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Förord 

Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet 
fick under senvåren 2013 i uppdrag av Torsby kommun att utföra en utvärde-
ring av Rallycross EM i Höljes. Torsby kommuns målsättning var att kunna 
påvisa betydelsen av rallycrossevenemanget och vilken betydelse det har för 
platsen, men även för regionen i stort. Ambitionen var också att undersöka vad 
det finns för drivkrafter som gör att Finnskoga Motorklubb som arrangerar 
”Höljesrallyt” lyckats med att arrangera ett evenemang som lockar närmare 
30 000 besökare under några dagar i juli varje år. Medarbetare på Cerut deltog 
under Höljesrallyt en lördag i juli och fick uppleva evenemanget som till mångt 
och mycket kan betraktas som en folkfest. Utvärderingen i sig genomfördes 
under hösten 2013 då den har vänt sig till aktörer som på ett eller annat sätt 
arbetat med eller varit påverkade av Höljesrallyt. Vi har även vävt in synpunkter 
som lyftes in under ett seminarium som arrangerades med Cerut och Torsby 
kommun i december 2013. Denna rapport fokuserar på effekter av Rallycross 
EM i Höljes som behandlar en mängd mjuka frågor. Vi har också valt att lyfta 
in teoretiska perspektiv som berör evenemanget men som också kopplar till 
idrott och sport generellt. Ett evenemang som Höljesrallyt och dess effekter, 
drivkrafter och betydelse kan därför generaliseras och jämförelser kan göras 
med andra liknande evenemang. Resultatet av rapporten är även av betydelse 
för dialog kring satsningar på den här typen av arrangemang för att helt enkelt 
belysa betydelsen för en plats, för en region, för tillväxt och för besöksnäring.  
 
Karlstad i januari 2014 

 

Lotta Braunerhielm 

Föreståndare för Cerut 
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Inledning  

 
I landsbygdsorten Höljes bor det omkring 150 personer, men under första 
veckan i juli varje år utökas folkmängden betydligt. Då arrangeras Rallycross 
EM och i juli 2013 besökte 29 200 personer arrangemanget, som varar under 
fyra dagar. Detta fenomen har vi försökt fånga. 

Genom intervjuer har vi försökt ta reda på vilken betydelse och vilka ef-
fekter ett arrangemang som Höljes Rallycross EM har på orten och på den lo-
kala samhällsutvecklingen. Vi ger även ett teoretiskt bidrag för att sätta ar-
rangemanget i ett större sammanhang, för att koppla ”Höljesrallyt” till idrotts-
rörelsen och sportsektorn och för att öka förståelsen för vad den här typen av 
arrangemang kan bidra till. Under utvärderingens gång kom beskedet om att 
från och med 2014 kommer en VM-serie i rallycross att köras med 12 deltäv-
lingar. En av dessa blir i Höljes. 

Torsby kommun och Höljes 
För att få en översiktlig bild följer nedan en kort presentation av Torsby kom-
mun, orten Höljes och Höljes Rallycross EM. Torsby kommun utgör en fjärde-
del av Värmlands yta, gränsar i väster mot Norge och centralorten är Torsby. 
Med undantag för några år i början av 1990-talet så har kommunens befolkning, 
som den 30 september 2013 uppgick till 12 037 personer, minskat sedan början 
av 1960-talet (torsby.se, 140107). I stort sett är in- och utflyttningen i kommu-
nen lika stor, dock beror det minskade befolkningsunderlaget på en alltmer åld-
rande befolkning och att det föds för lite barn. (Lönnbring, Dahlgren och West-
lindh, 2013) Torsby är en glesbygdskommun där 40 procent av befolkningen 
bor i tätorter och 30 procent i centralorten. Antal invånare per km² är omkring 
tre personer. Kommunens största branscher finns inom tillverkningsindustrin 
av trä, elektronik och mekanik. Andra stora arbetsgivare är byggverksamhet, 
handel och besöksnäringen är en växande sektor. Skogsbruk och förädling av 
skogsråvaran är kommunens viktigaste näringar, men under senare tid har det 
även skett en utveckling av turismnäringen där bland annat Branäs fritids- och 
konferensanläggning, 10 kilometer söder om Sysslebäck, är en av de största ak-
törerna (torsby.se, 140107). 

Höljes ligger vid riksväg 62, drygt tio mils väg norrut från Torsby tätort 
och knappt tre mil från gränsen mot Norge. Idag finns i Höljes bland annat en 
lanthandel, en förskola, ett värdshus, en camping och ett vattenkraftverk - 
”Höljesdammen”. Höljes som ort har länge varit förknippad med skog och 
skogshantering. När skogsindustrins strukturomvandling ägde rum runt slutet 
av 1950-talet utsattes hela norra Värmland för stora påfrestningar. Ett stort an-
tal arbetstillfällen försvann vilket medförde att det påbörjades en exploatering 
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av vattenkraft. Detta nådde även Höljes under början av 1960-talet när ett vat-
tenkraftverk ”Höljesdammen” byggdes och gav ett stort antal människor arbete 
fram till slutet av 60-talet när dammen var färdigbyggd. Det hade då under 
dammbygget skapats ett helt nytt samhälle och många vattenrallare hade flyttat 
till bygden. Dessa blev nu utan arbete. Medan några flyttade med företagen till 
nya byggprojekt, bestämde andra sig för att stanna kvar (Torsby kommun, 
130423).  

I anlutning till denna period under slutet av 60-talet fanns ett antal eldsjä-
lar som ville få igång någon form av motoraktivitet i Höljes och en av dessa var 
Sven-Erik Adolfsson, som blev en av grundarna till motorbanan, och Finn-
skoga Motorklubb. Kraftbolaget upplät ett gammalt grustag där eldsjälarna 
kunde starta upp sin verksamhet, som från början var tänkt som en gokartbana. 
Dock var rallycrossen på väg att precis slå igenom då det fick bli en rallycross-
bana istället. Medan bygden avbefolkades under 1980- och 90-talet växte mo-
torklubben sig allt starkare och blev en symbol för Höljes och kampen för byg-
den. Finnskoga Motorklubb och ”Höljesbanan” har på många sätt varit pionjä-
rer inom rallycrossen och har kunnat köra rallycross på högsta nivå genom årt-
ionden. Motorklubben och Höljes handel har genom åren varit stöttepelarna i 
Höljes och har kunnat hålla samman bygden genom olika konjunkturscykler 
(ibid.). 

I dag körs Höljes Rallycross EM i tre klasser. Huvudklassen Supercars, 
Super 1600 samt Touring Car. Tävlingen har genomförts med fyra kvalom-
gångar, två semifinaler och en avslutande final. Arrangemanget i Höljes startar 
redan på torsdagen med pressvisning på rallycrossbanan och några av de kring-
arrangemang som följer tävlingen med bland annat kändismatch i fotboll och 
scenshower. Därefter under helgen erbjuds, förutom tävlingarna, ytterligare 
scenshower och dans på startplattan under lördagskvällen. På söndagen avslutas 
arrangemanget med semifinaler och finaler i de olika tävlingsklasserna. Det på-
går även en del andra kringarrangemang dessa dagar som att exempelvis prova 
på skidskytte på tävlingsområdet (Finnskoga MK).     

Tre av de ledande stallen i rallycrossteam kommer från Torsby kommun 
och det är Petter Solberg, Stig-Olof Walfridsson och Peter Hedström. Det finns 
även ett flertal företag inom racing och/eller rallysegmentet som exempelvis 
Helmia Motorsport, Hedström Motorsport, Petter Solberg Motorsport och 
Halvarsson Racing. I Torsby finns Stjerneskolansgymnasium med en tävlings-
mekanikerutbildning som utbildar tävlingsmekaniker för några av de stora täv-
lingsstallen i såväl racing, rally och rallycross (Torsby kommun, 130423).  
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Ceruts uppdrag  
Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet, 
fick i uppdrag av Torsby kommun att genomföra en utvärdering av Höljes Ral-
lycross EM 2013 med syfte att undersöka vilken påverkan arrangemanget har på 
det lokala samhället, men också på kommunen och regionen i stort. Utifrån ett 
startmöte som genomfördes i Höljes, i samband med rallycrossen juli 2013, 
uppkom det i diskussion med de närvarande ett antal frågeställningar som vi 
gemensamt ansåg skulle vara intressanta att fånga i föreliggande utvärdering. 
Frågeställningarna har vi sedan utvecklat och omformulerat något: 
 
Hur har Finnskoga Motorklubb kunnat mobilisera den kraft som behövs för att kunna 
genomföra denna typ av arrangemang på den högsta nivån i Europa? 

Vilka effekter och vilken påverkan ger Rallycross EM i Höljes på lokalsamhället, kommu-
nen och regionen i stort?  

Vilka möjligheter och hot står arrangemanget inför? 

Vad står varumärket Rallycross EM i Höljes för? 

Metod och tillvägagångssätt 
Förutom en diskussion vid deltagandet på mötet i anslutning till Rallycross EM 
2013 fick medarbetare vid Cerut även en rundvandring på tävlingsområdet, 
möjlighet att hälsa på potentiella respondenter och se tävlingarna för att obser-
vera och fånga intrycket av arrangemanget på plats.  

För att försöka besvara ovanstående frågor har vi genomfört intervjuer 
med aktörer som alla har olika kopplingar till Höljes Rallycross, privat eller via 
sin profession. Vi har varit i kontakt med lokala företagare, förare, sponsorer 
samt representanter för Finnskoga Motorklubb som är arrangörer för Höljes 
Rallycross. Vi har även genomfört intervjuer med kommunrepresentanter i 
Torsby kommun, representant från Länsstyrelsen Värmland, Visit Värmland 
och Rally Sweden. Förslag på och kontaktuppgifter till respondenterna har vi 
fått dels via utvärderingens uppdragsgivare då denne har en stor kunskap och 
ett utbrett kontaktnät kopplat till Höljes Rallycross. Dels genom egna kontakter 
och idéer till respondenter. Vi vill dock poängtera att vi har i denna utvärdering 
inte haft möjlighet att prata med alla respondenter som skulle vara av intresse 
för utvärderingen, utan haft som mål att fånga en liten del av verkligheten. In-
tervjuerna har genomförts på plats i Höljes, Torsby och i Karlstad, men även 
via telefon och e-post. 
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Disposition 
I det inledande kapitlet i utvärderingen presenteras först Torsby kommun, Höl-
jes och Höljes Rallycross EM som sedan följs av uppdraget till Cerut och utvär-
deringens metod och genomförande. Vidare följer utvärderingens teoretiska 
utgångspunkter som behandlar områden som effekter, drivkrafter och idrottens 
och sportens koppling till lokal och regional utveckling. Sedan redovisas de re-
sultat som utvärdringens intervjuer har genererat följt av reflektioner kring ar-
rangemanget, resultatet och de teoretiska utgångspunkterna.  
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Teoretiska utgångspunkter  

 

Vid tidigare studier kring sport och idrott har Cerut (2007, 2008) fokuserat på 
rapporter med koppling till idrottens samhällsnytta och idrottens fysiska aktivi-
teters nytta eller skada, om idrottens ideella verksamhet och hur idrotten exem-
pelvis kan jämföras med andra ideella verksamheter (Riksidrottsförbundet, 
2005). Vi finner det intressant att i denna studie göra jämförelser med både ide-
ell och icke ideell verksamhet samt exempel där idrotten betraktas utifrån ett 
eget branschperspektiv, i jämförelse med exempelvis besöksnäringen. Av den 
anledningen har vi valt att lyfta in delar från tidigare Cerutrapporter (Braunerhi-
elm & Andersson, 2007, Sandström & Nilsson, 2008, och Karlsson, 2003). Ge-
nom detta underlag vill vi bidra till att påvisa hur idrott och sport utifrån olika 
perspektiv bidrar till tillväxt och innovationer i samhället, där ekonomin är 
grunden, men där många andra typer av värden ingår. Vi använder benämning-
en sport och idrott här som en generell benämning men med syfte att kunna 
göra jämförelser med ”Höljesrallyt” som ett evenemang och med motorklub-
ben specifikt.    
 För att med hjälp av ekonomiska siffror visa hur stor idrotten är kan man 
ta hjälp av beräkningar som är gjorda över hela sportsektorn. Studier har exem-
pelvis visat att skatteintäkterna från sportsektor är mycket större än vad de of-
fentliga bidragen ger till idrotten (www.idrottsekonomi.se). Larsson (2006b) 
menar att idrott och sport, med syfte på hela den så kallade sportsektorn, utgör 
hela 60 miljarder kronor, vilket är mer än hälften av hela turism- och besöksnä-
ringens 100 miljarder kronor. Sporten inklusive den stora folkrörelseidrotten 
menar Larsson utgör 50-60 procent av den sociala ekonomin i samhället. Vi har 
i denna studie ej fokuserat på det ekonomiska värdet av arrangemanget Ral-
lycross EM i Höljes. Vi vill dock betona olika typer av värden som går att mäta 
och som dessutom är svåra att mäta.  
 Även mindre idrottsföreningar skapar ekonomi i samhället och påverkar 
tillväxten. Viktigt är att föreningarna finner modeller för att påvisa vilket bidrag 
de ger till tillväxten i samhället och då inte bara ekonomisk tillväxt. När ett spe-
cifikt evenemang arrangeras av en förening dras besökare från den berörda 
kommunen och även utanför kommunen. Av den anledningen finns det argu-
ment för att dra paralleller mellan idrottsrörelsen och sport-/idrottsevenemang 
med besöksnäringen.  
 Olika typer av evenemang drar inte bara till sig lokalbefolkning utan 
många besökare utanför orten. Framförallt besökare utifrån behöver tillgång till 
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boende och mat och bidrar direkt till ekonomiska effekter för restauranger, bu-
tiker och hotell. Karlsson (2003) menar att ett evenemang skapar sådan publici-
tet att det kan ha ett enormt värde på lång sikt. Ett evenemang, exempelvis ett 
rallycrossevenemang, kan ge en sådan goodwill att det sätter en ort på kartan 
och genererar besökare i framtiden (Getz, 1997). På lång sikt kan därför olika 
typer av sportevenemang fungera som en naturlig magnet och dragningskraft 
för att dra till sig besökare till en ort eller en hel region. Evenemang genererar 
således både direkta inkomster och sysselsättning, men kan också bidra till in-
novationer och skapandet av nya företag. Larsson (2006) menar att specifikt 
idrottsevenemang är kärnan i idrotten och ”karaktäriseras av platser och tid-
punkter med olika mängder deltagare, publik på plats eller publik via massmedia 
eller kombinationer av detta.” 
 Idag kan vi också se en utveckling där idrottsföreningar startat separata 
bolag som äger idrottsanläggningar och där större delen av verksamheten inte 
nödvändigtvis har med idrott att göra. Verksamheten är helt och hållet kom-
mersiell. Nya idrottsanläggningar som också används till andra typer av evene-
mang och konserter byggs.  
 Idrottsföreningar bedriver också viss kommersiell verksamhet som bland 
annat bidrar till sysselsättningsskapande effekter. Dels har många klubbar egna 
sportbutiker i anslutning till anläggningarna där diverse matchtröjor etcetera 
säljs, dels säljer och köper många föreningar spelare. Den kommersiella verk-
samhet som växer mer och mer och som fler och fler idrottsföreningar ägnar 
sig åt är karaktäristiskt för vad Larsson (2006) betraktar som den fjärde delsek-
torn, den så kallade marknadssektorn.  

Idrott och sport en del av den sociala ekonomin 
Delar av idrottsrörelsen och sportsektorn ingår i den ideella, den tredje delsek-
torn (Larsson, 2006), vid sidan om den privata och den offentliga sektorns ex-
istens. Vi talar här om idrott och syftar i detta generella resonemang på idrott 
och sport utifrån ett brett perspektiv. Den bredd idrottsrörelsen har, med inslag 
av folkrörelse och tillväxtbransch, innebär också att idrottens effekter är svåra 
att mäta och svåra att lyfta fram på ett relevant sätt. I diskussioner om idrottens 
effekter i samhället och dess utveckling lyfts den sociala ekonomin och det so-
ciala kapitalet fram allt mer.  
 Begreppet social ekonomi blev en officiell term inom EU 1989, men här-
stammar egentligen från mitten av 1800-talet. Begreppet kommer från frans-
kans ”d’économie sociale” (Overgaard, 2004). Frankrike är det land som först 
använt sig av begreppet i modern tid. Där användes det för att särskilja de eko-
nomiska verksamheter som styrs demokratiskt och har medlems- eller sam-
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hällsnytta som mål. Inom EU-kommissionen finns en speciell enhet som ansva-
rar för frågor rörande kooperationer, ömsesidiga bolag, föreningar och stiftel-
ser. Inom EU menar man att den sociala ekonomins tre uppgifter är att skapa 
nya arbetstillfällen, integrera marginaliserade grupper samt att fylla en demokra-
tisk funktion (Wijkström, 1999).  
 I Sverige definieras och används begreppet social ekonomi på liknande 
sätt som inom EU (Arbetsgruppen om den sociala ekonomin och dess utveckl-
ing, 2001). Med begreppet social ekonomi avses således ”…organiserade verk-
samheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värde-
ringar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa soci-
ala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, koopera-
tiv, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala 
ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta 
drivkraft." (Regeringens arbetsgrupp för den sociala ekonomin, 1999) Det enkl-
aste sättet att beskriva social ekonomi är enligt Dahlberg och Falcini (2006) att 
beskriva den som en tredje sektor som överbryggar den privata och den offent-
liga sektorn. Det är också anledningen till att den tredje sektorn och den sociala 
ekonomin ofta enligt Overgaard (2004) uppfattas ha samma innebörd. Ett al-
ternativt sätt att beskriva den sociala ekonomi är också att lyfta fram just de 
delar som idrottsrörelsen täcks in av, nämligen folkrörelsedelen och branschde-
len, det vill säga en ”social” del som syftar till att främja sociala värden och en 
”kommersiell” del som har vinstgivande syften. De tudelade syftena inryms 
även inom idrottssektorn och olika idrottsliga evenemang. Flera effekter som 
kan lyftas fram inom den sociala ekonomin är aspekter som sysselsättning, före-
tagande, entreprenörskap och skapandet av socialt kapital (Dahlberg & Falcini, 
2006). Den tredje sektorn menar Overgaard (2004) generellt sett har mycket 
koppling till frågor som demokrati, frivillighet, idealitet samt samhällsengage-
mang. Rent juridiskt tillhör denna sektor och den sociala ekonomin den privata 
sektorn.  
 Socialt kapital är begreppet för den sociala ekonomins samspel med män-
niskor och består av nätverk och relationer (Torége, 2005). Det sociala kapitalet 
är nödvändigt för individers och gruppers produktivitet. Begreppet socialt kapi-
tal lanserades av Putnam (2001). Han menar att det sociala och frivilliga organi-
sationslivet är det som bidrar till ekonomisk tillväxt och inte tvärtom. Hans ar-
gument är att det frivilliga deltagandet bygger på förtroende och tillit, vilket i 
senare led resulterar i samarbete. Putnam (2001 och Overgaard, 2004) menar 
således att ett starkt socialt kapital är starkare än ekonomiska effekter i sam-
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hället och är viktiga grundbultar för det ideella engagemanget och för upprätt-
hållandet av demokrati i samhället.   
 Idrottsrörelsen, sport och exempelvis motorsport, är ett exempel på en 
organisation som bygger upp ett starkt socialt kapital. Idrotten kan således bidra 
till att skapa förtroende för ideellt arbete, stärka demokratin i samhället och 
bidra till en positiv samhällsutveckling (Overgaard, 2004). Idrottsrörelsen har en 
bredd med kommersiella karaktärsdrag, men i grunden karaktären av folkrörelse 
som bygger på ideellt arbete som är organiserat utanför den privata och offent-
liga sektorn. Hellqvist (2004) har försökt lyfta fram idrottens olika roller och 
funktioner i en modell (figur 1) för att påvisa idrottsrörelsens bredd. Detta kan 
också relaterats till motorsporter. 
 

 
Figur 1: Idrottens olika roller och funktioner  
Källa: Hellqvist, (2004) 
 
Idrottens potentiella betydelse för en orts/regions ekonomiska utveckling har 
av Hellqvist (2004) beskrivits med hjälp av ytterligare en figur som lyfter fram 
idrottsrörelsens kärnverksamhet och evenemang tillsammans med övriga effek-
ter som idrotten ger i fråga om utveckling av produkter och tjänster, ökad hälsa 
och välbefinnande, arbetstillfällen och utveckling av det sociala kapitalet. Vad 
Hellqvist lyft fram i figur 2 är effekter som idrotten och kringeffekter kan ge på 
lång sikt på en ort eller en region i fråga om stärkt identitet, ökad attraktions- 
och konkurrenskraft. Idrotten är också Europas största organiserade rörelse för 
barn och ungdom och för enligt Overgaard (2004) samman människor oavsett 
ålder, kön, språk eller etnisk bakgrund. Samtidigt bidrar idrotten till demokra-
tisk fostran och motverka främlingsfientlighet.  
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Hellqvists figur kan användas som en översiktlig modell för betydelsen av spe-
cifika idrotts- och sportföreningars verksamhet för en specifik ort eller region 
genom att föra in aktuella värden i boxarna i samband med att en översyn görs 
av uppsatta mål för verksamheten, för evenemang och för önskvärda och för-
väntande effekter.   
 

 
Figur 2: Idrottens potentiella betydelse för ekonomisk utveckling. Ovanstående figur visar 
hur idrotten kan bidra till en orts eller regions utveckling. 
Källa: Hellqvist (2004) 
 
När stora idrottsevenemang eller aktiviteter studeras lyfts det ofta fram vilka 
tydliga effekter som satsningarna gett. Den här typen av evenemang kan dock 
också kopplas samman med den sociala ekonomin. Evenemang som exempel-
vis Vasaloppet, Gothia Cup, Vätternrundan och Stockholm Maraton menar 
Overgaard (2004) har bidragit till ökad sysselsättning både inom föreningarna 
men också inom besöksnäringen. Här vill vi även lyfta in exemplet från ”Höl-
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jesrallyt”. Evenemangen har också medfört en stor konsumtion av mat, dryck 
och idrottsmaterial som medfört diverse effekter för föreningar och företag, 
vilket påverkar tillväxten i en region.  

Imageskapande effekter och stärkt identitet 
Idrott och sport bidrar även till sociala effekter som framförallt har betydelse 
för den enskilda människan, men även för en hel ort. Idrottsföreningars verk-
samhet och idrottsevenemang kan exempelvis bidra till att stärka människors 
och en orts identitet och image. Dels bidrar evenemang till att dra besökare till 
en ort, dels bidrar exempelvis stora evenemang till att göra en ort känd. Idrotten 
kan också bidra till att skapa en specifik anda kring idrotten, en vad Westlund 
(2004b) kallar ”ortsanda”, en gemensam identitet där idrotten är en grund. Flera 
kopplingar kan göras till kultursektorn och till diskussioner om hur kultur bidrar 
till att stärka människors identitet och bidrar till att skapa imagevärden i ett 
samhälle (Braunerhielm, 2006). Vi kan även här tala om kultur i fråga om mo-
torsportens kultur. En lokal identitet kan exempelvis vara en platsidentitet och 
ha en stark geografisk härkomst. En identitet kan också finnas i grupper i sam-
hället, i kön, klass, etnicitet och så vidare. På liknande sätt som en plats med rikt 
kulturliv, en positiv kulturell identitet och en attraktiv kulturhistorisk miljö kan 
dra till sig både företag och befolkning kan idrotten/sport fungera som attrakt-
ionskraft både för lokalbefolkning och för företag.  
 Idrotten bidrar till att föra människor samman och att upprätthålla relat-
ioner mellan människor, vilket Westlund (2004b) menar stärker det lokala soci-
ala kapitalet. Det här bidrar också till att göra en ort trivsammare att bo i, vilket 
påverkar ortens identitet och attraktionskraft. Det har effekter dels vad gäller att 
dra till sig befolkning, dels vad gäller företag på orten, men också att locka till 
sig nya företag till orten (Westlund, 2004a). ”Detta varumärke för en ort, som 
idrotten ofta är med och skapar, är också ett slags socialt kapital mellan orten 
och omvärlden.” (Westlund, 2004b). Idrottsevenemang, och specifika evene-
mang som ett rally, bidrar således inte bara till ekonomiska effekter som kan 
påvisas utan också till att bygga upp ett stort kontaktnät. Enligt Westlund 
(2004b) kan idrottsevenemang på sitt sätt således bidra till att stärka ortens soci-
ala kapital. 
 Kultur och identitet sägs också vara viktiga resurser för marknadsföring av 
platser och en betydelsefull resurs i upplevelseindustrin (Löfgren, 2001). Det 
kan vara kultur i form av idrottskultur och rallykultur. Idrotten i sig, kan räknas 
in inom begreppet upplevelseindustri eller upplevelsemarknad. Karaktäristiskt 
för upplevelsemarknaden är, enligt O’Dell (2002), att upplevelserna sker i kon-
trast till vårt privata liv i hemmet där vi sköter alla vardagssysslor och att det ger 
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oss något nytt, annorlunda, rikare, mer autentiskt och något vi aldrig tidigare 
upplevt. Det handlar om ett personligt fenomen. Mossberg (2003) definierar det 
som ett upplevelserum eller upplevelseområde. För idrotten handlar det om 
exempelvis platser för evenemang som blir häpnadsväckande platser för upple-
velser. För att inlemma idrotten, på samma sätt som kultur, i upplevelseindu-
strin innebär det att lyfta fram kommersiella intressen och värderingar. För id-
rotten är evenemang idrottsliga, men samtidigt kommersiella i den meningen att 
besökare betalar inträde, att försäljning av olika typer ofta sker på området, att 
sponsorer ofta är med och finansierar och att evenemangen i sig innebär stora 
ekonomiska utgifter och inkomster. 
 Den starka identitet idrotten kan medverka till kan på många sätt vara en 
stor resurs för ett samhälle, en attraktionskraft och innebära ett marknadsfö-
ringsvärde. Flera orter i Sverige är exempelvis förknippade med idrottsför-
eningar och specifika idrottslag som använder sig av samma namn som orten. 
Leksand med Leksands IF där ishockey bidragit till att stärka ortens identitet är 
ett exempel (Aldskogius, 1993 och Arnberg & Nilsson, 2005). På detta sätt bi-
drar idrotten till att skapa, konstruera, nya identiteter i ett samhälle. Det är såle-
des både fråga om identiteter för lokalboende men också i fråga om identi-
tet/image för utomstående besökare.  
 Framgångsrika föreningar bidrar till att stärka hemorten genom att synas i 
media och att synas på nationella eller internationella arenor. Ett rikt förenings-
liv bidrar dessutom till att göra orten attraktiv för näringsliv och befolkning. 
Haraldsson (2004) menar att idrotten utgör en nätverksarena och fungerar som 
en av de viktigaste hjälpmedlen för en kommun när det gäller att locka till sig 
företag och ny befolkning till en ort. Många idrottsföreningar anordnar före-
tagsträffar och fungerar som en företagsförening menar han. Haraldsson refere-
rar först och främst till den så kallade ”goodwill” som Vasaloppet medfört med 
dess starka varumärke för framförallt Mora kommun. Han lyfter även fram flera 
exempel där lokala företagare utnyttjar idrottens ”lyskraft” för marknadsföring, 
personalvård, för att knyta kontakter och underhålla gamla kontakter, men 
också för att stötta den lokala utvecklingen i samhället. Författaren menar med 
dessa exempel att idrotten möjligen har gått från samfundsgemenskap till sam-
hällsgemenskap.  
 Idag fokuserar vi i allt större grad på att kommunicera platser genom teck-
en, image, smak och symboler, det vill säga med hjälp av platsmarknadsföring 
(Braunerhielm, 2006 och von Friedrichs Grängsjö, 2001). I många fall handlar 
det helt enkelt om att konstruera en image eller en symbol för en plats. Vi skap-
ar på så sätt symbolvärden för att skapa specifika karaktärsdrag för platser, vilket 
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blir ett konkurrensmedel i dragkampen mellan olika marknader och olika platser 
(Braunerhielm, 2006 och Meethan, 2001). Dessa symbolvärden är oerhört vär-
defulla i fråga om reklam, medieexponering och sponsring.  Det är den här ty-
pen av värden som blir centrala för idrott och sportsektorn när det gäller an-
skaffningen av sponsorer och medarrangörer till exempelvis ett rallyevenemang.  

Idrottens ekonomiska effekter 
Utifrån ett ekonomiskt värderingsperspektiv finns många olika aspekter att lyfta 
fram av idrotten. Både idrottsföreningars ordinarie verksamhet och separata 
idrottsevenemang genererar olika typer av ekonomiska effekter, ibland direkt 
mätbara och ibland svårdefinierbara. Ett separat idrottsevenemang inbringar 
exempelvis besökare till en ort. Är det ett evenemang som sträcker sig över 
några dagar eller en vecka genererar det gästnätter på hotell och övriga boende-
anläggningar samt intäkter till det lokala näringslivet, diverse matvaruaffärer och 
restauranger.  
 En idrottsförenings och sportförenings verksamhet kan också ha direkt 
inverkan på innovationskraften och på det lokala företagandet på en ort. Bero-
ende på idrott och tillgången på specifik idrottsutrustning kan exempelvis sti-
mulans ske i en lokal sporthandel på orten. I vissa fall finns också exempel på 
företag som uppstått som en effekt av idrottsföreningens verksamhet. I dessa 
fall bidrar således idrottsföreningen även till sysselsättningsskapande effekter.  
 I vissa fall är de ekonomiska effekterna svåra att värdera. Sponsring är 
vanligt förekommande inom idrottsföreningar men av olika omfattning. Hos 
vissa föreningar förkommer en typ av sponsring i form av produkter istället för 
direkt ekonomiskt bidrag. Andra typer av samarbete och utbyte förekommer 
där föreningar får ett reducerat pris vid inköp och där man i gengäld arrangerar 
evenemang för företagare. Ibland är det fråga om tjänsteutbyte, vilket är svårt 
att värdera ekonomiskt.    
 Sponsorintäkter till idrottsföreningar är ofta beroende av föreningarnas 
storlek. En liten förening med litet ekonomisk utrymme, där det mesta arbetet 
utförs ideellt, har i gengäld svårt att finna sponsorer. En större förening, med 
större ekonomiska ramar, och som möjligen genom idrottsprestationer syns i 
media har lättare att locka till sig sponsorer. Idrotten fungerar generellt som ett 
bra reklammedium, oavsett om det handlar om reklam på t-shirtar till barn och 
ungdomar, eller om det handlar om stora reklamskyltar som syns i tv-rutan vid 
stora idrottsevenemang. Ju mer idrotten syns i media desto mer pengar rör det 
sig om i sponsorintäkter (Mossberg, 1996). Ofta bidrar olika typer av idrottse-
venemang till en mycket positiv image genom den uppmärksamhet en ort kan 
få via media.  
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Effekter av idrottsevenemang 
När det gäller att mäta effekter av idrott och sport kan en viss åtskillnad göras 
mellan idrottsföreningars ordinarie verksamhet och specifika evenemang. Eve-
nemang kan ha olika karaktär och är beroende av föreningars storlek, geografi, 
idrottsutövare och så vidare Evenemang kan vara allt från idrottsgalor till 
hemmamatcher och kan i storlek variera från stort till smått. Viss jämförelse 
kan göras av studier kring mega-evenemang på nationellt eller internationellt 
plan. När man studerar effekter av mega-evenemang gäller det att försöka lyfta 
ur användbara och jämförbara kategorier och dra ner dem till en annan nivå, 
det vill säga till en nivå som stämmer överens med evenemanget i sig. Effekter 
av mega-evenemang har tidigare studier exempelvis visat vara sportsliga effek-
ter, turism- och imageskapande effekter, sociala och kulturella effekter, vidare 
ekonomiska effekter samt effekter på den urbana tillväxten (DCMS/Strategy 
Unit, 2002, Andranovich, 2001). 

Genom att lyfta fram direkta effekter för en idrottsförening, och sam-
hällsekonomiska effekter, kan man se hur ett evenemang gynnar det lokala 
samhället och exempelvis en specifik kommun (Ericsson & Vaagland, 2002). 
När samhällsekonomiska effekter fokuseras är det betydelsefullt att lyfta fram 
besökarna till evenemanget och studera deras geografiska härkomst.  
 Ett idrottsevenemang kan också ha en turistisk betydelse och en drag-
nings- och attraktionskraft som gynnar turismen i en region. Ett evenemang i 
sig menar exempelvis Brown (1999) kan gynna ett större geografiskt område 
om man lyckas få besökarna att stanna längre och sprida besökarna ut i region-
en.  
 Rent konkret handlar en effektmätning av ett idrottsevenemang, oavsett 
om det är lokalt eller ett mega-evenemang, om att inkludera olika typer av eko-
nomiska tillgångar som en arena, olika typer av service och organisatoriska kun-
skaper (Andersson, 1999), precis som en effektmätning av evenemang inom 
besöksnäringen. På samma sätt som ett evenemang har dragningskraft gente-
mot besökare, har resemarknaden och turismindustrin effekter på evenemangen 
i sig. Andersson resonerar utifrån insatser (input) och effekter (output) av 
mega-evenemang. Flera av hans aspekter är värdefulla att lyfta fram även när 
det gäller mindre evenemang och specifika insatser för en förening. På detta sätt 
kan idrottsföreningar mäta effekter av idrottsevenemang och jämföra sig med 
besöksnäringen. Ett evenemang exempelvis kräver både infrastruktur till en ort 
och mänskliga resurser och kompetens. De insatser en ort eller en förening bi-
drar med för ett evenemang, representerar en del av kostnaderna för de resurser 
som utnyttjas för själva evenemanget. Effekter av ett evenemang är enligt An-
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dersson mer direkta, men ändå svårare att mäta än insatserna. De enda direkta 
effekterna menar han är de intryck som det skapar hos de som tittar på 
evenemanget och de som deltar själva. ”If an economic evaluation could be 
made using market-prices, it would not be too complicated since there are pric-
es for tickets and TV-rights, but market-prices do not capture the total value of 
the impressions that a mega-event makes on spectators and participants” (An-
dersson, 1999). Andersson menar att en värdering av marknadspriset enbart 
visar en bråkdel av det totala värdet. Författaren illustrerar det totala värdet ge-
nom att föreställa sig ett isberg, där värderingen av marknadsvärdet bara är top-
pen av isberget, ovan vattenytan. Under vattenytan finns erfarenheter som 
känslor, identitet, vänskap, spänning mm. som också utgör värdet av att delta 
eller besöka ett evenemang, och som kan räknas in bland effekter.  Det är detta 
vi menar bidrar till det stora engagemanget i och kring Höljesrallyt av exempel-
vis alla återvändare.  
 Fördelningen mellan de ekonomiska effekterna eller fördelarna med ett 
evenemang delar Andersson (1999) upp i tre delar. Han menar att de primära 
fördelarna är publiken/åskådare som utgör de viktigaste ekonomiska deltagarna 
och som är mottagare av de effekter som skapas av ett evenemang. Publikens 
värdering av ett evenemang bestämmer de ekonomiska effekterna och prestat-
ionerna av evenemanget. Den andra fördelen av ett evenemang omfattar alla före-
tag som får betalt från publiken. I första hand gäller det organisatören, hotell, 
transportföretag osv. Intäkterna utgör kostnaderna för de primära fördelarna 
och mäts till stor del av marknadspriset. Den tredje fördelen utgör insatser och 
innefattar löner, skatter och nödvändig import etc. Detta är ett inspel vi vill 
lyfta fram i rapporten för att ge inspiration inför framtida arbete kring Höl-
jesrallyt och liknande evenemang i Torsby kommun och eventuellt inför fram-
tida studier.  
 När man mäter effekterna av ett evenemang bör man inkludera alla olika 
fördelar som evenemanget genererar och jämföra effekterna av ett evenemang 
med effekter som förväntas ifall evenemanget inte genomfördes. Att jämföra 
effekterna av ett evenemang med effekterna av det andra alternativet, det vill 
säga att inte genomföra ett evenemang, ger möjligheten att beräkna skillnaderna 
i effekter och beräknat utfall (Andersson, 1999).  
 En viktig aspekt är även att mäta effekter av evenemang beroende på tid-
punkt för genomförandet. Genomförs evenemanget under en normal högsä-
song eller då det normalt är lågsäsong? Om evenemanget genomförs vid lågsä-
song då det normalt är ”dötid” skapas möjlighet att förlänga säsongen och ge-
nerera besökare och intäkter under en period som normalt har låg beläggning 
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och normalt enbart får intäkter från lokala invånare. Således bör hänsyn tas och 
reflektion göras över tidpunkten för evenemanget och hur tidpunkten kan 
gynna fler än bara föreningen, det vill säga även näringsliv och boendeanlägg-
ningar, vid planering av ett evenemang. Om ett evenemang genomförs under 
högsäsong kan det först och främst vara svårt att hitta boendemöjligheter och 
dessutom kan beläggningen av idrottsutövare och besökare medföra att andra 
typer av besökare ”skräms bort” på grund av att det redan är fullbelagt. Viktigt 
är således även att reflektera över vilka typer av målgrupper som är aktuell för 
det specifika evenemanget. Vad krävs exempelvis för typ av boendemöjlighet?  
 Den här typen av faktorer är alltså betydelsefulla både vid planeringen av 
ett evenemang, men även när det gäller att mäta effekter av ett evenemang. Vik-
tigt vid beräkning av ett evenemangs effekter är exempelvis att studera antalet 
besökare, deras geografiska härkomst, vilket tidigare nämnts, vistelsens längd, 
vilken typ av logi besökarna nyttjar samt storleken på ressällskapet (Ryan, 1998). 
Vilken typ av besökare är också relevant när det är fråga om idrottsevenemang. 
Är besökarna publik, är de idrottsutövande eller medföljande ledare eller föräld-
rar? Domare kan också räkna in tillsammans med funktionärer och i vissa sam-
manhang medicinsk och administrativ personal.  
 Olika typer av evenemang ger också olika mycket intäkter. Enligt studier 
från Australien där evenemang kategoriserats i tre olika kategorier ger typiska 
manliga sporter, så som exempelvis rally, mer intäkter (Dwyer, 2000). I en stu-
die, som genomförts i New South Wales i Australien, har en uppdelning gjorts 
och kategorisering av evenemang efter bil/motor, konst/kultur och övrig sport. 
Studien har visat att konst och kulturevenemang visserligen drar mycket folk, 
men genererar inga stora pengar i jämförelse med sport- och motorevenemang. 
Anledningen till att typiska manliga sporter genererar mer intäkter är att män är 
mer rörliga och reser gärna längre för att besöka ett idrottsevenemang. Män 
sägs också spendera mer pengar på plats än vad kvinnor gör enligt studien.  

Immateriella effekter av idrottsevenemang 
Effekter av ett idrottsevenemang går att mäta i kronor och ören genom att be-
räkna utgifter och intäkter. Däremot förekommer en rad insatser som ligger 
utöver kostnadsberäkningar och mätbara effekter. Olika typer av sociala och 
kulturella effekter är ofta inte synliga och berör andra former av värden. Alla 
frivilliga insatser som görs i samband med ett idrottsevenemang går att omräkna 
i ekonomiska värden. Samtidigt kan exempelvis frivilliga insatser bidra till effek-
ter som berör känslor, frågor kring identitet och samhörighet med mera. Stora 
idrottsevenemang kan således bidra till långsiktiga kringeffekter som inte genast 
är synliga för ögat och inte heller påtagligt för alla. Att arbeta som ideell kraft 
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vid ett idrottsevenemang kan bidra till stolthet, inspiration och samhörighet. Att 
vara värd för ett evenemang kan också bidra till stolthet och självkänsla hos 
lokalbefolkningen (DCMS/Strategy Unit, 2002). Det kan också stärka ortens 
identitet och framtida image. Ericsson och Vaagland (2002) menar också att 
olika typer av evenemang ofta fungerar som en mötesplats för släkter och vän-
ner, för affärsbekanta och för tidigare invånare från orten.  
 De positiva effekterna av idrottsevenemang kan anses många både för en 
ort och för dess befolkning. Samtidigt kan effekterna vara negativa i form av 
missnöje, ökad trafik och påverkan på miljön. Mathieson och Wall (1982) lyfter 
fram vikten av beteendemönster och relationer mellan en ort, dess befolkning 
och besökare, det vill säga en teoretisering av möten som sker mellan olika ak-
törer på platsen för en besöksdestination. Denna teori kan även användas när 
man talar om olika typer av evenemang. Teorin handlar i stort om olika grader 
av påverkan och effekter och relationerna mellan besökare och befolkning där 
graden kan gå från en euforisk inställning till besökarna, till en nivå av apati och 
likgiltighet, vidare till en nivå av irritation. Nästa steg är en nivå av antagonism, 
vilket betyder att irritationen blivit offentlig och det turisterna står blir negativt. 
Det kan i praktiken handla om att ett ökat antal besökare medfört höjda priser, 
förstörelse och att besökare inte visar respekt. Det sista steget är när man har 
lärt sig leva med besökarna och dess effekter men glädjen med det har försvun-
nit (Braunerhielm, 2006). 
 Negativ trafikpåverkan av ett idrottsevenemang kan uppstå då ett stort 
antal människor samlas på en begränsad yta. Andra negativa effekter som kan 
uppstå är problem med droger, skadegörelse, stölder och inbrott (Getz, 1997).  
 Med detta teoretiska perspektiv vill vi ge en bakgrund till vår analytiska 
perspektiv i studien och sätta in Höljesrallyt och ett evenemang generellt i ett 
större sammanhang. Vi vill även ge inspiration till uppdragsgivaren och till ar-
rangörer och engagerade i Höljesrallyt inför fortsatt arbete och eventuellt inför 
framtida studier.  
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Rallycross EM i Höljes och dess betydelse 

 
Som tidigare nämnts har vi varit i kontakt med kommunföreträdare för Torsby 
kommun, företagare i Höljes, sponsorer, rallycrossförare och med regionala 
aktörer som Rally Sweden, Visit Värmland samt Länsstyrelsen i Värmland för 
att få deras syn på Rallycross EM i Höljes och dess effekter på lokalsamhället, 
Torsby kommun och Värmland i stort.  

Utifrån syftet har vi framarbetat ett frågeunderlag, något anpassat bero-
ende på vem vi har pratat med, som vi sedan har kategoriserat under rubrikerna 
Framgångsfaktorer, Effekter, Varumärket samt Framtid, möjligheter och hot. 
Följande avsnitt är i huvudsak baserat på de intervjuer vi genomfört.  

Framgångsfaktorer 
 

”30 000 årliga besökare i lilla Höljes kan inte ha fel!” 
 
Vi har ställt oss frågan, och sedermera till våra respondenter, vad är anledning-
en till att ett arrangemang i denna storlek och med denna status anordnas just i 
Höljes? Vilka framgångsfaktorer ligger bakom? Svaren pekar på flera omstän-
digheter och krafter, som tillsammans kan ha resulterat i den framgång som 
skövlats.  

Representanterna från Finnskoga Motorklubb menar att innan de hade 
nått EM-status så var det konkurrens Arvika, Götene, Älvsbyn och Höljes 
emellan om vem som skulle få statusen. De gick till banken och lånade 100 000 
kronor per person privat (totalt 300 000 kronor) och satsade dessa i rallycros-
sen. Bland annat gick pengarna till ett förstapris på 100 000 kronor vilket lock-
ade duktiga förare och därmed också publiken. De fick också hjälp av lokala, 
ideella krafter i utvecklingen av anläggningen och arrangemanget, de ”ville verk-
ligen fixa detta”. Höljes vann kampen och har sedan dess varit angelägna om att 
bibehålla statusen och utveckla tävlingen och evenemanget.  

De tror att kringaktiviteterna som kantat arrangemanget, som förövrigt 
sker under semestertider, har varit en viktig faktor som också lockat publiken, 
de erbjöd och erbjuder inte enbart rallycross utan en weekend med dans och 
nöjen. Vidare resonerar de att i och med att Höljes inte ligger så centralt så får 
aktiviteterna komma till Höljes. En del kommer primärt för festligheterna och 
har kanske inte så stort motorintresse, andra kommer mest för tävlingarna. Idag 
äger arrangemanget, som tidigare nämnts, rum under fyra dagar vilket är unikt i 
dessa sammanhang.  
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För att undvika ”växtvärk” poängterar representanterna för motorklubben att 
det är av betydelse att växa långsamt och ta steg för steg. De planerar i princip 
endast för ett år i taget, vilket flera andra vi samtalat med också har kommente-
rat är viktigt för att nå hållbarhet. Majoriteten av de vi pratat med menar också 
att arrangemanget är mycket välorganiserat och rallycross-banan, vilken är upp-
byggd och förbättrad under många år, ses vara av särklass. De framhäver att 
organisationen är ihärdig, flexibel, strukturerad och målmedveten i sitt arbete 
och att de har en förmåga att samverka.  

De engagerade i Finnskoga Motorklubb arbetar ideellt och vi undrade hur 
det är möjligt att lägga ner så mycket tid och kraft på frivillig basis? Svaret är att 
de har ett mycket starkt motorintresse, de tycker det är roligt och det skapar 
föreningskänsla. ”Och det är en viktig bit för Höljes”, som de uttrycker det. Att 
evenemanget drar mycket publik från när och fjärran är också en inspiration 
och en uppmuntran som gör att de hela tiden strävar efter att bli bättre och 
bättre. Finnskoga Motorklubb menar också att rallycross är en tacksam, roande 
publiksport då det är en arenasport med fighter, täta heat och action.  

De intervjuade håller med om att det funnits och finns nyckelpersoner 
och eldsjälar vilka är kopplade till Finnskoga Motorklubb. Det har funnits de 
som varit synliga i press och media men även personer längre ner i organisat-
ionen, med brinnande motorintresse som varit av betydelse för evenemanget 
och dess framgång. Utan järnvilja, envishet och ett starkt intresse för motors-
porten skulle det vara svårt att få till ett liknande projekt menar flera.  

I Lönnbring, Dahlgren och Westlindh (2013), som också delvis är baserad 
på intervjuer med lokala och regionala nyckelpersoner i Torsby och Värmland, 
framkommer att i Torsby finns den så kallade ”Torsbyandan”. Med Torsbyan-
dan åsyftas den drivkraft och det engagemang som finns bland lokalbefolkning-
en, företagarna och inom kommunen som organisation, som ofta ”tar saker i 
egna händer” för att tillsammans exempelvis driva utvecklingsfrågor eller försö-
ker bevara en levande lands-/glesbygd. Även i denna undersökning ges en enad 
bild om att det finns en god sammanhållning bland invånarna och företagarna i 
Höljes, och även i övriga Torsby kommun. Motorklubben själva menar att det 
inte är några större problem att samla de 700 funktionärer som behövs för att 
arrangemanget ska gå ihop. De har omkring 200 medlemmar i klubben men 
ideella krafter, som ofta har ett genuint motorsportintresse, kommer från hela 
Sverige. Någon vi varit i kontakt med menar att det är status att vara funktionär 
i Höljes. Exempel på människor som inte har någon som helst anknytning till 
Höljes och som bor långt därifrån ges, vilka ställer upp frivilligt utan att få ett 
öre i ersättning.  

Några av de vi samtalat med menar att kontakterna med lokalsamhället 
har en helt avgörande betydelse för framgång och säger att ett arrangemang av 
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denna storlek måste vara väl förankrat i lokalsamhället för att bli hållbart. Dels 
så att lokalbefolkningen ska acceptera och ”gå med på” att ett sådant här stort 
arrangemang genomförs och dels så de är villiga att ställa upp och hjälpa till 
utan ersättning. En respondent menar att det handlar om överlevnad, för att de 
ska kunna bo och verka i Höljes under resten av året så ställer alla upp. De lo-
kala näringsidkarna ser vinning i det hela, då kundunderlaget annars inte är så 
stort. En annan respondent säger att det finns ett utbrett motorintresse i Torsby 
kommun och att det inte har varit några större svårigheter att arrangera Ral-
lycross EM i Höljes då lokalsamhället och de ideella krafterna har detta genuina 
intresse, att de alla går ”all in” som någon annan uttrycker det. En kommunal 
röst menar att det underlättar mycket om de som bor på platsen har en positiv 
inställning till arrangemanget och att bygden har ett bra värdskap, vilket förhö-
jer vistelsen för besökaren. I sammanhanget pratas det om att lokalbefolkning-
en känner stolthet för vad de åstadkommit och att det finns en vilja att prestera, 
vilket också i sin tur skapar självkänsla. Det är också av vikt att inte kväva ett 
genuint intresse utan att ge spelrum för initiativ. Att Torsby kommun hjälpt till 
med arbetsmarknadsinsatser och byggt många byggnader på tävlingsområdet 
ses också som fördel för uppbyggnaden av arrangemanget. 

Från kommunalt håll och även av andra representanter beskrivs samman-
slutningen av lokala, ideella krafter som ett typiskt landsbygdsfenomen. Att det 
är den lilla bygdens närhet mellan människor, där alla känner alla, som bidrar till 
att lokalbefolkningen känner ett ansvar för grannen, lokalsamhället och för 
bygdeutvecklingen. ”Ska man få något gjort så får man göra det själv”.  

Vi undrar om det går att dra nytta av och applicera framgångsfaktorerna 
på andra arrangemang? Vi får många tvekande svar, majoriteten tror att det är 
svårt då konceptet är så pass unikt. En röst menar att det absolut går eftersom 
det är en ideell förening som ändå kan mobilisera det stora antalet ideellt arbe-
tande funktionärer som krävs. Om flera hade den kunskapen att få människor 
att ställa upp och hjälpa till så hade många fler arrangemang fungerat bättre.  

Effekter 
Att Rallycross EM arrangeras just i Höljes ses av majoriteten som mycket vik-
tigt, både lokalt och för Värmland i stort. ”Vad vore Höljes utan Rallycross 
EM?”, frågar sig en av respondenterna. Vi har fått uppgifter om att arrange-
manget genererar omkring 60 000 aktivitetsdagar, vilket kan jämföras med vad 
skidanläggningen Hovfjället har under en säsong, och frågade tävlingsledningen 
om det finns med i deras tankar när de planerar och organiserar. Svaret är nej. 
Tankar att de skulle göra någon slags insats för regionala utvecklingen finns inte 
hos dem. Fokus är enbart att arrangera evenemanget så bra som möjligt och få 
så få klagomål som möjligt, att gästerna ska trivas och att de vill komma tillbaka. 
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Däremot är de medvetna om att arrangemanget har en påverkan på den lokala 
utvecklingen, såsom handeln, värdshuset, campingen och husuthyrare med 
flera.  

Handeln blomstrar under veckan då Rallycross EM arrangeras i Höljes. Vi 
har varit i kontakt med före detta och nuvarande ägare till Höljes lanthandel, 
samt en tidigare butiksanställd som numer är egenföretagare, samtliga med god 
lokalkännedom. Alla menar att om Rallycross EM inte skulle äga rum i Höljes 
så skulle affärens framtid vara oviss. De hade i så fall varit tvungna att minska 
öppettiderna, dra ner på varor och personal och kanske avgränsa butiksytan. 
Under Rallycross EM har de rejält ökade öppettider varje dag och har större 
personalstyrka, både avlönad och icke avlönad. ”Det gäller att ha dörren öppen. 
Vi fixar det här oavsett hur mycket folk det än kommer, det ordnar sig.” De 
menar att det är slitigt men kul, och framförallt är det värt det. Omsättningen 
under rallycross-veckan (måndag – söndag) genererar närmare 16 procent av 
årsinkomsten. Tankar och planer finns om att förbättra och utveckla själva bu-
tiken och dess service åtminstone i samband med tävlingsveckan. Glasservering 
utomhus med stolar och bord ges som exempel. Under andra tider om året så 
är det en viss konkurrens mellan exempelvis affären, campingen och värdshu-
set, samtidigt som att de inte vill konkurrera ut varandra. Men under rallycross-
veckan är det en bristvara på förslagsvis matsställen, då trycket är hårt från de 
närmare 30 000 besökarna och då är konkurrensen utsuddad. För Höljes och 
Torsby kommun är det också naturligtvis en positiv effekt att lanthandeln kan 
vara kvar.  

Motorklubben säger att de inte kan ställa krav på en ort och dess invånare 
och företagare, att de ska anpassa öppettider och service utifrån rallycrossen 
men att det underlättar om affären och värdshuset vill och kan vara öppet. De 
önskar att människor vill ställa upp, vilket de också gör. Någon annan vi varit i 
kontakt med menar att det är viktigt att de ideella krafterna ser och får en vin-
ning tillbaka som skapar mervärde. Representanter för motorklubben menar att 
de ändå klarade av situationen när exempelvis värdshuset var stängt en period, 
men det skapar mer gynnsamma förhållanden när servicen finns på plats.  

Någon av de regionala aktörerna menar att samverkan mellan privata och 
offentliga aktörer är av betydelse. Representanter från Torsby kommun berättar 
att de haft samarbete med Finnskoga Motorklubb i olika grad under 20 år. 
Bland annat har kommunen bistått med arbetsmarknadstjänster och stöttat för-
eningen med att upprätta byggnader såsom kiosker, läktare, medical center 
inom tävlingsområdet. Ytterligare utlokaliserar kommunen räddningstjänsten till 
tävlingen, även socialtjänst i viss mån samt hjälper till med sophantering och 
annan samhällsservice. Motorklubben ser sig ha en bra kontakt med kommu-
nen, att de gör saker tillsammans och säger ”vi hoppas att de gör så gott de 
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kan.” Kommunrepresentanter understryker i våra samtal med dem att motor-
klubben i hög grad är självgående och finansierar sin verksamhet absolut till 
största del utav egen kraft. Någon menar att det är bra att kommunen satsar i 
anläggningen och visar engagemang då det visar att även Höljes är en betydelse-
full del av kommunen och lokalbefolkningen känner sig sedda.   

En respondent menar att rallycrossen är en liten del av upplevelseturism-
en som finns i Värmland men att ”det är klart att det finns en effekt utifrån tu-
ristkronan som kommer hela länet till godo”. Det är svårt att veta vilken effekt 
det har i kronor och ören vad gäller turism eller näringsliv menar någon, men 
att det påverkar är helt säkert. Respondenterna är eniga om att Rallycross EM 
för med sig positiva effekter i hela kommunen men även regionalt. Någon me-
nar att det är bra att Höljes ligger långt upp i Värmland så att det skapar ökade 
antal gästnätter, högre omsättning bland bensinstationer, matställen och kiosker 
i länet. Flera är övertygade om att även angränsande län påverkas av arrange-
manget. 

Ser vi effekterna utifrån ett vidare perspektiv så är det flera som menar att 
Höljes och Torsby kommun sätts på kartan, särskilt inom motorsporten. Ral-
lycross EM i Höljes anses ha ett gott renommé (mer om det i nästkommande 
avsnitt om varumärke), och tävlingen har fått utmärkelser för att vara EM:s 
bästa arrangör.  

Några påpekar att förskolan återigen har öppnats, både förskolan och sko-
lan lades ned för några år sedan. Någon frågar sig om det möjligtvis kan vara så 
att det är tack vare rallycrossen som de unga stannat i bygden. Det är bara spe-
kulationer men förhoppningen finns där. Och även tacksamheten över att det 
återigen föds barn i Höljes.   

Varumärket 
Som tidigare nämnts är det flera av respondenterna som uttryckt att Höljes och 
Torsby kommun, tack vare Rallycross EM, har satts på kartan och då framför-
allt inom motorsporten. Representanter för Torsby kommun menar att ar-
rangemanget betyder mycket för kommunens image och varumärke. De profile-
rar kommunen just som en motorsportskommun (bland annat) då motorintres-
set är starkt. Bland annat finns flertalet professionella team i kommunen, ral-
lycrossen i Höljes, delsträckor i Rally Sweden och det görs ungdomssatsningar 
inom ramen för motorsport. Dock, poängterar en representant från kommu-
nen, förknippas Torsby kommun allmänt kanske främst med Sven-Göran 
”Svennis” Eriksson, Torsby Ski Tunnel och naturen.  

Enligt flera av de svarande är bilden av Rallycross EM i Höljes etablerad 
och mycket god inom motorvärlden, både i Sverige och ute i Europa. Varumär-
ket är starkt och har hög status. Någon menar att Höljes nu, tack vare VM-
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status, kommer via media att synas och nämnas i stora delar av världen. Ar-
rangemanget är vida känt för att vara välstrukturerat, professionellt och sägs ha 
den bästa banan i Europa.  

Utanför motorvärlden, och kanske mest i Värmland, finns en negativ bild 
av ett festande Höljes. Något som motorklubben är högst medvetna om. De 
flesta vi varit i kontakt med i Höljes och Torsby kommun säger dock att Finn-
skoga motorklubb är en välorganiserad förening med gott rykte där de arbetar 
mycket med säkerhet under arrangemanget och att polis, räddningstjänst, social-
tjänst och publikvärdar finns på plats. Motorklubben har även byggt ett station-
ärt medical center som nyttjas under tävlingarna. Och som de säger själva: ”Vi 
är livrädda för att det ska bli stökigt”. Ett par respondenter frågar, angående 
den negativa bilden, hur mycket händer det inte i Arvika under en vecka, som är 
jämförbart antalsmässigt som rallycrossen? Under arrangemanget sker allt på en 
liten yta och de menar att det inte går att komma ifrån att saker och ting händer. 
Festen i Höljes benämns istället för festival utifrån flera inhemska responden-
ters perspektiv och ses som en positiv tillställning som passar barnfamiljer. Den 
goda stämningen är svår att finna någon annanstans i motorsportvärlden. Från 
kommunalt håll har de uppfattat att den negativa bilden på senare år har expo-
nerats något mindre i media för att istället rikta mer ljus på själva tävlingen.  

Angående bilden och varumärket av Rallycross EM tror en kommunre-
presentant att det finns en relativt liten förståelse i regionen om Höljes, om man 
inte har varit på plats och upplevt kraften i arrangemanget. Musikfestivalen 
Putte i Parken lyfts fram som ett stort evenemang i Värmland, men har bara 
10 000 besökande jämfört med rallycrossens närmare 30 000. En regional aktör 
håller med om att den värmländska varumärkesplaceringen oftast har fokus på 
Karlstad. Istället för motorsport och enstaka händelser marknadsförs generellt 
finkultur eller natur med kanot och vandringsleder. Det är olika intressen som 
krockar. 

Från kommunalt håll menar de att varumärket inte bara är en utåtriktad 
image eller marknadsföring utan varumärket är också viktigt för den lokala be-
folkningen. Genom att Höljes syns i media skapas inre uppmuntran, ett slags 
självförtroende och en stolthet byggs upp. Lokalbefolkningen blir på sätt goda 
ambassadörer för Höljes och Torsby kommun. 

Framtid, möjligheter och hot 
När vi frågar representanterna för Finnskoga Motorklubb om hur de ser på 
framtiden svarar de leende: ”VM, VM, VM!”. Allt fokus ligger på att arrangera 
ett så bra världsmästerskap som möjligt och att alltid utvecklas och bli bättre än 
föregående år. En annan respondent menar att med kommande VM-status 
måste hela rallycrosserien göras ännu mer professionell, även om arrangören i 
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Höljes ligger i framkant. Ett VM kommer öppna nya dörrar, menar motorklub-
ben, och exempelvis innebära att ytterligare biltillverkare blir intresserade av att 
delta, det blir fler sponsorer, fler förare och mer media vilket också kommer 
locka en större publik. Följdeffekterna i lokalsamhället tros också bli flera. Are-
nasporten växer och de menar att inom några år kommer de vara större än Rally 
Sweden.  

Vi frågar om vilka ytterligare möjligheter som finns i utvecklandet av an-
läggningen och arrangemanget. Representanter från motorklubben säger att 
banan idag är outnyttjad stora delar av året vilket beror på knappa resurser, att 
de inte har tid till annat än vad de håller på med idag. Det är heller inget som 
går att göra ideellt. De har idag ingen heltidsanställd kopplad till motorklubben, 
utan engagemanget med rallycrossen och anläggningen är en fritidssyssla och 
samtliga involverade har i dagsläget ”riktiga” arbeten. Något det troligen blir 
ändring på nu när de nått VM-status, då ytterligare tid och kraft krävs av de 
engagerade i motorklubben. Vidare menar de att de borde söka ekonomiska 
bidrag till utvecklandet av tävlingsområdet, men att kunskapen om bidragssö-
kande är låg, de har ingen vana och resurserna är knappa. De har många idéer 
på vad som skulle kunna göras med och i anläggningen såsom använda banan 
som testbana av något slag, anordna företagsrace, skidåkningstävlingar med 
mera. Enligt uppgift har det exempelvis arrangerats skotertävlingar där vinter-
tid. Representanterna från motorklubben försöker alltid utveckla sin verksam-
het och sina arrangemang och söker inspiration utifrån andra sorters evene-
mang och föreningar. Färjestad BK och Löfbergs Arena är ett exempel. Bland 
annat funderar de på att göra sponsorloger som det finns där och det finns klara 
ritningar över restaurang och loger. 

År efter år har rallycrossen i Höljes utvecklats och fler och fler har sökt 
sig dit. Vi undrade om det finns något tak då det inte går att utveckla arrange-
manget mer eller det inte går att ta emot fler besökande? De vi pratat med är 
inte riktigt eniga om var gränsen går, om det nu finns någon gräns och olika 
dimensioner av tak ges. När det gäller antal besökande tror respondenterna i 
Finnskoga Motorklubb att det finns ett stopp, som de ser det idag har de inte 
möjlighet att hantera mer än 30 000 besökare, kanske framförallt ur ett säker-
hetsperspektiv. Däremot finns det, enligt motorklubben och andra vi samtalat 
med, ytterligare mark att tillgå och det skulle kunna gå att utveckla själva ar-
rangemanget med fler antal dagar och/eller ytterligare kringaktiviteter. En av de 
vi talat med är kritisk till kringaktiviteterna och är rädd för att det ska bli ett 
nöjesfält och menar att fokus inte bör flyttas från motorsporten. Samtidigt säger 
en annan att det är svårt att få besökarna att göra något utanför Höljes, som att 
åka och uppleva och besöka sevärdheter i kommunen. Aktiviteterna får istället 
komma till Höljes när besökarna ändå är där. Det är Finnskoga Motorklubb 
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som bestämmer vilka aktörer som får finnas inom tävlingsområdet, men lokala 
företagare ser möjligheten i att utveckla kringaktiviteterna även utanför täv-
lingsområdet på andra platser i Höljes. Stora som små förslag ges, från att ordna 
en tillfällig gocart-bana till att restaurera lekparken utanför affären och att sätta 
upp hoppborgar till barnen. Logistik och infrastrukturfrågor är också viktiga 
delar att utveckla om arrangemanget ska utvecklas ytterligare. Idag saknas ban-
komat i området, närmaste ligger åtta mil bort, och god it-uppkoppling. Två 
viktiga servicefunktioner/problem som motorklubben arbetar med att lösa. 

Motorklubben ser inget behov av att finna nya målgrupper, utan anser sig 
redan fånga en bred publik. De strävar efter att arrangemanget ska passa alla, i 
alla åldrar. Det finns ytterligare tankar om att göra kringaktiviteter som är mer 
anpassade för barn, då barnfamiljer är representerade.  

När det gäller hot kring rallykross-EM kretsar funderingar kring att mo-
torklubben, på grund av VM-statusen, kommer bli allt mer beroende av andra 
och därmed också bli mer sårbara än idag. Att det kan finnas ett hot i att stora 
krafter, i och med kommersialiseringen, tar överhanden och de lokala företa-
garna, sponsorerna och andra aktörer hamnar i skymundan, trängs undan och 
inte får sin givna plats som innan. Den lokala bestämmanderätten kanske mins-
kar, priser på exempelvis boende, inträde och mat befaras öka då stora bilmär-
ken/företag har resurser och kan betala mycket, nya regler kanske tillkommer 
som inskränker de lokala aktörernas tidigare möjligheter och rättigheter? Kom-
mer det i framtiden bli lika lätt att få tag på ideella krafter? Kanske kan det bli så 
att de ideella krafterna, såsom exempelvis funktionärer, vill få betalt för sina 
insatser? Flertalet vi samtalat med poängterar att det är av stor vikt att de ideella 
krafterna bör bibehållas för att arrangemanget ska överleva. Om ideell tid er-
sätts med löner så måste också intäktssidan öka kraftigt och det är då högst 
osäkert om de kommersiella krafterna kommer att kunna generera ett positivt 
resultat. Någon menar att gränsen mellan kommersiellt och ideellt arrangemang 
inte finns längre utan det startade som en ideell verksamhet och är numer 
kommersiellt, som det ideella har nytta av. En annan vi samtalat med säger att 
det kommersiella inte skulle ha en plattform om inte det ideellt skapade produk-
ten åt de kommersiella. Samtidigt som en del respondenter ser farhågor, finns 
det ändå en viss förståelse om förslagsvis en boendeanläggning framgent kom-
mer hyra ut sängplatser till exempelvis en storsponsor, som kan betala dubbelt 
så mycket som de lokala hyresgästerna gjort genom åren, ”de lokala måste ju 
överleva och fortsätta verksamheten uppe i skogen”.   

Idag är banan i Höljes framstående inom rallycrossammanhang, dock ses 
multiarenor, som kan byggas om för olika sorters sportaktiviteter, som ett fram-
tida hot om än inte jättestort. Någon menar dock att skulle Höljes tappa VM-
status och trilla ner på EM-status igen, skulle det inte ha någon större betydelse 
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då platsen och arrangemanget har en gedigen historia, så publik antas komma 
ändå.  

Representanterna från motorklubben känner av problemet med den allt 
mer åldrande befolkningen och att ungdomar flyttar från orten för att söka ar-
bete. De menar att det är svårt att driva en förening när medlemmarna flyttar 
och ingen står i kö för att ta över vissa poster i föreningen. De tror också att 
arrangemanget blivit så pass stort så att höga positioner inom verksamheten kan 
vara avskräckande för unga.  

I det stora hela menar respondenterna att möjligheterna överskuggar ho-
ten och rallycrossens framtid spås som god. Flera säger också att rallycross och 
crosscart är de motorsporter som växer idag, bland annat för att de är arenas-
porter och att rallycrossen har fått VM. En vi varit i kontakt med säger: 

”Om arrangörerna själva önskar fortsätta arrangera rallycross, så tror jag att Höljes 
kommer att finnas med i kalendern i många år framöver”.  
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Reflektioner 

 
Nedan reflekterar vi över de teoretiska delarna kopplat till resultaten som fram-
kommit genom intervjuerna vi genomfört. Vi har valt att sammanställa dessa 
utefter de frågeställningar som vi har utgått ifrån under utvärderingens gång. I 
vissa fall skulle resultat och vårt resonemang kunna platsa under mer än en ru-
brik/frågeställning. I texten finns förslag på framtida undersökningar när det 
kommer till utveckling av arrangemanget Höljes rallycross.  
 
Hur har Finnskoga Motorklubb kunnat mobilisera den kraft som behövs för att kunna 
genomföra denna typ av arrangemang på den högsta nivån i Europa?  
 
Utifrån den undersökning vi genomfört visar resultaten på att det finns flera 
olika omständigheter och krafter som tillsammans har resulterat i att Höljes 
Rallycross blivit till ett framgångsrikt arrangemang. En viktig orsak är det pri-
vata, ideella engagemang från de medverkande i organisationen för Finnskoga 
Motorklubb, där flertalet nyckelpersoner och eldsjälar figurerat genom åren. 
Organisationen har ett mycket starkt motorintresse och att arrangemanget lock-
ar en stor publik är en inspiration och uppmuntran som gör att de strävar efter 
att hela tiden utveckla arrangemanget och bli ännu bättre. Synen på motorklub-
ben och arrangemaget Höljes Rallycross bland respondenterna är att det är ett 
välorganiserat arrangemang och att organisationen är flexibel, målmedveten och 
har en stor förmåga att samarbeta. Arrangemanget växer också långsamt, och 
det planeras hela tiden endast för ett år i taget, vilket upplevs som en bra grund 
för hållbarhet. Höljes Rallycross ses också som ett unikt koncept, med en lång 
historia bakom sig och med en bana i världsklass. 

DCMS/Strategy Unit (2002) framhåller att vara värd för ett evenemang 
och/eller arbeta som ideell kraft vid ett idrottsevenemang kan bidra till stolthet, 
inspiration, samhörighet och ökad självkänsla, vilket det också talas om i våra 
samtal. Sammanslutningen av lokala och ideella krafter ser vi som en stor fram-
gångsfaktor och att det är kontakten med lokalsamhället som är en av anled-
ningarna till att arrangemanget kan fortskrida och utvecklas från år till år. Det är 
för de flesta som bor i området en självklarhet att ställa upp på olika sätt när 
tävlingen anordnas och vi har under arbetets gång inte träffat på någon som 
inte är positivt inställd till arrangemanget. Det talas om eldsjälar även bland lo-
kalbefolkningen och bland näringsidkarna i Höljes, som verkar för en levande 
lands-/glesbygd. Andra veckor om året kanske vissa näringsidkare ser sig som 
konkurrenter i viss mån, men under rallycrossveckan är det enbart samarbete 
som gäller då alla vet vilken vinning gemenskapen och arrangemanget har för 
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hela bygden. Vi anser att det är av stor vikt att se till att invånarna i Höljes bi-
behåller sitt goda värdskap och sin positiva inställning.  

Westlund (2004b) menar att idrott och sport kan skapa en specifik anda 
kring sporten. Motorintresset i Höljes och i hela kommunen anses vara mycket 
stort och det går inte att undgå att se intresset och andan kring rallycross som 
en framgångsfaktor. Samtidigt råder en så kallad ”Torsbyanda” i kommunen 
(Lönnbring, Dahlgren och Westlindh, 2013), som inte är kopplad till sport utan 
snarare är ett landsbygdsfenomen där kommuninvånare, näringsliv och kom-
munen tillsammans med gemensamma krafter verkar för lokal utveckling.  

Av de 700 ideella krafter som arbetar under arrangemanget kommer 
många utifrån kommunen, och de är enligt motorklubben inga svårigheter att 
samla. En respondent menar att det är, åtminstone inom motorsportvärlden, 
status att vara funktionär vid Rallycross EM i Höljes. För många utflyttade är 
rallycrossveckan också en stor ”hemvändarvecka”, där många kommer hem för 
att träffa familj och vänner. Detta stämmer överens med Ericsson och Vaagland 
(2002) som menar att olika typer av evenemang ofta fungerar som en mötes-
plats för släkt och vänner, för affärsbekanta och för tidigare invånare från orten.  
  

Vilka effekter och vilken påverkan ger Rallycross EM i Höljes på lokalsamhället, kommu-
nen och regionen i stort?  

Vi har genom vår undersökning uppfattat ett antal effekter som Rallycross EM i 
Höljes genererar. Fördelningen mellan de ekonomiska effekterna eller fördelar-
na med ett evenemang delar Andersson (1999) upp i tre delar. Han menar att de 
primära fördelarna är publiken/åskådare som utgör de viktigaste ekonomiska 
deltagarna och som är mottagare av de effekter som skapas av ett evenemang. 
Publikens värdering av ett evenemang bestämmer de ekonomiska effekterna. 
Den andra fördelen av ett evenemang omfattar alla företag som får betalt från 
publiken. I första hand gäller det organisatören, boenden, transportföretag och 
så vidare. Den tredje fördelen utgör insatser och innefattar löner, skatter och 
nödvändig import etcetera. Detta får påverkan på den lokala utvecklingen när 
handeln ökar och omsättningen därmed också ökar.  

Ser vi till de ekonomiska effekterna kan exempelvis lanthandeln i Höljes 
tack vare Rallycross EM ha en fungerande verksamhet året runt. Det är inte 
bara en positiv effekt för lanthandeln och för Höljes i sig, utan också för 
Torsby kommun i stort då deras kommuninvånare i de norra delarna av kom-
munen även får ett visst serviceutbud. Att Finnskoga Motorklubb ständigt arbe-
tar med att förbättra infrastrukturen såsom vägar, internetuppkoppling med 
mera påverkar också bygden positivt. Dels att lokalbefolkningen får ta del av 
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satsningarna och dels för att känslan av att det satsas för en levande lands-
/glesbygd stärks. 

I vissa fall finns exempel på företag som uppstått som en effekt av en id-
rottsförenings verksamhet, vilket vi i föreliggande studie inte har undersökt. I 
dessa fall bidrar idrottsföreningen även till sysselsättningsskapande effekter. 
Dock vet vi att det finns rallycrossteam i kommunen som troligen är placerade i 
området för att ”Höljesbanan” finns just i Höljes.  

När ett specifikt evenemang arrangeras av en förening dras besökare från 
den egna kommunen och även utanför kommunen (Getz, 1997), och med 
koppling till detta så går det att dra paralleller till besöksnäringen. När några av 
de stora idrottsevenemangen som Vasaloppet, Gothia Cup, Vätternrundan och 
Stockholm Maraton studerats lyfts det ofta fram vilka tydliga effekter som sats-
ningarna gett och som enligt Overgaard (2004) har bidragit till ökad sysselsätt-
ning, både inom föreningarna men också inom besöksnäringen. Overgaard sä-
ger att evenemang ofta medför en stor konsumtion av mat, dryck och idrotts-
material som i sin tur medför diverse effekter för föreningar och företag, vilket 
påverkar tillväxten i en region och kan kopplas samman med den sociala eko-
nomi som finns på platsen. Detta är någonting som skulle vara av intresse för 
fortsatta studier för Höljesrallyt och Torsby kommun. Varifrån kommer besö-
karna? Hur mycket pengar spenderar de inom tävlingsområdet, i Höljes och på 
vägen till och från arrangemanget? Vad läggs det pengar på? De 30 000 besö-
kande som kommer till Höljes Rallycross ger ekonomiska avtryck.  

Olika typer av evenemang ger olika mycket intäkter. Enligt Dwyer (2000) 
ger typiska manliga sporter generellt sett mer intäkter och ytterligare en studie 
har visat att konst- och kulturevenemang lockar större publik än andra tillställ-
ningar och evenemang, men genererar inga stora pengar i jämförelse med sport- 
och motorevenemang. Anledningen till att typiska manliga sporter genererar 
mer intäkter är att män är mer rörliga och reser gärna längre för att besöka ett 
idrottsevenemang. Män sägs också spendera mer pengar på plats än vad kvin-
nor gör enligt studien.  

En viktig parameter i motorklubbens arbete är frivilligsektorn och den 
mängd tid och arbete som ledare, aktiva, och funktionärer lägger ner på ideellt 
arbete. Alla frivilliga insatser som görs i samband med ett idrottsevenemang går 
enligt DCMS/Strategy Unit (2000) att omräkna i ekonomiska värden. Något 
som vi finner vara intressant att inkludera i det ovan nämnda förslaget till fram-
tida studie gällande vad Rallycross VM faktiskt bidrar till kommunen och Värm-
land i stort. Det går också att fundera på vilka ekonomiska effekter det skulle 
kunna föra med sig om den ideella ådran skulle försvinna och funktionärer och 
ledning skulle kräva betalt för sina insatser.  

33 
 



Larsson, (2006), menar att den bredd idrottsrörelsen har, med inslag av både 
folkrörelse och tillväxtbransch, innebär att idrottens totala effekter kan vara 
svåra att mäta och svåra att lyfta fram på ett relevant sätt. Samtidigt är de viktiga 
för att kunna visa upp för exempelvis regionala aktörer vad evenemanget egent-
ligen genererar. Frivilliga insatser till exempel genererar både ekonomiska och 
sociala effekter (effekter som berör känslor, frågor kring identitet och samhö-
righet med mera) vilket, enligt Westlund (2004b), medför att stora idrotts-
/sportsevenemang kan bidra till långsiktiga kringeffekter som inte genast är 
synliga för ögat. Och inte tydliga för alla. I vissa fall går det kanske inte att på-
visa hur mycket ett sportevenemang bidragit i kronor och ören, men att det har 
påverkat. En lösning kan vara att dels göra ekonomiska beräkningar/studier 
och komplettera med exempelvis intervjustudie för att fånga de mer mjuka vär-
dena.  

Ser vi till sociala effekter menar Westlund (2004b) att det lokala sociala 
kapitalet stärks på en ort genom idrott och sport, vilket bidrar till skapa förtro-
ende för ideellt arbete, stärka demokratin i samhället, bidra till positiv samhälls-
utveckling och en mer trivsam ort att bo på. Det påverkar ortens identitet och 
attraktionskraft. Vi är helt övertygade om att samtliga parametrar stämmer in på 
Höljes och de skulle kunna förstärkas genom att utnyttja rallycrossanläggningen 
året om (se avsnittet nedan). Detta kan ha effekter både vad gäller att dra till sig 
befolkning, men även att locka till sig nya företag.  

Negativa effekter som kan uppstå vid stora arrangemang är exempelvis 
problem med höjda priser, droger, skadegörelse, stölder, eller besökare som inte 
visar respekt (Getz, 1997 och Braunerhielm, 2006). Det är enligt Brown (1999) 
viktigt att kunna mäta olika grader av påverkan, effekter och relationerna mellan 
besökare och befolkning. I vår undersökning har ingen av respondenterna an-
gett att ”Höljesveckan” är någon belastning, utan tvärtom har de alla överse-
ende med eventuella negativa effekter. De vi samtalat ser arrangemanget som 
något mycket positivt för orten och möjligheter till bland annat samhällsut-
veckling.  

 
Vilka möjligheter och hot står arrangemanget inför? 
 
Nu när arrangemanget har fått VM-status ligger arrangörernas fokus på att ge-
nomföra ett så bra världsmästerskap som möjligt. Nya dörrar kommer att öpp-
nas vilket exempelvis innebär att fler och större sponsorer tillkommer, fler stora 
och kända förare väljer att tävla i Höljes och arrangemanget blir mer mediabe-
vakat. Sammantaget borde detta rimligtvis generera en större publik, om Finn-
skoga Motorklubb väljer att ta emot fler besökare.  
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Ett idrottsevenemang kan ha en turistisk betydelse och vara en dragnings- och 
attraktionskraft som gynnar turismen i en region. Ett evenemang i sig, menar 
exempelvis Brown (1999), kan gynna ett större geografiskt område om man 
också lyckas få besökarna att stanna längre och sprida besökarna ut i regionen. 
Vi ser en potential och utvecklingsmöjlighet i att utveckla och använda arenan 
året om, vilket skulle vara gynnsamt för turismnäringen i kommunen och i lä-
net. Med en åretruntverksamhet skulle det även ges möjligheter till bland annat 
ökat kundunderlag i Höljes, ökade möjligheter till företagsetableringar och en 
positiv samhällsutveckling på orten och i kommunen. Haraldsson (2004) menar 
att idrott och sport utgör en nätverksarena och fungerar som ett av de viktigaste 
hjälpmedlen för en kommun när det gäller att locka till sig företag och ny be-
folkning till en ort. 

Vi har fått den uppfattningen att motorklubbens organisation har idéer 
och drömmar och ser en mängd utvecklingspotentialer gällande arrangemanget, 
dess storlek och arenan i sin helhet. Alltifrån nya vip-loger och kanske förlänga 
arrangemanget med ytterligare en dag till att exempelvis skapa just åretruntverk-
samheter. Mycket handlar förstås om ett heltidsengagemang och investeringar. 
Representanterna för motorklubben säger att de borde söka bidrag och medel 
av olika slag, men att de inte haft tid eller resurser att sätta sig in i det. Även om 
det genom intervjuerna framgår att kopplingen mellan kommunen och Finn-
skoga Motorklubb är bra så finns här en god möjlighet för Torsby kommun 
och Torsby utveckling ab (Tuab) att stötta och hjälpa motorklubben angående 
dessa frågor och utveckla arrangemanget ytterligare. 

Sponsring är vanligt förekommande inom idrottsföreningar men av olika 
omfattning. Hos vissa föreningar förkommer en typ av sponsring i form av 
produkter istället för direkt ekonomiskt bidrag. I Höljes har exempelvis kom-
munen sponsrat med material och arbetskraft till att bygga och utveckla arenan. 
Sponsorer köper också in sig på platser vilket exempelvis medför ytterligare 
biljetter sålda och fler boendebokningar på det lokala värdshuset. Sponsorintäk-
ter till idrottsföreningar är ofta beroende av föreningarnas storlek. En liten för-
ening med litet ekonomisk utrymme, där det mesta arbetet utförs ideellt, har i 
gengäld svårt att finna sponsorer. En större förening, med större ekonomiska 
ramar, och som möjligen genom idrottsprestationer syns i media har lättare att 
locka till sig sponsorer. Enligt Mossberg (1996) menar att ju mer idrot-
ten/sporten syns i media desto mer pengar rör det sig om i sponsorintäkter. 
Detta är något som vi inte har uppfattat som något problem i Höljes, och med 
VM 2014 torde det gå än lättare. Dock kan det ses som ett hot utifrån motor-
klubben och de lokala sponsorerna, att när statusen höjs till VM kan det bli svå-
rare att ha kontroll på vilka aktörer, såsom större sponsorer och företag, som 
”släpps in” på arenan, vilket kan missgynna de lokala sponsorerna. 
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I intervjuerna framkommer en del frågetecken om framtiden gällande Finn-
skoga Motorklubb och dess verksamhet. Bland annat om motorklubben, på 
grund av VM-statusen, kommer bli mer beroende av andra och därmed bli mer 
sårbara än idag? Hamnar de lokala företagarna, sponsorerna och andra lokala 
aktörer i skymundan i och med kommersialiseringen? Kommer priser på bo-
ende, mat, biljetter att öka då det finns större resurser hos de nya, större spon-
sorerna som kan betala mer? Samtidigt som en del respondenter ser farhågor, 
finns även en viss förståelse för om exempelvis en boendeanläggning tar emot 
en stor aktör som kan betala mer än de lokala hyresgästerna gjort under åren. 
För det handlar mångt och mycket om överlevnad för det lokala näringslivet. Vi 
anser dock att det är av betydelse att motorklubben fortsättningsvis på något 
sätt försöker ge de små, lokala aktörerna sin givna plats sedan innan för att bi-
behålla den sammanhållning och anda som finns i bygden och som understöd-
jer Höljesrallyt.  

Finnskoga Motorklubb och Rallycross EM i Höljes har anordnats och an-
ordnas av eldsjälar och brinnande drivkrafter. Vi frågar oss vad händer den da-
gen då syret börjar ta slut och lågan lyser allt svagare? Som situationen ser ut 
idag står inga nya eldsjälar eller krafter på kö som vill engagera sig på höga po-
sitioner inom organisationen, vilket kan ses som ett hot på sikt. Höljes och 
Torsby kommun har problem med en alltmer åldrande befolkning och ungdo-
mar flyttar från Höljes vilket gör det svårt att driva en förening. Det är dock av 
betydelse, och bör läggas stor vikt vid, att de ideella krafterna i bygden också 
ska finnas kvar för att arrangemanget ska kunna leva vidare.  

 

Vad står varumärket Höljes Rallycross EM för? 
 
Idag fokuserar vi i allt större grad på att kommunicera platser genom tecken, 
image, smak och symboler, med hjälp av platsmarknadsföring (Braunerhielm, 
2006 och Von Friedrichs Grängsjö, 2001). I många fall handlar det om att kon-
struera en image eller en symbol för en plats. Vi skapar symbolvärden för att 
skapa specifika karaktärsdrag för platser, vilket blir ett konkurrensmedel i drag-
kampen mellan olika marknader och olika platser (Braunerhielm, 2006 och Me-
ethan, 2001). Dessa symbolvärden är oerhört värdefulla i fråga om reklam, me-
dieexponering och sponsring. Respondenterna i studien anser att varumärket 
Höljes Rallycross är ett välkänt varumärke, med hög status i Värmland, och 
bland de som är motorintresserade i Europa. Organisationen har ett gott rykte 
om sig att vara strukturerad och välorganiserad och som arbetar mycket med 
säkerhet under evenemanget. Arrangemanget har satt Höljes och Torsby kom-
mun på kartan.  
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Torsby kommun förnippas kanske inte alltid först med Höljes och Rallycross 
EM bland människor utanför motorvärlden, är det en respondent som befarar, 
utan kanske snarare med Svennis och Torsby Ski Tunnel. Kanske ligger förkla-
ringen i att Höljes bara är i fokus under en vecka per år? På samma sätt som 
flera orter i Sverige som är förknippade med idrottsföreningar och/eller idrott-
slag använder sig Höljes av sitt ortsnamn i arrangemangets namn. Detta menar 
Aldskogius (1993) och Arnberg & Nilsson (2005) är ett sätt att bidra till att 
stärka ortens identitet. Idrotten och sporten har en stark identitet som kan vara 
en stor resurs för ett samhälle genom sitt marknadsföringsvärde och den at-
traktionskraft som den förmedlar. På det sättet så bidrar idrotten till att skapa 
och konstruera nya identiteter i ett samhälle. Då gäller detta både identiteter för 
lokalboende men också identitet och image för de utomstående besökarna.  

Framgångsrika föreningar bidrar även till att stärka hemorten genom att 
synas i media och att synas på nationella eller internationella arenor (Haralds-
son, 2004). I och med VM-status kommer Höljes att marknadsföras och expo-
neras mer i media än tidigare och också troligen få en större distanspublik som 
får kännedom om platsen Höljes. Det i sin tur kan leda till att fler vill besöka 
rallycrossbanan, Höljes och Torsby kommun.  

Den bild som finns av det ”festande” Höljes, är det inte många av re-
spondenterna som säger någonting negativt om, utan bara konstaterar att det är 
något som finns där. Själva pratar de om att det är familjevänligt, att det är en 
festival och om den stämning som råder under själva ”Höljesveckan”. Undan-
taget är de respondenter som själva inte varit på plats och besökt arrange-
manget. Det skulle vara intressant, och också av betydelse för Finnskoga Mo-
torklubb och Torsby kommun, att göra undersökningar om vilken bild männi-
skor i och utanför regionen har av Höljes Rallycross och Höljes. I vilken ut-
sträckning är varumärket känt? Vad kan göras för att eventuellt stärka varumär-
ket ytterligare, kanske framförallt utanför motorvärlden? Några respondenter 
menar att det är mycket fokus på varumärken i Karlstad, och allmänt på finkul-
tur eller natur. En stark utåtriktad image eller varumärke har betydelse även 
lokalt då det skapar självförtroende och stolthet för föreningen, arrangemanget 
och för platsen Höljes.  
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Utvärdering av  
Rallycross EM i Höljes
Påverkan, drivkrafter och framtidstro

Lotta Braunerhielm, Linda Harkman och Sara Westlindh

Utvärdering av Rallycross EM i Höljes

Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet 
fick under senvåren 2013 i uppdrag av Torsby kommun att utföra en utvärdering 
av Rallycross EM i Höljes. Torsby kommuns målsättning var att kunna påvisa 
betydelsen av rallycrossevenemanget och vilka effekter det har för platsen, men 
även för regionen i stort. Vidare var syftet att undersöka vilka drivkrafter som 
gör att Finnskoga Motorklubb, som arrangerar ”Höljesrallyt” med ideella krafter, 
lyckats med att arrangera ett evenemang som lockar närmare 30 000 besökare 
under några dagar i juli varje år. Utvärderingen genomfördes under hösten 2013 
och har vänt sig till aktörer som på ett eller annat sätt arbetat med eller varit 
påverkade av Höljesrallyt. 

Arbetsrapport 2014:2

Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Arbetsrapport 2014:2

Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling
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