
 Jämförelser kommer att göras med resultatet från utvärderingar av två andra WRC-rallyn 
samt Uddeholm Swedish Rally 2003.   
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2 TIDIGARE FORSKNING  
 
2.1 Uddeholm Swedish Rally 2003 
 
Under 2003 genomförde Daniel Karlsson vid Cerut, Karlstads universitet en studie av rallyts 
ekonomiska effekter ur ett regionalt perspektiv. Samtidigt fanns det i studien även frågor som 
rör säkerheten kring rallyt men även hur rallyt i framtiden skall bli mer hållbart ur ett 
miljöperspektiv. Nedan följer en längre sammanfattning av studien Evenemang i 
strålkastarljuset.3  Sammanfattningen innehåller bakgrunden till studien, de teoretiska och 
metodologiska utgångspunkter Karlsson använde sig av samt en kortare resultatredovisning.  
 
Bakgrund 
 
Studien Evenemang i strålkastarljuset var ett resultat av ett samarbete taget i Värmland under 
2002. Samarbetet inkluderade ett antal lokala och regionala aktörer samt organisatörer från 
USR. De konstaterade att evenemanget var av stor betydelse för den regionala ekonomin och 
då speciellt för turismindustrin. Karlstads universitet fick därför i uppdrag att utvärdera de 
lokala effekterna Uddeholm Swedish rally medförde Värmland. Utvärderingen skulle även 
innefatta hur evenemanget kunde utvecklas i framtiden.  
 
Sålunda blev det övergripande syftet med studien att studera hur mycket pengar som 
spenderades under USR 2003 av besökare men även av personal från media och de tävlande 
teamen. Det var dock av stor betydelse att isolera de av regionens inkomster som aldrig hade 
kommit om det inte vore för USR, ”New Money”. Därmed får vissa grupper som ”Time-
Switchers”4 räknas bort medan de ur lokalbefolkningen som åkt till en eventuell ny 
lokalisering av rallyt om det skulle flyttas ska räknas med.5    
 
Det första steget i utvärderingen av USR 2003 var att se vilken typ av evenemang det var. 
Figur 1 visar en 3D modell med tre axlar och gemensam nollpunkt i kubens ena hörn. Syftet 
med modellen var att visa vilken typ av evenemang USR är och vad det har för inverkan på 
det kring liggande området. Det är dock av betydelse för förståelsen av figuren att skalorna 
längs med axlarna endast utgörs av relativa värden. Modellen används med andra ord enbart 
som en illustration över det faktum att olika evenemang har olika karaktärer beroende på var 
på modellen de befinner sig. 
 
De horisontella axlarna visar Scale of impact och Scale of relevance. Den förstnämnda skalan 
(Scale of impact) visar hur olika typer av ekonomiska, sociokulturella och ekologiska effekter 
påverkar den lokala värdregionen. Exempelvis placerar sig ett Megaevenemang som de 
Olympiska spelen relativt långt ut på axeln medan en mindre stadsfestival istället placerar sig 
nära nollpunkten.  
 
Den andra horisontella axeln (Scale of relevance) syftar på hur stark kopplingen är mellan 
evenemanget och platsen. Traditioner och upplevelser som vissa evenemang bygger på har 
stor betydelse för regionen eftersom de ofta lockar till sig stora skaror av besökare. Exempel 
på evenemang är Oktoberfesten i München och Mardi Gras i New Orleans. Båda dessa 
evenemang har starka teman som är förknippat med respektive region vilket resulterar i att 

                                                 
3 Karlsson, D. (2003). 2. 
4 Se avsnitt 3:3 
5 Se figur 8 
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marknadsföring av evenemanget även associeras med regionen och vice versa. Att då särskilja 
marknadsföringen av värdregionen respektive evenemanget sig självt är inte möjligt ju längre 
bort från nollpunkten evenemanget placeras på.  
 
Avslutningsvis visar modellen den tredje axeln, Frequency.  Ett evenemangs position på axeln 
beror på två saker: (1) Om evenemanget är av återkommande art och (2) hur ofta det 
arrangeras. Ett återkommande evenemang med hög regelbundenhet ger ett högt värde på 
axeln.    
 

 
 

Figur 1: Modell för kategorisering av evenemang. Källa: Karlsson, D. (2003). 
 
Om figur 1 används på USR, kan det konstateras att evenemanget hade stora effekter på 
regionen. Det gör att axeln med Scale of impact får ett stort värde sett till nollpunkten. 
Däremot har USR inget större värde i den andra axeln, Scale of relevance. Det eftersom 
termen ”rally” inte direkt kan associeras med Värmland som exempelvis Oktoberfesten görs 
med staden München.  Slutligen är USR 2003 ett evenemang av återkommande karaktär 
vilket innebär att evenemanget får ett relativt högt värde på den sista axeln, Frequency.  
 
Metod för 2003 års studie 
 
Besökarna kontaktades under rallyt vid nio olika tillfällen på antingen specialsträckor eller 
service platsen. Totalt 621 kontakter togs med hjälp av tre grupper av studenter från Karlstad 
universitet. För att garantera ett slumpmässigt urval bland besökarna användes en speciell 
metod. Gruppen med studenter stod väl synliga direkt efter entrén och tog kontakt med en 
slumpmässigt vald besökare var 90: e sekund. I de fall ingen kom vid just 90 sekunders 
intervall kontaktades nästa besökare som kom in genom entrén. Ungefär 370 besökare 
lämnade sitt samtycke till att bli kontaktade på telefon eller med brev för att besvara 
ytterligare frågor. Media och de deltagande teamen, utom de största WRC-teamen fick en 
enkät tillskickad med frågor rörande deras ekonomiska utlägg under vistelsen i Värmland. 
WRC teamen svarade på frågor genom möten, e-mail, telefonkontakt och fax, allt för att få in 
så mycket information som möjligt.  
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De ekonomiska effekterna 
 
Figur 2 visar var besökarna på USR kom ifrån. Den lokala regionen syftar på Värmland och 
de närliggande länen Dalarna och Örebro. Anledningen till att Örebro och Dalarna är 
inkluderat i den lokala regionen är att besökarna från dessa län har liknande mönster som 
besökarna från Värmland. Nästa stapel visar hur många av besökarna som hade sin bostad i 
övriga Sverige medan besökarna från Norge visas i den tredje stapeln. 
 
 

 
 
Figur 2: Besökarnas bostadsregion. Källa: Karlsson, D. (2003). 
 

 
Varför de visas separat är för att de norska besökarna utgör en så stor del, i det här fallet en 
femtedel, av det totala antalet besökare på USR. Den sista stapeln i undersökningen står för 
antalet besökare med annan utländsk härkomst. Figuren visar att cirka 28 % av besökarna har 
utländsk härkomst och därmed utgör en viktig del av Sveriges turismexport.  
 
Medelåldern bland besökarna var cirka 37,5 år.6 Det fanns dock stora skillnader i medelålder 
mellan olika grupper. De norska besökarna är drygt 10 år yngre än besökarna som kom från 
närområdet. Det fanns även en större population kvinnor bland besökare som kom från 
närområdet än i de andra studerade kategorierna. Kvinnorna var i klar minoritet (11 %) vilket 
gör att rallyt i Sverige kan definieras som ett manligt fenomen.    
 
I figur 3 och 4 redovisas publikens svar rörande deras boende under vistelsen i Värmland. De 
besökare som kommer från närområdet bor till största del i sina egna hem. Av besökarna från 
övriga Sverige var det cirka 10 procent som bodde i hemmet. När det däremot gäller 
utländska besökare hade en majoritet av dem övernattat flera nätter på orten där evenemanget 
genomförde. Intressant däremot är att så många som en tredjedel av de norska besökarna 
endast valt att besöka Värmland under en dag för att sedan återvända till Norge. 
 
 

                                                 
6 Se figur 9 
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Figur 3: Antalet nätter som norrmän och andra utlänningar valde att stanna i regionen. Källa: Karlsson, 
D. (2003).      
 

Många besökare använde sig av kommersiellt boende som exempelvis hotell, vandrarhem, 
hyrd stuga eller rum under vistelsen i Värmland. Resterande besökare campade alternativt 
spenderade sina nätter hos släktingar och bekanta. Ett fåtal övernattade i sina privata stugor. 
Vilket visas i figur 4 var besökare från utlandet (norrmän exkluderade) mer benägna att betala 
för sitt boende än andra grupper.  
 
 

 
 
Figur 4: De övernattande besökarnas val av logi vid USR 2003. Kategoriserat efter vilka som valde 
kommersiellt boende och de som exempelvis bodde i egna stugor, hos bekanta etc. Källa: Karlsson, D. 
(2003). 
 

 
Figur 5 redovisar hur många gånger tidigare besökarna varit på USR. För 6 % av besökarna 
från närområdet var det första gången de besökte USR. När det däremot gäller de utländska 
besökarna var mönstret annorlunda. Norrmän samt andra utlänningar är överrepresenterade 
bland förstagångsbesökarna.  
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Figur 5: Andelen förstagångsbesökare efter bostadsregion vid USR 2003. Källa: Karlsson, D. (2003). 
 

 
USR verkar ha lockat till sig en ny skara utländska besökare 2003. Noteras ska att 
förstgångsbesökarna inte är i majoritet i någon besökskategori. Det betyder att USR har en 
trogen kärna av svenska och utländska besökare vilka är återkommande till evenemanget. 
 
I figuren nedan redovisas de olika kategorier av biljetter som distribueras till besökarna. De 
kategorier som sålde mest var sträckbiljetten samt rallypasset (ger innehavaren tillträde till 
alla specialsträckor samt serviceplatsen). Den tredje och sista kategorin som redovisas i 
figuren är VIP biljett samt ”Of duty Marshalls” biljett.  
 

 
 
Figur 6: Besökarnas val av biljetter efter bostadsregion vid USR 2003. Källa: Karlsson, D. (2003). 
 

 
Det finns ett samband mellan vilken typ av biljett besökaren köper och hur många sträckor 
denne valde att titta på. Antalet sedda sträckor blir 3,23 besökta sträckor, oberoende av vilken 
typ av biljett besökaren hade köpt. Det skall dock påpekas att de utländska besökarna såg mer 
än på dubbelt så många sträckor än besökare som kom från närområdet. Personer boende i 
närområdet köpte ofta sträckbiljetter och såg därför inte lika många sträckor som andra 
besökare.  
 
Besökarna hade ett väldigt olikartat utgiftsmönster. Lokala besökare hade fullt logiskt, ett 
lägre utgiftstak än andra besökare. Figur 7 visar ungefär hur mycket de olika kategorierna 
spenderade under USR  
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Figur 7: Besökarnas utgifter efter bostadsregion vid USR 2003. Källa: Karlsson, D. (2003). 
 

 
Flertalet utvärderingar som gjorts har ett liknande mönster gällande besökarnas utgifter. 
Internationella besökare spenderar mer pengar än vad andra människor gör, så var även fallet 
med USR 2003. Besökare från andra delar av världen än Sverige och Norge spenderade i 
genomsnitt 6 gånger så mycket pengar i regionen än lokalbefolkningen. 
 
Totalt sett genererade USR 2003 cirka 35,5 miljoner kronor så kallade ”New Money” till 
regionen. Enligt tabell 1 bidrog besökarna mest med drygt 70 % eller 25 miljoner. De här 
pengarna spenderades av de besökare som kvalificerar sig inom ramen för tidigare diskussion 
om hur den lokal ekonomiska uträkningen skall utföras. Totalt besökte 30 000 personer 
evenemanget vilket genererade totalt 93 000 besök. 
 
 
Kategori Totala 

 Utgifter 

Media 1 998 000 

Publik 25 043 706 

Deltagare 8 496 931 

Totalt 35 538 637 

 
Tabell 1: De totala utgifterna för media, publik och deltagare under USR 2003.  
 
Diskussionen har än så länge behandlat de direkta ekonomiska effekterna av USR 2003. Dock 
är detta inte de enda ekonomiska vinsterna som följer med rallyt utan evenemanget hade även 
indirekta ekonomiska värden som måste beaktas. En betydande ekonomisk faktor är den 
globala massmediala bevakningen av regionen under helgen rallyt avgörs. Preliminära siffror 
visar (källa ISC) att USR 2003 sågs av cirka 55 miljoner TV-tittare runt om i världen, en 
ökning med 25 % från året innan. Denna bevakning är självklart viktig och blir än viktigare 
när det klargörs att regionens omgivning marknadsförs genom TV-bevakning. Bilden av 
Värmland (och Sverige som helhet) som presenteras för TV-tittare jorden runt är i många fall 
liknande den regionala myndigheter och näringsliv vill marknadsföra. 
 
En annan liknande indirekt ekonomisk faktor för rallyt var det obetalda volontärarbete som 
utfördes under rallyt. Enligt uppgifter från motorklubbarna, som var ansvariga för varsin 
specialsträcka under rallyt, jobbade cirka 3150 volontärer vilket resulterade i cirka 40 000 
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ideella arbetstimmar. Efter svensk standard för uträkning av värdet för volontärarbete, 
värderas arbetet under rallyt till cirka 6,6 miljoner kronor.7 
 
Enligt besökarna var upplevelsen på specialsträckorna och serviceplatsen i toppklass. Å andra 
sidan var de mindre nöjda med medias bevakning av rallyt under evenemanget samt de 
problem trafikökningen orsakade med trafikstockningar och parkeringsproblem. Det skall 
påpekas att i absoluta tal var inte problemen allvarliga utan majoriteten av besökarna var 
antingen nöjda eller mycket nöjda med trafiksituationen respektive medias bevakning.  
 
Respondenterna fick möjlighet att betygsätta ett antal framtida utvecklingsområden som de 
ansåg viktiga. Viktigast för den framtida utvecklingen av evenemanget var möjligheterna att 
få olika sorters information. Det som nämndes var bland annat möjligheten att få löpande 
information om resultatet på specialsträckorna. Vidare fanns det önskemål om att 
funktionärerna på plats ska kunna ge viktigare information samt slutligen möjligheten till att 
få fortlöpande information om WRC genom exempelvis den officiella hemsidan under hela 
rallysäsongen. Besökarna var dock inte speciellt intresserade av möjligheterna till att köpa 
produkter relaterade till rallyt från Internet. Det varierar dock beroende på vilken 
ålderskategori respondenten tillhör. Ju yngre besökare desto större intresse för att använda 
Internet som verktyg för att exempelvis köpa produkter och biljetter.  
 
Slutsatser 
 
Slutsatsen som kan dras av studien är att Uddeholm Swedish Rally 2003 hade stor betydelse 
för den lokala ekonomin, speciellt för turismindustrin som under perioden evenemanget 
genomförs (februari) annars befinner sig i lågsäsong. Cirka 35,5 miljoner kronor extra fick 
den lokala ekonomin ta del av tack vare evenemanget där den största delen kom från 
besökarna. Den stora andelen utländska besökare gör evenemanget till en viktig del svensk 
turismexport. Vid frågan om vad besökarna ansåg om evenemanget fick rallyt överlag högt 
betyg, speciellt upplevelsen på specialsträckorna och serviceplatsen.  
 
 
2.2 Network-Q Rally of Great Britain 2001 
 
I November 2001 fick Welsh Economy Research Unit (WERU) och Cardiff Research Centre 
(CRC) i uppdrag av  Tourism South and West Wales och Cardiff County Council att 
analysera de ekonomiska effekterna av det WRC-rally som gått av stapeln i Wales sedan år 
2000. Sportturism var en del av den vision som turismmyndigheterna i Wales satt upp och 
som ansågs kunna utgöra en motor för den övriga turismutvecklingen i regionen. Syftet med 
utvärderingen var att den skulle bidra till en ansvarsfull hållbar planering av turismen i Wales 
men samtidigt leda till att den ekonomiska effekten blev så stor som möjligt, lokalt och 
regionalt.  
 
Författarna skriver att WRC har tagit steget till att bli en mer organiserad, professionell och 
säkrare sport. Det tillsammans med att deltävlingarna blivit allt mer geografiskt avgränsade 
har bidragit till att antalet betalande besökare sjunkit till 37 500. Det är då passande när 
besökarnas ekonomiska utlägg minskar att medias bevakning av evenemanget ökar och dess 
förutsättningar förbättras. Det kan då istället leda till indirekta och långsiktiga vinster för 
Wales. Rapportens författare avser då eventuella framtida turister och för den delen 

                                                 
7 Länsstyrelsen i Värmland (2003).  
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investeringar som kommer genom att media förmedlat en positiv bild av regionen. Den 
mediebevakning som är viktigast i det fallet är TV-bolag som rapporterar på bästa 
sändningstid, och tidningar med hög kvalité. Att storföretag engageras i evenemanget och 
under en tid riktar sin uppmärksamhet till Wales ses även det som positivt. I utvärderingen 
kan det läsas om den metodologiska svårigheten att mäta värdet av mediebevakning speciellt 
då det som ska undersökas är de framtida effekterna. Av den anledningen fokuserar 
författarna trots allt på de mer kortsiktiga vinsterna av besökarnas ekonomiska utlägg.  
 
Ungefär 37 500 personer besökte rallyt, tillsammans köpte de 52 677 biljetter och genererade 
över 250 000 besök. Ett rallypass som gav fritt inträde till allt kostade 125 pund8, ett pass för 
en dag 25 pund och den billigaste biljetten till en specialsträcka 15 pund. Hälften av 
respondenterna uppgav att de under tävlingen besökt högkvarteret för rallyt, lika många hade 
varit vid serviceplatsen och sprintsträckan i Cardiff, tre fjärdedelar hade sett någon av 
specialsträckorna.  
 
Bland besökarna dominerade män, 15 % var kvinnor. Åldersfördelningen var enligt följande; 
4 % under 16 år, 20,5 % 16-24 år, 65,9 % 25-50 år och 9,6 % äldre än 50 år. Det var få 
utlänningar som kom för att se rallyt på plats i Wales, endast 2,6 %. Från södra Wales kom 
24,3 %, övriga Wales 5,7 % och från andra delar av Storbritannien 67,5 %. Nästan hälften av 
respondenterna uppgav att de varit borta från sitt hem minst en natt under rallyt. Det mest 
förekommande valet av logi var större hotell som 48 % hade fördragit, 25 % hade bott på 
mindre hotell eller Bed & Breakfest, 19 % hade sovit i sina fordon och övriga hade valt andra 
alternativ. Tiden de valt att stanna varierade men 40 % hade stannat 1-2 nätter lika många 3-4 
nätter och övriga längre.   
 
    
   All Works Accredited All 

   Spectators Teams Personnel Spending 

Accommodation  880 000 500 000 200 000 1 580 000 

Food & Drink  670 000 190 000 80 000 950 000 

Rally, Motorsport Products     

& Tickets   1 450 000 40 000 30 000 1 520 000 

Gifts   190 000 No No 190 000 

Transport & Petrol  860 000 90 000 40 000 990 000 

Other    110 000 40 000 10 000 150 000 

Total   £4 160 000 £860 000 £360 000 £5 370 000 

 
Tabell 2: Utlägg under Network-Q Rally of Great Britain 2001. Utgiftsposter och de totala utgifterna 
för publik, deltagare samt ackrediterade.  
 

 
Tabell 2 visar de beräknade ekonomiska utläggen för publik, deltagare och annan ackrediterad 
personal under evenemanget. Åskådarna stod för mer än fyra miljoner pund, deltagarna 
860 000 pund och övriga ackrediterade för 360 000 pund. Totalt ska det ha spenderats 
5 370 000 pund under Network-Q Rally. 
 
 
 
 
                                                 
8 Alla prisuppgifter är i brittiska pund, juni 2005 var kursen 1 � 13,92 SEK.  
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Category Output Income GDP Employment  
    (FTEs)  
Spectator, Team & Other Spend £4 010 £950 £2 030 120  
Potental return visits  £1 390 £330 £705 45  
Forestry related  £144 £120 £190 8  
Total   £5 544 £1 400 £2 925 173  
 
Tabell 3: Beräknat resultat Network-Q rally of Great Britain 2001.     
 
 

Ovanstående tabell redogör för det beräknade ekonomiska resultatet av rallyt i Wales. Studien 
visar att evenemanget ska ha genererat ett ekonomiskt värde på 5,5 miljoner pund varav 1,4 
miljoner pund i vinst. De siffrorna inkluderar värdet av eventuella resor till Wales som kan 
komma att göras av rallyts besökare. Enligt 65 % av de långväga besökarna hade rallyt ökat 
chanserna för att de skulle komma tillbaka till Wales för semester vid annat tillfälle. De 
angivna arbetstillfällena ska ses som en indikator och inte tolkas bokstavligt. Arbetstillfällena 
är egentligen långt fler men under en kort period. Med i tabellen finns även markägarna vilka 
i det här fallet ofta är skogsbolag. Organisationen för rallyt spenderade cirka 70 000 pund på 
arbetskraft för service och återställande av mark med mera.       
 
 
2.3 Telstra Rally Australia 2001 
        
West Australia Tourism Commission utvärderar fortlöpande ekonomiska och turistrelaterade 
effekter av olika evenemang i delstaten. Deltävlingen i WRC, Telstra Rally Australia är ett av 
dessa evenemang. Uppdraget att utvärdera 2001 års evenemang utfördes av Right Marketing 
Australia. Studiens primära syfte var att utreda effekterna av men det fanns även ett sekundärt 
syfte, att få klarhet i vad deltagare och publik ansåg om genomförandet av det aktuella 
evenemanget. Fokus i studien låg helt på de deltagare och publik som var tillresta från andra 
delstater i Australien eller andra länder. Motsvarande grupper från Western Australia ingick 
alltså inte i studien då dessa inte bidrog med nya pengar till delstaten. Det gjordes inga 
ansatser att försöka sätta ett värde på mediebevakningen eller framtida turism som genererats 
genom Rally Australia.     
 
Ekonomiska effekter av Telstra Rally Australia9 
 

• Den ekonomiska aktiviteten i delstaten beräknades bli 19,93 miljoner dollar. 
• Delstatens ekonomi (BNP) växte med 8,73 miljoner dollar. 
• Besökare, media och deltagare hade direkta utgifter på över 9 miljoner dollar.  
• Undersökningen visar att avkastningen på de investeringar som delstaten gjort var 

tämligen god. För varje investerad dollar växte ekonomin i Western Australia med 
2,09 dollar.   

• Området gästades genom rallyt av; 848 personer med anknytning till de tävlande 
teamen, 1213 åskådare, 152 VIP, 793 gäster (Corporate guests), 42 officials och 219 
personer med anknytning till media.  

 
 
 
                                                 
9 Alla prisuppgifter är i Australiensiska dollar, juni 2005 var kursen 1 AUD 5,93 SEK. 
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Expenditure Sum 

 category    

Airfares  1 131 858 

Freight  2 330 403 

Accommodation 2 103 828 

Restaurant food 889 485 

Self catering 269 091 

Alcohol  525 403 

Souvenirs  325 308 

Tours  281 244 

Entertainment 220 034 

Hire vehicle 361 944 

Vehicle  273 530 

Public transport 51 042 

Event functions 377 856 

Telephone  114 457 

Major purchases 210 059 

Labour hire 96 495 

Miscellaneous 177 800 

Total  9 739 837$ 

 
Tabell 4: Besökarnas utgifter vid Telstra Rally Australia 2001. 
 
I ovanstående tabell går att utläsa vilka utgifter publik och deltagare hade i anknytning till 
rallyt.  Av den totala summan spenderade följande grupper ungefär enligt följande i miljoner 
dollar; teamen 5,62, publik 2,15, media 0,41, VIP & officials 1,1. 
 
Av publiken var 23,3 % kvinnor, andelen kvinnor från Australien var något större än den 
bland utlänningarna. Åldersmässigt var 24 % av besökarna under 25, 40 % var mellan 25 och 
34, 18 % var mellan 35 och 49 och 10 % var 50 år eller äldre. Bland de 150 respondenterna 
fanns 79 australiensare och 71 utlänningar. Av de utländska var cirka en tredjedel från 
Storbritannien, lika många från övriga Europa och resterande från andra delar av världen.   
    
Den vanligaste formen av boende under evenemanget var hotell 53,3 %, följt av lägenhet 7,3 
%, vandrarhem 14,7 %, camping/husbil 8 % och vänner/släktingar 34 %. Av australiensarna 
bodde över 44 % hos vänner och släktingar. Att bo på vandrarhem var betydligt mer 
förkommande bland utländska än inhemska besökare. Av besökarna var det 93 % som skulle 
delta i någon form av turistisk eller nöjesaktivitet medan övriga endast var på besök för rallyt. 
De populäraste aktiviteterna var sådana som kunde göras inne i Perth som sightseeing, 
shopping, restaurangbesök och nattliv. Dessa aktiviteter var mest förekommande bland de 
utländska besökarna.  Aktiviteter med koppling till naturen attraherade 25 % av besökarna. 
Ungefär hälften av de utländska besökarna tänkte ta sig bortanför Perth med närområde för att 
se mer av delstaten.  
 
Hälften av besökarna angav Rally Australia som främsta syftet med den aktuella resan. Fyra 
av fem respondenter sa att de antagligen skulle ha besökt Western Australia under året oavsett 
om det varit ett WRC-rally eller inte. Det var alltså endast 20 % av besökarna som kommit till 
delstaten just på grund av evenemanget övriga kommit någon gång trots allt.         
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Besökarnas synpunkter  
 

• 84,7 % ansåg att evenemangets organisation var bra eller mycket bra. 
• 82,1 % ansåg att de faciliteter evenemangets organisation stod för var bra eller mycket 

bra. 
• 79,3 % ansåg att det stöd och underhåll utfört av evenemangets organisation var bra 

eller mycket bra.  
• 78,2 % ansåg att personal och ansvariga för evenemanget uppträdde bra eller mycket 

bra. 
• 70,1 % ansåg att den service och underhållning vilken evenemangets organisation 

ansvarade för var bra eller mycket bra.  
• 76,6 % av dem som besökt andra WRC ansåg att Rally Australia var bra eller mycket 

bra i jämförelse med dessa.  
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3 METOD 
 
3.1 Val av metod 
 
Metoden som valts för utvärderingen av USR 2005 följer samma mönster som sin föregångare 
2003.10 Syftet med metoden är att skapa möjligheter för att kunna isolera de intäkter som 
regionen får genom evenemanget. Viktigt är att få klarhet i vilka inkomster som aldrig 
kommit om det inte vore för USR samt vilka som kommit regionen till godo även om inte 
evenemanget funnits eller om det exempelvis skulle flyttas till annan plats. En teoretisk 
förankring till metoden ges senare i kapitlet.     
 
De personer som besökte USR 2005 delades in i tre kategorier, åskådare, deltagare och deras 
staber samt representanter för olika medier. Den först nämnda gruppen utgör den stora 
majoriteten av alla människor under USR. Av den anledningen gjordes det ett urval av 
personer av den kategorin medan det genomfördes totalundersökningar av representanter från 
media samt deltagarna och dessas staber.  
 
Publik 
 
Insamling av material från åskådare genomfördes vid två separata tillfällen. Det första var 
under evenemanget. Till förfogande under USR fanns grupper med huvudsakligen studenter 
som ansvarade för intervjuer med besökarna. Under de två inledande dagarna arbetade tre 
grupper och den avslutande dagen arbetade två grupper med insamling av material. Varje 
grupp bestod av fyra personer och minst en av dessa hade medverkat vid studien 2003 vilket 
underlättade arbetet. Metoden som användes var den samma som användes vid den studien. 
Syftet med metoden är att säkerställa stickprovets slumpmässighet och har arbetats fram av 
för undersökningen anlitade statistikexperter. Varje grupp befann sig vid en publikplats strax 
innanför biljettinsläppet. En person ansvarade för tidtagning medan tre personer hade som 
uppgift att intervjua besökare. Var nittionde sekund kontaktades en förbipasserande med 
förhoppningen att denne skulle svara på några frågor. Enkäten som användes var på en sida 
och en intervju tog mellan en och två minuter att genomföra. Målsättningen med 
undersökningen var framförallt att samla in bakgrundsinformation om besökaren samt 
kontaktuppgifter. 
 
Publikundersökningen inkluderade elva mättillfällen. De platser som ingick i undersökningen 
var följande och en eventuell bokstav står för typ av publikplats. Fredag: Likenäs A och B, 
Serviceparken samt Hagfors sprint. Lördag: Fredriksberg A och B, Serviceparken, Hagfors 
sprint samt Vargåsen A och B. Söndag: Remmen B och Lesjöfors B. Vid varje tillfälle var 
den aktuella gruppen på plats minst två timmar innan den första tävlande bilen passerade. 
Totalt kontaktades 654 personer vid mättillfällena. Av dessa genomfördes intervjuer med 463 
personer (70,8 %) medan 191 (29,2 %) var svarsvägrare. En bortfallsanalys på svarsvägrare är 
svår att göra då det inte finns några uppgifter om dessa personer. Från de personer som 
genomförde intervjuerna har dock uppgifter kommit om att andelen svarsvägrare ökade 
närmare tillfället då första tävlande bilen skulle passera. I vissa fall har även vissa 
svarsvägrare berättat att de medverkat vid den tidigare studien 2003 och inte ville medverka 
ytterligare en gång. Av respondenterna var det 345 personer (74,5 %) som kunde tänka sig att 
bli kontaktade igen för ytterligare frågor medan 118 personer (25,5 %) tackade nej.   
 

                                                 
10 Karlsson, D. (2003). 
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Beträffande de 345 personer som skulle kontaktas igen var avsikten att norrmän och svenskar 
skulle få en enkät hemskickad medan övriga utlänningar skulle intervjuas per telefon. 
Uppdelningen var dock inte helt tydlig då vissa personer inte ville lämna telefonnummer utan 
adresser eller i vissa fall även e-post. Flera utländska besökare lämnade både adresser och 
telefonnummer.  
 
Det var 180 personer som skickade in en enkät eller blev intervjuade på telefon. Det externa 
bortfallet kan delas in i olika kategorier. Den första gruppen utgörs av dem med felaktiga 
kontaktuppgifter. Bland dem återfinns 20 personer varav det i hälften av fallen rör sig om 
utlänningar med felaktiga telefonnummer. Det verkliga bortfallet utgörs därför av 145 
personer vilket ger en svarsfrekvens på 55 %. Telefonintervjuer med de utländska 
respondenterna genomfördes av två studenter med goda språkkunskaper. Det genomfördes en 
skriftlig påminnelse alternativt fyra uppringningsförsök till respondenterna. Tiotalet enkäter 
kom in efter att bearbetning av materialet inletts och är därför medräknade i det externa 
bortfallet.        
 
Bortfallet i 2005 års utvärdering var betydligt större än det 2003 (svarsfrekvens: 81,9 % på 
brevutskick och 85,4 % på telefonundersökningen)11. Det kan delvis förklaras med att 2005 
års enkät var betydligt mer omfattande samt att den skickades ut längre tid efter evenemanget 
än den 2003. Att det endast fanns tid för utskick av en påminnelse har givetvis även det 
betydelse för svarsfrekvensen.  
 
Det interna bortfallet på den längre enkäten varierar beroende på om informationen samlades 
in vid en telefonintervju eller om den skickades in med svarspost. Telefonintervjuerna 
påverkades av respondentens språkkunskaper. I vissa fall kunde det vara svårt att genomföra 
en intervju då respondenten inte kunde tala någon engelska, tyska eller nordiskt språk. Vid 
framförallt telefonintervjuer men även med de inskickade enkäterna märktes att 
respondenterna hade problem att ange vilka specialsträckor de besökt samt beräkna sina 
utgifter under evenemanget. Det innebär att de uppgifterna ofta är ungefärliga.   
 
Trots att samma urvalsmetod användes vid enkätundersökningen under USR 2003 och 2005 
skiljer sig resultatet i vissa fall markant åt. Valet av metod syftar till att gruppen respondenter 
ska efterlikna besökarna under evenemanget i helhet. Trots det var andelen värmlänningar 
32.7 % vid studien 2003 och endast 10,2 % 2005. Givetvis har inte antalet värmlänningar som 
besökt evenemanget sjunkit så drastiskt utan förklaringen går att finna på annat håll. Det enda 
sättet att få fram ett helt säkert resultat är en totalundersökning av besöksgruppen vilket 
givetvis inte är genomförbart. Istället blir det en slags stickprovsundersökning. Problemet är 
att USR genomförs över ett stort område och sammansättningen av besökare därför varierar 
stort från en specialsträcka till en annan. Dessutom försvåras jämförelser med tidigare års 
publikundersökningar av att vilka specialsträckor som körs och på vilka dagar kan ha ändrats. 
Alla specialsträckor under USR körs inte i Värmland. Om exempelvis en sträcka i Dalarna 
inkluderas i publikundersökningen eller inte har stor betydelse för beräkningar av den totala 
publiken hemorter. I studien 2005 var en specialsträcka i Dalarna med men inte 2003. 
Indelningen i publikplatser i A, B och C märkning infördes 2004 och publikens 
sammansättning varierar sannolikt vid olika publikplatser vilket komplicerar undersökningen 
ytterligare. Ännu en faktor vilken kan variera från år till år är kategorier av biljetter vilket 
påverkar de ekonomiska beräkningarna. Biljetter som inte fanns 2003 men 2005 var 
Eventtickets och biljett med rallybuss. Att de är kategorier av biljetter som säljs i liten 

                                                 
11 Karlsson, D. (2003). Sid. 21  
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upplaga medför att det vid stickprov är relativt få besökare med sådana biljetter. Få 
respondenter medför att de ekonomiska beräkningarna blir mer osäkra då ett fåtal personer får 
symbolisera en större grupp. Av nyss nämnda skäl är det av stor betydelse att inte resultatet 
tolkas exakt utan sätts in i ett sammanhang samt att metoden får utvecklas med förändringarna 
av evenemanget.  
 
Media 
 
Media är av mycket stor betydelse för ett evenemang som USR. De har dels ett direkt 
ekonomiskt värde genom de utlägg de har i samband med evenemanget men inte mindre 
viktigt är marknadsföringen de innebär för USR men även Värmland och Sverige. Journalister 
har vid tidigare studier visat sig svåra att motivera till att besvara enkäter och av den 
anledningen föll valet av metod på en webbaserad enkät. Totalt svarade 42 personer av 167 på 
webbenkäten vilket ger en svarsfrekvens på lite mer än 25 %. De 167 var kontaktpersoner för 
de totalt 458 journalister och fotografer som ackrediterades.12 Ett exempel är att 35 
respondenter redogjort för ekonomiska utlägg men deras svar inkluderar ytterligare 22 
personer. Av respondenterna kommer åtta från Sverige, fyra från Norge, fyra från Finland, 21 
från övriga Europa samt fyra från andra delar av världen. Svensk media står för cirka 15 % av 
det totala antalet ackrediteringar och 20 % av respondenterna. Då svensk media i regel gör av 
med mindre pengar på plats än utländska media blir uppgifter på ekonomiska utlägg sannolikt 
lite lågt angivna. Det interna bortfallet var begränsat med undantag på frågan om de 
ekonomiska utläggen. Flera respondenter redogjorde där inte för de privata utgifterna och 
vissa fall hade de lagt ihop kategorier av utgifter så att de separata posterna inte gick att 
utläsa.  
 
 
Deltagarna 
 
De tävlande fabriksstallen och de mindre privatteamen kommer till regionen med ett stort 
antal anställda, inbjudna gäster, egna journalister med flera. Till deltagarna räknas i 
undersökningen även däckproducenterna Michelin och Pirelli som haft personal på plats för 
service och marknadsföring. Kontakt togs redan under USR med vissa deltagare och övriga 
blev senare kontaktade via e-post. Deltagarna kunde senare genom en webbenkät redovisa 
sina ekonomiska utlägg i samband med USR samt redogöra för sina åsikter i olika frågor. Det 
saknades e-post till några av de privata teamen och de lämnades av den anledningen utanför 
undersökningen. Antalet svar var inledningsvis mycket lågt vilket förklaras av att 
undersökningen genomfördes då tävlingssäsongen var som mest intensiv. De fabriksstall och 
däckproducenter som inte redovisat sina uppgifter ringdes upp och kunde lämna kortfattade 
uppgifter. Då vissa respondenter lämnat mer detaljerade uppgifter vid den tidigare 
utvärderingen 2003 och antalet anställda och ekonomiska utlägg inte förändrats nämnvärt har 
de uppgifterna kunnat användas igen. Därigenom fanns det uppgifter från samtliga fabriksstall 
och de två däckproducenterna. Tyvärr kom det endast in svar från tiotalet av de privata 
teamen vilket ger en svarsfrekvens på cirka 20 %. Respondenterna skulle gärna ha varit fler 
men det går ändå att skapa en bild av gruppen och dess omkostnader.             
 
 
 
 

                                                 
12 Tonér, H. (2005).  
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Föreningar 
 
Vid utvärderingen av USR 2003 genomfördes en rundringning till de föreningar som 
ansvarade för service och säkerhet vid specialsträckorna. Bland annat svarade respondenter då 
på frågor om antalet ideellt arbetande och den tid de lade ned ideellt för att USR ska kunna 
genomföras. Då det i stort sett rör sig om samma föreningar och samma sträckor även vid 
evenemanget 2005 gjordes valet att utgå från resultatet för 2003 års studie. Telefonintervjuer 
på 5-25 minuter genomfördes med sträckansvariga för fyra av föreningarna. Syftet var att 
undersöka om föreningarnas arbete var ungefär det samma som tidigare år eller om det var 
några förändringar.   
 
Övriga källor 
 
För studien har även information samlats in från ett flertal andra källor. Telefonintervjuer och 
intervjuer med e-post har genomförts med representanter från näringsliv och organisationer 
med material och kunskap om vad USR betyder för turismnäringen och regionen i allmänhet. 
Andra personer som bidragit med material och kunskap i olika former återfinns på 
organisationen för USR, ISC, Projekt Hållbart Rally samt författare av tidigare rapporter i 
ämnet. Kontakterna med de sistnämnda har varit fortlöpande under studiens genomförande.   
 
3.2 Ekonomiska beräkningar 
 
I rapporten redovisas publikens utgifter i samband med USR.  I vissa fall då utlägg beräknats 
efter vilken biljett individen köpt var antalet respondenter i varje kategori klart begränsat. Få 
respondenter kan få som konsekvens att resultatets reliabilitet är låg. Det har varit fallet i den 
här utvärderingen och resulterat i att exempelvis andelen utlänningar eller personer med stora 
ekonomiska utlägg blivit oproportionerligt hög. Om en uppgift verkat orimlig har detta kunnat 
fastslås genom jämförelser med tidigare studier, uppgifter från organisationen bakom USR 
eller med andra uppgifter från undersökningen. Ett resultat från undersökningen har fått stå 
orört i resultatredovisningen men i vissa fall har det genomförts skattningar av materialet till 
de tabeller som redovisar USR: s effekter på den regionala ekonomin. Alla respondenter har 
kunnat uppge om de redovisade kostnaderna var för fler än en person och om eventuella andra 
personer i sällskapet var vuxna eller barn. I uträkningar har barn räknats som en halv person 
exempelvis när det är fråga om genomsnittskostnader per person. 
 
Vid utvärderingar av evenemangs ekonomiska effekter finns möjligheter att använda så 
kallade multiplikatorer. Syftet kan vara att se vilka direkta, indirekta vinster ett evenemang för 
med sig till den lokala ekonomin. Ett exempel skulle kunna vara att dela upp inkomsterna på 
fordonsbränsle i vad som tillfaller staten i skatt och moms samt vad som tillfaller de lokala 
företagarna och därigenom regionen. Det kan också vara frågan om att undersöka hur stor del 
av alla souvenirer av dem som säljs som är tillverkade i området. Multiplikatorn används 
sedan för att multiplicera den totala försäljningssumman med och därigenom får ut den 
regionala förtjänsten. Multiplikatorer är enligt många ett väldigt komplicerat verktyg och 
samtidigt tidskrävande och oprecist. Därför avstås i den här studien från att använda 
multiplikatorer utan olika summor presenteras i klump utan en vidare analys.   
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3.3 Metodens teoretiska förankring 
 
Följande avsnitt13 utgör den teoretiska grund på vilken metoden för utvärderingen av USR 
2005 samt dess föregångare 2003, ”Evenemang i Strålkastarljuset” baserats. Textens innehåll 
är hämtat från den sistnämnda rapportens teoretiska kapitel. 
 
Karlsson skriver att det finns ett flertal faktorer som är av stor betydelse för resultatet av en 
lokalekonomisk utvärdering av ett evenemang. Den internationella forskningen kring temat är 
tämligen omfattande, men de flesta undersökningar återkommer till vissa grundläggande 
faktorer och fallgropar att tänka på vid utvärderandet av ekonomiska effekter, vilket kommer 
att beskrivas i detta avsitt. Med grund i den internationella forskningsdiskussionen presenteras 
sedan den metod som föreliggande rapport har använt för att nå fram sina resultat. 
 
Det är enligt Karlsson framförallt två nyckelfaktorer som måste kartläggas när ekonomiska 
effekter utvärderas; hur många besökare var det och hur mycket pengar spenderade de?14 För 
att samla in det nödvändiga materialet används vanligtvis enkäter alternativt intervjuer 
genomförda på plats, med åskådare som tillfrågas om deras utlägg i samband med besöket på 
evenemanget. Den metoden innebär dock en risk för fel då respondenterna inte kan förväntas 
ge exakta uppgifter eftersom det kan vara svårt att minnas allt i detalj. I allmänhet räknar man 
med att minneseffekten kan vara så stor som 10 procent, även om felen kan kompenseras 
internt i materialet i och med att en del besökare överskattar sina utlägg medan andra 
underskattar sina. Vid längre evenemang är risken större för problem med minneseffekten och 
då är vanligen en dagboksmetod använd, där respondenterna tilldelas en dagbok innan 
evenemanget startar och kontinuerligt bokför sina utgifter.15 
 
I ett turistekonomiskt sammanhang är inte kunskap om hur många åskådare evenemanget 
lockade tillräckligt. Det är inflödet av nya pengar till ett område som är intressant.16 För att 
kunna kartlägga detta måste först lokalbefolkningen sorteras bort från undersökningen 
eftersom de pengar dessa spenderar sannolikt ändå skulle hamna i lokalsamhället även om 
inte evenemanget skulle hållits,17 dock skulle pengarna troligen hamna i andra branscher.18 
 
Vidare finns det enligt Karlsson en grupp bland de tillresta besökarna som behöver beaktas, 
nämligen de som reser till området i annat syfte än att i första hand besöka det aktuella 
evenemanget. Till denna kategori kan nämnas de som hälsar på släkt och vänner samtidigt 
som man besöker evenemanget. Den gruppen kallas vanligtvis för time-switchers, vilket 
innebär att de exempelvis besöker sina bekanta exempelvis en gång per år och kanske väljer 
att avlägga besöket i samband med evenemanget. Det väsentliga för time-switchers är att de 
skulle ha kommit till platsen oavsett om evenemanget skulle ha genomförts eller inte. Av den 
anledningen bör gruppen inte heller ingå i en ekonomisk effektanalys och de bör identifieras 
genom särskilda enkätfrågor i enkäten.19 Samtidigt kan vissa besökare ur lokalbefolkningen 
räknas in i studien om de uppfyller särskilda kriterier. Framförallt att de skulle ha besökt det 
aktuella evenemanget om det hade lokaliserats till en annan plats.  

                                                 
13 Avsnittet och källorna grundar sig på ett utdrag från ”Evenemang i strålkastarljuset!”, Karlsson, D. (2003),  
Sid. 16-19   
14 Burgan, B. & Mules, T. (2000). 
15 Ryan, C. (1998). 
16 Dwyer, L. m.fl. (2000). 
17 se exempelvis Getz, D. (1997), Ryan, C. (1998), Ericsson, B. & Vaagland, J. (2002). 
18 Andersson, T.D. (1999a), Mules, T. & Faulkner, B. (1996). 
19 Getz, D (1997), Mules. T. & Faulkner, B. (1996). 
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Figur 8: Evenemangs påverkan på lokal ekonomi. Källa: Karlsson, D. 2003. 
 
 
Figur 8  är en modell som visar hur de turistekonomiska effekterna av ett evenemang tar sig 
uttryck lokalt. Utläggen från lokalbefolkningen hamnar till största delen direkt i den lokala 
ekonomin, då dessa är en naturlig del av områdets normala ekonomi. I enlighet med 
resonemanget ovan skall dock vissa lokala utlägg räknas i boxen med extra intäkter (new 
money) eftersom en del lokalboende skulle resa ut från regionen och spendera pengar om inte 
evenemanget ägt rum. Merparten av utläggen från de tillresande besökarna hamnar direkt i 
boxen för extraintäkter eftersom dessa pengar är ”nya” för den arrangerande orten. En liten 
del läcker ur, vilket är en följd av den ovan beskrivna kategorin time-switchers. Således 
representeras den summa som skall kartläggas i en utvärdering av pilen som går från ”New 
money” till den streckade lokala ekonomin i figuren. Det är denna summa, bestående av 
utlägg från delar av lokalbefolkningen och de tillresande besökarna, som utgör den 
turistekonomiska effekten av ett evenemang för den arrangerande regionen.  
 
Det finns vissa fallgropar när en uppskattning av besökarnas ekonomiska utlägg under ett 
evenemang ska uppskattas. En av dessa är att vissa besökare riskerar att räknas dubbelt. Det 
gäller exempelvis om respondenter uppskattar sina kostnader för boende men inte redogör dör 
att det var dubbelrum och att kostnaderna egentligen var för två personer. Om det i en 
undersökning är ett återkommande fel betyder det att den totala summan som långväga 
besökare antas bidra till regionen med blir mycket överskattad. Kostnader för boende är en 
post som är lätt att räkna fel.20  
 
En annan fallgrop är eventuella fel i de fall då man försöker räkna ut evenemangets 
multiplikatoreffekt. Flera forskare med kunskap om evenemangsforskning avråder från 
metoden då det är ett mycket komplext och osäkert verktyg. Enligt Tommy D Andersson 

                                                 
20 Ryan, C. (1998). 
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krävs stora teoretiska kunskaper hos dem som ska använda metoden, dock är ofta fallet att 
personerna inte behärskar den kunskapen.21  Ett stort problem som komplicerar användandet 
av multiplikatorer ytterligare är det faktum att det inte finns en lämplig multiplikator som 
inkluderar alla utgifter en besökare kan ha under ett evenemang. Samtidigt saknas det 
vanligtvis multiplikatorer som möjliggör det överföra uppgifter mellan lokal, regional och 
nationell nivå. I de fall det görs blir resultatet sannolikt mycket osäkert.22  
 
Enligt Karlsson är den geografiska aspekten av stor betydelse då ett områdes multiplikator är 
relaterad till dess storlek. Mindre regioner har ett mer omfattande multiplikatorläckage än 
större regioner.23 Den geografiska avgränsningen har dessutom stor betydelse i avseendet att 
den bestämmer vilka besökare som ska räknas till lokalbefolkningen.24 Om det sker något 
direkt eller indirekt offentligt stöd eller bidrag till evenemanget bör detta räknas in i en 
utvärdering. Den geografiska aspekten får då åter betydelse. Om det är kommunen som är 
bidragsgivare är detta inte någon vinst för lokalsamhället eftersom det bara innebär en 
omlokalisering av kommunala resurser till förmån för evenemanget Det på bekostnad av 
kommunens övriga verksamhet. I de fall det är bidrag från läns- eller statsnivå till den 
arrangerande orten, kan det talas om en nettovinst för det aktuella samhället.25 På nationell 
nivå handlar det däremot fortfarande om ett nollsummespel.26  
 

                                                 
21Andersson, T.D. (1999a).  
22 Getz, D. (1997). 
23 Ryan, C. (1998). 
24 Hall, C.M. (1992). 
25 Mules, T. & Faulkner, B. (1996). 
26 Andersson, T.D. (1999a). 
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4 UDDEHOLM SWEDISH RALLY 2005 
 
4.1 Program och resultat 
 
Inför USR diskuterades det nästan mer väder än rally. En mild vinter med lite nederbörd fick 
många att tro att det skulle bli det första inställda Svenska rallyt sedan 1990. Ämnet 
diskuterades i såväl internationell som svensk och värmländsk media. Ansvariga för 
evenemanget fick vid upprepade tillfälle förklara vad som kunde göras, om sträckor kunde 
flyttas och när ett beslut om ett eventuellt inställt rally senast skulle fattas. Trots att vintern 
aldrig riktigt kom på fullt allvar beslutade ledningen att rallyt skulle genomföras. 
 
När de tävlande kom till Värmland för att inleda sina förberedelser var vissa förare och även 
journalister kritiska till tävlingsförhållandena. Alla beklagade att inte inramningen med kyla 
och snö skulle bli den önskade men vissa var framförallt oroade över säkerheten. För mycket 
grus skulle slita på däcken vilket innebär högre olycksrisker för deltagare och publik.  
Evenemanget genomfördes utan några större olyckor och även om inte snön låg djup verkade 
publiken njuta av evenemanget precis som vanligt.   
 
Program 2005 
 
Dag  Aktivitet    

Torsdag Shakedown i Råda med start 08:00.  

 Invigning i Karlstad under kvällen   

Fredag Likenäs SS 1 och 4, första bil 08:50 och 13:35 

 Hara SS 2 och 5, första bil 10:15 och 15:00. 

 Torntorp SS 3 och 6, första bil 10:55 och 15:40. 

 Hagfors Sprint SS 7, första bil 17:00.  

Lördag Sundsjön SS 8 och 12, första bil 07:50 och 14:50. 

 Vargåsen SS 9 och 13, första bil 08:40 och 15:40. 

 Fredriksberg SS 10, första bil 11:10.  

 Lejen SS 11, första bil 12:00.   

 Hagfors Sprint SS 14, första bil 17:05.  

Söndag Lesjöfors SS 15 och 18, första bil 07:45 och 11:20. 

 Rämmen SS 16/19, första bil 08:30 0ch 12:00. 

 Malta SS 17 och 20, första bil 09:20 och 12:50. 

 Avslutningsceremoni i Karlstad.     

 
Tabell 5: Program för USR 2005. 
 
 
USR 2005 inleddes med invigning på torget i Karlstad torsdagen 10/2 och avslutades på 
samma plats söndagen den 13/2. Två av specialsträckorna avgjordes inne på motorstadion i 
Hagfors och kallas för sprint då de är betydligt kortare än övriga sträckor.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 29 

Position Förare Land Stall 

1 Petter Solberg Norge Subaru 

2 Markko Märtin Estland Peugot 

3 Toni Gardemesister Finland Ford 

4 Harri Rovanperi Finland Mitsubishi 

5 Henning Solberg Norge Ford 

6 Daniel Carlsson Sverige Bozian Racing 

7 Gigi Galli Italien Mitsubishi 

8 Roman Kresta Tjeckien Ford 

9 Jani Paasonen Finland Skoda 

10 Mattias Ekström Sverige Skoda 

 
Tabell 6: Tävlingsresultatet vid USR 2005. 
 

 
Tabell 6 visar tävlingsresultatet från USR 2005. Till de många tillresta norrmännens stora 
glädje var det deras landsman och mycket populäre Petter Solberg tävlande för Subaru som 
segrade. Sverige fick två förare bland de tio främsta, Daniel Carlsson och Mattias Ekström.   
 
Efter rallyts genomförande kom som en följd av den milda vintern en diskussion om 
evenemangets framtid. Ska ett vinterrally genomföras så långt söderut i landet där klimatet är 
opålitligt eller skulle det kanske flytta längre norrut, Dalarna och Jämtland nämndes av vissa 
som goda ersättare. Att det fanns utländska intressenter som gärna ville se ett vinterrally på 
sina orter nämndes även det som ett hot. Men det som följaktligen hände, kanske till vissa 
kritikers förvåning var att USR fick sin status som WRC förlängt till 2008.    
 
 
4.2 Publiken 
 
Att rally och motorsport är evenemang som domineras av män är knappast någon hemlighet. 
Studien av USR 2005 bekräftar det faktum då det bland respondenterna återfanns 89 % män 
och 11 % kvinnor. Undersökningen visar samtidigt att andelen kvinnor i publiken skiljer sig 
stort från ett geografiskt område till ett annat. Av publiken från Värmland utgjorde kvinnorna 
20 %, Dalarna och Örebro 12,7 % medan andelen kvinnor från övriga delar av Sverige 
minskar ju längre bort från platsen för USR de bor. Av norrmännen var strax under 10 % 
kvinnor och bland övriga utlänningar drygt 12 %.   
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Figur 9: Besökarnas medelålder efter bostadsregion. Motsvarande uppgifter för 2003 års evenemang 
finns med för jämförelse. 
 

Snittåldern för besökarna under USR 2005 var mellan 38 och 39 år. Generellt kan sägas att ju 
närmare besökarna bor platsen för evenemangets genomförande desto äldre är de. En grupp 
svenskar som är betydligt yngre än övriga är de som kommer från Västra Götaland, deras 
snittålder låg på ungefär 34 år. Det var relativt få respondenter i den gruppen, vilket kan 
påverka resultatet. De utländska besökarna var i regel yngre än de svenska.    
 
 
 Frekvens Procent Kumulativ  Procent 

   Procent 2003 

Stockholm 79 17,1 17,1 6,2 

Övr. Svealand 55 11,9 28,9 6,9 

Värmland 47 10,2 39,1 32,7 

Dalarna/Örebro 41 8,9 47,9 7,7 

Västra Götaland 29 6,3 54,2 8,8 

Övriga Götaland 20 4,3 58,5 6,9 

Norrland 37 8 66,5 3,1 

Norge 90 19,4 86 19,7 

Övr. Utland 65 14 100 8 

Summa 463 100  100 

Saknade 0    

Total 463    
 
Tabell 7: Respondenterna hemregioner. Motsvarande uppgifter för respondenterna 2003 finns med för 
jämförelse.  
 

Undersökningen visar att av lokalbefolkningen (Värmland, Örebro och Dalarnas län) var det 
cirka 10 % som var förstagångsbesökare.  För övriga Sverige låg snittet samlat runt 20 %. 
Bland de utländska besökarna var snittet betydligt högre, norrmännen 28,9 % och bland 
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övriga utlänningar 44,4 %. Totalt var det 22 % av besökarnas som inte varit på något USR de 
senaste fem åren. Anmärkningsvärt är det stora antalet trogna besökare från närområdet. 
Bland värmlänningarna var det 56 % och av besökarna från Örebro och Dalarnas län 62 % 
som inte missat ett USR de senaste fem åren.   
 
På frågan om respondenten besökt något annat WRC än USR de senaste fem åren skiljde sig 
svaren mycket mellan olika grupper men totalt sett svarade 22 % att så var fallet. Av de 
utländska besökarna hade 19 % av norrmännen men nästan 60 % av de övriga utlänningarna 
varit på andra WRC. Inom Sverige kunde det skilja sig stort från en region till annan hur 
många av respondenterna som besökt andra WRC. Snittet låg på ungefär 15 % med Västra 
Götaland i botten med 5 % och Stockholm i topp med nästan 35 %. Det rör sig dock om få 
personer personer. Av värmlänningarna var det cirka 13 % som besökt andra WRC.  Endast 
30 % av dem som varit på andra WRC hade besökt mer än fyra andra tävlingar de senaste fem 
åren. Det vanligaste bland utländska besökare var att de besökt de WRC som arrangeras i eller 
i närheten av deras respektive hemländer. Svenskar och norrmän följde det mönstret och hade 
sålunda besökt Finlands WRC.   
 
För över 95 % av besökarna var huvudsakliga det syftet med vistelsen i området att gå på 
USR. Övriga 5 % angav att syftet med deras resa var att besöka vänner och släkt, fritidshuset 
eller ett annat evenemang. Exempelvis tillhörde en respondent en grupp besökare som var i 
området för en konferens.  
 
Kategori Frekvens Procent Kumulativ Procent 

   Procent 2003 

Hotell 71 30,6 30,6 15,9 

Vandrarhem 14 6 36,6 5,6 

Stuga/rum/lägenhet 51 22 50,8 28,7 

Stugby 32 13,8 72,4 8 

Släkt/vänner 29 12,5 84,9 19,9 

Fritidshus 17 7,3 92,2 4,8 

Husbil/husvagn 15 6,5 98,7 9,6 

Annat 3 1,3 100 % 7,2 

Totalt 232 100 %  100 % 
 
Tabell 8: Respondenternas val av logi under evenemanget. Motsvarande uppgifter för 2003 finns med 
för jämförelse.  
 
Ovanstående tabell visar respondenternas val av logi under evenemanget. Det klart 
populäraste alternativet var hotell följt av stuga, rum eller lägenhet, stugby därefter släkt och 
vänner.  
 
Biljett 2003 2004 2005 

Rallypass 11187 12950 11120 

Sträckbiljett 30030 29500 25400 

VIP/Guest   1820 

Eventticket  2300 2510 

Rallybuss  550 402 

 
Tabell 9: Antalet sålda biljetter vid USR åren 2003-2005.27  
 

                                                 
27 Ekholm, P. (2005). 
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Antalet sålda biljetter 2005 samt de två föregående åren visas i tabell 9. De biljettformer som 
tagits bort till USR 2005 redovisas inte. Antalet inbjudna VIP och gäster ska enligt uppgift ha 
varit ungefär det samma senaste åren.28 Eventtickets och rallybussen finns sedan 2004 vilket 
är orsaken till varför det saknas uppgifter för 2003.   
 
 

Det exakta antalet besökare för ett evenemang som USR går inte att få fram men en 
uppskattning kan göras. Utvärderingen 2003 visade att personer som köper sträckbiljetter i 
genomsnitt besöker 1,84 sträckor vilket betyder att den gruppen består av 13804 personer 
2005. Om man utgår ifrån att personer som köpte eventtickets, biljetter med rallybussen samt 
hade fått VIP eller gästbiljetter inte kombinerade dessa med andra biljetter betyder det att 
29 656 personer besökte någon tävlingssträcka eller serviceplatsen under USR 2005. 
 
Det totala antalet besök vid serviceplatsen och specialsträckorna under USR kan bedömas. 
Respondenterna kunde i den utskickade enkäten redogöra för antalet samt vilka sträckor de 
besökt. Flera respondenter, speciellt de utländska hade i efterhand problem med att återge 
vilka sträckor de besökt men kom oftast ihåg antalet. Resultatet visade sig ligga mycket nära 
det för studien 2003 och då antalet respondenter var högre vid det tillfället används de även i 
den här uträkningen för Rallypass 4,32 samt VIP/Guest 2,48 sträckor.29 Personer som köpt 
Eventtickets eller biljett med rallybussen gjorde i snitt tre besök. Dessa respondenter var få till 
antalet och då de inte fanns 2003 finns det inga uppgifter att jämföra med. Resultatet visar att 
det totalt gjordes 86 687 besök vid serviceplatsen och specialsträckorna. 
 
 
Kategori Frekvens Procent Kumulativ 

   Procent 

Sträckbiljett 182 39,6 39,9 

Rallypass 226 49,1 88,7 

VIP/Guest 15 3,3 92 

Funktionär 13 2,8 94,8 

Eventticket 10 2,2 97 

Rallybuss 4 0,9 97,8 

Annan 10 2,2 100 

Total 460 100  

Missing  3   

Totalt 463   

 
Tabell 10: Respondenternas val av biljetter. 
 
Ovanstående tabell visar vilken kategori av biljett som respondenterna köpte. Nästan 89 % av 
respondenterna valde rallypass eller sträckbiljetter. Endast 29 personer köpte någon annan 
form av biljett. Antalet funktionärer var 13 och i kategorin Annan återfinns personer från 
media, de som ”plankat” in mm.   
 
 
 
 
 

                                                 
28 Ekholm, P. (2005). 
29 Karlsson, D. (2003), Sid. 34 
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Dag Sträcka Sträckbiljetter 

Torsdag Shakedown, Råda  

Fredag Likenäs, SS 1/4 2174 

Fredag Hara, SS 2/5 1541 

Fredag Torntorp, SS 3/6 1798 

Fredag Hagfors Sprint, SS 7 1066 

Lördag Sundsjön, SS 8/12 2449 

Lördag Vargåsen, SS 9/13 4093 

Lördag Fredriksberg, SS 10 2915 

Lördag Lejen, SS 11 1631 

Lördag Hagfors, Sprint SS 14 2394 

Söndag Lesjöfors, SS 15/18 544 

Söndag Rämmen, SS 16/19 569 

Söndag Malta, SS 17/20 652 

Tor-Sön Serviceplatsen 3204 

 
Tabell 11:30 Antalet sålda sträckbiljetter vid specialsträckor och serviceplatsen. 
 
 

Tabell 11 visar hur många personer som köpte sträckbiljetter till de respektive 
specialsträckorna. Tydligt är att det är betydligt färre som köper sträckbiljetter under 
söndagen än under tävlingens två inledande dagar.     
 
 
Badge Torsdag Andel Fredag Andel Lördag Andel Söndag Andel 

Official 5 0,4% 28 0,6% 38 0,4% 19 0,8% 

Team pass 11 0,8% 44 0,9% 42 0,5% 18 0,7% 

Crew 8 0,6% 8 0,2% 3 0,0% 1 0,0% 

Media 25 1,8% 53 1,1% 94 1,1% 24 1,0% 

Sponsor 9 0,6% 239 4,8% 191 2,2% 232 9,4% 

Commersial 8 0,6% 58 1,2% 68 0,8% 41 1,7% 

VIP 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Guest 53 3,7% 375 7,5% 465 5,4% 138 5,6% 

Marchal  91 6,4% 310 6,2% 450 5,2% 232 9,4% 

Rallypass 1036 73,3% 3043 61,2% 7324 84,4% 1751 71,3% 

Totalt inloggningar 1246  4158  6807  2100  

Biljetter 168  812  1868  356  

Entréer totalt 1414  4970  8675  2456  

 
Tabell 12: Det totala antalet besök och sålda biljetter vid serviceplatsen.    
 
 

Ovanstående tabell visar besöken vid serviceplatsen vid flygplatsen i Hagfors. Det går att 
utläsa antalet besökare för varje dag samt vilken form av biljett de använt sig av. Värt att 
notera är att det såldes mer än 3000 biljetter vilket enbart gav inträde till serviceplatsen. Det är 
fler än till nästan alla enskilda specialsträckor.  
 

                                                 
30 Ekholm, P. (2005). 
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Figur 10: Besökarnas utlägg efter bostadsregion. Motsvarande uppgifter för 2003 års evenemang finns 
med för jämförelse. 
 
 

Inte allt för oväntat spenderade besökare från närliggande områden mindre pengar än de som 
bodde längre bort. Bidragande orsaker är exempelvis att den sistnämnda gruppen stannade fler 
dagar och fick högre kostnader för boende och mat som följd. Att norrmännen minskat sina 
utgifter kan ha orsakats av att de specialsträckor som valdes ut för studien skiljer sig lite mot 
för två år sedan. En större andel av de norska respondenterna återfanns i Likenäs vilket ligger 
nära Norge och dit många norrmän åker över dagen. Den genomsnittliga besökarens utlägg 
bör i ovanstående figur inte tolkas som fullt realistisk. Orsaken till det är att kategorin Övriga 
utlänningar bland besökarna är överrepresenterad antalsmässigt. Förklaringen ligger i att 
respondenterna i den gruppen oftare anger en hel grupps totala utgifter än vad fallet är med 
andra respondenter.    
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Utlägg dagbesök, övernattning
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Figur 11: Besökarnas utlägg efter om de övernattar på annan plats än sitt hem eller inte. Uppgifterna är 
oberoende av bostadsregion. Motsvarande uppgifter för 2003 års evenemang finns med för jämförelse. 
 
 

Studien visar att en person som inte bor i Värmland men som väljer att övernatta en natt eller 
fler under USR spenderar nästan sex gånger så mycket pengar än en besökare som antingen 
bor i Värmland eller endast besökte området över dagen.  
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Figur 12: Besökarnas utlägg efter vilken typ av biljett de valde att köpa. Motsvarande uppgifter för 
2003 års evenemang finns med för jämförelse. 
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Diagrammet visar att de besökare som köpte rallypass var de som spenderade mest pengar av 
besökarna. Det är logiskt då deras biljett gäller under hela evenemanget och att de därför 
stannar flera nätter i området. De personer vilka bjudits in som VIP eller gäst har biljetter som 
även de gäller under hela USR och är enligt undersökningen de som gör av med mest pengar 
efter dem som köpt rallypass. Den siffran är dock en aning för hög då andelen värmlänningar 
som blivit inbjudna enligt studien är cirka 20 % medan de i verkligheten är cirka 60 %.31 De 
som gjorde av med minst pengar var de som köpte sträckbiljetter. Det är i hög grad 
lokalbefolkning samt de som endast kom till evenemanget för en dag som använde sig av den 
biljettformen.  
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Figur 13: Besökarnas utlägg efter typ av logi. Motsvarande uppgifter för 2003 års evenemang finns 
med för jämförelse. 
 

Bidragande orsaker till varför de boende i stugbyar spenderade mer pengar än andra är att de i 
genomsnitt stannade längre tid än de som använde sig av andra boendealternativ. Den 
avgörande faktorn är dock att andelen utlänningar var hög samt att många utlänningar köpte 
paket där det mesta ingick, som stugan och resan till Värmland. Dessa respondenter hade 
svårt att redogöra för vad som var kostnaden för resan till området och vad som inte var, 
precis som det fungerar med en vanlig charterresa. Gruppens verkliga utlägg låg med stor 
sannolikhet inte speciellt högre än för de som valde att bo på hotell.   
 
Studien visar att 29 656 personer besökte någon tävlingssträcka eller serviceplatsen under 
USR 2005 vilket ska jämföras med 30 619 besökare 2003 vilket är ungefär samma. Totalt ska 
besökarna, lokalbefolkningen borträknad haft utlägg på nästan 28 miljoner kronor. Om den 
siffran är korrekt betyder det att de tillresta besökarna spenderade 3 miljoner mer i jämförelse 
med 2003 då den totala summan var strax över 25 miljoner kronor.   
 

                                                 
31 Ekholm, P. (2005). 
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4.3 Media 
 
Under evenemanget var 458 representanter för media ackrediterade, dessa var fördelade på 29 
nationaliteter.32 Totalt svarade 42 av 167 personer på webbenkäten men deras svar inkluderar 
fler personer. Ett exempel är att 35 respondenter redogjort för ekonomiska utlägg men deras 
svar inkluderar ytterligare 22 personer. Av respondenterna kommer åtta från Sverige, fyra 
från Norge, fyra från Finland, 21 från övriga Europa samt fyra från andra delar av världen. 
Svensk media står för cirka 15 % av det totala antalet ackrediteringar och 20 % av 
respondenterna 
 
Medias erfarenhet av rallysporten skiljer sig mycket åt. En stor del av journalisterna, speciellt 
de utländska, jobbar inom fackpress och följer WRC tävlingarna jorden runt. Nästan hälften 
av journalisterna hade exempelvis inte missat ett USR de senaste fem åren. Av 
respondenterna angav endast sju att de aldrig besökt ett annat WRC än USR. På frågan om 
hur många WRC de sett de senaste fem åren svarade en tredjedel 1-5 medan övriga sett 
betydligt fler, vissa svarade alla.    
 
Angående boende svarade tre fjärdedelar att de inte sov hemma under USR och av dessa 
stannade ingen 1-2 nätter, två tredjedelar 3-4 nätter och övriga 5 nätter eller fler. Över hälften 
valde att bo i Karlstad medan övriga fördelade sig över Värmland med tonvikt på Hagfors 
samt en i Dalarna. En klar majoritet av media valde att bo på hotell, övriga med något 
undantag hade hyrt hus eller lägenhet genom egna kontakter.  
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Figur 14: Representanterna för medias genomsnittliga utgifter. Summan redovisas i sex olika poster. 
 
 

                                                 
32 Tonér, H. (2005).  
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I genomsnitt hade representanter för media en utgift på 5371 kronor per person vilket är en 
marginell ökning mot 2003 då snittet låg på 5328 kronor.33 Då svensk media är 
överrepresenterade i undersökningen och då dessa i regel gör av med mindre pengar på plats 
än utländsk media blir uppgifter på ekonomiska utlägg sannolikt lite lågt angivna. På frågorna 
om hur mycket pengar som spenderades på nöjen och shopping var det dock flera som inte 
angav någon summa alls. 
   
Kategori Summa 2005 Summa 2003 

Media 2 459 918 1 998 000 

Resultat +461 918  

 
Tabell 13: Medias totala utgifter 2005. Motsvarande uppgifter för 2003 finns med för jämförelse. 
 

Studien visar att medias ekonomiska utlägg ökade med mer än 450 000 jämfört med 2003. 
Vilket tidigare nämnts, kan det inte förklaras med ökade utgifter för varje journalist utan med 
att mediebevakningen ökat de senaste åren. Vid USR 2005 var det 458 ackrediterade 
representanter för media mot 375 stycken 2003.34 
 
 
4.4 Deltagarna 
 
Deltagarna brukar delas upp i fabriksstall och privatteam. Skillnaderna mellan dessa grupper 
är stora men det finns även vissa gemensamma nämnare. De båda grupperna deltar i samma 
tävlingar men medan fabriksstallen åker jorden runt och ställer upp i alla WRC-rallyn, väljer 
flertalet av de mindre privatteamen att av praktiska och ekonomiska skäl att koncentrera sig 
på de tävlingar som äger rum nära hemorten. Skillnaderna i personal och ekonomiska resurser 
är avsevärda vilket gör att grupperna separeras i undersökningen. Det är betydligt mer 
praktiskt och samtidigt blir uppgifterna säkrare vid exempelvis uppskattningar av deltagarnas 
utgifter.  
 
Det kan vara svårt att få en god översikt på deltagarnas val och plats av logi under USR. 
Speciellt de stora fabriksstallen har många medarbetare som bor på olika platser, stannar olika 
länge i området och kanske byter boende under tävlingens gång. Av den anledningen kunde 
respondenterna ange flera svarsalternativ på frågor om logi. De klart vanligaste platserna för 
deltagarna att bo på var i Hagfors och Karlstad med närområden vilket över 70 % av 
respondenterna angivit. I ett fall hade personal bott i Dalarna. En majoritet av personalen 
bodde på hotell och cirka en tredjedel bodde i hyrda hus eller stugor. Ett mindre team hade 
även haft personal i husbilar.     
 
Till USR anmäldes 68 privatteam. Totalt hade teamen 476 medlemmar och en utgift på 37000 
kronor per team. Det betyder ett snitt på sju medlemmar och utlägg på 5285 kronor per 
person. Sammantaget ska de 68 privatteamen ha haft ekonomiska utlägg på 2 516 000 kronor.    
 
En skillnad mellan USR 2003 och 2005 var att ett av stallen, Hyundai dragit sig ur och ersatts 
av Mitsubishi. De sex stallen och två däckproducenterna Michelin och Pirelli hade en 
genomsnittskostnad på 562 685 kronor och 43 personer i personal. Det ger en kostnad på 14 
713 kronor per anställd under de 5-8 dagar de vanligtvis stannade. Sammantaget blir det en 
summa på 5 061 600 kronor. De anställda har enligt studien 2003 traktamente på 500 kronor 
                                                 
33 Karlsson, D. (2003), Sid. 39 
34 a.a. 
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per dag och de ska ha förbrukat 40 % av den summan. Då flertalet stannat 5-8 dagar ska det 
innebära en summa på 468 000 som spenderats i Värmland.35 
 
 
Kategori Summa 2005 Summa 2003 

Privatteam 2 516 000 3 527 451 

Fabriksstall 5 061 600 4501 480 

Fabriksstall Traktamente 468 000 468 000 

Totalt 8 045 600 8 496 931 

Resultat -451 000  

 
Tabell 14: Deltagarnas totala utgifter 2005. Motsvarande uppgifter för 2003 finns med för jämförelse. 
 
 
Ovanstående tabell visar att mer än 8 miljoner kronor spenderades av de deltagande teamen, 
två däckproducerande företag samt deras personal. Uppgifterna är ungefärliga men det mesta 
tyder ändå på att de är i underkant. Speciellt vad det gäller de anställdas privata utgifter under 
evenemanget finns det mycket lite information.  
 
 
4.5 Det ideella engagemanget 
 
Enligt tidigare undersökning utförs cirka 42 500 ideella arbetstimmar av 3300 personer under 
USR.36 Om alla de timmar som läggs ned före och efter evenemanget räknades in skulle 
siffran bli betydligt högre. Värdet av den ideella arbetstid som läggs ned kan beräknas. Enligt 
riktlinjer för EU-projekt värderas en ideell arbetstimma till 165 kronor.37 Det skulle innebära 
ett totalt värde på över 7 miljoner kronor. Även om det endast rör sig om en hypotetisk 
summa visar det dock att USR skulle bli mycket svårt att genomföra av ekonomiska skäl om 
det inte vore för de femton föreningar som står bakom organisationen för evenemanget eller 
samarbetar med den.  
 
Givetvis är inte USR endast en belastning för de involverade föreningarna. Evenemanget 
genererar intäkter vilka varierar på grund av flera anledningar. Det mest avgörande är vilken 
specialsträcka föreningen ansvarar för. En populär sträcka som attraherar mycket publik 
genererar mer pengar än andra genom försäljning av mat och dryck, parkeringsavgifter etc. 
Föreningens egen driftighet inverkar även den till viss del. Föreningarna kan exempelvis 
ordna speciella företagspaket med ordnade eldstäder, ved och mat som inbringar extra pengar. 
En annan faktor är den om föreningen är en av dem som ansvarar för USR eller om den 
genom avtal endast sköter en specialsträcka. Den sistnämnda gruppen kan ha större provision 
per såld biljett och andra förmåner. Nackdelen är att de inte är med och delar på ett eventuellt 
överskott från evenemanget och inte heller är med och fatta de avgörande besluten. En sträcka 
kan komma att flyttas och då står en förening plötsligt utan en viktig inkomstkälla.  
 
Några respondenter berättade att deras föreningar i själva verket inte gör någon större vinst på 
evenemanget trots ett stort engagemang från många personer. De tjänar ibland mer pengar på 
andra evenemang och motortävlingar då de själva ansvarar för arrangemanget. För andra 
                                                 
35 Uppgifterna angående traktamenten är hämtade från Daniel Karlssons studie 2003 sidan 39-41. Summorna är 
ungefärliga och utgår ifrån det antalet personer som arbetade vid USR 2003.  
36 Karlsson, D. (2003). Sid. 40 
37 Länsstyrelsen i Värmland, (2005). 
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föreningar är istället USR helt avgörande för deras verksamhet och den största inkomstkällan 
under året. En förening driver exempelvis en egen liten anläggning vilket skulle vara mycket 
svårt utan intäkterna i samband med USR.   
 
Det är sålunda inte enbart ekonomiska skäl för föreningarna och dess medlemmar att vara 
med och bidra till genomförandet av USR. Flera respondenter nämner evenemangets 
betydelse för det lokala näringslivet, marknadsföringen av Sverige och Värmland och inte 
minst stoltheten och glädjen över att ha en rallytävling med VM-status i området. Det 
förekommer dock att medlemmarna får viss kostnadsersättning för användande av sina bilar 
och liknande utgifter. De får även ett frikort som gäller vid alla entréer under evenemanget.  
 
De föreningar vilka behövde långt fler personer under USR än vad de har medlemmar har 
betalat utomstående lite för att få ihop tillräckligt många människor. Generellt sett är det inte 
allt för svårt att rekrytera frivilliga till evenemanget. Det blir en bra möjlighet för föreningarna 
att intressera människor och speciellt yngre för föreningsliv i allmänhet och motorsport i 
synnerhet. Det är dock viktigt att få många med erfarenhet och även äldre till evenemanget på 
grund av säkerhet och för att det dricks mycket alkohol vilket kräver att personalen har 
pondus.      
 
 
4.6 Marknadsföring genom media 
 
Det brittiska medieföretaget ISC (International Sportsworld Communication) har sedan en tid 
ägt marknadsrättigheterna till World Rally Championship. ISC har bland annat haft som mål 
att marknadsföra varumärket WRC globalt och därmed konkurrera med exempelvis Formel 1. 
ISC producerar även tryckt material och radio, TV samt Internet. ISC fungerar dessutom som 
serviceinrättning för lokala TV bolag som köpt rättigheter att sända WRC i det egna landet.38    
 
Vid Uddeholm Swedish Rally i år (2005) hade ISC ackrediterat 22 TV bolag med 239 
personer, 3 radiostationer med nio personer och en internetsajt med en person. Sedan år 2004 
hade antalet TV-bolag minskat med 37 procent och antalet personer med 15 procent. Även 
radiostationerna hade minskat i antal (dock var det nästan samma mängd personer som 
arbetade med radio) och likaså förekom det en kraftig minskning av internetsajterna. Det 
totala antalet ISC ackrediterade var 249 personer vilket var en minskning med 17 procent från 
2004 (301). Vilket även framgått tidigare så var det totala antalet ackrediterade från media vid 
2005 års Uddeholm Swedish Rally cirka 458 personer fördelade på 29 olika nationaliteter. 
(TV, radio, Internet och trade: 249, Svenska journalister/fotografer samt Sveriges Radio 
Värmland: 62, Utländska journalister/fotografer: 70, FIA:s permanente journalister/fotografer: 
66 samt Teamens mediarepresentanter: 11) Att antalet svenska ackrediterade journalister 
minskat under senare år hänger ihop med FIA:s strikta krav på ett visst antal ackrediterade 
och vilka som kan bli ackrediterade.39  
 
ISC:s TV-produktioner innefattar bildmaterial och i samband med USR är det skogar, 
vinterlandskap, älgar och andra vilda djur som syns. ISC har för avsikt att marknadsföra rally 
som människa och maskinen i kamp med elementen. För den svenska tävlingen innebär detta 
att de genom TV-bilderna försöker frambringa en vildmarkskänsla.40  
 
                                                 
38 Karlsson, D. (2003), Sid. 44 
39 Tonér, H. (2005). 
40 Karlsson, D. (2003), Sid. 44 
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ISC för statistik över antalet TV- tittare i ett internationellt perspektiv. De senaste två åren har 
tittarsiffrorna ökat stadigt. I konkurrens med OS i Aten och fotbolls EM i Portugal, steg 
tittarsiffrorna från 685 miljoner år 2003 till 772,8 miljoner år 2004.41 För Sveriges Televisions  
del var antalet TV- tittare 2003 något över 1,5 miljoner. Till årets rally hade den siffran ökat 
något till att beröra drygt 1,8 miljoner TV- tittare. Då inga siffror finns tillgängliga angående 
TV- tittandet globalt sett för årets USR har en jämförelse gjort med de siffror som finns 
tillgängliga, det vill säga från 2002 till 2004. Figur 15 redogör för hur tittarsiffrorna för WRC 
globalt sett:42 
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Figur 15: Det ungefärliga antalet TV-tittare i tusental vid olika WRC-rallyn 2002-2004. 
 
För USR:s del har tittarsiffrorna globalt sett ökat för varje år. Under 2002 såg lite drygt 40 
miljoner USR medan det år 2004 hade ökat till strax över 50 miljoner TV- tittare. Jämfört 
med andra WRC rallyn 2004 var det enbart två som hade högre tittarsiffror än USR, Telstra 
Rally Australia och Network-Q Rally of Great Britain (Wales).  
 
När det gäller den svenska TV-statistiken (SVT) för USR år 2005 så framgår att 590 000 
personer satt framför TV-apparaterna torsdagen den 10 februari och avnjöt rallysporten. Vid 
målgången, på söndagen efter, var antalet tittare 430 000 och på kvällen samma dag var det 
280 000 personer som tittade på rallyt.43  
 
Hemsidan tillhörande WRC (www.wrc.com) har i genomsnitt 270 000 unika besökare varje 
månad.44 Förutom WRC:s officiella hemsida har även USR en egen hemsida 
(www.swerally.se) som, speciellt innan rallyt, är välbesökt. Nedanstående tabell redovisar hur 
                                                 
41 WRC 2004 Fact book. 
42 Ibid. Sid. 11 
43 Tonér, H. (2005). 
44 WRC 2004 Fact book. Sid. 42 
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många träffar och unika besökare USR officiella hemsida hade dagligen perioden juli 2004 till 
maj 2005 (Observera att tabellen redovisar ett index beroende på den stora skillnaden mellan 
antalet träffar och unika besökare under året): 
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Figur 16: Webbstatistik. Det ungefärliga antalet träffar och besökare på USR: s hemsida, perioden juli 
2004-maj 2005. 45  
 
Som synes ökar antalet besök dagligen markant månaden innan och under rallyt för att sedan 
avta. Under januari månad hade USR:s hemsida 2990 unika besökare för att sedan under 
februari månad öka till 6141  Jämfört med 2003 var 2005 års besökare, under perioden januari 
till februari 2005, något fler. Det finns ytterligare hemsidor som handlar om USR, en av dessa 
sidor står Rallyalliansen i Hagfors för (www.rallyhagfors.com). Under januari och februari år 
2003 hade denna sida 47 000 unika besökare.46  
 
WRC och således även USR får även en internationell marknadsföring genom ett officiellt 
TV-spel till konsolen PlayStation och dess efterträdare PlayStation 2.  Enligt Karlsson hade 
detta spel vid år 2003 sålts i ungefär 300 000 exemplar och ett annat spel, WRC II Extreme, 
hade vid samma tid sålts till cirka 20 000 personer i landet. En spelare som ska köra USR 
möts först av en informationsvideo med exempelvis vinterlandskap samtidigt som det berättas 
om de förhållanden som gäller under just det aktuella rallyt.47 Enligt 2004 Fact Book 
förekommer samtliga körbanor och officiella förare i de olika spelutgåvorna för respektive år 
mellan 2001 och 2004. Ledande marknader för WRC spelen återfinns i Frankrike, Spanien, 
Storbritannien samt Tyskland.48  
 
Uddeholm Tooling AB (USR:s namngivande sponsor) gav företaget Observer i uppdrag att 
producera en rapport om mediebevakning av befintligheten av nyckelorden Uddeholm 

                                                 
45 Ekholm, P. (2005). 
46 Karlsson, D. (2003), Sid. 47 
47 Karlsson, D. (2003), Sid. 46 
48 WRC 2004 Fact book. Sid. 36 
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Swedish Rally och Uddeholm Tooling för perioden 2002 02 20 – 2003 02 28.  (Främst är det 
nyckelordet Uddeholm Swedish Rally som omnämns i de artiklar som redovisar enligt 
uppgifter från Uddeholm Tooling AB.) Denna undersökning avsåg dagspress, fackpress och 
populärpress och material från nyhetsbyråer. Nyckelorden omnämns i 662 artiklar och var 
fördelade på 152 tidningar och nyhetsbyråer. Dagspressen är det dominerade mediet med 
innehavet av över 80 procent av samtliga artiklar. De flesta artiklarna skrevs i februari då 
detta är tiden för avgörandet av rallyt.49 För 2005 var motsvarande uppgifter i dagspressen 
352 artiklar i 45 tidningar, fackpressen 57 artiklar i 8 tidningar samt gällande nyhetsbyråer 8 
telegram i Observer.50 En minskning av antalet artiklar i Sverige med koppling till USR beror 
främst på att färre svenska tidningar finns representerade vid evenemanget pga. att antalet 
ackrediterade svenska journalister minskat till följd av FIA:s hårdare restriktioner för media.   
 
ISC gav ut ett rallymagasin med namnet Rally xs över hela världen. Här fanns en del 
förberedande information. Inför USR 2003 stod det att läsa om hur nästan omåttligt 
hjälpsamma svenskarna är samt att det är dyrt att vara turist i Sverige. Det framkommer 
vidare att det finns bra restauranger i Karlstad, att de flesta aktiviteter med rallyanknytning i 
staden sker kring torget och så vidare. Det gavs information om huruvida människor kunde 
resa till Sverige och Karlstad. Adresser presenteras till svenska organisationskommittén samt 
till Karlstads kommuns engelskspråkiga hemsidor.51 Magasinet Rally xs existerar inte längre 
utan informationen som nämns ovan finns nu istället i andra facktidningar samt på WRC:s 
hemsida52.  USR ger inför evenemanget ut Rally Magazine som bl.a. går att köpa på OKQ8 –
stationer i tävlingsområdet. Tidningen ger i första hand information om de deltagande stallen, 
evenemanget inklusive kartor till alla specialsträckor, serviceplasten mm.53    
 
 
4.7 Synpunkter från näringslivet 
 
Följande avsnitt innehåller synpunkter och information från respondenter som får representera 
det värmländska näringslivet samt personer från turismorganisationer i länet. Materialet har 
samlats in via telefonintervjuer och intervjuer genom e-post.   
 
Samtliga respondenter instämde i att USR har en stor betydelse för turismnäringen i 
Värmland. Dessutom framhölls evenemanget betydelse för bilden av Sverige och alltså inte 
endast Värmland utomlands. Att det var brist på ordentligt vinterväder är något som några 
respondenter anser ha haft inverkan på turismen under USR. Spekulationer i media om ett 
eventuellt inställt rally alternativt ett rally utan snö och is kan ha påverkat de personer som 
haft för avsikt att besöka evenemanget.  
 
Hotellbranschen och företag som erbjuder annan form av logi anses vara de stora vinnarna på 
USR. Att evenemanget hålls i februari när det undantaget för skidanläggningarna är låg 
beläggning gör intäkterna till ett välkommet tillskott. Därigenom konkurrerar inte heller 
besökarna till rallyt om bäddarna med andra turister som fallet skulle kunna vara om rallyt 
gick av stapeln under sommaren då regionen normalt attraherar många turister ändå. Antalet 
bokningar av stugor gjorda av Expo Hagfors motsvarade ungefär 5000 gästnätter. Det är en 
klar minskning jämfört med rekordåret 2004 då det bokades 8000 gästnätter men det är även 
                                                 
49 Karlsson, D. (2003) Sid. 45-46 
50 Rundqvist, B. (2005). 
51 Karlsson, D. (2003) Sid. 46 
52 www.wrc.com 
53 Rally Magazine 2005.  
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en klar minskning mot 2003. De rådande väderförhållandena anses av några respondenter 
förklara en del av tappet.  
 
Handeln i länet påverkas mycket olika av USR, det blir tydligt i en jämförelse mellan 
exempelvis Karlstad och Hagfors. Butikernas öppettider avviker inte nämnvärt från det 
normala under rallyt och omsättningen är ungefär den samma. I Hagfors har rallyt en betydligt 
större inverkan. Butikerna har sedan några år förlängda öppettider och många av dem försöker 
hitta extra erbjudande under de aktuella dagarna. Affärernas omsättning varierar främst efter 
vilket utbud de har. Några butiker säger sig inte ha en speciellt mycket högre försäljning 
under USR medan andra nästan är beroende av evenemanget. Att handeln upplevs ha minskat 
i Hagfors mot 2004 ansågs som en följd av ett lägre antal besökare. 
 
Om rallyt lyser med sin frånvaro dagtid i Karlstad så märks det mer på kvällar och i stadens 
nattliv. Eftersom en stor del av alla besökare bor i Karlstad kommer de tillbaka på kvällen när 
den sista specialsträckan körts för dagen. Många går ut och äter på stadens restauranger som i 
många fall har extra erbjudanden och längre öppettider. Karlstads barer och nattklubbar 
märker ett uppsving under USR. Det är många gäster och tillståndet att sälja alkohol ändras 
tillfälligt och därmed förlängs öppettiderna någon timma. Även i Hagfors märks rallyt av 
under kvällarna. Restauranger stänger senare än vanligt och på torget finns det tält för öl och 
matservering uppsatta. 
 
Rallyevenemangets flytt norrut är något som är påtagligt och som kommer fram i 
intervjuerna. Under USR 2005 kördes exempelvis ingen specialsträcka i närheten av Karlstad, 
de enda direkta aktiviteterna i staden var invigningen samt målgången vilka skedde på torget i 
centrum. Bland respondenterna i Karlstad finns det en förståelse för att rallyt körs längre 
norrut på grund av väderförhållandena men att om det är möjligt så borde någon 
specialsträcka köras närmare Karlstad. Någon respondent nämnde att den riktiga rallykänslan 
inte längre finns i Karlstad. I Hagfors har rallyts flytt norrut omvänt fått mer positiva 
konsekvenser. Hagfors ses mer som den verkliga ”rallyorten” nu när kommunen återfinns i 
centrum av händelserna. Den sprintsträcka som sedan några år körs inne på motorstadion i 
Hagfors har en positiv inverkan på staden. På fredag och lördag kväll samlas tusentals 
människor inne i stadens centrum varefter det ligger nära tillhands att stanna några timmar 
extra för mat o dryck och andra nöjen. 
 
Respondenterna anser att det är viktigt att de olika aktörerna i länet samebeter väl angående 
USR och det som kretsar kring evenemanget. Det för att det ska vara ett bra evenemang och 
för det ska ge tillbaka så mycket som möjligt till regionen. Organisationen bakom USR anses 
fungera bra och respondenterna är genom sina företag eller organisationer direkt eller indirekt 
(köpmannaföreningar) engagerade i evenemangets utformning. Flera antyder dock att än mer 
samarbete behövs och att det därigenom går att göra USR till ett bättre evenemang och 
området mer attraktivt för besökare. Det arbetet är enligt vissa respondenter pågående men att 
många planer och förslag fortfarande bara är på idéstadiet. Samtliga respondenter är överrens 
i det att ett inställt rally eller ännu värre en flytt av evenemanget skulle vara mycket allvarligt 
och att förlusten skulle vara mycket svår att ersätta. En respondent från det privata 
näringslivet anser att arbetet med att utveckla nya produkter ur USR är positivt men att minst 
lika mycket energi borde läggas på att utveckla helt nya evenemang och attraktioner för 
besökare. Enligt denne person är det inte bra för regionen att bli än mer beroende av ett enda 
evenemang som kan komma att försvinna på sikt eller för den delen bli inställt ett år.          
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5 SYNPUNKTER PÅ EVENEMANGET 
 
 
5.1 Publikens upplevelse vid USR 
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Figur 17: Publikens åsikter om service och upplevelsevärde.  
 
Ovanstående figur visar att besökarna vid USR generellt är nöjda med det mesta under 
evenemanget. Det mest talande för det är det faktum att det är helheten den totala upplevelsen 
som besökarna är mest positiva till. Mer än 90 % av besökarna var nöjda med upplevelsen av 
evenemanget. Mest negativt inställda var respondenterna till det som erbjuds runtomkring 
själva rallyt. Det gäller shopping, kringarrangemang såsom nöjen, restauranger och dylikt.    
 
Svenska respondenter var mest kritiska till vilken kvalité på boendet de fick i förhållande till 
kostnaden. De utländska besökarna kommenterade inte priset i sig utan mer den allmänna 
standarden på boendet och avståndet till specialsträckorna.    
 
”As an overseas visitor the choice of accommodation was disappointing, otherwise the rally itself was well 
organised” 
 
Man 53 år från Storbritannien 
 
”Difficult to find good hotel which is reasonably situated in distance to the special stages” 
 
Man 49 år från Nederländerna 
 
De inbitna rallyentusiaster som bara kom till området för att se bilarnas framfart i skogarna 
brydde sig relativt lite om kringarrangemang och liknande under evenemanget. De som bodde 
inne i Karlstad eller Hagfors och som reste med familjen eller i större sällskap brydde sig mer. 
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De sistnämnda kommenterade dels det som skedde i direkt anknytning till rallyt men även 
andra saker. 
 
“Hela Värmland måste satsa på mera kringarrangemang, exempelvis sponsorby, olika äventyr, event med olika 
teman runt serviceplatsen och sprinten” 
 
”Kanske någon artist på serviceplatsen och eventuellt något mer för barnen som trollkarl, karusell etc.” 
 
Man 38 från Vårgårda 
 
”Det var dåligt med aktiviteter under fredagskvällen och lördagen på torget i Karlstad. Man märkte inte att det 
var ett VM-rally i stan frånsett att det stod en rallybil på startrampen” 
 
Man 50 år från Kungsör 
 
”Det hade värt fint med utvidet åpningstider i svömmehallarna!” 
 
Man 33 år från Norge 
 
 
  Varken bättre  

 Bättre eller sämre Sämre 

Upplevelse 12 15 6 

Service 13 8 9 

Kringarrangemang 8 12 10 

Totalt sett 12 11 7 

 
Tabell 15: Jämförelse av upplevelsevärdet mellan USR och andra WRC. Enligt de åskådare som har 
varit på andra WRC-Rallyn. Siffrorna anger antal respondenter.   
 
Tabellen visar vad besökare med erfarenhet av andra WRC ansåg om USR i jämförelse med 
dessa. Sett till svarsalternativen bättre och sämre var respondenterna mest positiva till 
upplevelsen av evenemanget samt helheten. Mest negativa var respondenterna till 
kringarrangemang och vad som erbjuds i området utöver själva rallytävlingen. Det var enda 
frågan där det var fler besökare som fann USR sämre än andra WRC. På frågan om 
besökarnas upplevelse vid USR står sig mot den vid andra WRC svarade 11 journalister att de 
ansåg upplevelsevärdet vara högre vid USR, 14 att det antagligen var likvärdigt och ingen att 
det skulle vara lägre.  
 
”Jag har varit i Finland och sett på WRC. I Finland går sprinten så sent så att alla som sett på specialsträckan 
innan hinner dit. Där gör man även i ordning fler publikplatser med läktare och röjning för publiken. Våra 
publikplatser verkar mest vara för få alla att betala inträde” 
 
Man 33 år från Munkfors 
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  Specialsträckorna   Serviceplatsen  

 Bra Varken bra Dåligt Vet ej Bra Varken bra Dåligt Vet ej 

  eller dåligt    eller dåligt   

Toaletter 35,1 17,2 13,8 33,9 52,7 15,5 10 21,8 

Mat och dryck 53,4 24,1 9,9 12,6 59,1 18,2 9,1 13,6 

Parkering 63,2 19,5 10,3 6,9 70,9 8,2 10 10,9 

Personal 75,3 13,2 2,3 9,2 68,2 16,4 1 14,5 

Sophantering 41,4 25,3 5,7 27,6 54,1 20,2 2,8 22,9 

 
Tabell 16: Besökarnas åsikt om service. Tabellen visar exempel från specialsträckorna inklusive 
Hagfors sprint samt serviceplatsen. Siffrorna är angivna i procent.     
 
I regel var besökarna nöjda med den service och de faciliteter som erbjuds under USR. När 
det gäller specialsträckorna är det svårt att uttala sig om servicen allmänt. Publikområdena är 
nu mer indelade i A, B och C klass där det erbjuds mest service och faciliteter vid de 
förstnämnda och minst vid de sistnämnda. Att andelen missnöjda respondenter stannar på 
cirka 10 % eller mindre kan förklaras med att förväntningarna sannolikt är relativt låga med 
tanke på en stor del av evenemanget utspelar sig ute i naturen. Minst nöjda var respondenterna 
angående toaletter på specialsträckorna, där det helt logiskt även är många som svarat vet ej. 
På många platser fanns det helt enkelt endast ett fåtal toaletter eller inga alls. Mest nöjda var 
annars respondenterna med personalen. Det faktum att lite information kommer på engelska 
är något som många utländska besökare reagerat på. 
 
”Jag tycker att det skulle finnas en speaker som talar engelska” 
 
Man 35 år från Tyskland 
 
”Skulle gjerne vart annen type mat en pölse og burger. Jag ville kjöpt kotletter eller annen type grillet mat” 
 
Man 28 år från Norge 
 
”Rallyt är väldigt bra men synd är att det blir svårare och svårare att se många sträckor på grund av tidsplanen. 
Förr var det lättare men det får man ta. Svenska kommer jag att se så länge jag kan gå!” 
 
Man 33 år från Hammarö 
 
Jag önskar att man kunde komma in på sträckorna på fler ställen. Det blir för mycket publik koncentrerat på 
publikplatserna nu, Man ser inget!” 
 
Man 59 år från Fagersta  
 
”Släpp in bilarna på sträckan tills två timmar återstår till att släppa iväg första tävlingsbil” 
 
Man 61 
 
”Lägre parkeringsavgifter, det är dyrt att betala så mycket pengar för att stå på en åker” 
 
Man 26 år från Allingsås 
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5.2 Miljöarbetet 
 
 
 

 
 
Figur 18: Publikens syn på miljöarbetet. Med avfallshanteringen avses den på specialsträckor och 
serviceplatsen. Stapeln för miljöarrangemang syftar på återvinning och avfallshanteringen för hela 
USR. Med information avses kvalitén på det material om miljöarbetet vid USR som cirka en femtedel 
av respondenterna tagit del av.  Betyg miljöarrangemang avser helheten under evenemanget.   
 
Resultatet visar att respondenterna i regel är nöjda med det miljöarbetet som bedrivs vid USR. 
Angående information om miljöarbetet som bedrivs vid USR var det strax över en femtedel 
av besökarna som sade sig ha tagit del av den.  
 
”Det har blivit bättre med avfallshanteringen på sträckorna. Men vissa orkar ju inte bära tillbaka det som de 
burit ut i skogen så jag tycker att på välbesökta ställen så är det en enkel lösning att sätta upp en sopsäck runt 
ett träd. Då kanske vissa lägger skräpet däri” 
 
Man 21 från Linköping.  
 
 

   Bra 

Varken bra 

eller dåligt Dålig 

Information  8 6 0 

Miljöarrangemang  18 16 0 

Ett miljövänligare USR 23 11 3 

Deltagarna och miljön 20 14 0 

 
Tabell 17: Miljöarbetet vid USR enligt media.  
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Information 

Miljöarrangemang 

Avfallshantering 

Ett miljövänligare USR 

Betyg miljöarrangemang 

Publikens syn på miljöarbetet 

Dålig 2 4,7 8,6 13,1 3,2 
Varken bra eller dåligt 34,7 37,9 29,6 21,4 34,5 
Bra 63,3 57,4 61,8 65,5 62,3 

Information Miljöarrangemang Avfallshantering Ett miljövänligare USR Betyg miljöarrangemang 
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Det var endast ett fåtal av journalisterna som sade sig ha gått igenom någon information om 
miljöarbetet vid USR. Det arbetet som görs angående miljön ansåg ingen vara dåligt. Några 
respondenter ansåg till och med att det är mindre viktigt att arbeta för ett mer miljövänligt 
evenemang. En klar majoritet ansåg det dock vara viktigt med ett mer miljövänligt rally.    
 
Deltagarna var positiva till det miljöarrangemang som finns vid USR. Det var endast ett fåtal 
som hade sett någon information om miljöarbetet men dessa ansåg att informationen var bra. 
Ingen respondent var direkt missnöjd med den sophantering och återvinning samt transporter 
som bedrivs generellt under evenemanget och inte heller angående de tävlandes fordon och 
servicen. En respondent ansåg att skräpcontainrarna borde tömmas lite oftare. Trots den 
positiva inställningen tyckte alla respondenter utom en att det var bra om USR utvecklades 
mot att bli ett mer miljömässigt hållbart rally. Endast sex av respondenterna ansåg sig kunna 
göra en jämförelse mellan USR och andra WRC angående miljöarbetet. Deras åsikt var 
allmänt att en jämförelse var till USR: s fördel.  
 
”More containers for rubbish and oil, more frequent empty containers” 
 
Representant för ett av de deltagande teamen 
 

   Bättre 

Varken bättre 

eller sämre Sämre 

Miljöarrangemang  12 17 2 

Avfallshantering specialsträckor 13 14 3 

Avfallshantering serviceplats 12 13 1 

Betyg miljöarbetet  14 17 0 

 
Tabell 18: Publiken om miljöarbetet vid USR jämfört med andra WRC. 
 
 

   Bättre 

Varken bättre 

eller sämre Sämre 

Information  12 14 0 

Miljöarrangemang  16 13 0 

Deltagarna och miljön 14 14 0 

 
Tabell 19: Media om miljöarbetet vid USR jämfört med andra WRC. 
 
Tabell 18 och 19 visar vad publik och journalister ansåg om miljöarbetet vid USR i jämförelse 
med det vid andra WRC. En anledning till varför det finns negativa personer i publiken men 
inte bland journalisterna kan vara att åskådarna jämför främst med WRC i norra Europa 
medan journalisterna å andra sidan besökt betydligt fler även i andra delar av världen där 
miljötänkandet ännu inte slagit igenom.     
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5.3 Säkerhet 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Information

Specialsträckor

Publiktransporter

Totalt sett

Publiken om säkerheten

Dålig 0 2,4 3 0

Varken bra eller dålig 10,9 9,9 21,1 8,9

Bra 89,1 87,7 75,9 91,1

Information Specialsträckor Publiktransporter Totalt sett

 
 
Figur 19: Publikens åsikt om säkerheten.  
 
Överlag var publiken positiv till säkerheten under USR. Studien visar dock att åskådarna var 
mer negativt inställda till säkerheten på vägarna under transporterna till och från 
publikplatserna medan de verkar mer nöjda med säkerheten vid specialsträckorna. Av 
respondenterna sade sig nästan 57 % tagit emot information om säkerheten under 
evenemanget, det stora flertalet ansåg att den informationen var bra.     
 
Det faktum att publiken ansåg att säkerheten håller en hög nivå visar sig även då endast 27,6 
% ansåg att det skulle vara positivt om säkerheten ökades ytterligare. Orsaken till ett klent 
intresse för höjd säkerhet kan vara att många åskådare i sådana fall befarar ett sänkt 
upplevelsevärde då de flyttas längre från specialsträckorna och får en allmänt sämre sikt.  
 
”Funktionärerna var överlag bra men ni har unga grabbar och tjejer som ej har rutin av motor tävlingar. Två 
timmar innan tävlingen börjar blev jag tillsagd att lämna vägen och gå 50 meter in i skogen. När det sedan 
gällde hade ungdomarna tröttnat och satt istället och grillade korv. De äldre rutinerade är mer avslappnade och 
pratar med besökarna och ser till att ingen står på farliga ställen. Negativt är alltid lätt att skriva…” 
 
Man 58 år från Ydre.  
 
”Tävlande ska följa gällande trafikregler!” 
 
Man 51 år från Östhammar 
 
”Säkerheten blir mer o mer överdriven år för år” 
 
Man 22 år från Lindesberg 
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”Det är tråkigt med fylleslagen efter bansträckningen. Jag brukar inte haka upp mig på folk som festar, men när 
unga killar och tjejer vinglar runt i dikena, då är det både farligt och trist att se. Jag kan förstå att detta är svårt 
att göra något åt, men det kan vara bra att notera detta” 
 
Man 41 från Gävleborg 
 
”Till Torntorp anordnades transport på lastbilsflak är en bra idé vilket skulle vara perfekt med en chaufför som 
körde ansvarsfullt med tanke på riskerna. Resan blev en vansinnesfärd.. Att som arrangör skryta om säkerheten 
runt specialsträckorna och samtidigt utsätta besökarna för livsfara är inte förenligt, anlita chaufförer med vett i 
huvudet” 
 
Man 42 år från Vaggeryd  
 
Bland deltagarna hade tio av elva respondenter mottagit information om 
säkerhetsarrangemanget och de var nöjda med den. Respondenterna ansåg att säkerheten för 
de tävlande, publik och media höll en hög nivå kring specialsträckorna. Säkerheten på 
transportsträckor och i övrigt var tillfredställande men bedömdes som lite sämre än den vid 
specialsträckorna. Alla respondenter utom en ansåg att det var viktigt att fortsätta arbetet med 
att ytterligare öka säkerheten. Enligt respondenterna höll säkerheten vid USR en hög nivå i 
jämförelse med andra WRC: s. Inte inom något område ansåg de tillfrågade att säkerheten vid 
USR var sämre än den vid de andra deltävlingarna.  
 

  Bra 

Varken bra 

eller dålig Dålig 

Information 22 1 0 

Publik 31 5 1 

Media  31 4 2 

Deltagarna 32 9 0 

Publiktransporter 20 16 0 

Bättre säkerhet 31 8 2 

 
Tabell 20: Media om säkerheten vid USR. Säkerheten för publik, media och deltagarna delades upp i 
tre separata frågor. Uppgifterna anger antalet respondenter. 
 
Precis som publiken ansåg journalisterna att USR höll en säkerhetsmässigt hög nivå.  
Cirka 45 % av medierepresentanterna hade tagit del av information angående säkerhet under 
USR och med ett undantag fann de informationen vara bra utförd. I motsats till publiken 
ansåg media att det skulle vara klart positivt om säkerheten vid evenemanget kunde höjas 
ytterligare.  
 
 

  Bättre 

Varken bättre 

 eller sämre Sämre 

Specialsträckor 43,3 53,3 3,3 

Publiktransporter 46,7 43,3 10 

Totalt sett 46,7 50 3,3 

 
Tabell 21: Publikens åsikt om säkerheten vid USR jämfört med andra WRC. 
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  Bättre 

Varken bättre 

 eller sämre Sämre 

Information 11 23 0 

Specialsträckor 16 15 0 

Media  14 14 2 

Deltagarna 12 21 0 

Publiktransporter 16 13 0 

 
Tabell 22: Media om säkerheten vid USR jämfört med andra WRC. Uppgifterna anger antalet 
respondenter. 
 
Enligt medierepresentanter och åskådare med erfarenhet från andra WRC höll USR en hög 
nivå gällande säkerheten. Vilket framgår i tabell 22 ansåg publiken att säkerheten vid 
specialsträckor och även totalt sett var bättre eller lika bra som den vid andra WRC de besökt. 
Transporterna till och från tävlingarna var den svagaste länken inom säkerheten enligt 
respondenterna. Lite intressant är att det enligt media endast var den egna gruppens säkerhet 
som några respondenter anser är bättre vid andra WRC.    
 
 
5.4 Medias arbetssituation 
 

 
Figur 20: Media om sina arbetsförhållanden. Uppgifterna anger antalet respondenter. 
 
Vilket framgår av ovanstående diagram var medierepresentanterna överlag nöjda med 
arbetsförhållandena under USR. Trots det svarade en stor majoritet att det var viktigt att deras 
arbetsförhållanden förbättras ytterligare.   
 
 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 
Antal Information 

Organisation 

Specialsträckor 

Serviceplatsen 

Säkerhet 

Förbättrade arbetsvillkor 

Totalt  sett 

Medias arbetsförhållanden vid USR 

Dålig 0 0 1 1 2 2 0 
Varken bra eller dålig 2 2 4 4 4 5 3 
Bra  33 39 35 36 31 35 39 

Information Organisation Specialsträckor Serviceplatsen Säkerhet Förbättrade  
arbetsvillkor Totalt sett 
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 Bättre 

Varken bättre 

eller sämre Sämre 

Information 15 17 0 

Organisation 19 14 0 

Säkerhet 14 14 2 

Arbetsvillkor 14 19 0 

 
Tabell 23: Medias arbetsförhållanden vid USR jämfört med andra WRC.  Uppgifterna anger antalet 
respondenter. 
 
Tabell 23 visar att USR står sig väl angående medias arbetsförhållande vid en jämförelse med 
andra WRC. Det är endast beträffande säkerhet som två respondenter ansåg att USR var 
sämre än andra WRC-rallyn.  
 
Utbudet av restauranger, shopping och nöjen ansåg 25 respondenter var bra, tretton att det 
varken var bra eller dåligt medan fyra ansåg att det var dåligt. Jämfört med andra WRC ansåg 
endast fyra att USR var bättre, arton att det varken var bättre eller sämre och tio ansåg det var 
sämre. Majoriteten av respondenterna 32 stycken ansåg boendet var mycket bra eller bra, två 
att det var dåligt medan fem fann det varken bra eller dåligt.  
 
”Hagfors is a nice community and the people are nice but there are no hotels there. To have the HQ in Karlstad 
and the rally in the surroundings of Hagfors does not work” 
 
“You must sort out a proper media interview area at the servicepark, this year was ridiculous, too many people 
allowed creates a chaos” 
 
“What is the use of leaving Hagfors at 10 PM, be back in Karlstad at midnight and than leave at 5 AM the 
morning after? Lots of km with little interest” 
 
“You must improve the quality of the food at the servicepark, its way too simple”   
 
Representanter för media 
 
”To arrange a pass for journalists have to be easier. Many journalists from Bulgaria that came could not take 
passes. The smaller TV: s does not know if they will send journalists until one week before the rally. These 
journalists are coming not for the rally but for the team, so it has to be easier” 
 
Representant för ett av de deltagande teamen  
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5.5 Deltagarnas arbetssituation 
 
 
        Varken bra 

    Bra eller dåligt Dåligt 

Förhållandena för de tävlande 7 1 3 

Arbetsförhållanden på serviceparken 7 3 1 

Arbetsförhållanden allmänt  9 2 0 

Förbättra arbetsförhållandena 10 1 0 

Säkerheten för de tävlande  11 0 0 

Organisationen vid USR  11 0 0 

 
Tabell 24: Deltagarnas åsikter om förhållandena vid USR.  
 
Vilket ovanstående tabell visar var respondenterna positiva till förhållandena för de tävlande 
under USR. Mest negativa är åsikterna om förhållandena för de tävlande under det senaste 
rallyt. Det rör sig dock inte om kritik mot organisatören i sig utan mot de rådande 
väderförhållandena inför och under evenemanget vilka inte var exemplariska för ett 
vinterrally. Trots att arbetsförhållandena, organisationen och säkerheten upplevs som bra 
anser tio av elva respondenter att det är viktigt att arbetet med att förbättra förhållandena 
fortskrider. Av åtta respondenter ansåg hälften att organisationen vid USR fungerade bättre än 
den vid andra WRC, en svarade att den var sämre och tre att organisationen fungerade 
likvärdigt.  
 
Medierepresentanterna ansåg att förhållandena för de tävlande givit intrycket av att varit bra 
under USR 2005, endast en journalist ansåg att de varit dåliga. Arbetsförhållandena för 
deltagarna bedömdes som bra under rallyt även här var det endast en journalist av 42 som 
ansåg att förhållandena varit dåliga. En fjärdedel av journalisterna ansåg att förhållandena för 
de tävlande var bättre vid USR än vid andra WRC och övriga att de varken var bättre eller 
sämre.   
 
Generellt är deltagarna nöjda med sitt boende under evenemanget. En respondent ansåg att 
kvalitén och utbudet av boende var dåligt, två att det varken var bra eller dåligt och övriga åtta 
att det var bra. Angående kvalitén och utbud av kringaktiviteter såsom nöjen och shopping 
samt restauranger var ingen respondent riktigt missnöjd, sju respondenter ansåg att det varken 
var bra eller dåligt och fyra att det var bra. Den senare frågan men där USR jämförs med 
andra WRC svarade hälften att det var bättre vid andra WRC och endast en respondent ansåg 
motsatsen.  
 
”Always a very well organised and friendly event, well run and controlled” 
 
“We need a proper snow rally, I know you can’t foresee the weather but we need to be sure of snow when we do 
Swedish Rally” 
 
“Make ordinary fuel available at the refuelling zones. FIA fuel is a large portion of non priority budget” 
 
Representanter för ett av de deltagande teamen  
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6 ANALYS 
 
Vid USR 2005 var 19,4 % norrmän och 14 % övriga utlänningar av besökarna. Motsvarande 
siffror för 2003 var 19,7 % norrmän och 8 % övriga utlänningar. Av de beräknade 29 656 
åskådarna skulle då 5753 vara norrmän och 4151 övriga utlänningar. Totalt blir det 9904 
utländska besökare vilka står för 33,4 % av publiken. Antalet norrmän verkar sannolikt vid en 
jämförelse med 2003, medan andelen övriga utlänningar kanske var lite hög. Det med tanke 
på att färre stugor och bäddar bokats, vilket kanske kan härledas till osäkerheten på grund av 
vädret. Andelen värmländska respondenter sjönk från 32,7 % 2003 till 10,2 % 2005. Det kan 
delvis förklaras med att det i undersökningen 2005 ingick specialsträckor i östra delen av 
Värmland samt Dalarna. Dessa specialsträckor är de närmaste för besökare från exempelvis 
Mälardalen vilket kan förklara varför andelen respondenter från Stockholm blivit hög. Ändå 
visar resultatet att USR lockar många utländska besökare. Det kan jämföras med WRC-rallyt i 
Wales där 2,6 % cirka 1000 av 37 500 besökare var utlänningar samt Australien där 1213 
åskådare inte var från Western Australia.  
 
Studien visar att representanter för media vid USR 2005 hade utgifter på cirka 2,5 miljoner 
kronor vilket är en ökning med ungefär en halv miljon mot 2003. Ökningen förklaras inte med 
att journalisterna spenderar mer pengar per person utan att antalet ackrediterade journalister 
ökat från 375 stycken 2003 till 458 stycken 2005. Utgifterna för fabriksstall, privatteam och 
de två däcktillverkarna Pirelli och Michelin hade minskat med ungefär en halv miljon kronor 
jämfört med 2003. Minskningen kan delvis förklaras med att de deltagande teamen enligt 
egna uppgifter minskat sin personal något.  
 
Kategori Summa 2005 Summa 2003 

Publik 27 851 118 25 043 706 

Deltagare 8 045 600 8 496 931 

Media 2 459 918 1 998 000 

Totalt 38 356 636 35 538 637 

Resultat +2 817 999  

 
Tabell 25: Publikens, deltagarnas och medias totala utgifter 2005. Motsvarande uppgifter för 2003 
finns med för jämförelse. 
 
Besökarnas beräknade utgifter på nära 28 miljoner kronor kan vara lite överskattat vid en 
jämförelse med resultatet 2003 vilket var nästan 3 miljoner lägre. Det speciellt med tanke på 
att andelen utländska besökare verkar vara överrepresenterade i undersökningen. Samtidigt 
har respondenterna en tendens att inte redovisa alla utgifter, det kan bero på glömska men 
även att de mindre utgiftsposterna helt enkelt inte skrivs upp. När en betydande del av 
respondenterna gör så leder det till att de sammantagna utgifterna blir lite i underkant.    
 
Genomförda publikundersökningar vid olika WRC-rallyn pekar samstämmigt på det faktum 
att evenemangen i första hand attraherar en manlig publik. Vid Rally Australia var 23,3 % 
kvinnor, vid rallyt i Wales 15 %, vid USR 2003 och 2005 var det cirka 11 % kvinnor. 
Andelen kvinnor är vanligtvis betydligt högre bland lokalbefolkningen än hos de tillresta 
besökarna. Bland värmlänningarna var exempelvis andelen kvinnor 20 % medan den hos 
övriga grupper var cirka hälften så stor. Medelåldern för publiken vid USR var 38,7 år vilket 
är en ökning med ungefär ett år jämfört med 2003. Lokalbefolkningen har en hög snittålder 
jämfört med de flesta tillresta besökare. Från de områden med många respondenter var det 
tämligen små förändringar undantaget norrmän vilka 2003 hade lägst snittålder på 30,9 år, 
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2005 hade höjts till 35,5 år. Det är exempelvis högre än den för övriga utlänningar. Vid WRC-
rallyt i Wales var 65,9 % av besökarna 25-50 år och vid Rally Australia var 64 % under 34 år.   
 
Undersökningen visar att av besökarna från Värmland, Örebro och Dalarnas län var cirka 10 
% förstagångsbesökare.  För övriga Sverige låg snittet samlat runt 20 %. Bland de utländska 
besökarna var snittet betydligt högre, norrmännen 28,9 % och bland övriga utlänningar 44,4 
%. Totalt var det 22 % av besökarnas som inte varit på något USR de senaste fem åren. 
Anmärkningsvärt är det stora antalet trogna besökare från närområdet. Bland värmlänningarna 
var det 56 % och av besökarna från Örebro och Dalarnas län 62 % som inte missat ett USR de 
senaste fem åren. År 2003 var 22 % förstagångsbesökare, av dessa utgjorde utlänningar nästan 
hälften och då var flertalet norrmän. På frågan om respondenten besökt något annat WRC än 
USR de senaste fem åren skiljde sig svaren mycket mellan olika grupper men totalt sett 
svarade 22 % att så var fallet. Av de utländska besökarna hade 19 % av norrmännen men 
nästan 60 % av de övriga utlänningarna varit på andra WRC. Inom Sverige kunde det skilja 
sig stort från en region till annan hur många av respondenterna som besökt andra WRC. 
Snittet låg på ungefär 15 % med Västra Götaland i botten med 5 % och Stockholm i topp med 
nästan 35 %. Det rör sig dock om ett litet antal personer. Av värmlänningarna var det cirka 13 
% som besökt andra WRC.  Endast 30 % av dem som varit på andra WRC hade besökt mer än 
fyra andra tävlingar de senaste fem åren. Det vanligaste bland utländska besökare är att de 
besökt de WRC som arrangeras i eller i närheten av deras respektive hemländer. Svenskar och 
norrmän följde det mönstret och hade sålunda besökt Finlands WRC.   
 
För över 95 % av besökarna var det huvudsakliga syftet med vistelsen i området att gå på 
USR. Övriga 5 % angav att syftet med deras resa var att besöka vänner och släkt, fritidshuset 
eller ett annat evenemang. Exempelvis tillhörde en respondent en grupp besökare som var i 
området för en konferens. En jämförelse kan göras med Rally Australia där hälften av 
besökarna angav själva rallyt som främsta syftet med den aktuella resan. Fyra av fem 
respondenter sa att de antagligen skulle ha besökt Western Australia under året oavsett om det 
varit ett WRC-rally eller inte. Det var alltså endast 20 % av besökarna som kommit till 
delstaten just på grund av evenemanget övriga kommit någon gång trots allt.         
 
En klar majoritet av besökarna ansåg den sportsliga upplevelsen som stor under USR. Det är 
kanske föga förvånande då många respondenter återkommer år efter år. Över 90 % ansåg att 
upplevelsen på specialsträckorna var bra eller mycket bra, motsvarande siffror på 
sprintsträckorna var cirka 84 % och för serviceplatsen 80 %. Bland dem som ansåg att 
upplevelsen av specialsträckorna inte var bra eller mycket bra återfinns flera 
förstagångsbesökare samt de som kanske vill se en mer vintrig inramning. Uppfattningen om 
sprinten är mycket delad bland besökarna. Många inbitna rallyentusiaster anser att sprinten är 
en annan tävlingsform vilken införts som ett publikfrieri för att locka en bredare publik och 
för att det kanske gör sig bra i tv. Många andra uppskattar istället sprintsträckan för att det 
finns möjlighet att följa bilarna en längre tid, det är en festlig inramning som avslutar fredag 
och lördag samt att det är enkelt att ta sig till motorstadion i Hagfors. Det verkar som om 
sprintsträckor har etablerat sig inom WRC, exempelvis kördes det på Olympiastadion i Aten 
under Akropolisrallyt 2005. Serviceplatsen som sedan en tid lokaliserats till flygplatsen i 
Hagfors har utvecklats till att vara betydligt mer än bara en yta där de tävlandes bilar kan 
servas inför nästa tävlingssträcka. Bilarna placeras så att besökarna kan få insyn i 
mekanikernas arbete och även en skymt av förarna vilka ibland kan passa på att skriva någon 
autograf och hälsa på sina supportrar. Besökarna är nöjda med de tävlande och bilarna på 
serviceplatsen men samtidigt finns en viss kritik mot service och utbud.   
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Allmänt sett var besökarna positiva till servicen under evenemanget. Över 80 % ansåg att 
servicen var bra eller mycket bra och endast en procent att den var dålig. Mest nöjda var 
respondenterna med personalen. Det är givetvis ett bra betyg åt dem som arbetar ideellt och 
för övrig personal som besökarna kommer i kontakt med under evenemanget. Samtidigt 
kanske inte rallybesökarna tillhör den mest krävande publiken. Efter införandet av A, B och C 
märkning av publikplatser efter servicenivå är det fortfarande många besökare som föredrar C 
platser med enklare service. Mest kritiska är respondenterna till toaletterna både på 
serviceplatsen och vissa av specialsträckorna. Om det är antalet toaletter eller skötseln av dem 
är dock inte möjligt att utläsa av svaren. Även mat och serveringar på specialsträckor och 
serviceplatsen fick viss kritik. För jämförelse kan nämnas att vid Rally Australia ansåg 70 % 
av respondenterna att den service och underhållning som evenemangets organisation 
ansvarade för var bra eller mycket bra. Vid samma evenemang ansåg 78 % att personal och 
ansvariga för rallyt uppträdde bra eller mycket bra och 82 % ansåg samma sak om de 
faciliteter som erbjöds besökarna. 
 
Utbudet och kvalitén på boende är något som 74 % av respondenterna finner bra eller mycket 
bra. Det faktum att rallypubliken inte är speciellt krävande och att majoriteten varit på USR 
vid tidigare tillfällen och vet vad som väntar dem bidrar sannolikt till de positiva siffrorna. 
Svenska respondenter ansåg i vissa fall att kvalitén på boendet borde vara högre med tanke på 
priset. Även utländska besökare kommenterade kvalitén på boendet men utan att nämna 
priset. Det efterfrågas större utbud av logi, framförallt boende närmare Hagfors, där mycket 
av USR utspelas. Flera respondenter från publik och media nämner de stora avstånden från 
Karlstad till specialsträckorna som krävande. Efterfrågan på vissa kategorier av logi är större 
än utbudet, speciellt i trakterna av Hagfors där många vill bo. Kringarrangemang, utbud av 
nöje och restauranger utanför själva rallyt var det under hälften av respondenterna som 
uppfattade som bra eller mycket bra. Det är dock en relativt stor grupp av besökarna som inte 
bryr sig nämnvärt om vad som händer utanför tävlingarna. Åsikterna om nöjen och 
restauranger varierar efter var respondenterna valt att bo. Utbudet är givetvis betydligt större i 
Karlstad än vad fallet är i övriga delar av Värmland.       
 
Undersökningen visar att respondenterna överlag är nöjda med totalupplevelsen under USR. 
Nästan 94 % svarade att totalupplevelsen var bra eller mycket bra. Det visar att även om det 
finns kritik mot vissa saker, är det dock rallyupplevelsen i sig som är viktigast. Så länge USR 
är ett bra rally och bibehåller en hög kvalité kommer en stor majoritet av dagens publik att 
förbli nöjd och sannolikt återkomma.   
 
De svenska och utländska respondenter som utöver USR även besökt andra WRC fick 
möjligheten att jämföra dessa olika evenemang. Flera respondenter nämnde dock svårigheten 
med att jämföra olika rallyn eftersom de har olika förutsättningar och särprägel. USR klarade 
sig emellertid bra i jämförelsen gällande rallyupplevelse och service. Det fler respondenter 
som ansåg att USR var sämre än bättre än andra WRC angående kringarrangemang och 
aktiviteter. Över 75 % av besökarna vid Rally Australia tyckte att rallyts totalupplevelse var 
bättre än den vid andra WRC. Av 30 respondenter vid USR ansåg 12 att totalupplevelsen där 
var bättre än vid andra WRC, 11 att den var likvärdigt och 7 att den var sämre.  
Resultatet kan tolkas som att USR av respondenterna anses hålla en hög nivå på de områden 
där det är rallyts egen organisation och personal som bär ansvaret men att evenemangets 
svaga sida är det som erbjuds utöver själva rallyt.    
 
Utan att överdriva kan sägas att säkerheten för tävlande och besökare är det som prioriteras 
högst vid USR. Det görs ett mycket stort arbete gällande säkerheten vid tävlingen vilket givit 
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ett mycket bra resultat. Viss oro inför säkerheten vid USR 2005 var att brist på snö och is på 
vägarna skulle leda till hårt slitage på de tävlandes däck. Det kunde innebära dåligt fäste och 
därigenom fara för deltagare och personer vid sidan om vägarna. Säkerheten vid USR får ett 
högt betyg av respondenterna. Besökarnas kritik angående säkerheten gäller till stor del att 
den nu nått en punkt då den börjat bli i det närmaste överdriven. Flera respondenter anser att 
säkerhetstänkandet påverkar upplevelsen av rallyt negativt. Publiken får kanske inte stå i de 
kurvor där de har bra sikt och när vakterna i vissa fall sagt till besökare att inte gå på vägen 
långt före första tävlingsbilen passerar anses dessa som paragrafryttare. Att under 30 % av 
besökarna anser det positivt med en ökad säkerhet kan ses som ett tecken på det. Besökarna 
upplever istället att det verkliga säkerhetsproblemet finns utanför själva tävlingssträckorna. 
Respondenter nämner att deltagarna bryter mot trafikregler på transportsträckor, att fler 
poliser behövs och att ett pressat tävlingsschema bidrar till att många besökare kör vårdslöst 
för att hinna till nästa specialsträcka. Journalister och deltagare ger USR ett högt betyg 
angående säkerhet men anser lite i motsats till besökarna att säkerheten aldrig kan bli för bra. 
Överlag anser respondenterna att säkerheten vid USR är bättre eller minst lika bra som den 
vid andra WRC. En direkt jämförelse kan dock vara svår att göra då USR i nuläget är det enda 
vinterrallyt.           
 
På frågor om miljöarrangemang och hur USR ska göras mer miljövänligt tänker en stor 
majoritet av alla respondenter oavsett om de är journalister, besökare eller deltagare direkt på 
nedskräpning och sophantering. Det miljöarbete som respondenterna upplever vid 
evenemanget får överlag ett gott betyg vilket även gäller vid jämförelse med andra WRC-
rallyn. Den kritik som framkommer berör i första hand sophanteringen och tar upp saker som 
att det behövs fler sopsäckar längs specialsträckorna och att de behållare och containrar som 
finns behöver tömmas snabbare. Andra miljöaspekter som exempelvis transporter verkar inte 
respondenterna reflektera speciellt mycket över. Respondenterna ställer sig överlag positiva 
till ett mer miljövänligt USR men det ges inte något intryck av att det har någon större 
betydelse för dem. Det arbete som bedrivs för ett mer miljövänligt och hållbart rally bör inte 
göras med syftet på att det kan påverka antalet besökare positivt. Snarare handlar det istället 
om att lindra viss kritik mot motorsporten som sådan, hålla sig väl med markägare och inte 
minst för miljön och naturens egenvärde.         
 
Mediebevakningen av USR har ett stort värde regionalt men även nationellt. Att antalet 
journalister ökat från 2003 till 2005 innebär att USR omnämns i fler tidningar, TV-kanaler 
etc. Journalisternas utgifter kommer regionen till godo samtidigt som evenemangets 
varumärke stärks i takt med det ökande mediala intresset vilket kan resultera i ökade 
sponsorintäkter. Sverige som land och turistmål får goodwill och marknadsföring av 
mediebevakningen vilket förhoppningsvis kan öka antalet turister. Att svensk press skriver 
mindre om USR är en effekt av att FIA har blivit mer restriktiva med ackrediteringar till 
nationell press. Det påverkar kanske inte rapporteringen till utlandet men marknadsföringen 
av evenemanget i Sverige minskar. Det kan på sikt leda till färre besökare och ett minskat 
anseende bland sponsorer som är inriktade på den svenska marknaden. Att mediearbetarna 
trivs och anser att det är lätt att arbeta i Värmland under USR är av stor vikt. Undersökningen 
visar att journalisterna var positiva till arbetsförhållandena vid USR även i jämförelse med 
andra WRC-rallyn. Respondenterna såg dock gärna att vissa förbättringar skulle komma att 
genomföras. Avstånden mellan hotellen och rallyts högkvarter i Karlstad och 
specialsträckorna långt norrut sågs som ett problem. Några journalister ansåg att alla 
transporter tar för mycket tid och därmed kan påverka deras arbete negativt. 
Arbetsförhållandena på serviceparken får viss kritik som exempelvis pressutrymmena. 
Deltagarna är i grunden positiva till arbetsförhållandena vid USR och det missnöje som kom 
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fram i undersökningen kan i många fall härledas till besvikelse över väderförhållandena vid 
evenemanget 2005. Precis som med media och publik ansåg deltagare att kvalitén och utbudet 
av logi gärna fick vara större än vad som nu är fallet. Det är dock de mindre privatteamen som 
i allmänhet är mest kritiska vilket kanske kan härledas till att de större fabriksteamen 
återkommer till USR år efter år, har upparbetade kontakter och bokar allt i god tid.  
 
Organisationen bakom USR ses av journalister, deltagarna och även andra som evenemangets 
stora styrka. Det kan styrkas med att 39 av 41 journalister ansåg att organisationen vid USR 
fungerade bra eller mycket bra och samtliga respondenter bland deltagarna instämde. Flera 
respondenter håller organisationen vid USR som den främsta av alla inom WRC. Av 
journalisterna ansåg 19 av 33 att USR hade bättre organisation än andra WRC och ingen att 
den var sämre. Även organisationen vid Rally Australia fick positiv kritik av respondenterna i 
en genomförd utvärdering. Nästan 85 % ansåg att organisationen var bra eller mycket bra och 
cirka 80 % ansåg samma sak om det stöd och underhåll utfördes av evenemangets 
organisation.  
 
En betydande del av den organisation som får beröm av respondenterna består av föreningar 
och dess medlemmar. Utan den ideella arbetskraften är det osäkert om USR skulle kunna 
genomföras i nuvarande omfattning. Enligt tidigare undersökning görs det cirka 42 500 
ideella arbetstimmar av 3300 personer under USR. Den summan är med stor sannolikhet i 
underkant då det är frågan om ett arbete som görs året runt. Enligt riktlinjer för EU-projekt 
värderas en ideell arbetstimma till 165 kronor. Det skulle innebära ett totalt värde på över 7 
miljoner kronor. Föreningarnas förtjänst varierar efter vilka specialsträckor de ansvarar för 
och om de är delägare av bolaget som ansvarar för evenemanget. Arbetet utförs enligt 
respondenterna inte enbart av ekonomiska skäl utan även för att det är en folkfest som många 
medlemmar uppskattar. Vetskapen om att USR betyder mycket för bygden ur ett ekonomiskt 
perspektiv och är positivt för bilden av Värmland och Sverige har också en betydelse.     
 
USR har en stor betydelse för turismnäring och handel i regionen, speciellt på de mindre 
orterna. För Karlstadregionen inverkar inte rallyt speciellt mycket på stadsbilden och handeln 
omsätter ungefär lika mycket som en vanlig helg. Undantaget är hotellnäringen samt 
restaurang och krogbranschen. Positivt är att evenemanget tidsmässigt går av stapeln då det 
annars är få turister i området, skidanläggningarna undantaget. Arbetet med att öka mervärdet 
av USR pågår på många håll. Mindre butiker och restauranger har utökat öppettiderna under 
evenemanget. Turismorganisationer och myndigheter arbetar för att locka fler besökare till 
USR. Det pågår även ett arbete för att skapa synergieffekter av evenemanget. Förhoppningen 
är det ska generera en ökning av antalet turister under andra delar av året. Samtidigt höjde 
några respondenter ett varningens finger då de befarar att många förlitar sig väl mycket på 
intäkterna från USR. På sikt kan WRC statusen försvinna vilket leder till betydligt färre 
turister men mer realistiskt är att rallyt faktiskt kan bli inställt något år på grund av en för mild 
vinter. Det är därför inte bara viktigt att få öka intäkterna från rallyt utan även att hitta nya 
produkter som komplement eller alternativ till USR.        
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7 SLUTSATSER 
 
 

• Under USR 2005 beräknas 29 656 personer besökt någon tävlingssträcka eller 
serviceplatsen. Det är en liten minskning mot 2003. Publiken domineras av män och 
kvinnorna utgjorde 11 % av besökarna. Medelåldern för besökarna var 38,78 år vilket 
är cirka ett år högre än 2003.  

 
• Av respondenterna var 19,4 % norrmän, 14 % övriga utlänningar, 10 % värmlänningar 

och övriga från andra delar av Sverige. Om gruppen övriga utlänningar minskas något 
och andelen värmlänningar höjs är det realistiska siffror för publikens hemregioner.    

 
• Totalt beräknas besökarna, lokalbefolkningen borträknad, haft utlägg på nästan 28 

miljoner kronor. Det är 3 miljoner kronor mer än 2003 vilket kan vara i överkant då 
andelen utlänningar kan vara överrepresenterade i studien.  

 
• De tävlande teamen och två däcksproducenter hade tillsammans utgifter i 

storleksordningen strax över 8 miljoner kronor i samband med USR 2005. Det är en 
liten minskning mot 2003 vilken beror på att respondenterna uppgett en minskning av 
personal.   

 
• Medias totala utlägg uppskattas till 2 460 000 kronor. Det är en ökning med 460 000 

mot 2003 då summan blev cirka 2 miljoner. Denna ökning kan delvis förklaras av att 
det vid USR 2005 var 458 ackrediterade representanter för media mot 375 två år 
tidigare. 

 
• Medieföretaget ISC äger sedan några år rättigheterna till WRC och har som 

målsättning att marknadsföra WRC globalt. Satsningen har gett resultat och 
medieintresset för WRC har ökat stadigt trots hård konkurrens. Det totala antalet TV-
tittare enligt mätningar ökade från 685 miljoner 2003 till 773 miljoner året efter. USR 
är ett av de rallyn som senaste åren lockat flest tittare, 50 miljoner 2004. Den svenska 
pressens antal artiklar om USR har minskat som en följd av FIA:s blivet mer 
restriktiva angående ackrediteringar till nationell media.   

 
• USR har en stor betydelse för turismnäringen och handeln i regionen. Inkomsten 

kommer i en period av året då det annars inte är mycket turister i området. Störst 
betydelse har evenemanget för näringslivet i Hagfors och de mindre orterna i 
Värmland. För Karlstad är USR av mindre betydelse undantaget företag inom hotell 
och restaurangbranschen. Orsaken till det är att mycket av rallyt av klimatmässiga skäl 
flyttats längre norrut. 

 
• Det pågår ett arbete för att göra USR miljövänligare och till ett miljömässigt mer 

hållbart evenemang. Respondenterna associerar sådant arbete i första hand med 
nedskräpning och sophantering. miljöarrangemanget uppfattas som bra men det fanns 
önskemål om förbättringar angående sophanteringen.  

 
• Säkerheten anses hålla en hög nivå under USR. Publiken är lite splittrad angående en 

höjd säkerhet då de redan i nuläget anser att säkerhetstänkandet har en negativ 
inverkan på upplevelsen av rallyt. Flera respondenter ansåg att det är säkerheten på de 
vanliga vägarna som är den stora faran. 
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• Besökarna ger USR ett högt betyg gällande rallyupplevelsen men även det totala 

upplevelsevärdet under evenemanget. USR står sig även bra vid en jämförelse med 
andra WRC. Flera respondenter ansåg dock att en sådan är svår att göra, exempelvis 
efter som det inte finns några andra vinterrallyn. 

 
• Den svaga sidan hos USR är det som erbjuds besökarna utanför själva rallytävlingen. 

Utbudet av logi är begränsat speciellt utanför Karlstad och vid boende i Karlstad blir 
det långa resor vilket påpekats av respondenterna. Även utbudet och kvalitén på 
restauranger och kringaktiviteter i stort anses begränsat.    

 
• Både deltagare och media ger arbetsförhållandena vid USR bra betyg även om 

speciellt den senare gruppen gärna vill se vissa förändringar. Framförallt är det 
organisationen bakom evenemanget som får beröm från olika håll. Flera respondenter 
har antytt att USR har den bästa organisationen och är det mest välskötta rallyt inom 
WRC.     

 
• USR hade inte gått att genomföra på nuvarande sätt om det inte vore för 

motorklubbarna i regionen. Dessa mobiliserar cirka 3300 personer som tillsammans 
lägger ner 42 500 ideella arbetstimmar på evenemanget.  
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8 REFLEKTIONER  
 
Vilket visats i tidigare kapitel utgör de utländska besökarna en ansenlig del av publiken under 
USR och majoriteten av dessa är norrmän. De utländska besökarnas utgifter i samband med 
evenemanget är extra välkomna eftersom de räknas till den svenska turismexporten. Andelen 
norrmän utgjorde knappt 20 % av publiken vid USR 2003 och 2005. Det visar att norrmännen 
är en trogen publik och att de inte påverkas speciellt mycket av spekulationer angående ett 
inställt rally eftersom många endast kommer över dagen alternativt sover i husbilar och 
liknande. Att vinnaren av rallyt 2005, Petter Solberg är norrman är givetvis positivt ur 
besöksnäringens synvinkel eftersom det håller intresset för WRC i Norge på en hög nivå.    
 
Förutom utdelningen av Nobelpriset och den efterföljande festen är det få svenska 
återkommande evenemang som får lika mycket internationell uppmärksamhet som USR. 
Evenemanget har ett stort regionalt värde men även betydelse på ett nationellt plan. En stor 
del av de pengar som utländska besökarna spenderar kommer svenska staten till godo i form 
av exempelvis moms, skatter etc. Men det finns även företag utanför Värmland som får 
inkomster genom USR. Om USR skulle hotas på grund av dålig ekonomi är en nationell 
stöttning eller sponsring knappast en förlustaffär med tanke på hur goodwill och inkomster 
evenemanget för med sig. USR borde vara ett bra tillfälle att lansera både Värmland och 
Sverige som besöksmål med både journalister och publik som målgrupper. Idag görs det dock 
förvånansvärt lite marknadsföring från olika turistorganisationer.   
 
Precis som 2003 var värmländska besökare bland de med högst medelålder. Det är kanske inte 
så överraskande då äldre personer föredrar närliggande evenemang med tanke på att de då kan 
bo hemma under tiden. Samma skäl borde göra evenemanget lockande för yngre personer 
eftersom det blir förhållandevis billigt. Kanske skulle det vara bra med marknadsföring riktad 
mot ungdomar i Värmland. Ett ökat intresse bland yngre för rally underlättar samtidigt 
rekrytering av frivilliga som kan arbeta under evenemanget. Det leder till frågan om värdet av 
den ideella arbetsinsatsen under evenemanget. Utan den ideella arbetskraften skulle 
utformningen av USR inte se ut som den gör idag. Att i högre grad få avlöna personalen 
skulle direkt innebära kraftigt höjda entréavgifter. Några av arrangörsföreningarna säger sig 
inte tjäna speciellt mycket pengar på USR i jämförelse med sina andra arrangemang. Med 
tanke på antalet arbetstimmar är det lite oroväckande. Om genomförandet av ett för Sverige 
och Värmland så viktigt evenemang till stor del hänger på en skaras ansvarskänsla för 
hembygden är det inte speciellt positivt. Om de ekonomiska skälen minskar ytterligare för 
motorklubbarna att genomföra USR kanske regionala myndigheter eller andra gjorde klokt i 
att kompensera föreningarna för deras arbetsinsats. Den utgiften skulle vara minimal i 
jämförelse med den regionala ekonomiska förlusten av uteblivna rallyn.           
 
Kringaktiviteter, restauranger och nöjen är områden där flera respondenter efterfrågar större 
utbud och högre kvalité. För att locka en bredare publik är det antagligen nödvändigt med fler 
aktiviteter som lockar fler kvinnor och även besökare med barn. Ett problem är att det redan 
nu är brist på vissa kategorier av boende under USR. Av den anledningen kan det vara svårt 
att locka nya besökare om dessa föredrar att bo på hotell och inte vill ha långt till 
tävlingsområdena. Ett sommarrally är på sätt och vis enklare eftersom det då finns ett 
betydligt större utbud av aktiviteter och logi i Värmland. Om nöjesutbudet ökar från 
nuvarande nivå behöver det inte automatiskt betyda att det kommer fler besökare till 
Värmland under USR. Däremot kommer det med stor sannolikhet att få effekten att vissa 
besökare spenderar mer pengar än vad de gör i nuläget. Den avgörande faktorn för om fler 
besökare ska välja att se USR och bo i området under tiden är utbudet av boende. Det behövs 
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ett större utbud av boende med kvalité och det ska helst inte vara för långt från 
tävlingssträckorna och i närheten ska det finnas kringaktiviteter och ett nöjesutbud.       
 
Daniel Karlsson skrev i sin utvärdering av USR 2003 att kringarrangemang är svåra att ordna 
vid specialsträckor ute i skogen men att det är betydligt enklare vid serviceplatsen. Under 
några år har serviceplatsen varit lokaliserad till Hagfors flygplats. Att bygga en permanent 
strategiskt belägen serviceplats för USR skulle underlätta både för trafik och 
kringarrangemang. Dessutom är det inte fel om Hagfors flygplats frigörs för flygtrafik den 
vecka då den verkligen skulle kunna komma att användas.  En permanent serviceplats är 
något som rekommenderas även i denna rapport. Givetvis ska det vara en anläggning som 
måste gå att använda till andra arrangemang under andra delar av året.  
 
Säkerheten vid USR tas på högsta allvar av både arrangören och FIA som inspekterar 
specialsträckorna och gör olika bedömningar. Ett rally kan aldrig göras etthundra procent 
säkert vare sig för publik eller deltagare. Att vissa respondenter ur publiken anser att 
säkerhetstänkandet blivit övernitiskt är i och för sig tråkigt, men motorsporten och de 
specifika evenemangen förlorar oerhört mycket på de olyckor som de facto händer ibland. De 
besökare som klagat är med stor sannolikhet de som återkommit till samma plats år efter år 
och som kanske vill stå i en kurva för att känna snön i ansiktet när bilarna sladdar några meter 
bort. Den gruppen besökare är svår att göra helt nöjd då de ofta inte heller vill stå vid en 
arrangerad publikplats. Det är säkerheten utanför själva tävlingsområdet som oroar många 
respondenter. Vilket påpekats av flera respondenter följer de tävlande allmänna trafikregler 
tämligen dåligt på transportsträckor och till serviceplatsen. Även rapportens författare kan 
intyga att många kör vårdslöst på vägarna under USR. Flera besökare vill hinna se så mycket 
som möjligt av det som händer under de hektiska dagar rallyt håller på. Tiden för att hinna 
från en publikplats till nästa är knapp och det gör att många skyndar sig så mycket som 
möjligt. Ett exempel är tävlingens sista sträcka utanför Hagfors då första bil startar 12:50 
varefter målgången med avslutningsceremoni är i Karlstad med start inte långt därefter. De 
som vill hinna med bägge programpunkterna får svårt att hinna och det märktes på vägarna.             
 
Motorsport och miljöarbete låter kanske för många som en underlig kombination. Givetvis 
kan ett rally som USR endast göras miljövänligt till en viss grad men samtidigt finns det stora 
miljövinster att göra. Att projektet Hållbart Rally kommit till stånd där miljöarbetet är en 
pelare visar på att det finns en ambition. Tävlingsbilarna står endast för en liten del av de 
avgaser som genereras, det är istället publiktransporter som står för den stora andelen under 
evenemanget. Att fortsätta arbetet med att förbättra och öka antalet busstransporter till 
publikplatser är inte bara positivt för miljön utan det löser samtidigt problem med 
framkomlighet och parkeringsplatser. Undersökningen visat att respondenterna överlag 
associerar miljöarbete vid USR med sophantering och återvinning. Publiken är på många håll 
dålig på att ta tillvara på sitt skräp och ser de ingen anvisad plats där de kan slänga skräpet blir 
det ofta lämnat på marken. Flera respondenter stör sig på nedskräpningen och efterfrågar fler 
sopsäckar i skogen. Vanligtvis städas publikplatserna snabbt av motorklubbarnas medlemmar 
men det fanns enstaka exempel 2005 då det över två månader efter evenemanget fanns skräp 
kvar vilket givetvis inte är populärt hos markägare. Tillsvidare är troligtvis den bästa 
lösningen på nedskräpningen att informera besökarna om att de faktiskt är ansvariga för att 
skräp inte lämnas på marken. Att öka antalet sopsäckar längs sträckorna kan också vara en 
idé. En allt större del av soporna utgörs av engångsgrillar vilka kan minskas om arrangören 
kan anordna grillplatser för publiken.         
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USR är inget statiskt evenemang utan utvecklas i stort sett för varje år som går. Lokalisering 
av specialsträckor är antagligen det som är av störst betydelse för Värmland. Organisationen 
ser det rallymässiga såsom klimat, säkerhet, tillgänglighet mm. Andra som tar del av de 
intäkter evenemanget för med sig har givetvis ett stort intresse av att specialsträckor 
lokaliseras på ett sådant sätt att det är fördelaktigt för dem. Respondenterna i studien är dock 
samstämmiga i att klimatet är det avgörande för rallyts utformning och att det viktigaste är att 
USR är ett mycket bra rally. Samtidigt finns det vissa önskemål inte minst från besökare om 
att åtminstone någon sträcka borde köras närmare Karlstad om möjligt. Att många besökare 
bor i Karlstad spelar in och ur en regional synvinkel har evenemangets tyngdpunkt flyttats 
norrut och att det kan vara av betydelse att även södra delen av länet engageras mer. Intresset 
för rallyt borde då öka och därmed biljettförsäljningen. Det blir lättare att nå ut till fler 
människor som i nuläget inte går på motorsport. Tidigare har sträckor körts i Karlstad och 
därför är det inget främmande för rallyorganisationen. Av klimatmässiga skäl måste givetvis 
det finnas reservsträckor längre norrut med tanke på de mildare vintrarna i södra Värmland.        
 
Det pågår ett arbete på flera håll med att utveckla och bättre ta till vara på de synergieffekter 
som följer med USR. I Hagfors används rallyt för att locka besökare till orten även sommartid 
och i Karlstad pågår viss planering enligt några respondenter. Ett evenemang som USR är 
unikt och allt utvecklingsarbete är positivt.  Dock höjer några respondenter ett varningens 
finger för att vissa privata näringsidkare är mer eller mindre beroende av USR men även för 
att flera kommuner sätter stor tilltro till evenemanget och lägger allt för många ägg i samma 
korg. Om det är så att regionen hamnar i ett beroende förhållande till USR är det inte bra av 
flera anledningar. Ett evenemang som USR i alla fall sett till WRC statusen, är inte permanent 
utan varar tills kontraktstiden med den internationella organisationen löper ut. Om några år 
kan USR förlora WRC statusen av exempelvis klimatrelaterade skäl och det körs kanske ett 
nytt vinterrally i Jämtland, Norge eller någon annanstans istället. Det är inget unikt för WRC 
utan händer om inte årligen så i alla fall med några års mellanrum. Ett annat hot är risken att 
en mild vinter medför att USR ställs in vilket främst drabbar de mindre näringsidkare som är 
beroende av intäkterna under en tid då omsättningen annars är låg. Slutsatsen är att 
utvecklingen av USR som evenemang och varugörandet av produkter med anknytning till 
evenemanget bör fortgå. Både näringsidkare samt ansvariga för turism och 
näringslivsutveckling ska vara medvetna om och förberedda på hot på såväl kort som lång sikt 
mot evenemanget och vad konsekvenserna av dessa blir. Det gäller att gasa och bromsa 
samtidigt för att tala rallyspråk.              
 
En idé kan vara att skapa en längre festival under februari och låta USR bli ett, om än stort 
inslag i denna. Festivalen skulle kunna kallas Februarifest och pågå under nio dagar och 
inledas, alternativt avslutas med USR. Genom att låta USR bli ett evenemang under en 
festival ges möjligheten att finna alternativ till USR, om dess nuvarande omfattning skulle 
hotas. Samtidigt skulle mängden kringaktiviteter för besökarna kunna utökas väsentligt, vilket 
skulle glädja den publik som efterfrågar ett större utbud av aktiviteter vid sidan av rallyt. 
Större arrangemang bör inte läggas så att dessa krockar med USR eftersom 
boendeanläggningar som regel ändå är fullbokade. Delar av programmet bör vara riktat till de 
utländska besökare som redan idag kommer för USR. Exempelvis kan man snegla på 
vintermarknaden i Jokkmokk för att se vad som gjort det evenemanget berömt internationellt, 
men det finns även en rad andra vinterfestivaler i norden som är framgångsrika med olika 
inriktningar. Det är av stor betydelse att skapa ett bra utbud med lokal och nationell 
anknytning. Det kan bidra till att väcka ett intresse bland utländska besökarna att komma till 
Sverige och Värmland vid andra tidpunkter, men även att kanske rekommendera andra att 
resa.            
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Framtiden för USR styrs av utomstående faktorer som exempelvis klimat vilket tidigare 
nämnts, men det finns även andra faktorer. WRC genomgår regelbundna förändringar och det 
är FIA, det internationella förbundet som har sista ordet. Kostnaderna för de tävlande stallen 
steg under flera år vilket fått som konsekvens att det nu genomförs besparingar. Några stall 
har valt att trappa ner på tävlandet och i något fall även stå utanför WRC. Vissa vill dra ner på 
antalet tävlingar medan exempelvis FIA tvärtom vill öka antalet, vilket ska göra WRC mer 
konkurrenskraftigt och öka omsättningen. Norge är en av de nationer som arbetat hårt för att 
få arrangera framtida WRC. Det kan ske i form av en partävling med USR, vilket betyder att 
dessa rallyn körs med några dagars mellanrum för att förenkla transporter och hålla 
omkostnaderna nere.  
 
Vilka konsekvenserna blir för USR, går i nuläget endast att spekulera om. Kanske väljer 
norrmän i högre grad att endast gå på sitt egna WRC och andra utlänningar väljer kanske att 
tillsammans med många svenskar att besöka den norska tävlingen. Det scenariot skulle få 
negativa konsekvenser både för både USR och besöksnäringen i regionen. Samtidigt kan en 
norsk tävling få som följd att intresset kring WRC ökar i allmänhet och vinterrally i 
synnerhet. Via TV följer fler människor i världen ekipagens framfart på vintriga vägar i 
Skandinavien och fler utlänningar kanske får lust att se rallyn på plats. Två WRC-rallyn på 
mindre än två veckor har en stor attraktionskraft och ger stora möjligheter att designa resor för 
besökarna. Bara tanken på stora skaror utländska turister med några dagar ”över” i inre 
Skandinavien, borde rimligtvis få varenda turismplanerare att hoppa högt av lycka. Intresset 
för USR växer kanske även regionalt vilket gör att fler människor framförallt yngre vill se 
tävlingarna och även engagera sig någon av de ansvariga motorklubbarna. En annan positiv 
effekt av en eventuell partävling med ett rally i östra Norge, är att det i sådana fall ska mycket 
till för att USR skulle tappa sin WRC status till ett annat rally i Sverige eller utlandet. 
Fördelarna med en partävling skulle då delvis gå förlorade för WRC. Framtiden går endast att 
spekulera om, men det alla intressenter ska fortsätta med är att tillsammans arbeta för att USR 
utvecklas som rally och folkfest för både lång och kortväga besökare.  
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Bilaga 1  Enkät deltagare
  
Background  
 
1. Did you stay over night in a place different from 
your ordinary place of residence during the USR 
2005? 
 

 Yes  No 
 
 
If answering no, go to question 3. 
 
2a. How many persons does the accommodation 
concern? 
 
2b. How many nights did you stay in the area? 
 
2c. In which place/places did you stay during the 
USR 2005? (Several answers could be chosen) 
 

 Karlstad with surroundings 
 Hagfors with surroundings 
 Other parts of the county of Värmland 
 The county of Dalarna 
 Another place  

 
If another place, please specify: 
 
2d. Which category of accommodation did you 
choose ? (Several answers could be chosen) 
 

 Hotel 
 Youth Hostel 
 Rented private room/cottage/apartment 
 Cabin area 
 Friends and relatives 
 Motorhome/Caravan 
 Your private cottage 
 Other 

 
If other, please specify: 

 
2e. If nothing above match your stay, please specify 
your type of accommodation and how many nights: 
 
3. How do you find the choices and quality of 
accommodation during the USR 2005?  
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
 
 

4a. How much money (in SEK) did you spend in 
each category? (The question do not concern 
transports to Värmland, just during the event) 
 
Accommodation: 
Restaurants: 
Food from shops: 
Transports/fuel: 
Pleasure/activities: 
Shopping: 
Other 
 
4b. How many persons does the expenditures 
concern? 
 
5a. Have you visited any other WRC accept the 
USR in the last five years? 
 

 Yes  No 
 
5b. If yes, how many? 
 
Questions about the event 
 
6a. Have you been taking part of any general 
information concerning the event USR 2005? 
 

 Yes  No 
 
If answering No, go to question 7. 
 
6b. If yes, what kind of source did you use to get 
your information? (Several answers could be 
chosen) 
 

 USR official website 
 USR official Rally Magazine 
 Other  

 
If other, what kind of source? 
 
6c. what do you think about the quality of that 
information? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. How do you think the organisation worked 
during USR 2005? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
8. How do you find the quality of experience for the 
visitors at the USR 2005? 
 

 Very high 
 High 
 Neither high nor low 
 Low 
 Very low 

 
9. How do you find the possible choices of 
restaurants, pleasure, shopping etc. during the 
event? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
10.  What is your opinion about the arrangement 
and working conditions for media the USR 2005? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
11. What is your opinion about the conditions for 
the competitors during the USR 2005? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
12. What is your opinion about the working 
conditions at the service park for the teams during 
the USR 2005?  
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
 
 

13. What is your opinion about the working 
conditions in general for the teams during the USR 
2005? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
14. How important is it to improve the working 
conditions and service for the teams during the 
USR? 
 

 Very important 
 Important 
 Neither important nor unimportant 
 Less important 
 Unimportant 

 
Question 15-19 should only be answered if you 
have visited an other WRC than the USR in the last 
five years. 
 
15. How do you think the organisation of the USR 
2005 worked compared with the organisation of 
other WRC:s?  
 

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
16. How do you find the quality of experience for 
the visitors at the USR 2005 compared with other 
WRC:s?  
 

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
17. How do you find the possible choices of 
restaurants, pleasure, shopping etc. during the USR 
2005 compared with other WRC:s? 
 

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
 
 
 
 



 

 

18. What is your opinion about the arrangement and 
working conditions for media the USR 2005 
compared with other WRC:s? 
 

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
19. What is your opinion about the conditions for 
the competitors during the USR 2005 compared 
with other WRC:s? 
 

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
20. Other comments and suggestions concerning 
the event: 
 
Safety issues  
 
21a. Have you been taking part of any information 
concerning safety issues during the USR 2005? 
 

 Yes  No 
 
If answering No, go to question 22. 
 
21b. If answering yes, what do you think about the 
quality of that information? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
22. What do you think about the safety arrangement 
for spectators and media along the Special Stages 
during the USR 2005? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
23. What is your opinion about the safety 
arrangement for the competitive during the USR 
2005?  
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

24. How do you find the safety concerning 
transports to the Special Stages and the traffic 
safety in general during the USR 2005? 
 

 Very high 
 High 
 Neither high nor low 
 Low 
 Very low 

 
25. How important is it to improve the safety during 
the USR?  
 

 Very important 
 Important 
 Neither important nor unimportant 
 Less important 
 Unimportant 

 
Question 26-29 should only be answered if you 
have visited another WRC than the USR the last 
five years. 
 
26. What is your opinion about information 
concerning safety at the USR compared with 
similar information at other WRC:s? 
 

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
27. What do you think about the safety arrangement 
for spectators and Media along the Special Stages 
during USR compared with other WRC:s? 
 

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
28. What is your opinion about the safety 
arrangements for the competitive during the USR 
compared with other WRC:s? 
  

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

29. How do you find the safety concerning 
transports to the Special Stages and the traffic 
safety in general during the USR 2005 compared 
with other WRC:s? 
 

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
30. Other comments and suggestions concerning 
the safety: 
 
Environmental issues  
 
31a. Have you been taking part of any information 
concerning environmental issues during the USR 
2005? 
 

 Yes  No 
 
If  answering No, go to question 32. 
 
31b. If yes, what is your opinion about the quality 
of that information? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
32. What is your opinion about the environmental 
arrangement (waste management, recycling, 
transports etc.) at the USR 2005? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
33. How was the environmental arrangement 
concerning the competitive vehicles during the 
USR 2005? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

   
 
 
 
 
 
 

34. How important is it to work for an 
environmentally sustainable USR? 
 

 Very important 
 Important 
 Neither important nor unimportant 
 Less important 
 Unimportant 

 
Question 35-37 should only be answered if you 
have visited another WRC than the USR in the last 
five years. 
 
35. How was the information about the 
environmental arrangement at USR compared with 
similar information at other WRC:s? 
 

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
36. What is your opinion about the environmental 
arrangement (waste management, recycling, 
transports etc.) at the USR 2005 compared with 
other WRC:s? 
  

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
37. How was the environmental arrangement 
concerning the competitive vehicles and service 
during the USR 2005 compared with other WRC:s? 
  

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
38. Other suggestions concerning environmental 
issues: 
 
39: Other comments concerning USR 2005: 

 
Thank you for your co-operation!



 

 

Bilaga 2 Enkät Media 
 
Background 
 
1. Are you male or female? 
 

 Male  Female 
 
2. What kind of media do you work for? 
 

 Daily Press 
 Magazine 
 TV/Radio 
 Other 

 
If other, please specify: 
 
3. What is your country of residence? 
 
If Sweden, what city? 
 
4.  Did you stay over night in a place different from 
your ordinary place of residence during the USR 
2005? 
 

 Yes  No 
 
If answering no, go to question 6. 
 
5a. How many nights did you stay in the area: 
 
5b.. In which place/places did you stay during the 
USR 2005? (Several answers could be chosen) 
 

 Karlstad with surroundings 
 Hagfors with surroundings 
 Other parts of the county of Värmland 
 The county of Dalarna 
 Another place  

 
If another place, please specify: 
 
5c. Which category of accommodation did you 
choose ? (Several answers could be chosen) 
 

 Hotel 
 Youth Hostel 
 Rented private room/cottage/apartment 
 Cabin area 
 Friends and relatives 
 Motorhome/Caravan 
 Your private cottage 
 Other 

 
If other, please specify: 

 
 
 
 

6. How do you find the choices and quality of 
accommodation during the USR 2005?  
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
7. How much money (in SEK) did you spend in 
each category? (The question do not concern 
transports to Värmland, just during the event) 
 
Accommodation: 
Restaurants: 
Food from shops: 
Transports/fuel: 
Pleasure/activities: 
Shopping: 
Other 
 
How many persons does the expenditures concern: 
 
8. How many previous times have you visited the 
USR in the last five years? 
 
9. How many special stages have you visited during 
the USR 2005? 
 
10a. Have you visited any other WRC accept the 
USR in the last five years? 
 

 Yes  No 
 
If yes, how many: 
 
10b. Which other WRC:s have you visited: 
 
11a. Have you been taking part of any general 
information concerning the event USR 2005? 
 

 Yes  No 
 
If answering No, go to question 12. 
 
11b. If yes, what kind of source did you use to get 
your information? (Several answers could be 
chosen) 
 

 USR official website 
 USR official Rally Magazine 
 Other  

 
 
 
 
 



 

 

11c. what do you think about the quality of that 
information? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
12. How do you think the organisation worked 
during USR 2005? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
13. How do you find the quality of experience for 
the visitors at the USR 2005? 
 

 Very high 
 High 
 Neither high nor low 
 Low 
 Very low 

 
14. How do you find the possible choices of 
restaurants, pleasure, shopping etc. during the 
event? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
15.  What is your opinion about the arrangement 
and working conditions for media along the Special 
Stages? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 
 Have not visited any Special Stage 

 
16.  What is your opinion about the arrangement 
and working conditions for media at the Service 
Park? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 
 Have not visited the Service Park 

 
 
 
 

17.  What is your opinion about the arrangement 
and working conditions for media in general at the 
USR 2005? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
18. How important is it to improve the working 
conditions and service media during the USR? 
 

 Very important 
 Important 
 Neither important nor unimportant 
 Less important 
 Unimportant 

 
 
19. What is your opinion about the conditions for 
the competing teams during the USR 2005? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
20. What is your opinion about the working 
conditions for the teams during the USR 2005?  
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
Question 21-25 should only be answered if you 
have visited another WRC than the USR in the last 
five years. 
 
21a. How do you find the general information about 
the event USR 2005 compared with similar 
information given at other WRC:s? 
 

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
21b. How do you think the organisation of the USR 
2005 worked compared with the organisation of 
other WRC:s?  
 

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 



 

 

22. How do you find the quality of experience for 
the visitors at the USR 2005 compared with other 
WRC:s?  
 

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
23. How do you find the possible choices of 
restaurants, pleasure, shopping etc. during the USR 
2005 compared with other WRC:s? 
 

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
24. What is your opinion about the arrangement and 
working conditions for media the USR 2005 
compared with other WRC:s? 
 

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
25. What is your opinion about the conditions for 
the competitors during the USR 2005 compared 
with other WRC:s? 
 

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
26. Other comments and suggestions concerning 
the event: 
 
Safety issues  
 
27a. Have you been taking part of any information 
concerning safety issues during the USR 2005? 
 

 Yes  No 
 
If answering No, go to question 28. 
 
27b. If answering yes, what do you think about the 
quality of that information? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 

28. What do you think about the safety arrangement 
for spectators along the Special Stages during the 
USR 2005? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
29. What do you think about the safety arrangement 
for media along the Special Stages during the USR 
2005? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
 
30. What is your opinion about the safety 
arrangement for the competitive during the USR 
2005?  
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
31. How do you find the safety concerning 
transports to the Special Stages and the traffic 
safety in general during the USR 2005? 
 

 Very high 
 High 
 Neither high nor low 
 Low 
 Very low 

 
32. How important is it to improve the safety during 
the USR?  
 

 Very important 
 Important 
 Neither important nor unimportant 
 Less important 
 Unimportant 

 
Question 33-36 should only be answered if you 
have visited another WRC than the USR the last 
five years. 
 
33. What is your opinion about information 
concerning safety at the USR compared with 
similar information at other WRC:s? 
 

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 



 

 

34. What do you think about the safety arrangement 
for spectators along the Special Stages during USR 
compared with other WRC:s? 
 

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
35. What do you think about the safety arrangement 
for media along the Special Stages during USR 
compared with other WRC:s? 
 

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
36. What is your opinion about the safety 
arrangements for the competitive during the USR 
compared with other WRC:s? 
  

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
37. How do you find the safety concerning 
transports to the Special Stages and the traffic 
safety in general during the USR 2005 compared 
with other WRC:s? 
 

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
38. Other comments and suggestions concerning 
the safety: 
 
Environmental issues  
 
39a. Have you been taking part of any information 
concerning environmental issues during the USR 
2005? 
 

 Yes  No 
 
If  answering No, go to question 40. 
 
39b. If yes, what is your opinion about the quality 
of that information? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 

40. What is your opinion about the environmental 
arrangement (waste management, recycling, 
transports etc.) at the USR 2005? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

 
41. How was the environmental arrangement 
concerning the competitive vehicles during the 
USR 2005? 
 

 Very good 
 Good 
 Neither good nor bad 
 Bad  
 Very bad 

   
42. How important is it to work for an 
environmentally sustainable USR? 
 

 Very important 
 Important 
 Neither important nor unimportant 
 Less important 
 Unimportant 

 
Question 43-45 should only be answered if you 
have visited another WRC than the USR in the last 
five years. 
 
43. How was the information about the 
environmental arrangement at USR compared with 
similar information at other WRC:s? 
 

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
44. What is your opinion about the environmental 
arrangement (waste management, recycling, 
transports etc.) at the USR 2005 compared with 
other WRC:s? 
  

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 
45. How was the environmental arrangement 
concerning the competitive vehicles and service 
during the USR 2005 compared with other WRC:s? 
  

 Much better 
 Better 
 Neither better nor worse 
 Worse 
 Much worse 

 



 

 

46. Other comments and suggestions concerning 
environmental issues: 
 

47: Other comments concerning USR 2005: 

 

 
Thank you for co-operating!



 

 

 
 Bilaga 3: Enkät publik                                                                     Nr: 
 
Intervjuformulär till åskådare, Uddeholm Swedish Rally 2005             Svarsvägrare 
   
 
1 Kön 
 
Man   Kvinna  
 
 
2 Ålder 
 
______________år 
 
 
3 I vilken kommun bor du? 
 
  Hagfors  Torsby  Sunne 
 
  Filipstad  Karlstad 
 
Övriga Värmland 
 
 
Var?___________________________ 
 
Övriga Sverige 
 
 
Var?___________________________ 
 
Annat land 
 
 
Var?___________________________ 
 
 
4 a Övernattar du på annan ort än din 
bostadskommun i samband med rallyt? 
 

 Ja  Nej 
 
 
4b Om övernattning, vilken ort övernattar du i? 
 
 
Ort____________________________________ 
 
4c Vad heter det hotell, vandrarhem eller liknande 
du övernattar på? 
 
 
Det heter______________________________ 
 
_____________________________________ 
 

5 a Hur många gånger under de senaste fem åren 
har du besökt Uddeholm Swedish Rally?  
 

 Ingen  1  2 
 

 3  4  5   
 
 
5 b Har du under de senaste fem åren besökt andra 
VM-rallyn än Uddeholm Swedish Rally?  
 

 Ja  Nej 
 
Om ja, hur många______________________ 
 
 
6 Vilken typ av entré har ni löst? 
 

 Sträckbiljett   Rallypass 
 

 VIP Gäst   Funktionär 
 

 Event ticket   Rallybussen 
 

 Annan 
 
Om annan, 
vilken?________________________________ 
 
 
7 Får vi skicka en kompletterande enkät med frågor 
om era åsikter angående ekonomiska utlägg, miljö 
samt säkerhet kring rallyt? 
 

 Ja  Nej 
 
 
Namn_________________________________ 
 
 
Gatuadress____________________________ 
 
_____________________________________ 
 
 
Postnr/Ort______________________________ 
 
______________________________________ 
 
 
Telenr:__________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
 



 

 

Bilaga 4: Kompletterande enkät publik 
 
        Bakgrund  
 
 
1. Kön 
 

 Man  Kvinna 
 
2. Ålder 
 
Jag är________ år 
 
3. Var kommer du ifrån? 
 

 Sverige 
Kommun________________________ 
 

 Annat land 
Vilket?_________________________ 
 
4. Vilken kategori av entré hade du löst? 
 

 Sträckbiljett  Rallypass 
 

 VIP Gäst  Funktionär 
 

 Event Ticket  Rallybuss 
 

 Annan, vilken: 
 
5.  Vilken/vilka sträcka/or besökte du under 
Uddeholm Swedish Rally 2005 (Förkortas 
hädanefter USR 2005)? 
 

 Likenäs  Hara  Torntorp  
 

 Sprint  Lejen  Vargåsen 
 

 Malta  Rämmen  Lesjöfors 
 

 Sundsjön  Fredriksberg 
  
6. Av de sträckor du besökte, vilken/vilka 
sträcka/sträckor ger du högst betyg? 
 
Den/De heter: 
 
Motivering: 
 
 
Frågor om ditt boende 
 
 
7 a. Övernattade du på annan ort än din ordinarie 
bostadsort i samband med USR 2005? 
 

 Ja  Nej 
 

Om Nej, gå till fråga 9 
 
7 b. Om Ja, hur många nätter? 
 

 1  2  3 
 

 4  5 eller fler 
 
7 c. Vilken kategori av boende hade du under 
evenemanget? 
 

 Hotell   
 Vandrarhem  
 Stuga/rum/lägenhet hyrd privat 
 Stuga i stugby 
 Släkt, vänner  
 Husvagn/Husbil 
 Fritidshus 
 Annat 

 
Om annat, vad: 
 
7 d. Vilken ort övernattade du i? 
 

 Karlstad med närområde 
 Hagfors med närområde 
 Övriga Värmland 
 Dalarna 
 Annat 

 
Om annat, vad: 
 
8. Vad anser du om utbudet och kvalitén på 
boendet, så som hotell, vandrarhem etc. i anslutning 
till USR 2005? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Ej aktuellt 

 
 
Dina ekonomiska utlägg under USR 
2005 
 
 
Följande frågor rör dina utlägg under 
USR 2005. Om du exempelvis inte ätit 
på restaurang, hoppa då över den 
frågan och fortsätt med nästa fråga. 
 
 
9. Hur många personer rör ditt/dina utlägg sig om? 
 
Jag/Vi är__________ vuxna 
 
med______________ barn 



 

 

 
10. Gör en uppskattning av hur mycket pengar du 
spenderade i SEK i respektive kategori under USR 
2005? (Frågan avser endast dina utlägg inom 
Värmland. Transport till Värmland skall inte räknas 
med utan endast dina transportkostnader inom 
Värmland om du haft sådana.) 
 
Logi: 
Restaurang: 
Livsmedel: 
Transport/Bensin: 
Nöjen, aktiviteter: 
Shopping: 
Övrigt, om möjligt specificera: 
 
Frågor som rör din transport till  
USR  2005 
 
 
11 a. Vilken/vilka sort/er av färdmedel använde du 
dig av för att ta dig till USR 2005 från din 
bostadskommun? (Fler alternativ kan väljas) 
 

 Egen bil  Buss  Tåg 
 

 Flyg  Hyrbil 
 
11 b. Vilken typ av färdmedel använde du dig av 
under USR 2005? (Fler alternativ kan väljas) 
 

 Egen bil  Hyrbil  
 

 Buss   Rallybuss  
 

 Annat, nämligen: 
 
12. Vilket var ditt huvudsakliga motiv för resan till 
området? Markera endast ett alternativ! 
 

 Rallyt  
 Semester  
 På genomresa 
 Besöka vänner/släkt 
 Andra arrangemang i Värmland 
 Annat, nämligen: 

 
 
Nedan följer ett antal frågor som rör 
dina åsikter angående miljö, säkerhet 
och kvalitén på evenemanget. 
 
 
13. Hur många gånger tidigare under de senaste 
fem åren har du besökt USR? 
 

 Ingen  1  2 
 

 3  4  5 

 
 
Frågor om miljöarrangemanget  
under USR 2005 
 
 
14 a. Har du tagit del av någon information rörande 
miljöfrågor i samband med USR 2005? 
 

 Ja  Nej 
 
14 b. Om ja, vad tyckte du om kvalitén på 
informationen du fick angående miljöfrågor? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 

 
14 c. Hur anser du miljöarrangemanget (återvinning 
av skräp, placering av återvinningsstationer etc.) 
var i samband med USR 2005? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 

 
14 d. Hur upplever du att avfallshanteringen sköttes 
på specialsträckorna och serviceplatsen? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

 
14 e. Hur viktigt anser du det är att arbeta för ett 
miljövänligare USR (Möjligheter att åka mer 
kollektivt, mindre trafik, fler återvinningsstationer 
etc.)? 
 

 Mycket viktigt 
 Viktigt 
 Varken viktigt eller mindre viktigt 
 Mindre viktigt 
 Inte alls viktigt 

 
14 f. På det stora hela, vilket betyg ger du 
miljöarrangemanget under USR 2005? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 

 



 

 

 
 
Frågor om hur du som åskådare tyckte 
USR 2005 var som upplevelse 
 
 
 
15 a. Hur anser du att upplevelsevärdet var för dig 
som åskådare på serviceplatsen? 
 

 Mycket högt 
 Högt 
 Varken högt eller lågt 
 Lågt 
 Mycket lågt 
 Har ej besökt serviceplatsen 

 
 
15 b. Hur anser du att upplevelsevärdet för dig som 
åskådare var på specialsträckorna? 
 

 Mycket högt 
 Högt 
 Varken högt eller lågt 
 Lågt 
 Mycket lågt 
 Har ej besökt någon specialsträcka 

 
15 c. Hur anser du att upplevelsevärdet för dig som 
åskådare var under Hagfors sprint?  
 

 Mycket högt 
 Högt 
 Varken högt eller lågt 
 Lågt 
 Mycket lågt 
 Har ej besökt Hagfors sprint 

 
15 d. Hur upplevde du arrangörernas 
marknadsföring och information angående vad 
USR 2005 har att erbjuda dig som åskådare? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dålig 
 Dålig 
 Mycket dålig 

 
15 e. På det stora hela, hur anser du det totala 
upplevelsevärdet för dig som åskådare var under 
årets upplaga av USR? 
 

 Mycket högt 
 Högt 
 Varken högt eller lågt 
 Lågt 
 Mycket lågt 

 
 
 

 
 
 
Frågor om hur servicen var för dig som 
besökte USR 2005 
 
 
 
16 a. Hur upplevde du att servicen var i anslutning 
till specialsträckorna, inklusive Hagfors sprint, 
inom följande områden (Om du ej besökte någon 
specialsträcka, fortsätt med fråga 16 b): 
 
Toaletter 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

 
Mat- och dryckutbud 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

 
Parkering 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

 
Ansvarig personal 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

 
Återvinningsstationer 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

 
 
 



 

 

 
 
Speaker 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

 
Läktare 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

 
16 b. Hur upplevde du att servicen för dig som 
åskådare var i anslutning till serviceplatsen inom 
följande områden (Om du ej besökt serviceplatsen, 
fortsätt med fråga 17 a): 
 
Toaletter 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

 
Mat- och dryckutbud 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

 
Parkering 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

 
Ansvarig personal 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

 
 
Återvinningsstationer 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

 
Jumbotroner 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

 
Livesändningar (även under Hagfors sprint) 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

 
17 a. Hur upplevde ni att kringarrangemangen i 
anslutning till där du övernattade (restauranger, 
nöjesutbud, shopping etc.)? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet ej 

 
17 b. På det stora hela, hur upplevde du att servicen 
var i samband med USR 2005? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dålig 
 Dålig 
 Mycket dålig 

 
17 c. Har du under det senaste året tagit del av 
något informationsmaterial angående evenemanget 
USR 2005? 
 

 Ja  Nej  
 
Om nej, fortsätt med fråga 18. 
 
 
 
 



 

 

 
17 d. Om ja, vilken källa använde du dig av för att 
få informationen om USR 2005? 
 

 USR´s officiella hemsida 
 USR´s officiella Rally magazine 
 Annan källa 

 
17 e. Vad tycker du om informationen, tjänsterna 
och de olika erbjudandena (köp av rallypass, 
souvenirer etc.) var? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dålig 
 Dålig 
 Mycket dålig 

 
17 f. Hur viktigt tycker du det är att få löpande 
information under året om USR och andra WRC 
rallyn genom hemsidan? 
 

 Mycket viktigt 
 Viktigt 
 Varken viktigt eller mindre viktigt 
 Mindre viktigt 
 Inte alls viktigt 

 
 
Frågor som rör din säkerhet under USR 
2005 
 
 
 
18 a. Har du tagit del av någon information 
angående säkerheten under USR 2005? 
 

 Ja  Nej 
 
18 b. Om ja, vad tyckte du om den informationen? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 

 
18 c. Hur anser du säkerhets- arrangemanget för 
publiken var kring special sträckorna under USR 
2005? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Har ej besökt någon specialsträcka 

 
 
 

 
18 d. Hur anser du att trafiksäkerheten kring 
publiktransporter var till olika specialsträckor? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dålig 
 Dålig 
 Mycket dålig 
 Har ej besökt någon specialsträcka 

 
18 e. Bör arrangören ytterligare förbättra säkerheten 
inför framtida evenemang?  
 

 Ja  Nej  
 
Om ja, vad skulle förbättras: 
 
18 f. På det stora hela, hur upplevde du att 
säkerheten var under USR 2005? 
 

 Mycket bra  
 Bra  
 Varken bra eller dålig 
 Dålig 
 Mycket dålig 

 
19. Vilket betyg, totalt sett, ger du årets upplaga av 
USR? 
 

 Mycket bra  
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt  
 Mycket dåligt 

 
 
 
Följande frågor är till dig som varit på 
andra WRC rallyn. Övriga fortsätter  
till sid. 8 
 
 
20. Hur många WRC rallyn, förutom USR, har du 
besökt de senaste fem åren? 
 
Jag har besökt _______________st.  
 
Om ja, vilka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Frågor om miljöarrangemanget under 
USR 2005 i jämförelse med andra 
WRC rallyn 
 
 
 
21 a. Hur anser du miljöarrangemanget på USR 
2005 (återvinning, information, placering av 
återvinningsstationer etc.) var i jämförelse med 
andra WRC rallyn? 
 

 Mycket bättre 
 Bättre 
 Varken bättre eller sämre 
 Sämre 
 Mycket sämre 

 
21 b. Hur upplever du att avfallshanteringen sköttes 
på specialsträckorna du besökte under USR 2005 i 
jämförelse med andra WRC rallyn? 
 

 Mycket bättre 
 Bättre 
 Varken bättre eller sämre 
 Sämre 
 Mycket sämre 
 Har ej besökt någon specialsträcka 

 
21 c. Hur upplevde du att avfallshanteringen sköttes 
på serviceparken under USR 2005 i jämförelse med 
andra WRC rallyn? 
 

 Mycket bättre 
 Bättre 
 Varken bättre eller sämre 
 Sämre 
 Mycket sämre 
 Har ej besökt serviceparken 

 
21 d. På det stora hela, vilket betyg ger du 
miljöarrangemanget (avfallshantering, återvinning, 
transporter etc.) under USR 2005 i jämförelse med 
andra WRC rallyn? 
 

 Mycket högre 
 Högre 
 Varken högre eller lägre 
 Lägre 
 Mycket lägre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Frågor som rör upplevelsen och servicen 
under USR 2005 i jämförelse med andra 
WRC rallyn 
 
 
 
22 a. Hur anser du att upplevelsevärdet var i 
samband med USR 2005 i jämförelse med andra 
WRC rallyn? 
 

 Mycket bättre 
 Bättre 
 Varken bättre eller sämre 
 Sämre 
 Mycket sämre 

 
22 b. Hur upplevde du att servicen (toaletter, 
shopping, utbud av mat och dryck, parkering etc.) 
var i anslutning till USR 2005 i jämförelse med 
andra WRC rallyn 
 

 Mycket bättre 
 Bättre 
 Varken bättre eller sämre 
 Sämre 
 Mycket sämre 

 
22 c. Hur upplevde du att kringarrangemangen 
(restauranger, nöjesutbud, shopping etc.) var i 
anslutning till där du övernattade i jämförelse med 
andra WRC rallyn? 
 

 Mycket bättre 
 Bättre 
 Varken bättre eller sämre 
 Sämre 
 Mycket sämre 

 
22 d. På det stora hela, vilket betyg ger du USR 
2005 gällande upplevelsen och servicen i 
jämförelse med andra WRC rallyn? 
 

 Mycket högre  
 Högre 
 Varken högre eller lägre 
 Lägre 
 Mycket lägre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Frågor som rör din säkerhet under  
USR 2005 i jämförelse med andra  
WRC rallyn 
 
 
23 a. Hur anser du säkerhetsarrangemanget var för 
publiken kring specialsträckorna under USR 2005 i 
jämförelse med andra WRC rallyn? 
 

 Mycket hög 
 Hög 
 Varken hög eller låg 
 Låg 
 Mycket låg 
 Har ej besökt någon specialsträcka 

 
23 b. Hur anser du att trafiksäkerheten kring 
publiktransporter var till olika specialsträckor under 
USR 2005 i jämförelse med andra WRC rallyn? 
 

 Mycket hög 
 Hög 
 Varken hög eller låg 
 Låg 
 Mycket låg 
 Har ej besökt någon specialsträcka 

 
23 c. På det stora hela, vilket betyg ger du USR 
2005 gällande säkerhetsaspekten i jämförelse med 
andra WRC rallyn? 
 

 Mycket högre  
 Högre 
 Varken högre eller lägre 
 Lägre 
 Mycket lägre 

 
24. Vilket betyg ger du årets upplaga av USR 2005 
inom miljö, säkerhet, upplevelse och service i 
jämförelse med andra WRC rallyn? 
 

 Mycket högre  
 Högre 
 Varken högre eller lägre 
 Lägre 
 Mycket lägre 

 
Övriga kommentarer: 
 
Tack för din medverkan! 
 



 

 

Bilaga 5 Ordlista 
 
FIA Fédération Internationale de Automobile. Internationella automobilklubben, 

grundad 1904 och har sitt säte i Paris. FIA arbetar både med allmänna bil och 
trafikfrågor och är även verksamma inom motorsport.  

 
ISC International Sportsworld Communication. Ett brittiskt medieföretag som äger 

rättigheterna till WRC och arbetar hårt för att stärka varumärket i konkurrens 
med annan idrott och motorsport. 

 
RallyMagazine En programtidning avsedd för åskådare, som innehåller information om 

tävlingen, anmälningslistor, reportage och kartor som visar hur man hittar till de 
olika sträckorna. RallyMagazine fanns att köpa på cirka 300 OK/Q8-stationer 
runt om i landet. 

 
Serviceplats En plats där tävlingsbilarna kommer in några gånger per dag för att reparera 

eventuella skador. Under 2005 var serviceplatsen förlagd till Hagfors Flygplats.  
 
Shakedown En träningssträcka iordningsställd av arrangören som körs innan huvudtävlingen 

börjar, där förarna tillåts köra med full hastighet. Shakedown, eller fullfartstestet 
som det också kallas, skall enligt reglerna vara utrustad enligt samma kriterier 
som gäller för en ordinarie tävlingssträcka. Under 2005 var rallyts Shakedown 
förlagd till Råda i Hagfors kommun.  

 
Specialsträcka En för övrig trafik avstängd vägsträcka där tävlingsbilarna kör på tid. I 

Uddeholm Swedish Rally finns specialsträckorna vanligen på vägar i 
skogsmiljö. Specialsträcka förkortas ofta SS.  

 
Sprintsträcka En kort specialsträcka där bilarna kör på tid. Sprintsträckor kan sägas vara en 

arenaform av rally, där åskådarna har möjlighet att se tävlingsbilarna flera 
gånger under de minuter de kör på banan. 

 
WRC World Rally Championships. Mästerskapet avgörs genom 14 deltävlingar under 

perioden januari till november varje år.  
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