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Björn Hellqvist Konsult AB  

Slututvärderingsrapport 2018-04-18   

”MOTORSPORT FÖR TILLVÄXT” 

          

Colin´s Crest är förmodligen Rally Swedens mest uppskattade tävlingsmoment. För att klara publiktrycket 

på ett säkert sätt byggs det upp särskilda läktare och i linje med miljöpolicyn ordnas busstransporter ut till 

Colins Crest och andra publikdragande Specialsträckor. 

 

1. Inledning 

Enligt Tillväxtverkets beslut om stöd har extern aktör – Björn Hellqvist Konsult AB - anlitats 

för uppföljning och utvärdering av projektet ”Motorsport för tillväxt”. Uppdraget har 

utgjorts av två sammankopplade delar. Del I ”Fortlöpande processutvärdering” omfattar 

en fortlöpande processutvärdering, och del II ”Slututvärdering”, som redovisas i denna 

rapport. Uppdragsgivaren och utvärderaren har varit överens om att prioritera del I. 

Uppdragets genomförande 

Processutvärderingen har pågått kontinuerligt under hela projektperioden, med naturliga 

avstämningsmöten i samband med dels inlämnande av lägesrapporter, dels 

uppföljningsmöten efter de tre rallytävlingar med tillhörande kringarrangemang som 

genomförts under projektperioden.  

Under projektperioden har utvärderaren genomfört intervjuer och bearbetning av 

projektrapporter vid två tillfällen, vilket – tillsammans projektledningens egenvärdering 

av projektets genomförande – har sammanställts och redovisats i två delrapporter, vilka 

redovisats tidigare.  
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Uppdragets andra del ”Slututvärdering” (som utgörs av både en ”summativ” och 

”formativ” ansats) har sammanställts och stämts av mot uppställda mål och fastställda 

indikatorer. Utvärderarens bedömning, slutsatser och rekommendationer baseras på 

genomförda intervjuer, tillgänglig dokumentation i form av lägesrapporter, artiklar i 

media och utgivna Rallymagasin, samt slutlig avstämning av projektledarens 

egenvärdering i samband inför inlämnandet av projektets slutrapport. 

 

2. Sammanfattande bedömning 

Projektet har genomförts i allt väsentligt enligt fastställd plan. Den samlade bedömningen av 

hur projektet genomförts (processutvärdering) hamnar på ”mycket väl godkänt”, baserat i första 

hand på genomförda intervjuer och promotorns fortsatt positiva omdöme om tävlingen och inte 

minst dess kringarrangemang. 

Måluppfyllelsen hamnar även den på en mycket hög – om än svårbedömbar – nivå. Flyttningen 

av rallyts centrum och därmed stor del av dess kringaktiviteter till Torsby har skapat nya 

möjligheter att utveckla såväl tävlingsarrangemanget som olika typer av kringaktiviteter. 

Samspelet mellan projektledningen och nätverket av lokala och regionala aktörer har fungerat 

väl och nya kringaktiviteter har utvecklats och lanserats. ”Säkerställandet av en årlig deltävling 

till Värmland” som var ett av fem delmål har i sig skapat förutsättningar för en fortsatt positiv 

utveckling av besöksnäringen, inte minst i norra Värmland. 

Frågan om hur man kan mäta och följa upp projektets delmål ”att öka antalet besökare och öka 

antalet andelen besökare som förlänger vistelsetiden, med särskilt fokus på utländska besökare” 

har belysts under de intervjuer som genomförts. Intervjusvaren indikerar svårigheterna att utan 

omfattande enkät- eller intervjuinsatser att direkt kunna beräkna de turistekonomiska 

effekterna av hela eventet. (De metodmässiga utmaningarna att mäta turistekonomiska effekter 

kommenteras i avsnitt 3.2.1 nedan). 

 

3. Utvärderarens reflektioner och rekommendationer 
 

3.1  Processuppföljning 

Mål och medel 

Flertalet direkt berörda aktörer och intressenter i projektet har haft en mycket klar bild av hur 

avgörande frågan om rallyts framtida lokalisering varit, såväl inför som under hela 

projektperioden. Delmålet ”Säkerställandet av en årlig deltävling till Värmland” har för de flesta 

aktörerna uppfattats som huvudmålet, medan i första hand Tillväxtverket har betonat det 

övergripande målet ”ökad tillväxt (fler gästnätter och ökat förädlingsvärde) hos små och 

medelstora företag”.  

Uppföljningsarbetet har tydligt illustrerat ”mål/medel”-fenomenet, där vissa aktörer betraktat 

delmålet om säkerställande av rallyt till regionen som ett huvudmål och ökad turistomsättning 

som ett medel (näst intill som en förutsättning) för att övertyga ytterst ansvariga för rallyt om 

regionens möjligheter att långsiktigt kunna härbärgera en deltävling inom rally-VM.  

I beslutet från juli 2015 om stöd till projektet noterades också följande; 



 

 
3 

 

”Värdet av att få arrangera vinterdeltävling i Rally-VM synliggörs av den enormt starka 

uppbackning som potentiella konkurrenter till Rally Sweden får på nationell nivå i länder som 

Kina, Ryssland och Canada”.  

Genom att hela frågan kan ses som en ömsesidig och positivt förstärkande mål-medelfråga 

uppkommer inga påtagliga risker för några egentliga målkonflikter.  

I projektets slutrapport anges att det ”har skett en intressant utveckling av nya 

målgruppsanpassade kringprodukter, bland vilka kan nämnas möjligheten att prova på ECO-

drivning, samt att testa rallykörning i avancerade spelsimulatorer”. Utvärderaren delar samtidigt 

projektledningens bedömning ”att det finns mycket goda förutsättningar att utveckla och 

implementera helt nya publiktjänster” och att ”Flytten av rallyt norrut och de positiva beskeden 

om rallyts framtida lokalisering ger fler aktörer naturliga möjligheter att hitta nya produkter och 

koncept (affärsmöjligheter)”. 

Samma typ av bedömning ligger som grund för de satsningar som skett och planeras i både 

Torsby och Sunne. Inför 2018 års arrangemang konstaterade man att ”Rally Sweden är ett av de 

viktigaste evenemangen för besöksnäringen i Sunne och ett fönster mot hela världen med 

miljontals tittare”, därför satsade Sunne kommun tillsammans med Fryksdalens Sparbank, 

Selma Spa+ m.fl. extra medel för att dels värna den populära Vargåsensträckan med Colin Crest, 

dels vidareutveckla kringaktiviteter i Sunne. 

I RallyMagazine 2018 diskuteras vad Rally Sweden betyder för Värmland. Kommunstyrelsens 

ordförande i Torsby menar att ”Rallyt har jättestor betydelse inte bara för oss i Torsby utan för 

hela Värmland”. Hon lyfter också fram att ”många små föreningar och ungdomar får möjlighet 

till ett extra tillskott av pengar genom att erbjuda olika typer av service i samband med rallyt” 

 

 

I direkt anslutning till målområdet har Torsby kommun, tillsammans med Swecon, byggt en arena som 

kan användas även för andra arrangemang än Rally Sweden. 
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Slutsatser och rekommendationer 

 Det är en lång rad små aktörer som har nytta av evenemanget i nuvarande skick (mindre 

boendeanläggningar, privata rumsuthyrare, lokal handel etc.). De flesta av dessa har små 

möjligheter att delta i särskilda seminarier etc. De föredrar förmodligen att framtida dialog 

samordnas med andra lokala frågor där kommunens näringslivsstödjande funktion fångar 

upp de specifika frågor som rör rallyarrangemanget. 

 

 Möjligheten för utveckling och lansering av nya tjänster och aktiviteter förutsätter att det 

finns aktiva entreprenörer på plats eller att det finns nya entreprenörer som ser 

affärsmöjligheter i samband med att rallyt genomförs. För att stimulera en sådan 

utveckling krävs att rallyarrangören och de lokala näringslivsstödjande aktörerna fortsatt 

aktivt informerar om de praktiska förutsättningar som gäller (bland annat gällande regler 

för användning av officiella logotyper etc.) och hur det ser ut kring andra stora rally-

evenemang. 

 

3.2 Resultatanalys 

Projektets övergripande mål var formulerat som ”ökad tillväxt (fler gästnätter och ökat 

förädlingsvärde) hos små och medelstora företag inom dels besöks- och upplevelseindustrin, 

dels fordonkomponentindustrin.” För att precisera det övergripande målet användes fem 

delmål. I tabellen nedan listas målen, med en kortfattad bedömning av om och i vilken grad 

respektive mål uppfyllts. 

Mål ”Resultat” 
Ökad tillväxt (fler gästnätter och ökat 
förädlingsvärde) hos små och medelstora företag 
inom dels besöks- och upplevelseindustrin, dels 
fordonkomponentindustrin.(Övergripande mål) 

Har uppnåtts, men svårt att kvantifiera. 
Fordonskomponentindustrin har fallit bort (se 
nedan). 

Öka antalet besökare och öka andelen besökare 
som förlänger vistelsetiden, med särskilt fokus på 
utländska besökare 

En positiv volymutveckling har skett i 
försäljning av entrébiljetter, loginätter samt 
VIP-paket. Andelen utländska gäster är svår att 
exakt utläsa i volymsiffror men arrangören 
anser 

Utveckla dels nya rallytjänster med fokus på 
paketering av resor, boende, entréer, dels nya 
kringaktiviteter/upplevelser under rallydagarna 

Har uppnåtts med särskilt goda resultat 
avseende paketering och nya digitaliserade 
publiktjänster. 

Utveckla BizWeek till ett ”fordonsindustrins 
Almedalen” 

 

Har inte uppnåtts på grund av att sam-
arbetspartnern Fordonskomponent-industrin 
drog sig ur samarbetet. Har ersatts med 
utveckling av företagsaktiviteter i Torsby och 
Sunne. 

Säkerställa lokaliseringen av en årlig deltävling 
till Värmland 

Under våren 2016 tecknades nytt VM-avtal för 
åren 2017-2019. 

Kvalitetssäkra och förmedla kunskapen och 
erfarenheterna av att arrangera och utveckla 
årliga stora internationella idrottsevenemang 

Har uppnåtts, särskilt avseende återkoppling 
och spridning till direkt medverkande företag 
och organisationer. 

 

Några av målen och hur de kan utvärderas diskuteras mer ingående i följande avsnitt. 
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3.2.1 Hur kan man mäta turistströmmar och det turistekonomiska värdet av stora 

idrottsevenemang 

Enligt den vetenskapliga översikt av idrottsrörelsens samhällsnytta som Riksidrottsförbundet 

publicerat (FoU-rapport 2017:1) har evenemangssektorn ”upplevt en explosiv tillväxt de senaste 

decennierna” där inte minst idrottsevenemang allt oftare har angetts som huvudsaklig 

reseanledning. Rapporten understryker samtidigt att det förutom den ekonomiska dimensionen 

innehåller evenemangen viktiga sociala dimensioner i form av identitets- och nätverksskapande 

effekter. En tredje dimension som måste beaktas är miljöpåverkan. 

Rally Sweden motsvarar väl den vanligaste definitionen1 av evenemang genom att (1) är 

avgränsat i tid och rum, (2) har ett bestämt innehåll, och (3) har avsändare och mottagare. 

Samtidigt kan vi notera att Rallyevenemanget är ett dynamiskt evenemang. Ett särskilt 

intressant kännetecken för Rally Sweden är att det är ett årligen återkommande megastort2 

publikevent. 

Tidsmässigt har evenemanget vuxit genom de kringaktiviteter som utvecklats successivt. Från 

att ursprungligen varit koncentrerat till de tre tävlingsdagarna har det vuxit till en hel vecka. 

Genom utvecklingen av hela evenemanget påverkas även sammansättningen av avsändare och 

mottagare. Utöver arrangören av rallytävlingen har värdkommunerna utvecklat sin roll som 

avsändare och det finns allt fler mottagare (och målgrupper).  

Mätning av gästnätter och ökat förädlingsvärde 

En utmaning i utvärderingsarbetet har redan från början varit hur man kan följa upp och 

utvärdera det övergripande målet ”ökad tillväxt (fler gästnätter och ökat förädlingsvärde) hos 

små och medelstora företag inom dels besöks- och upplevelseindustrin, dels 

fordonkomponentindustrin”, samt delmål 1 att ”öka antalet besökare och öka andelen besökare 

som förlänger vistelsetiden, med särskilt fokus på utländska besökare”. 

Frågan om hur man kan och bör mäta effekterna av arrangemang som Rally Sweden är väsentlig. 

Det har under en lång tid gjorts kontinuerlig mätning av antalet gästnätter, den s.k. 

Inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik och som redovisar uppgifter 

om boende på kommersiella anläggningar i Sverige (hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt 

förmedlade privata stugor och lägenheter samt camping). Statistiken publiceras på länsnivå, 

men kan brytas ned till låg regional nivå. 

I de s.k. Turistsatelliträkenskaper/Tourism Satellite Account (TSA) mäts turismens effekter på 

ekonomi, export och sysselsättning i Sverige. Satellitkontot mäter värdet av såväl svenskars som 

utländska resenärers direkta konsumtion av svenska varor och tjänster. 

                                                           
1 Se t ex Andersson, Larsson & Mossberg (2009), ”Evenemang: Från organisering till utvärdering”. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
2 Definitionen av megaevent med avseende på omfattning varierar. Vanligast är att beräkna den direkta 
ekonomiska effekten. I den enda mer omfattande beräkningen av Rally Swedens ekonomiska effekter 
(se ”Evenemang i strålkastarljuset” Cerut, Karlstads universitet, Daniel Karlsson 2003) anges att 2003 års 
rally genererade ett inflöde om 35,5 miljoner kronor. 
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En grundfråga i den aktuella uppföljningen av vilka turistekonomiska effekter som Rally Sweden 

genererar är ju hur man får fram nettoeffekten, dvs. den ökning som evenemanget ger i 

förhållande till den beläggning eller omsättning som man annars skulle ha haft. 

Under rallyveckan 2017 hade t ex Karlstad mycket hög beläggning trots att rallyts centrum 

flyttats norrut, detta tack vare en samtidig stor dryckesmässa (Deli-mässan). Som exempel på 

hur statistiken kan slå angav VD för Visit Värmland i en intervju med utvärderaren 2017 följande; 

”Torsby kommun hade ca 4 200 färre gästnätter under första kvartalet 2017 jämfört med Q1 

2016. Samtidigt slår Branäs siffror så hårt att det är svårt jämföra år för år. Sunne hade 2 800 

färre gästnätter Q1 17 vs Q1 16. Karlstad hade under samma period 7 000 fler gästnätter. Om vi 

kikar specifikt på februari 2017 så ökade antalet gästnätter i Värmland med 6 % jämfört med 

februari 2016. Det motsvarar 6 400 fler gästnätter (då exkluderas privat icke kommersiellt 

förmedlade stugor och privatboenden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekterna för besöksnäringen av ett eller flera samtidiga stora events kan uppstå i vidare cirklar 

än den eller de orter som står som värd för arrangemanget. I kartan som redovisas nedan har 

Rally Swedens specialsträckor lagts in för hand med blå färg, vilket indikerar att arrangemangets 

huvudsakliga aktiviteter ligger nor om Region Värmlands huvudort Karlstad. 

Boendet är koncentrerat till huvudorterna Torsby, Hagfors, Sunne och Karlstad, vilket 

symboliseras med      . Runt huvudorterna finns det många små boendeanläggningar (och andra 

företag, främst handelsföretag) som får ökad beläggning tack vare Rally Sweden.        

          markerar andra större orter med boendeanläggningar som får en påtaglig ökning av sin 

beläggning, direkt eller indirekt av Rally Sweden.  

När vi har fullt hänvisar vi till och vet att hotellen utanför 

Karlstad fylls på. 

Hotelldirektör Lotta Kruse Scandic Winn i Karlstad. Juni 2016 

 

 

I en utvärdering av Svennis Cup 2009 uppskattades antalet besökare ha uppgått till 

cirka 2 300 och antalet gästnätter till drygt 5 000. Cupen bedömdes ge ett samlat 

direkt inflöde av ekonomiska medel (bruttointäkter som i huvudsak hamnar hos 

arrangören, besöksnäringsföretagen och handeln) som beräknades uppgå till  

• 2,3 – 2,9 miljoner kronor för Torsby  

• 1,3 – 1,7 miljoner kronor för Värmland  

• 0,5 – 0,7 miljoner kronor för Sverige 
 

Källa : Björn Hellqvist Konsult AB 

Poängen med uppställningen är att den visar den uppskattade effekten för 

värdkommunen Torsby, värdregionen Värmland och riket.  

I en mer detaljerad utvärdering av Rally Swedens turistekonomiska effekter skulle på 

motsvarande sätt effekterna för huvudorterna Torsby, Hagfors, Sunne och Karlstad, 

Region Värmland och Norra Mellansverige kunna analyseras. 
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Sammanfattning  

1. Det går inte med någon större säkerhet att mäta det totala antalet gästnätter via offentlig 

statistik (här saknas stor del av privatuthyrningen) 

2. Det är svårt att mäta nettoeffekten avseende antalet gästnätter (hur stor är 

undanträngningseffekten?) via offentlig statistik 

3. Det stora antalet besökande med behov av övernattning tillgodoses i hög utsträckning via 

privat uthyrning, som är svårt att mäta, samt ökad beläggning på boendeanläggningar på 

relativt stort avstånd från rallyts huvudattraktioner i form av specialsträckor m.m. 

4. För att kunna uppskatta vidareförädling (av gästnätter och dagbesök) krävs ingående 

kartläggning av såväl boendeanläggningarnas utbud, som t ex eventföretagens utbud och 

dess omsättning (och hur det utvecklats under projektperioden). 

5. Med de praktiska förutsättningar som stått till buds får därför utvärderingen av 

måluppfyllelsen baseras på dels de olika egenvärderingar3 som inhämtats under 

projektperioden, dels de samlade bedömningar som framkommit i samtal med 

branschföreträdare och kommunala företrädare. 

6. Hög grad av försiktighet i tolkningen av uppskattad måluppfyllelse avseende antalet 

besökande anmodas. 

3.2.2 Målet om lärande och resultatspridning 
I delrapport 1 (TVV rapport 0228) menar Sweco - som fick uppdraget av Tillväxtverket att 

genomföra den löpande utvärderingen av Tematiskt mål 3 ”Öka konkurrenskraften hos små och 

medelstora företag” - att ”flertalet projekt inte genomförs enligt plan, att de i stor utsträckning 

utgår från beprövade metoder snarare än att bedriva experimentell verksamhet”. Det innebär – 

enligt Sweco – att ”de har begränsade förutsättningar att bidra till lärande”. 
 

I projektets slutrapport anges att målet har uppnåtts och att närmats berörda parter (små och 

medelstora företag) kontinuerligt har fått återkoppling. Detta styrks av de intervjuer som 

genomförts tidigare under projektet. Det har vidimerats i samtal med bokningsansvarig i 

rallyorganisationen, som sett många konkreta exempel på hur särskilt de mindre 

boendeanläggningarna har lärt av föregående års arrangemang och anpassat servicenivån till de 

krav som särskilt utländska gäster ställer. 

Slutsatser och rekommendationer 
 Erfarenheterna från projektet ”Motorsport för tillväxt” ligger inte i linje med Swecos uppfattning 

om att projekten inte jobbar experimentellt. Tvärtom har projektet skapat och vidareutvecklat 

nya paketlösningar och nya upplevelsetjänster.  

 Projektet har bidragit till ökad internationalisering och ett direkt lärande kring behovet av 

kundanpassning. 

 Små och medelstora företag har genom sina begränsade resurser störst motivation och 

möjligheter att delta i projektaktiviteter som upplevs vara av direkt värde för varje enskilt företag 

 Störst lärandeeffekt nås om erfarenheter (positiva och negativa) återförs direkt till företagen eller 

via de kommunala näringslivsorganisationerna. 

 Spridning av erfarenheter till arrangörer av andra lokala, regionala och nationella storskaliga 

evenemang kan förstärkas. På regional nivå kan Region Värmland och Värmlands idrottsförbund 

ta vara på de erfarenheter som vinns vid varje års rallyarrangemang. På nationell nivå är 

Riksidrottsförbundet och SISU den naturliga parten för att förstärka erfarenhetsspridningen. 

 

                                                           
3 Genom att Rally Sweden AB bokade upp de stora boendeanläggningar från och med 2017 kan man följa t ex 
utvecklingen av bokningar från utlandet, vilken visar en kraftig ökning de kommande åren. 
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3.2.3 Arbetet med de horisontella kriterierna 

Miljö 
En internationellt uppmärksammad del av Sweden Rally och dess kringaktiviteter är 

vidareutvecklingen av ett ”miljövänligt rally”. Utvecklingsarbetet har under den senaste tiden 

skett i samarbete med SUEZ Recycling och följer en handlingsplan med sju huvudpunkter, med 

allt från riktade utbildnings- och informationsinsatser till inte minst besökande, via begränsning 

av transporternas miljöpåverkan, fram till utvärdering efter varje års evenemang.  

Det har även skett en intressant utveckling av nya målgruppsanpassade kringprodukter, där 

möjligheten att prova på ECO-drivning sticker ut.   

Jämställdhet 
Projektledningen och bokningsansvariga gör bedömningen att ledningen av de 

besöksnäringsföretag som man samarbetat med är relativt jämnt fördelad mellan män och 

kvinnor. Ett förhållande som det samtidigt projektledningen haft svårt att - på ett naturligt och 

fruktbart sätt – se och använda som ”verktyg” för att nå projektmålen. Genom att 

Fordonskomponentgruppen (FKG) drog sig ur samarbetet föll möjligheterna att bygga vidare på 

FKG´s arbete med kvinnliga VD-ar i den mansdominerade industrin bort. 

Slutsats och rekommendation 

Enligt Swecos utvärdering använder en femtedel av projekten de horisontella kriterierna som 

verktyg för att nå sina projektmål. Projektet ”Motorsport för tillväxt” mycket aktivt använt det 

horisontella kriterier miljö som verktyg. Däremot har man inte använt kriteriet jämställdhet på 

motsvarande sätt. I slutrapporten lyfter man fram ett intressant exempel på en kvinna som 

spelat en mycket aktiv roll i samarbetspartnern MC Ratten. I Rallymagasinet 2018 finns ett annat 

intressant exempel där rallysystrarna Klara & Magda Andersson exponeras i n två sidor lång 

artikel. Båda systrarna har som framtidsdröm att bli förare (och således heltidsproffs) i 

Rallycross-VM. 

För framtida utveckling av Rally Sweden och andra stora internationella motortävlingar (samma 

sak gäller oberoende av idrott) kan fördjupad kunskap om och förståelse för bland annat 

genusstrukturer bidra till såväl ökad jämställdhet som bättre evenemang. 

 

 

Båda systrarna har 

som framtidsdröm 

att bli förare (och 

således heltids-

proffs) i Rallycross-

VM. 
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3.4 Indikatorer och effektanalys 

I delrapport 1 (TVV rapport 0228) har Sweco  sammanfattat hur programmen – varav Norra 

Mellansverige utgör ett av åtta regionala program – och de enskilda projekt som beviljats stöd 

försöker bidra till ökad konkurrenskraft. Sweco har identifierat fyra olika sätt i de beviljade 

projekten.  

Kategori 1: SMF tar direkt del av stöd som erbjuds i projekten 

Kategori 2: Projektägarna förändrar sin löpande stödverksamhet, avser t ex ALMI 

Företagspartner m.fl.) 

Kategori 3: Förändringar i företag till följd av någon form av generell investering eller 

marknadsföringsinsats som ökar efterfrågan på företagets varor eller tjänster i 

programområdet 

Kategori 4: Förändringar i företag som ej direkt tar del av stöd men vilka påverkas av 

utvecklingen i de företag som fått stöd genom så kallade spridningseffekter 

En stor del av de SMF som finns upptagna i projektredovisningen för ”Motorsport för tillväxt” 

som företag som fått stöd (annat än ekonomiskt stöd) har en direkt eller tydlig indirekt koppling 

till besöks- och upplevelseindustrin. Genom sin deltagande i projekten har de fått  

A. ökad efterfrågan via de ”investeringar” i marknadsföring och paketering som 

projektägaren genomfört (jfr kategori 3) 

B. ökad kunskap och insikt om paketering vilket bidrar till en ökad konkurrenskraft 

Ett stort antal företag som inte tagit direkt del av stödet har skaffat sig ökade kunskaper och 

kontakter (jfr kategori 4 med dess spridningseffekter) som ökar även deras konkurrenskraft. 

I det operativa programmet för Norra Mellansverige (NMS) beskrivs regionens goda 

utvecklingsmöjligheter inom exempelvis besöksnäringen, kreativa och kulturella näringar. 

Projektet ”Motorsport för tillväxt” måste enligt utvärderarens uppfattning bedömas ha på ett 

påtagligt sätt ha bidragit till ökad konkurrenskraft hos besöks- och upplevelseindustriföretagen 

och därmed tagit vara på och lagt en god grund för fortsatt utveckling och tillväxt. Detta inte 

minst mot bakgrund av de ökade internationella kontakter som projektet bidragit till. 

I programmet för NMS finns även en skrivning om ”en potential för att öka innovationstakten i 

regionens små och medelstora företag”. En viktig faktor för detta är att, tillsammans med 

entreprenörskap, förmågan att ta till sig ny kunskap och omvandla den till kommersialiserbara 

varor och tjänster. Genom att många SMF inom besöksnäringen inte har tillgång till alla 

nyckelkompetenser bland sina medarbetare är man beroende av att finnas i eller ha naturliga 

kontaktvägar etablerade med relevanta kunskapsnätverk. Även avseende denna 

utvecklingspotential bedöms projektet ”Motorsport för tillväxt” ha lagt en god grund för fortsatt 

framtida utveckling, där kommunernas näringslivsfunktioner kan spela en än mer aktiv roll. 


