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Sammanfattning 

Att ha förståelse för de ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna 

turismutveckling kan ha på ett samhälle är viktigt för att kunna ta kloka beslut och 

undvika eventuella bakslag. Syftet med studien var att göra en samhällsanalys av de 

samhällseffekter en sportattraktion kan ge. Fallet som undersöktes var Scandinavian 

Raceway, en motorbana i Anderstorp. Den data undersökningen baserades på erhölls 

genom datatriangulering. Tre enkätundersökningar samt två intervjuer genomfördes 

under november månad 2015. Undersökningen visade att Gislaveds kommun hade 

gynnats socioekonomiskt på många vis av en utveckling av sportattraktionen. 

Framförallt genom ökad ekonomisk aktivitet i kommunen så som ett ökat antal 

företag och arbetsmöjligheter. Samt att Gislaveds kommun hade blivit en mer 

attraktiv plats att bo och leva på. Däremot hade närmiljön blivit lidande till viss del 

då motorsport genererar höga ljudnivåer och koldioxidutsläpp.  
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1 Inledning 

Semestrar är idag något som ses som en essentiell del i en modern livsstil.  Samtidigt är 

sport förknippat med önskvärda egenskaper så som hälsa, fitness, skönhet och 

prestation. Därför är det inte är konstigt att de två fritidsaktiviteterna sammanfaller 

(Norman & Cusack, 2011) och benämns sportturism. Sportturism definieras som en resa 

iväg från hemmet som inkluderar alla former av aktivt och passivt deltagande i 

sportaktiviteter. En sportturist definieras således som en person som reser med 

anledning av sitt sportintresse. Genom att antingen se på sporten, eller utöva den på 

tävlingar eller av rekreationssjäl (Ritchie & Adair, 2004). 

 

Sportrelaterat resande har ökat under en lång tid (Funk & Bruun, 2007). Det beror på 

flera faktorer. Dels populariteten med stora event så som OS och VM som attraherar 

många åskådare, och dels på en framträdande hälsotrend som gör att turister vill vara 

aktiva och delta i sport även på semestern. Ofta planeras en resa runt ett event, eller ett 

sportintresse och turisten anpassar annat så som boende, transport och aktiviteter efter 

intresset (Green & Chalip, 1998). Länder och städer runt om i världen har länge sett 

stora event som ett användbart verktyg för ekonomisk utveckling samtidigt som det ger 

ett internationellt erkännande (Tyson, et al, 2005). 

 

Att vara värd för ett större event sätter stor press på tillfredsställande anläggningar, 

infrastruktur och andra faciliteter (Pillay, et al, 2009). De fördelar som stora event ger 

fokuserar därför på att samhällen återupplivas samt ökade turismintäkter. Regeringar 

och organisationer ser också fördelar i att turisterna ser möjligheten att utforska 

närområdet samt den lokala kulturen och kulturarvet. Det har bidragit till att 

turismspecialister är överens om att sportturism kan användas för att stärka ett lands 

nationella och kulturella identitet (Tyson, et al, 2005). 

 

Mycket av den forskning om sportevent som finns kommer från området för 

turismstudier vilket grundar sig i att ett event anses vara en turistattraktion (Mackellar, 

2013). Majoriteten av forskningsresultaten visar att event genererar positiva 

ekonomiska effekter i samhället (Huang, et al, 2013).  Stora sportevent lockar mängder 

av nationella och internationella besökare. Genom ett ökat turismflöde betraktas eventet 

kunna leda till ekonomisk tillväxt och utveckling av samhällen. Till exempel genom 

ökade inkomster, fler arbetstillfällen, minimering av inflation samt förstärkning av en 
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stads, en regions, eller ett lands status (Kim, et al, 2015). Dessutom kan ett sportevent 

öka sammanhållningen i samhälle och känslan av stolthet av att komma från platsen där 

eventet hålls (Mackellar, 2013). Event kan även bidra till starkare samhällsimage och 

främja politiskt befästande (Kim, et al, 2015). Stora sportevent ger också värdsamhället 

mediabevakning och PR (Hall, et al, 2009). Vidare menar Hall, et al (2009) att ett event 

kan kosta samhället pengar om nybyggda sportanläggningar inte används efter eventet 

då de fortfarande måste underhållas. Utöver de ekonomiska effekterna innebär ofta ett 

stort event att infrastrukturen i samhället rustas upp (Hall, et al, 2009). Trots de positiva 

samhällseffekterna av sportevent kan event och dess besökare också ha negativa 

effekter. Till exempel kan sportevent skapa oordning i samhället, öka säkerhetsbehovet 

och öka risken för trafikstockningar (Kim, et al, 2015).   

 

Motorsport är en väldigt bred sport som omfattar många kategorier av racing. De två 

största huvudkategorierna inom motorsport är motorcykel och fordon med fyra hjul 

(Dingle, 2009). Motorsport är en sport som kännetecknas av höga hastigheter och hög 

ljudnivå men motorsport anses även vara hedonistiskt och glamoröst. För vissa är 

motorsport väldigt tilltalande medan andra istället menar att sporten är motbjudande. 

När ett motorsportsevent hålls i ett samhälle är det därför inte förvånansvärt att det 

uppstår olika reaktioner (Ritchie & Adair, 2004). Effekterna av motorsportevent skiljer 

sig inte nämnvärt från andra sportevent och visar också, i likhet med andra sportevent, 

att den främsta positiva effekten är det ekonomiska bidraget som samhället erhåller 

genom ökad turism. De negativa effekterna som motorsportevent bidrar med 

kännetecknas av nedskräpning, ökad ljudnivå, vägdamm samt svårare att få tillgång till 

sitt hem (Mackellar, 2013). 

 

1.1 Problemformulering 

Forskningen som berör samhällseffekterna av sportturism har till största del fokuserats 

på sportevent (se Huang, et al, 2013; Mackellar, 2013; Kim, et al, 2015). Eventen som 

forskningen behandlar arrangeras oftast endast en gång i ett samhälle men trots det kan 

effekterna bli stora och långtgående. Det som saknas idag är forskning i ämnet hur 

sportturism som finns tillgänglig året runt kan påverka ett samhälle och vilka effekter en 

sådan attraktion kan ge. Det här arbetet bidrar med kunskap i området och en början till 

att fylla hålet i forskningen. För att kunna göra just det har vi valt att applicera de 
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etablerade teorierna om turismutvecklingens effekter på en sportanläggning i ett litet 

industrisamhälle på landsbygden. Nämligen Anderstorp i Gislaveds kommun. 

 

Sportanläggningen i Anderstorp är en motorbana som är känd som Scandinavian 

Raceway.  Det finns en mängd viljor och utredningar har gjorts om hur Scandinavian 

Raceway skulle kunna utvecklas. Bland annat för att möta de miljökrav som ställts på 

verksamheten (Gislaved.se, 2013; Gislaveds kommun, 2014, a). Målet med vår 

utredning är att undersöka hur en utveckling av anläggningen hade påverkat samhället. 

Valet att inte fokusera på rådande tillstånd för verksamheten eller hur hanteringen av 

miljöproblemen ska lösas motiverades med en vilja att se bortom problemen. Istället 

ville vi undersöka om en utveckling av anläggningen skulle vara positiv eller negativ på 

kommunal nivå. Arbetet bidrar med en ny infallsvinkel i en långvarig diskussion om 

motorbanans framtid. Där vi utgått från att en utveckling skett och att man kunnat 

utveckla verksamheten. Dels för turister men även för företag och invånare i 

kommunen.  

 

Utredningen kan användas av Gislaveds kommun som ett beslutsunderlag men även av 

lokala företag och inte minst Anderstorps Racing Club, som idag är arrendator av 

anläggningen. Arbetet har även utformats för att andra mindre kommuner, regioner eller 

samhällen ska kunna använda undersökningarna och resultaten i beslut angående en 

eventuell utveckling av en sportattraktion. Där man är intresserad av att veta vilka 

effekter utvecklingen skulle kunna ge. 

 

1.2 Frågeställning 

Vilka samhällseffekter kan utveckling av en sportattraktion ge ett samhälle? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att, utifrån ett givet framtidsscenario, göra en samhällsanalys över 

vilka samhällseffekter en utveckling av en sportattraktion skulle kunna ge ett samhälle. 

 

1.4 Avgränsning 

Inom ämnet sportturism har vi genom en fallstudie valt att avgränsa oss till 

Scandinavian Raceway, motorbanan i Anderstorp. Trots att motorbanan ligger i gränsen 
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mellan Gislaveds kommun och Gnosjö kommun, samt är en angelägenhet för hela 

Gnosjöregionen, valde vi även att göra en geografisk avgränsning till Gislaveds 

kommun. Trots avgränsningen anser vi dock att resultaten av undersökningarna kan 

återspeglas i kringliggande kommuner i Gnosjöregionen.  
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2. Metod 
 

Undersökningen är gjord utifrån forskningsstrategin fallstudier där vi valde att ha en 

deduktiv ansats och använda oss av datatriangulering. Användandet av en deduktiv 

ansats innebär att alla våra undersökningar var teoribaserade. Anledningen till valet av 

deduktiv ansats var att vi ville testa de grundläggande turismvetenskapliga teorierna om 

hur turismutveckling påverkar och förändrar ett samhälle. En översikt av tidigare 

forskning inom området för sportturism och turismutveckling gjordes. Utifrån 

översikten skapades de teoretiska kategorierna som ligger till grund för 

undersökningarna. Att göra en fallstudie innebär att man fokuserar på ett specifikt fall 

eller en undersökningsenhet och undersöker och redogör för det som utmärker fallet. 

Målet är att koncentrera sig på ett fall för att få insikter som kan få vidare konsekvenser. 

En fallstudie syftar till att ta reda på något om det generella genom att undersöka ett 

enskilt fall. Något som utmärker en fallstudie är att målet för studien är något som 

existerar i verkligheten och är inget som forskaren hittat på och kan kontrollera 

(Denscombe, 2009). Bakgrunden till valet av fallstudien Scandinavian Raceway var ett 

tips från en bekant i Gislaveds kommun som menade att en utredning om vad en 

framtida satsning skulle innebära för kommunen behövdes. Eftersom kontinuerlig 

kontakt har upprätthållits med denna person under processen skulle man kunna säga att 

fallstudien är gjord som ett informellt uppdrag. 

 

Tillsammans med resterande resultat av fallstudier och andra forskningsstrategier som 

använts i ämnet kan resultaten generaliseras och appliceras av andra samhällen och 

regioner. Samtidigt som Gnosjöregionen präglas av industrier och företagsamhet ligger 

den avsides, geografiskt sett, en bra bit från närmaste storstad. Därför kan resultaten av 

studien generaliseras och användas av andra mindre samhällen och kommuner som har 

planer på att utveckla någon medelstor till stor sportattraktion. 

 

För att undersöka ett fall uppmuntrar strategin användningen av flera olika metoder och 

källor till information och data (Smith, 2010). I vår undersökning har vi använt oss av 

datatriangulering via enkätundersökningar och intervjuer. De använda metoderna 

beskrivs i detalj längre ner. När man triangulerar undersöks det givna ämnet eller 

fenomenet ur flera olika perspektiv. Fördelen med triangulering är att uppnå större 

förståelse för ämnet eller fenomenet genom att studera det utifrån olika infallsvinklar. 

Datatriangulering innebär att flera olika informationskällor används för att öka 
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validiteten (Denscombe, 2009). För att kunna göra en samhällsanalys ansåg vi att vi inte 

enbart kunde fokusera på en intressentgrupp utan det krävdes flera infallsvinklar, vilket 

motiverade valet av informanttriangulering. Informanttriangulering innebär att den 

insamlade data från flera olika informanter jämförs (Denscombe, 2009). Vi utformade 

därför en simpel aktörskarta över olika betydande intressenter som skulle beröras av 

turismutveckling. De intressentgrupper vi kom fram till är av avgörande för samhället 

innefattar näringslivet, lokalbefolkningen samt potentiella besökare/turister. Vad gäller 

lokalbefolkningen gjordes två undersökningar, en som var riktad till ungdomar och en 

som var riktad till den vuxna befolkningen.   

 
2.1 Enkätundersökning av gymnasieelever 

En undersökning genomfördes med syfte att ta reda på hur ungdomar i Gislaveds 

kommun ser på framtiden efter studenten. Metoden som valdes för denna undersökning 

var enkätmetod och det motiverades med behovet av många svar för att ge en 

representativ bild av ungdomarnas åsikter och tankar. Enligt Denscombe (2009) har 

enkäter ett antal fördelar. De är billiga att genomföra och lätta att arrangera. Dessutom 

ger de mer eller mindre standardiserade svar. Fördelarna bör sättas i förhållande till 

nackdelarna med enkäter, vilka är att de standardiserade svarsalternativen kan vara 

frustrerande för respondenten och kan ge snedvridna resultat eftersom de speglar 

forskarens uppfattningar snarare än respondenternas. Dessutom har forskaren ingen 

möjlighet att kontrollera om respondenten svarat sanningsenligt (Denscombe, 2009). 

Efter färdigställandet av enkäten skickades den till vänner och familj, samt handledaren 

för feedback, för att sedan göra justeringar innan enkäten till slut skulle besvaras av 

respondenterna. Samma förfarande användes vid förberedandet av samtliga 

enkätundersökningar.  

 

För att skapa validitet i undersökningen gjordes en avgränsning där vi valde att vända 

oss till tredjeårselever på en gymnasieskola. Avgränsningen motiverades med att 

eleverna är näst på tur att ta studenten och börja forma sina liv. För att nå våra 

respondenter gjordes ett flerstegsurval i kombination med ett klusterurval. Enligt 

Denscombe (2009) innebär ett flerstegsurval att man gör urval från urval och ett 

klusterurval innebär att man genomför undersökningen på en plats där respondenterna 

naturligt befinner sig, exempelvis en skola.  I Gislaveds kommun finns det fyra 
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gymnasieskolor
1
 och anledningen till att vi valde Gislaveds gymnasium var att det är 

den största av de fyra, med flest program och studieinriktningar.  Sju klasser, en klass 

per program, kontaktades, fyra yrkesförberedande och tre högskoleförberedande. 

Urvalet av klasser skedde subjektivt, utifrån ett generellt resonemang om programmens 

sammansättning av tjejer och killar. Målet var att nå en balans mellan könen. Valet att 

inkludera både högskoleförberedande och yrkesförberedande program motiverades med 

att det skulle stärka validiteten i undersökningen. Enkäten bestod av ett fåtal kärnfulla, 

fasta frågor för att den skulle vara enkel att besvara. Fasta frågor innebär att 

respondenten kan välja mellan diverse svarsalternativ, ibland en, och ibland flera. Smith 

(2010) pekar på att det kan finnas en risk med fasta frågor, nämligen att  respondenten 

enbart kan ge svar som forskaren tillhandahållit och att man på så sätt missar 

respondentens verkliga inställning och åsikt. Med den risken i åtanke fanns det i de 

flesta frågor även ett svarsalternativ med en möjlighet att själv formulera ett svar. 

Enkäten var uppdelad i två delar. Vid genomförandet av enkätundersökningen fick 

eleverna svara på frågorna i del ett (fråga 1-3), för att sedan lyssna på en presentation 

om utvecklingsplanerna. Därefter skulle de svara på del två, som om 

utvecklingsplanerna skulle bli verklighet inom fem år. På Gislaveds gymnasium går 313 

elever tredje året och de är uppdelade på 21 klasser (Britt-Marie Einarsson, 2015-12-

08). I undersökningen av ungdomarna fick vi 111 svar, varav 95 bodde i Gislaveds 

kommun. Resterande 16 svarade således inte på frågorna om sin framtid i Gislaveds 

kommun. I den enkätundersökningen blev det heller inget bortfall då alla i klassen som 

befann sig i klassrummet vid enkätundersökningen valde att besvara vår enkät. När 

enkäterna samlats in berättade vi om resterande undersökningar och eleverna 

tillfrågades om de skulle vilja hjälpa oss genom att ta hem fem enkäter var och be nära 

och kära besvara dem. Det tillvägagångssättet benämns bekvämlighetsurval och innebär 

att urval görs på grund av begränsade resurser i form av tid och pengar (Denscombe, 

2009). 

 

Enkätsvaren registrerades i vår web-baserade enkät där vi sedan kunde ladda ner svaren 

i form av ett Excel ark. I de frågor där det fanns öppet svarsalternativ kategoriserades 

svaren som respondenterna gett. Därefter sammanställdes svaren i ett flertal tabeller och 

diagram. Av analysskäl gjordes diagram dels över samtliga svar, dels uppdelat i 

                                                 
1
 Gislaveds gymnasium i Gislaved, MotorsportGymnasiet i Anderstorp, Stora Segerstad och Värnamo 

Naturbruksgymnasium i Reftele. 

https://www.gislaved.se/utbildningochbarnomsorg/gymnasium/fristaendegymnasieskolor.639.html 
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högskoleförberedande- och yrkesförberedande program samt uppdelat beroende på 

bostadsort. Anledningen till de olika uppdelningarna och diagrammen var för att 

undersöka om det fanns skillnader i åsikter och framtidsutsikter. Ytterligare ett diagram 

gjordes för att undersöka om inställningen hos de som uppgett att de inte bor kvar i 

kommunen om fem år, eller inte vet, skulle ändras om Scandinavian Raceway 

utvecklades. 

 
2.2 Enkätundersökning av lokalbefolkningen 

För att undersöka lokalbefolkningens syn på Scandinavian Raceway valdes återigen 

enkätmetod. Anledningen till valet av enkätmetod baserades på behovet av många svar 

för att ge en representativ bild av invånarnas åsikter och tankar. En avgränsning av 

respondenternas ålder, 20-65 år, motiverades med att personer inom den givna 

åldersramen är aktiva på arbetsmarknaden och kan påverka, och påverkas av de 

samhällseffekter som undersöktes. På grund av brist på resurser valde vi att göra ett 

klusterurval och publicera en webbaserad enkät i en av kommunens respektive orters 

Facebookgrupper där vi visste att målgruppen fanns. På så vis kunde vi på ett billigt och 

snabbt vis, få in ett stort antal svar. Urvalet av Facebookgrupper skedde subjektivt då vi 

valde en grupp per ort där enkäten skulle publiceras. Denscombe (2009) förklarar att när 

man använder subjektivt urval handplockas det urval som behövs för undersökningen 

och urvalet baseras på respondenternas relevans för undersökningen. I de 

Facebookgrupper som tillhörde urvalet var alla invånare välkomna att bli medlemmar, 

och grupperna var inga speciellt uttalade intressegrupper.  

 

Enligt Denscombe (2009) påverkas svarsfrekvensen av hur enkel enkäten är att besvara 

och returnera. Målet var att uppnå 500 enkätsvar för att få en representativ bild av 

lokalbefolkningen. Enkäten öppnades den 24 november 2015 och stängdes den 30 

november 2015, då vi uppnått 839 svar. Bortfallet från Facebookgrupperna kan 

diskuteras då av sammanlagt 7547 gruppmedlemmar endast 839 svarade. Anledningen 

till det kan antingen vara att alla inte sett inlägget, eller att de gjort ett aktivt val att inte 

delta. Det kan också vara så att de sett inlägget men inte hunnit delta på grund av att 

enkäten stängdes efter 7 dagar. Eftersom antalet enkätsvar passerade målsättningen 

räknar vi dock inte med något bortfall.  
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I enlighet med vad Smith (2010) menar är viktigt inleddes enkäten med en presentation 

av författarna och bakgrunden till arbetet, samt en uppskattning om hur lång tid det 

skulle ta att besvara frågorna. Vidare betonades vikten av respondentens medverkande 

och anonymitet (Smith, 2010). Samma förfaringssätt användes vid nästkommande 

enkätundersökning. Enkäten designades för att vara så lätt att förstå som möjligt och 

med kärnfulla frågor för att undvika att den blev allt för lång. Respondenten kunde med 

enkelhet svara på frågorna och returnera enkäten genom att klicka på skicka. Enkäten 

var indelad i två delar. Den första delen handlade om respondenternas nuvarande 

uppfattningar om sin framtid i kommunen. Den andra delen började med en beskrivning 

av framtidsvisionen där vi vill att frågorna i del två ska besvaras som om planerna i 

visionen skulle bli verklighet inom fem år. Enkäten bestod av ett par olika typer av 

frågor för att undvika att respondenten skulle bli uttråkad och börja svara enligt ett 

mönster istället för att svara sanningsenligt, vilket Descombe (2009) anser kan vara en 

risk. Även i denna enkät var frågorna främst fasta frågor. I enkäten fanns även två helt 

öppna frågor där respondenten ombads motivera sina svar. En öppen fråga innebär att 

respondenten själv formulerar sitt svar och bestämmer dess längd och innehåll 

(Denscombe, 2009). Anledningen till valet av de öppna frågorna var att vi inte enbart 

var intresserade av respondentens åsikter i den fasta frågan, utan även vad åsikten 

grundades på. 

 

260 enkäter delades ut till gymnasieelever som var villiga att hjälpa oss. Vi fick 63 

enkäter tillbaka. Det ger oss ett bortfall på 197 enkäter, eller 75%. Om bortfallet 

berodde på svarsvägran är svårt att säga då det kan vara så att eleverna ångrat sig och att 

eventuella respondenter aldrig sett enkäten. Enkäterna registrerades sedan tillsammans 

med resterande enkätsvar på Internet. Vid sammanställningen av enkätsvaren laddades 

ett excelark med samtliga svar ner. Vid det tillfället hade vi sammanlagt 883 enkätsvar. 

Därefter plockades felaktiga svar bort. Ett felaktigt enkätsvar innebar att respondenten 

inte tillhörde målgruppen. Att respondenten inte besvarat avgörande frågor så som 

bostadsort och ålder. Eller att vi upptäckt två identiskt besvarade enkäter, inlämnade tätt 

inpå varandra. Vilket betydde att båda enkäterna skickats in av samma person. Efter 

rensningen återstod 630 enkätsvar. Därefter kategoriserades de öppna frågorna samt de 

öppna svarsalternativen. Tabeller och diagram skapades dels för samtliga respondenter 

men även uppdelat i olika kategorier, bland annat kön. Indelningen av kön gjordes för 

att undersöka om inställningen till motorbanan skiljde sig mellan män och kvinnor. 
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Även de som svarat att de inte vet om de bor kvar, eller uppgett att de inte bor kvar i 

kommunen om fem år plockades ut för att analyseras i samband med om inställningen 

skulle ändras om en utveckling gjordes. Tanken var att även göra en uppdelning baserat 

på bostadsort och ålder. När vi såg att majoriteten av respondenterna var positiva eller 

mycket positiva till en utveckling och dess effekter plockades istället de som var 

negativa eller inte hade någon åsikt ut. Denna grupp analyserades sedan utifrån 

bostadsort, ålder och motiv till svaren. Vi valde också att plocka ut och skapa diagram 

över de som uppgett sig för att vara egenföretagare som ett komplement till intervjuerna 

med näringslivet. 

 
2.3 Enkätundersökning av potentiella besökare 

Den använda forskningsmetoden vid undersökningen av potentiella besökares 

inställning och åsikter var också enkätmetod. Metoden motiverades med att det var ett 

enkelt sätt att nå målgruppen. Enkäten utformades med två huvudämnen; resevanor i 

samband med motorsport och Anderstorp. Frågorna var främst stängda men i enkäten 

fanns även tre öppna frågor. 

 

För att nå potentiella besökare valdes målgruppen motorsportsintresserade eftersom de 

anses vara den mest sannolika besöksgruppen för Scandinavian Raceway. För att hitta 

målgruppen vände vi oss till motorklubbar. Urvalet av motorklubbar för bil skedde 

subjektivt och grundades på klubbtillhörighet hos förare som historiskt sett haft segrar i 

olika tävlingar. Förarna återfanns i STCCs
2
 databas och samtliga klubbar som gick 

kontakta, kontaktades. Urvalet av motorklubbar för motorcykel skedde också subjektivt 

och grundades på klubbtillhörigheten hos 2015 års deltagare vid SM i Superbike. På 

grund av sekretess kunde inte motorklubbarna delge oss medlemmars kontaktuppgifter. 

Däremot kunde de skicka vår enkät till sina medlemmar. Sammanlagt 28 motorklubbar 

kontaktades, varav 11 motorcykelklubbar och 17 bilklubbar. Sju av motorklubbarna 

svarade på mailet varav tre var villiga att hjälpa oss. De andra fyra uppgav att de inte 

hade tid eller möjlighet att hjälpa oss. Denscombe (2009) säger att ett tillvägagångssätt 

vid enkätundersökningar på internet är användningen av färdiga maillistor, om sådana 

finns och utöver kontakten med motorklubbarna försåg en anonym källa oss med 

kontaktuppgifter till tävlande och deras team.  

 

                                                 
2
 Scandinavian Touring Car Championship 



  
 

- 11 - 

 

Genom kontakten med motorklubbar nådde vi inte enbart de som är aktiva och tävlar 

själva, utan även de som är intresserade av att se på motorsport och/eller är 

amatörförare. Medlemmarna i motorklubbar bor nödvändigtvis inte heller där klubben 

finns utan är ofta utspridda över hela landet. Det resulterade i en god representativitet 

trots att relativt få motorklubbar svarade oss. Målet var att uppnå 200 enkätsvar för att 

kunna se tendenser i målgruppens resandevanor. Den web-baserade enkäten öppnades 

den 18 november 2015 och stängdes den 7 december 2015, när vi uppnått 600 

enkätsvar. På grund av rådande sekretess hos motorklubbarna vet vi inte hur många som 

nåtts av vår enkät och som gjort ett aktivt val att inte besvara den. Men eftersom 600 

svar samlades in anser vi trots bortfallsosäkerheten att svaren är representativa.    

 

Precis som i föregående fall laddades svaren i databasen ner och felaktiga svar tog bort. 

Felaktiga svar innebar att det var tydligt att en person besvarat enkäten två gånger eller 

att respondenten inte besvarat mer än hälften av frågorna. Efter genomgången återstod 

568 enkätsvar. De öppna svaren och svarsalternativen kategoriserades. Svaren 

sammanställdes i tabeller och diagram, dels för samtliga svar, och dels uppdelat i olika 

kategorier. En uppdelning gjordes baserat på hur länge respondenterna var iväg på en 

resa. Anledningen var en vilja att undersöka om de som stannar längre även uppgett att 

de spenderar mer pengar på en resa. Vi undersökte också om respondenter som uppgav 

att motorsport var extremt viktigt för dem spenderar mer än de andra. En annan 

uppdelning gjordes beroende på vilken grupp inom motorsport respondenten 

identifierade sig med för att undersöka om svaren skiljde sig åt mellan de olika 

grupperna. Dessutom undersöktes det om associationerna med Anderstorp kunde 

kopplas till ålder. Tanken var att även göra en uppdelning beroende på kön, men 

eftersom andelen kvinnor som svarat på enkäten var så liten ansåg vi inte att en sådan 

analys hade varit tillförlitlig.   

 

2.4 Intervjuer med näringslivet 

En annan betydande aktör i samhället är näringslivet. För att ta reda på hur näringslivet 

hade påverkats av en utveckling av Scandinavian Raceway valdes intervjumetod. Dels 

en gruppintervju och en enskild intervju. Från en lista med företag som tillhandahölls av 

Gislaveds näringsliv gjordes ett subjektivt urval baserat på en önskan om att 

fokusgruppen skulle bestå av olika typer av företag från olika branscher. Företagen 

kontaktades två gånger via mail där företagen bjöds in till en gruppdiskussion. När 
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mailen inte gav resultat valde vi att kontakta företagen via telefon. Till de företag som 

var intresserade av att delta skickades sedan en officiell inbjudan med mer specifik 

information. 

 

Denscombe (2009) menar att intervjuer är lämpliga att använda när komplexa fenomen 

undersöks eftersom ett samtal bidrar med en förståelse som inte kan uppnås genom en 

enkät. Till intervjuerna hade vi med oss ett antal givna ämnen och frågor som vi ville ha 

svar på. Dock låg mycket fokus på att anpassa samtalet och frågorna efter informationen 

som informanten gav. Enligt Denscombe (2009) kännetecknar tillvägagångssättet en 

semistrukturerad intervjumetod. Utgångspunkten vid undersökningen av näringslivet 

var genomförandet av en gruppintervju. Det som kännetecknar en gruppintervju är att 

flera informanter besvarar intervjufrågorna vilket ökar antalet synpunkter och åsikter 

(Denscombe, 2009). Eftersom en företagare gärna ville delta i studien men inte kunde 

närvara vid gruppintervjun genomfördes en personlig intervju med honom. En personlig 

intervju innebär ett möte mellan forskaren och den intervjuade där den intervjuade är i 

fokus (Denscombe, 2009).   

 

Gruppintervjun pågick i ca 40 minuter och spelades in med deltagarnas godkännande. 

Av nio inbjudna dök endast tre upp. De deltagande företagen var ett tillverkande 

företag, ett grossist- och tjänsteföretag och ett turismföretag. Två företag avanmälde sig 

varför de inte räknas som bortfall. Vårt bortfall blev således 4 av 9 företag. Anledningen 

till bortfallet kan bero på flera saker. En möjlig anledning kan vara att företagen inte tog 

oss på alvar eller inte såg behovet av vårt arbete och därför ansåg att gruppintervjun inte 

var värd deras tid. Eftersom många av företagen var industrier kan det även ha funnits 

en osäkerhet över hur deras företag skulle kunna bidra i en turismstudie. En sista 

anledning kan vara att företagen helt enkelt inte tror på en utveckling och därför valde 

att inte delta.  

 

Den personliga intervjun med en företagare i Anderstorp pågick 70 minuter och 

spelades in med informantens godkännande. Företaget i fråga bedriver tillverkning och 

vid intervjun ställdes samma frågor som vid gruppintervjun. På grund av det 

analyserades båda intervjuerna tillsammans och på samma sätt. Svaren på frågorna i 

intervjuerna transkriberades och rekonstruerades för att öka läsbarheten. Denscombe 

(2009) bekräftar att rekonstruktion av den transkriberade intervjun är viktig då 
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människor inte alltid avslutar sina meningar innan de påbörjar en ny. Efter 

transkriberingen och rekonstruktionen kodades och kategoriserades texten. Sedan 

analyserades den i relation till teorin och svaren från respondenter i 

lokalbefolkningsundersökningen som uppgett sig vara egenföretagare.  

 
2.5 Metod- och datakritik 

2.5.1 Enkätmetod 

Vid genomgången av samtliga svar från lokalbefolkningen förstod vi att många 

respondenter kan ha missuppfattat hur svarsalternativen fungerade. I de frågor där 

misstanken fanns skulle respondenten svara enligt en skala där 1 var negativt och 5 var 

positivt. Anledningen till vår misstanke är att många som svarat 1 eller 2 och således 

uppgav att de var negativa till en utveckling av motorbanan sedan motiverade sitt svar 

med positiva effekter av en utveckling. Därför tror vi att respondenterna kan ha läst 

svarsalternativen slarvigt och således antagit att 1 var positivt och 5 var negativt i 

skalan. Vi valde att låta respondentens svar stå kvar men ändå reflektera över att 

statistiken kan ha blivit missvisande. 

 

2.5.2 Urvalskritik 

Den negativa aspekten med bekvämlighetsurvalet där vi tog hjälp av gymnasieeleverna 

för att samla in enkätsvar från lokalbefolkningen är att det var frivilligt att hjälpa oss. 

Det kan ha lett till att endast de med ett personligt intresse i undersökningen ställde upp. 

Det ökar risken för snedvridning i urvalsramen vilket i sin tur minskar 

representativiteten. Risken för snedvridning i bekvämlighetsurvalet vägdes upp genom 

de 630 svar vi erhöll via vår web-baserade enkät till lokalbefolkningen som 

publicerades i Facebookgrupperna. 

 

Det negativa med användningen av klusterurvalet i form av Facebookgrupper är att 

endast de som är aktiva på Facebook och är medlemmar i någon av grupperna kunde 

besvara enkäten. Samt att vi genom Facebook i största grad nådde den yngre delen av 

befolkningen. Därmed fick vi en överrepresentation av 20- 29 åringar. Dessutom fick vi 

231 svar från personer utanför målgruppen. Att vi fick så många svar från personer 

utanför målgruppen, trots urvalet kan ha att göra med att vem som helst kan ansöka om 

att bli medlem i grupperna. Vi hade alltså ingen möjlighet att kontrollera vem som 

faktiskt besvarade enkäten. Denscombe (2009) menar att ett väl genomtänkt urval av 
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respondenter som passar in i undersökningens målgrupp inte är lika lätt med en 

webbaserad enkät som med en pappersbaserad.  

 

Det negativa med det subjektiva urvalet av motorklubbar är att urvalsramen inte 

inkluderar de potentiella besökare som inte har ett så stort motorsportsintresse att de är 

medlemmar i en motorklubb. Resevanorna hos personer som inte är medlemmar i 

motorklubbar kan skilja sig från vår mulgrupps resevanor. Av den anledningen är inte 

urvalet helt representativt för alla potentiella besöksgrupper och nyttjare av 

anläggningen. 

 

2.5.3 Datakritik 

På grund av svårigheten att göra ett genomtänkt urval om enkäten finns på en websida 

som respondenterna själva valt att besöka (Denscombe, 2009) finns en viktig aspekt att 

reflektera över. Det kan ha varit så att personer med stort intresse för ämnet åt ena eller 

andra hållet i större mån har svarat på enkäten och att vår data således inte är fullt 

representativ. Dock var det tydligt att svaren som erhölls via pappersenkäter och de som 

erhölls via Internet var relativt lika. De skillnader som fanns var att respondenten mer 

sällan valde att svara på de öppna frågorna när de fick ett papper framför sig än de som 

besvarade enkäten via datorn. 

 

Vid intervjuerna med representanter för näringslivet finns en risk för att den data som 

samlades in vid gruppintervjun inte representerar näringslivet i stort. Då endast fyra 

företag deltog och samtliga var från Anderstorp. Hade fler intervjuer genomförts hade 

kanske andra synpunkter kommit fram eller bekräftat den data vi redan samlat in. Som 

ett alternativ till fler intervjuer plockades den del av lokalbefolkningen som uppgav sig 

vara egenföretagare ut för att analyseras i relation till intervjuerna. 
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3. Scandinavian Raceway, en 50-årig historia  

Anderstorp är en tätort i Gislaveds kommun där det år 2014 bodde knappt 5000 

invånare och i kommunen bor det strax under 29,000 invånare. Regionen kännetecknas 

av den fina naturen men även av en stark företagsanda som är känd som Gnosjöandan, 

och många välkända företag har sin verksamhet i regionen (Gislaved.se, 2015, a). Trots 

att Anderstorp är en väldigt liten ort är den ändå känd över hela världen tack vare 

Scandinavian Raceway (Lindström, 1997) som än idag är Skandinaviens enda 

motorbana som anordnat Formel 1 tävlingar (rajamakiracing.com, 2016). En intervju 

med tre representanter från Anderstorp Racing Club (ARC) genomfördes för att förstå 

hur verksamheten växt fram och hur den bedrivs idag. Representanterna var Anderz 

Johansson, verksamhetsansvarig på motorbanan. Ulf Starby, vice ordförande för ARC. 

Och Bo Runbjörk, som hjälper till med säkerhetsfrågor på anläggningen. 

 

År 1965 träffades de tre motorsportsintresserade männen Sven Åsberg, Åke Bengtsson 

och Bertil Sanell och la grunden till vad som skulle komma att bli Scandinavian 

Raceway (Lindström, 1997). 1966 grundades både företaget A-ringen som än idag är 

ägare av anläggningen och motorklubben ARC (Anderz Johansson, 2015-11-23). I juni 

1968 stod motorbanan klar och invigdes med en tävling. Samtidigt kunde man visa upp 

flygfältet med daglig förbindelse mellan Anderstorp och Bromma. Efter invigningen sa 

Sven Åsberg under en presskonferens att inom 5 år skulle Formel 1 tävlingar anordnas 

på motorbanan. Trots att få trodde honom, lyckades Sven Åsberg att fem år senare, den 

17 juni 1973, arrangera Sveriges första Grand Prix-tävling i Formel 1. Tävlingen 

lockade 52 000 åskådare (ARC.nu, 2015). Trots att det var en stor händelse för 

Anderstorp var det inte den första VM tävlingen som anordnats på Scandinavian 

Raceway. Två år tidigare hade motorcykel-eliten tagit sig till Anderstorp för en 

deltävling i sin VM-serie. VM i motorcykel hölls på motorbanan ända till 1993 då ett 

beslut togs att sådana tävlingar inte längre kunde köras på grund av bullernivån 

(bilsportsarvet.se, 2015).   

 

I dagsläget har arrendatorn rivit upp de tillstånd som endast tillät 22 bullerdagar om året 

och ansökt om nya förhållningsregler. Anderz Johansson säger att miljötillståndet som 

funnits de senaste åren i princip inte tillåtit ARC att anordna några tävlingar. Vad han 

menar med det är att de bullerdagar som fanns i stort sett behövde användas fullt ut till 

affärsverksamheten. Det vill säga uthyrning av motorbanan, då det är den verksamheten 
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klubben tjänar pengar på. Anderz berättar vidare hur bullerproblematiken har påverkat 

motorklubben. För två år sedan hade ARC nästan 500 medlemmar. På grund av att man 

inte kunnat erbjuda de aktiva medlemmarna några träningstillfällen eller event på 

hemmaplan har den siffran minskat till runt 280 medlemmar idag (Anderz Johansson, 

2015-11-23). 

 

Vad gäller bullernivåerna, menar Anderz, har de privata fordonen vid uthyrning av 

motorbanan störst bullerpåverkan.  Det beror på att gaturegistrerade fordon får bullra 

mycket mer än vad tävlingsfordon får göra (Anderz, Johansson, 2015-11-23). Bo 

Runbjörk tillägger att det paradoxala med tillståndet är att motorcyklarna som kör på 

gatan utanför grindarna till anläggningen inte är något problem förrän de kommer 

innanför grindarna, då låter de för mycket (Bo Runbjörk, 2015-11-23). Anderz menar 

att enligt rekommendationen från Naturvårdsverket från 2004, får bullret på motorbanan 

inte överstiga motsvarande ljudnivå som uppstår när fem personer har ett samtal i ett 

rum (Anderz, Johansson, 2015-11-23).  

 

Anläggningen har i dagsläget inte längre licens för Formel 1, men alla andra klasser och 

tävlingar finns det licens för och enligt Bo Runbjörk har Scandinavian Raceway den 

högsta graden (grade 2 på en femgradig skala) i norra Europa. Han säger även att det 

finns ett stort intresse internationellt att köra tävlingar i Anderstorp och när ARC blickar 

framåt vill man återigen kunna arrangera stora tävlingar (Bo Runbjörk, 2015-11-23). 

Anderz påpekar att det även krävs utveckling av faciliteterna för förare, publik och 

media om stora tävlingar ska anordnas och att man har visioner men samtidigt vill 

skynda långsamt. År 2018 är det 50-årsjubileum på Scandinavian Raceway och då 

hoppas man kunna arrangera en stortävling (Anderz Johansson, 2015-11-23).   

 

Problemet runt Scandinavian Raceway är att det finns två motpoler i diskussionen. De 

som gärna vill se en utveckling och återupplivande av motorbanan och de som helst 

önskade att den inte fanns alls. Här har man idag fastnat i en situation där arrendatorn 

inte har möjlighet att bedriva sin verksamhet då det visat sig vara svårt att hålla sig 

inom de tillstånd som givits (Anderz Johansson, 2015-11-23). Det här arbetet tar sin 

utgångspunkt i en av de utvecklingsplaner som gjorts men inte antagits på kommunal 

nivå (Karin Torstenson, 2015-11-17).  
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I planen våra undersökningar utgår från har Scandinavian Raceway moderniserats och 

området har blivit ett motorcenter där det ständigt är något på gång. Nya 

bullerdämpande läktare, samt ett bullerdämpande vandrarhem i anknytning till ett hotell 

har byggts. Dessutom finns sjukstuga, helikopterplatta och motorsportsmuseum på 

området och bildepåerna har flyttats för en bättre upplevelse som åskådare. 

Utvecklingen hade inneburit att fler tävlingar skulle kunna arrangeras. Motorbanan 

skulle också kunna hyras ut till de som vill testa att köra på den (svt.se, 2013). 

Dessutom skulle anläggningen kunna användas till andra sporter, diverse event, 

konserter och mässor (ARC, 2015).  

 

3.1 Disposition 

Undersökningen bygger på ekonomiska effekter, sociala effekter och klimat- och 

miljöeffekter. Bakgrunden till valet att undersöka just de effekterna är att 

turismforskningen som berör effekterna av turism generellt fokuserar på en eller flera av 

de tre nämnda effekterna. Vilket bland annat kan läsas om i Rethinking social impacts of 

tourism research: A new research agenda av Deery, et al (2012) och Tourism 

economics and policy av Dwayer, et al (2010). De mest omfattande och djupgående 

delarna av arbetet behandlar de ekonomiska effekterna och de sociala effekterna av 

turism. Anledningen till att kapitlet om klimat- och miljöpåverkan är avsevärt kortare, 

och inte lika djupgående än de om ekonomiska- och sociala effekter beror på att 

sportattraktionen är en motorbana. Därför har vi valt att avgränsa klimat- och 

miljöeffekterna till den specifika verksamhet som skulle bedrivas. Vi har alltså bortsett 

från övriga klimat- och miljöeffekter av turism. Utöver dessa tre effekter har vi valt att 

inkludera ett kapitel som behandlar förutsättningar för framgångsrik turismutveckling. 

Anledningen till det är att utan förutsättningar för turism uppstår inga effekter. Med 

tanke på undersökningens omfattning och för att underlätta läsningen berör varje kapitel 

(kapitel 4- kapitel 7) ett ämne. Varje delkapitel inleds med ett teoriavsnitt och följs 

sedan av resultaten av undersökningarna i kombination med analys. Kapitlet avslutas 

sedan med diskussion.   
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4. Förutsättningar för framgångsrik turismutveckling 

4.1 Autenticitet 

Stora turistattraktioner är ofta destinationers största dragningskraft och anses vara 

nyckelresursen för utveckling och marknadsföring. De definieras ofta som flagship 

attractions eller ikoniska objekt som attraherar en mängd besökare till attraktionen och 

regionen (Ram, et al, 2016; Dybedal, 1998). Autenticitet är en stor motivationsfaktor för 

personer med intresse för kulturarv. Det är också populärt att uppleva nostalgi genom 

turism. Begreppet autenticitet härstammar från förhållanden som vanligtvis återfinns i 

museum, där autenticitet ger objekt en betydelse och pålitlighet. (Dueholm & Smed, 

2014). 

 

Platser blir autentiska genom den mening och de känslor besökare tillger den. Vilket 

skapar en sorts relation till platsen (Rickly-Boyd, 2013). Det är en process där 

någonting, en produkt, plats, objekt eller event fastställs som originell, genuin, verklig 

eller tillförlitlig (Cohen & Cohen, 2012; Ram, et al, 2016). Vidare talar Dueholm och 

Smed (2014) om konsumentens roll i processen som skapar autenticitet. Författarna 

menar att autenticitet endast kan existera genom konsumenternas bekräftelse (Dueholm 

& Smed, 2014). Autenticitet kommuniceras genom kulturarv och kopplas till händelser i 

det förflutna  (Ram, et al, 2016). Det utmärks av fysiska attribut och varumärkets 

essens. Forskningen visar att turistattraktioner som finns på en plats med betydande 

kulturarvsvärde uppfattas som mer autentiska än andra (Ram, et al, 2016). 

Uppfattningen om objektets autenticitet grundar sig i sociala konstruktioner, turistens 

förväntan, preferenser, stereotypiska föreställningar och medvetenhet om turistobjektet. 

Autenticiteten är dels beroende av individens subjektiva uppfattning och tolkning av 

autenticitet och dels av en kollektiv mening som är fäst vid objektet (Dueholm & Smed, 

2014). 

 

Forskning visar att många sportturister vallfärdar, likt pilgrimsresor, till platser som har 

speciell betydelse inom den sport som intresserar dem. Speciellt under tävlingar och 

event men även under andra delar av året för att uppleva platsen och ofta även för att 

uppleva de utmaningar som deras idoler uthärdat på platsen (Lamont, 2014). Platsens 

betydelse visas tydligt med ett exempel från städer som vid någon tidpunkt varit värd 
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för de olympiska spelen. Städerna är fulla med känslor och mening på grund av vad som 

utspelat sig där, vilket motiverar sportturister att resa dit (Norman & Cusack, 2012).    

 

4.1.1 Kan Anderstorp anses vara autentiskt? 

I vår enkätundersökning som riktade sig till potentiella besökare visade det sig att mer 

än 80% av respondenterna associerade Anderstorp med Scandinavian Raceway 

och/eller stora motorsportevent. Endast 0,5%  (fem personer) uppgav att de inte kände 

till Anderstorp alls (se bilaga 4, figur 9.). Med tanke på att motorbanans storhetstid var 

på 1970-talet undersöktes det om fler äldre associerade Anderstorp med Scandinavian 

Raceway. Så var inte fallet. Associationerna såg mer eller mindre likadana ut. De 

skillnader vi såg var att de äldre i större grad förknippade Anderstorp med 

företagsamhet än de yngre, och att fler yngre än äldre förknippade Anderstorp med 

kultur (se bilaga 4, figur 10. & 11.).  

 

Mats Klingvall, representant för Scandinavian Kartway som är beläget i anknytning till 

Scandinavian Raceway menar att Anderstorp är känt i hela världen tack vare Formel 1 

tävlingarna och motorcykel VM som en gång anordnades. Hans uttalande grundade sig i 

att en stor del av kunderna på gokartbanan är utländska turister. Många av dem känner 

till Anderstorp på grund av dess historia (Mats Klingvall, 2015-11-26). När Eric 

Anderzon, VD för Bergo Flooring, tillsammans med en bekant besökte en krog i Dallas, 

USA, bestämde de sig för att undersöka hur känt Anderstorp är i världen. De tog 

kontakt med en man och frågade; Anderstorp, Sweden, vad säger det? Där har jag varit 

fyra gånger, svarade mannen. Eric berättade även hur han blivit helgonförklarad under 

ett motorsportevent i Indianapolis, USA, när han berättat att han bor i Anderstorp (Eric 

Anderzon, 2015-11-25). 

 

Eftersom Scandinavian Raceway är Skandinaviens enda motorbana som anordnat 

Formel 1 tävlingar. Och eftersom motorbanan inte modifierats något nämnvärt sedan 

den grundades 1968. Tyder det på att motorbanan skulle kunna anses vara autentisk ur 

en historisk synpunkt. Motorbanan är originalet och ingen kopia. Våra undersökningar 

visade också att Anderstorp kan anses vara en autentisk plats inom motorsporten. I och 

med den stora andel av respondenterna som associerade Anderstorp med just 

motorsport, och de känslor som uppstod hos motorsportsintresserade när Eric Anderzon 

berättade att han bodde i Anderstorp. Att bli helgonförklarad, som Eric sa, tyder på en 

tydlig känslomässig koppling till platsen. Dessutom uppgav närmare 60% (326 st.) av 
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respondenterna att en utveckling enligt de givna planerna skulle kunna göra Anderstorp 

till vad det en gång var (se bilaga 4, figur 12.). Även det stärker Scandinavian 

Raceway’s autenticitet.   

 
4.2 Samhällets stöd är avgörande för lyckad turismutveckling 

Eftersom samhällets välvilja och samarbete i det lokala samhället är grundläggande för 

framgången och hållbarheten i turismutvecklingsprojekt, är förståelsen för invånarnas 

syn och stöd för turism av stor vikt för beslutsfattare (Stylidis, et al, 2014; Sharpley & 

Telfer, 2002). Lokalinvånarna har stor förståelse för en plats egenskaper. Vilket innebär 

att de vet vad som kännetecknas som unikt på platsen och vilka brister som finns. Att 

förstå invånarnas perspektiv är därför viktigt för att identifiera vad turismutveckling kan 

bidra till. Lokalinvånarnas attityd och stöd för turism kan också influera turistens bild 

av destinationen. Lokalinvånarnas syn på turismutveckling spelar därför stor roll 

eftersom vänliga interaktioner mellan besökare och lokalinvånare skapar tydliga 

effekter vad gäller besökarens tillfredsställelse på destinationen. För att undvika 

konflikter och för att vinna stöd på värddestinationen är det därmed gynnsamt att 

inkludera regionens invånare i turismutvecklingsprocessen. Det är klarlagt att 

lokalinvånarna sannolikt får en mer positiv uppfattning av turismutvecklingen om de ser 

att kvalitén i samhället kan öka med hjälp av turismen (Wang & Chen, 2015). 

 

I ett samhälle har olika grupper olika uppfattningar om vad turism kan bidra till. 

Lokalinvånarna är ofta mer negativa till turism jämfört med kommun och näringsliv 

(Byrd, et al, 2009). Det kan förklaras med att lokalinvånarna ofta har en tydligare bild 

av samhällets resurser, begränsningar och behov. Vilket bidrar till att lokalinvånaren 

lättare kan se turismens påverkan på samhället. Därför är det av stor vikt av att 

inkludera lokal kunskap i turismutvecklingen (Zhang, et al, 2013). Personer som har 

mer kunskap, vilket vanligtvis återfinns hos kommun och näringsliv, vet ofta vilka 

positiva effekter turism kan bidra med. De har således en mer positiv bild av turism och 

turisterna (Snyman, 2012). 

 

4.2.1 Finns det stöd för turismutveckling i Gislaveds kommun? 

I vår undersökning av lokalinvånarnas syn på en utveckling av Scandinavian Raceway 

visade det sig tydligt att majoriteten var positiva till en utveckling. 89% (559 st.) av 

respondenterna i lokalbefolkningsenkäten uppgav att de var positivt, eller mycket 
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positivt inställda (se bilaga 1, figur 5.). Av gymnasieeleverna var motsvarande siffra 

68% (65 st.) (se bilaga 3, figur 6.). Endast 5% respektive 6% uppgav att de var negativt, 

eller mycket negativt inställda till en utveckling. Vi kunde se att män var mer positiva 

till en utveckling då 93% av de manliga respondenterna i lokalbefolkningen var positivt 

inställda jämfört med 84% av kvinnorna. Hos gymnasieeleverna kunde vi, även om det 

var en mindre skillnad, också se att killarna var mer positiva till en utveckling. Vi anser 

att det kan bero på att män i större utsträckning har ett motorsportsintresse jämfört med 

kvinnor.  

 

Det var tydligt att gymnasieeleverna oftare valde att inte ha någon åsikt om en 

utveckling av motorbanan. En anledning till det kan vara att personer i 18-19 års åldern 

inte levde på den tid då motorbanan var som störst. Därför kan det vara svårare för dem 

att ta ställning i frågan. En annan anledning till skillnaden mellan gymnasiestudenter 

och lokalbefolkningen kan vara att vi till lokalbefolkningen publicerade enkäten på 

Internet. Det kan ha resulterat i att personer med en åsikt om motorbanan i större grad 

valde att besvara enkäten. Gymnasiestudenterna besökte vi personligen och bad dem 

svara på vår enkät. Vilket kan ha resulterat i att vi i större utsträckning nått respondenter 

som inte har någon åsikt. 

 

Vårt intresse låg också i att undersöka om lokalbefolkningen ansåg att kommunen 

skulle gynnas av en satsning på motorbanan.  94% (592 st.) av respondenterna ansåg att 

kommunen skulle gynnas och endast 1% (12 st.) ansåg att kommunen inte skulle gynnas 

(se bilaga 1, figur 8.). Eftersom en stor del av respondenterna som var negativa till en 

utveckling av motorbanan ändå svarade att de anser att kommunen skulle gynnas, drar 

vi slutsatsen att de ser bortom sina egna åsikter om motorbanan och motorsporten. De är 

istället beredda att se de samhällsbidrag som ökad turism skulle kunna ge.  

 

I vår undersökning visade det sig också att 46% av respondenterna i 

lokalbefolkningsundersökningen skulle vara intresserade av att delta i en utveckling av 

motorbanan. 34 % av respondenterna uppgav att de inte var säkra på om de skulle vilja 

delta i en utveckling eller inte (se bilaga 1, figur 12.). Vi ville även veta hur näringslivet 

ställde sig till en utveckling och därför analyserades också de respondenter som uppgav 

sig vara egenföretagare separat. Av de som driver eget företag uppgav 94 % (82 st.) att 

de är positiva till en utveckling (se bilaga 2, figur 1.). Vi kunde också se att 
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egenföretagarna till 95 % ansåg att kommunen skulle gynnas av en utveckling (se bilaga 

2, figur 2). Mer än hälften av egenföretagarna skulle också vara intresserade av att delta 

i en utveckling av motorbanan (se bilaga 2, figur 3.). I den gruppintervju som 

genomfördes fick vi en djupare förståelse för näringslivets inställning till en utveckling 

och varför de tycker att en utveckling hade varit positiv. Samtliga deltagare vid 

gruppintervjun visade ett tydligt stöd för en utveckling av Scandinavian Raceway. 

Magnus Kroon, VD för Elkedjan Teknik, ansåg att motorbanan är en angelägenhet för 

de som driver företag i regionen (Magnus Kroon, 2015-11-26). Mats Klingvall, menade 

att de har ett intresse av utvecklingen då fler besökare till Scandinavian Raceway hade 

gynnat Scandinavian Kartway (Mats Klingvall, 2015-11-26). Kenneth Klint, VD för 

Plastinject AB, menar att han gärna ser en framtid för motorbanan och att det hade varit 

viktigt för samhället (Kenneth Klint, 2015-11-26).    

 

I våra undersökningar kunde vi identifiera ett missnöje med den kommunpolitik som 

idag bedrivs. Till exempel visade det sig att 12% av de som uppgett att de inte bor kvar i 

kommunen om fem år berodde viljan till flytt på missnöjet med kommunpolitiken (se 

bilaga 1, figur 4). Näringslivet hade liknande åsikter. De motiverade sitt missnöje med 

att de ansåg att kommunalpolitikerna motarbetade en utveckling istället för att 

välkomna den. Eric Anderzon, VD för Bergo Flooring, berättade om ett initiativ taget 

av en man. Mannen hade samlat ihop historiskt material kopplat till Scandinavian 

Raceway i hopp om att öppna ett museum. Eric berättade att idén var att använda en 

befintlig, kommunägd byggnad på Scandinavian Raceway’s område. Med hjälp av EU 

bidrag hade det inte kostat kommunen något att anställa mannen för att driva museet. 

Eftersom kommunen inte var intresserad ligger museet idag på västkusten (Eric 

Anderzon, 2015-11-25). Magnus Kroon ansåg vidare att det är osäkerheten om 

motorbanans framtid som gör att näringslivet inte vågar investera och beskrev det på 

följande vis:  

 

Denna osäkerhet gör att ingen kommer vilja gå in och investera. Och då kommer det 

bara bli sämre och sämre och sen så kommer det ju läggas ner. Då är det ju bättre att 

[kommunen] tar det beslutet direkt. – Magnus Kroon (2015-11-26) 

 

Kenneth Klint höll med om att kommunen måste ta ställning och sätta ner foten. Han 

menade att kommunen måste visa vad de vill, oavsett om det betyder en satsning eller 

nedläggning (Kenneth Klint, 2015-11-26). 
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4.3 Diskussion om Gislaved kommuns förutsättningar 

Vi anser att Scandinavian Raceway har en fördel gentemot andra motorbanor på grund 

av sin autenticitet. Autenticiteten bygger dels på motorbanans originalitet och dels på de 

minnen och känslor som är förknippade med motorbanan. Vilket grundar sig i 

sportturisternas associationer till Anderstorp och vad motorsport betyder för dem. Att 

det inte fanns någon skillnad beroende på åldersgruppen respondenterna tillhörde 

förstärker betydelsen av Anderstorp i svensk motorsportshistoria. Allt det här skapar ett 

intresse för att besöka, och använda Scandinavian Raceway.  

 

Det har tydligt visat sig att majoriteten av lokalbefolkningen, gymnasieeleverna samt 

näringslivet är positiva till en utveckling av Scandinavian Raceway. Det finns också en 

stark tro att kommunen skulle gynnas av en utveckling av motorbanan. På grund av den 

starkt positiva inställningen, dels vad gäller en utveckling och viljan att delta i en 

utveckling, men även vad en utveckling skulle betyda för kommunen anser vi visar på 

en vilja och acceptans för ökad användning av motorbanan och således motorsport. 

Samt för ökad turism. Till skillnad från våra ursprungliga förväntningar nämndes inte 

ljudnivåerna och det buller som uppstår till följd av motorsporten speciellt ofta i 

undersökningarna. Nämndes ljudet var det främst i positiv bemärkelse. Det ansåg vi 

vara förvånande då anledningen till den begränsade verksamhet som idag tillåts på 

Scandinavian Raceway motiveras med just bullret och ljudnivåerna. Frågan kan ställas 

om kommunpolitikerna verkligen lyssnar till befolkningens vilja. Att så pass många 

som 12% av respondenterna som inte är säkra på att de bor kvar i kommunen om fem år 

vill flytta på grund av missnöje med politiken bör ses som en varningssignal för att 

något är fel. Utifrån våra resultat anser vi att det är förvånande att en kommun som styrs 

av folkvalda politiker inte väljer att utveckla anläggningen. Speciellt när vi tydligt ser 

att majoriteten av befolkningen de ska representera vill se en utveckling av 

Scandinavian Raceway.    
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5. Ekonomiska effekter av turismutveckling 

Gynnsam turismutveckling leder till flera ekonomiska effekter, såväl positiva som 

negativa. De positiva effekterna innefattar ekonomisk tillväxt, skapandet av 

arbetstillfällen, användning av inhemska resurser och utveckling av avlägsna regioner i 

ett land (Dwayer, et al, 2010; Huang, et. al, 2014). De negativa effekterna innefattar 

ekonomiskt läckage (Huang, et al, 2014) och ökad användning av offentliga platser som 

kräver underhåll (Dwayer, et al, 2010). Problemet att mäta den ekonomiska betydelsen 

av turismintäkter är att turism inte existerar som en egen sektor, varken i ekonomiska 

system eller i nationell statistik. Trots att en stor del av turismintäkterna sker i form av 

tydligt turismrelaterad konsumtion såsom logi, transport, bilhyra, restauranger och 

attraktioner. Spenderar turister också en hel del pengar i andra sektorer när de shoppar, 

går på teater, köper glass, åker taxi och så vidare. På grund av spridningen över flera 

sektorer och branscher göms de ekonomiska effekterna som turisten lämnar efter sig i 

olika branschers statistik. Det betyder att alla försök till att undersöka den ekonomiska 

inverkan från turismen. Som enbart baseras på nationella system och statistik och som 

enbart ser till utpräglade turismrelaterade sektorer. Kommer underskatta de totala 

intäkterna från turismen och således dess ekonomiska effekt (Dwayer, et al, 2010).  

 
5.1 Turistens konsumtionsbeteende 

Generellt innebär de pengar som turister spenderar på en destination ett tillskott av nya 

pengar för destinationen (Dwayer, et al, 2010). Vem som genererar nya pengar menar 

vissa forskare endast är besökare som inte bor i regionen och som besöker platsen på 

grund av turistattraktionen. Det är även media, externa statliga enheter samt banker och 

investerare som inte är från regionen. Anledningen till att besökare från regionen som 

spenderar pengar inte ska räknas med, beror på att deras pengar redan finns i regionens 

ekonomi och endast cirkulerar där. Andra menar att besökare från regionen också bör 

räknas som nya pengar. Givet att de i annat fall hade rest utanför regionen för att 

spendera sina pengar på en liknande attraktion (Huang, et al, 2014). 

 

Hur mycket turisten spenderar beror på den grupp turisten reser med.  Det finns ett 

samband mellan storlek på gruppen som reser tillsammans och hur mycket pengar som 

spenderas totalt på destinationen. Det har visat sig att ju större grupp, ju mer pengar 

spenderas. Det har även visats att ju längre turisten är borta ju mer pengar spenderas 
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totalt på destinationen. Samtidigt spenderar turister mindre per dag, ju längre tid de är 

borta. Trots att turister som stannar en kortare tid spenderar mer pengar per dag jämfört 

med turisten som stannar längre, spenderar ändå turisten som stannar längre mer pengar 

totalt på destinationen. Personer med ett stort intresse av primärattraktionen på 

destinationen spenderar också ofta mer pengar per dag (Kastenholz, 2005) och 

forskning visar att turister med ett specifikt intresse är villiga att spendera mer pengar 

på en resa där intresset kan utövas i någon form (Kastenholz, 2005; Lamont, 2014). En 

studie gjord av Dixon, et al. (2012) på FIFA world cup i Sydkorea år 2002 visade att 

sportturister i genomsnitt spenderade dubbelt så mycket pengar per person som en 

genomsnittlig internationell turist i Sydkorea (Dixon, et al, 2012). Sportturisters motiv 

till en resa beror till stor del på hur känslomässigt bundna de är till sin sport (Pettersson 

& Getz, 2009; Kim & Chalip, 2004) och höginvolverade supportrar reser ofta till 

sportevent oavsett var de hålls (Pettersson & Getz, 2009). Besökare som inte bor i 

regionen tenderar att, utöver eventuella entrépriser eller deltagaravgifter, spendera mest 

pengar på mat, underhållning, logi, transport och parkering, shopping och tillstånd 

(Ritchie & Adair, 2004). 

 

5.1.1 Scandinavian Raceway’s besökares konsumtionsbeteende 

I undersökningen av potentiella besökare där 94% (531 st.) var män, framkom det att 

för majoriteten, nästan 90%, är motorsport viktigt eller extremt viktigt (se bilaga 4, figur 

13.). 75% av respondenterna uppgav att de reser iväg fem eller fler gånger per år med 

anledning av sitt motorsportsintresse. Endast 1% av respondenterna uppgav att de aldrig 

reser iväg med anledning av sitt motorsportsintresse (se bilaga 4, figur 1). 

Undersökningen visade också att av de som reser med anledning av sitt intresse stannar 

närmare hälften av respondenterna, 48%, två nätter eller längre vid en sådan resa, 38% 

stannar en natt och 14% av respondenterna reser iväg över dagen (se bilaga 4, figur 2.). 

I undersökningen bad vi respondenterna ange hur mycket de i genomsnitt spenderar på 

en sådan resa, per person. Summorna varierade mycket, och sträckte sig från 100kr till 

150,000kr, varför vi valde att basera ett genomsnitt på medianvärdet. I genomsnitt 

uppgav respondenterna som endast reser iväg över dagen att de spenderar 1000kr per 

person, de som stannar en natt spenderar i genomsnitt 2000kr per person och de som 

stannar två nätter eller längre spenderar i genomsnitt 2500kr per person. Det visade sig 

också att de respondenter som uppgav att motorsport är viktigt eller extremt viktigt för 

dem, i genomsnitt spenderade 500kr mer än de som inte ansåg att motorsport var så 

viktigt. Av respondenterna uppgav 19% att de reser ensamma, medan 47% uppgav att 



  
 

- 26 - 

 

de reser med vänner. Många andra svarade att de reser med partner (16%), och hela 

familjen (13%) (se bilaga 4, figur 4.). Att majoriteten inte reser ensamma anser vi får 

konsekvensen att mer pengar spenderas på destinationen i form av exempelvis boende, 

mat och aktiviteter. 

 

I undersökningen framgick även att hotell är det mest populära boendealternativet, följt 

av camping och stuga, ställplatser och vandrarhem. Cirka 20% av respondenterna 

svarade att de väljer boendealternativ som generellt inte kostar dem något (se bilaga 4, 

figur 3). Nämligen övernattning i egen bil, på banans område, eller hos vänner och 

familj. Utöver motorsporten uppgav respondenterna att de främst lägger tid och pengar 

på restaurangbesök, shopping och utforskning av omgivningen. Att besöka vänner och 

familj var också populärt (se bilaga 4, figur 5.). Att sportturisterna ofta reser 

tillsammans med andra och att de spenderar mest tid och pengar, utöver motorsporten, 

på restaurangbesök, shopping och att utforska omgivningen påverkar ekonomin i 

Gislaveds kommun. Dels genom direkta turismintäkter för exempelvis hotell, 

restauranger och handel. Men även genom att kommunens natur, kultur och andra 

turistattraktioner uppmärksammas och får ett ökat antal besökare. Alla pengar som 

spenderas på en destination av besökare genererar turismintäkter för regionen och kan 

få långtgående effekter för den regionala ekonomin, något som diskuteras ingående i 

nästa kapitel.  

 

40% av respondenterna menade att avståndet till motorbanan spelar liten roll, eller 

ingen roll alls i ett resebeslut. För 25% av respondenterna spelar avståndet roll, eller stor 

roll (se bilaga 4, figur 8). Undersökningen visade att platsen i sig inte har jättestor 

betydelse så länge det finns ett fritids- och serviceutbud. Motorbanans karaktär är också 

viktig (se bilaga 4, figur 6 & 7). Även boende- och restaurangutbud påverkar valet av 

resmål. Likaså motorbanans omgivning. Majoriteten av de motorsportsintresserade som 

endast valt att identifiera sig med en typ av utövare i undersökningen uppgav att de kör 

privat på motorbanor, det vill säga, de åker till motorbanor och betalar för att köra några 

varv. Den näst största gruppen uppgav att de tävlar inom motorsport. Relativt få uppgav 

att de endast tillhör publiken, det vill säga, att de gärna ser på motorsport. I 

undersökningen fanns möjligheten att identifiera sig med fler av de tre typerna av 

motorsportsintresserade, vilket många gjorde. Så många som 34% av respondenterna 

identifierade sig med två, eller alla tre typer. Det innebär att de i det långa loppet kan 
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generera pengar till den regionala ekonomin på flera olika sätt. Dels genom att tävla, 

betala en avgift för att få köra privat och som åskådare. I den grupp som endast 

identifierar sig med publiken har avståndet till motorbanan större betydelse än för de 

andra två grupperna, vad gäller resebeslutet. Utöver det finns inte många skillnader i 

svaren mellan de olika grupperna som identifierat sig med endast en typ av 

motorsportsintresserade. 

 

Utifrån vår undersökning har vi funnit belägg för att anta att majoriteten av 

respondenterna är höginvolverade sportturister. Dels på grund av att motorsport är 

viktigt, eller mycket viktigt för majoriteten av respondenterna och dels på grund av att 

75% (424 st.) av dem reser fem eller fler gånger per år med anledning av sitt intresse. 

Det visade sig också, i likhet med vad Pettersson och Getz, (2009) sagt, att avståndet till 

motorbanan inte har speciellt stor betydelse utan att det snarare är motorbanans karaktär 

och serviceutbudet på platsen som har störst betydelse. Att avståndet till banan har 

större betydelse för den grupp av respondenter som endast identifierat sig med publiken 

skulle kunna innebära problem att fylla läktarna för arrendatorn av Scandinavian 

Raceway. Då åskådarna vid ett event måste attraheras från ett begränsat 

upptagningsområde. Exakt hur stort upptagningsområdet är och hur stort 

motorsportsintresset är i upptagningsområdet, kan vi, utifrån vår undersökning, inte 

uttala oss vidare om. Med tanke på respondenternas preferenser av boendealternativ, 

hotell och camping/stuga och betydelsen av serviceutbudet på platsen bör man, vid en 

utveckling, även se till att tillfredsställande faciliteter och logimöjligheter finns att 

tillgå. Enligt Kenneth Klint, VD för Plastinject, är detta en fråga som är högst relevant 

och han menar att om stora evenemang ska arrangeras krävs boendealternativ. 

Naturcampingen som en gång fanns har ersatts med industrier och Kenneth menar att 

tiderna har förändrats. På den tiden (1970-1980-talet) “låg man med huvudet på en 

stock eller sten”, på grund av bristen på faciliteter. Han menar att nu för tiden hade det 

förmodligen inte varit ett alternativ för många (Kenneth Klint, 2015-11-26). 

 

Vi kan, i enlighet med vad Kastenholz (2005) säger, konstatera att ju längre tid turisten 

stannar på destinationen, ju mer pengar spenderas totalt per person. Undersökningen 

bekräftar även att turisten spenderar mindre pengar per dag ju längre tid han eller hon 

stannar. Trots att turisten spenderar mer pengar per dag vid en kortare vistelse menar vi 

att det är positivt, inte minst för boendesektorn och handeln, att turisten stannar längre 
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än över dagen. Stannar turisten längre, spenderas mer pengar på kringliggande 

aktiviteter, mat och boende. Utifrån svaren vi fick finns tyvärr ingen möjlighet att utläsa 

hur mycket av pengarna som spenderas på just motorsporten respektive annat runt 

omkring, så som mat, logi och nöje. 

 

För ett hotells del, under ett event exempelvis, är det mycket positivt om turisten stannar 

längre då hotellet efter eventets slut kan ha svårt att hålla samma beläggning som under 

eventets gång. Det problemet leder oss in på säsongsberoende. Om boendeanläggningar 

byggs och utvecklas kommer de sannolikt behöva förhålla sig till säsongsskiftningar. 

Med ett högt tryck under tävlingar, event, mässor och eventuellt när banan är öppen att 

användas av privata förare. Medan trycket kommer vara lägre under vinterhalvåret när 

motorbanan är obrukbar för motorsport. Trots att anläggningen vintertid skulle kunna 

användas till annat än motorsport, speciellt för lokalbefolkningens del, skulle 

aktiviteterna sannolikt inte generera hög beläggning för boendeanläggningarna. Av den 

anledningen skulle anläggningarna behöva anpassa sitt utbud under lågsäsong för att 

överleva. En sådan anpassning hade i sin tur kunnat leda till säsongsförlängning, vidare 

turismutveckling och således ett ännu större utbud av aktiviteter under vinterhalvåret.  

 
5.2 Direkta-, indirekta- och bieffekter av turismintäkter 

När en turist spenderar pengar i en region skapas en turismintäkt och ett inflöde av nya 

pengar. Gynnsam turismutveckling leder till ökade turismintäkter, vilket har 

långtgående effekter i den lokala och regionala ekonomin. De totala ekonomiska 

effekterna av turismintäkter innefattar direkta, indirekta och bieffekter (Dwayer, et al, 

2010). Den ekonomiska effekten av turismintäkterna utvärderas genom spårning av 

flödena av nya pengar (Huang, et al, 2014). 

 

När en turist betalar för sin hotellnatt, eller sitt restaurangbesök innebär transaktionen 

ett direkt bidrag till den regionala ekonomin. Turismintäkterna påverkar ekonomin i 

form av ökade försäljningsintäkter och avkastning för företag som säljer varor och 

serviceprodukter till turister, löneinkomster för hushåll med turismrelaterad anställning 

och inte minst inkomster för staten och kommunen i form av skatter och avgifter 

(Dwayer, et al, 2010). De direkta intäkterna från turistens konsumtion påverkar indirekt 

och ger bieffekter på resten av ekonomin genom att det blir ringar på vattnet. Det 

innebär att de nya pengarna turisten bidrar med genom den ursprungliga transaktionen 
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spenderas vidare på annat och återinvesteras på olika vis, om och om igen av företag 

och hushåll. Något som stimulerar inkomster och sysselsättning i hela den regionala 

ekonomin. Det i sin tur bidrar till ökad konsumtion och investeringsvilja i samhället. 

Vilket är positivt för den regionala ekonomin, sysselsättningen och bidrar till BNP. I 

fallet där turisten väljer att äta middag på en restaurang är de indirekt bidragande 

effekterna i första ledet restaurangens inköp av råvaror från leverantören. 

Leverantörerna i sin tur får produkter levererade till sig och de företagen gynnas således 

också av att turisten äter middag på restaurangen. Kedjan är i princip oändligt lång och 

hela ekonomin gynnas på så sätt av turismintäkterna. Det beror på att mottagarna av de 

indirekta effekterna av turismintäkten spenderar sina ökade inkomster på varor och 

service som troligtvis är långt ifrån turismrelaterade (Dwayer, et al, 2010).  

 

Bieffekterna som uppstår av den ursprungliga transaktionen sker när hushållen, vilket 

innefattas av de anställda samt företagsägarna, spenderar sina pengar de tjänat på sin 

arbetsplats (Huang, et al, 2014). Pengarna spenderas generellt på vardagskostnader så 

som hyra, mat, transport och så vidare (Dwayer, et al, 2010). I stort sett alla typer av 

företag och branscher påverkas i någon mån av den initiala turismintäkten (Dwayer, et 

al, 2010) men företag som generellt påverkas mest av turism är detaljhandel, hotell och 

restauranger. Samt företag som erbjuder olika typer av rekreationsmöjligheter (Daniels, 

et al, 2003). 

 

Eftersom turism, liksom service och varor i allmänhet är ett skatteobjekt med 

momstillägg innebär turismintäkterna även intäkter för staten. Utöver skatteintäkterna 

via moms bidrar turism till att företag växer, vilket i sin tur bidrar till ett ökat behov av 

arbetskraft. Det i sin tur leder till ökade intäkter från arbetsgivaravgifter, inkomstskatt 

och företagsbeskattning (Dwayer, et al, 2010). Den mest uppenbara ekonomiska 

aktiviteten inom motorsportsindustrin är tävlingarna som attraherar mängder med 

besökare och genererar mediabevakning och andra inkomster (Connaughton & Madsen, 

2007). I Huang, et al (2014) studie visade det sig dock att arrangörerna till eventen 

sällan gick med vinst utan snarare med en mindre förlust (Huang, et al, 2014).  

 

5.2.1 Direkta-, indirekta-, och bieffekter av turismutveckling i Gislaveds kommun 

Både lokalbefolkningen (se bilaga 1, figur 6.) och näringslivet ser positivt till att 

turismen till kommunen skulle öka om Scandinavian Raceway utvecklades. Det var inte 

ovanligt i undersökningen att lokalbefolkningens motiveringar till sina svar hade att 
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göra med de positiva effekterna som turism ger. Dels genom ökad handel, fler företag 

och arbetstillfällen, positiv PR för kommunen men även fler fritidsaktiviteter för 

invånarna. De representanter för näringslivet vi talade med var överens om att event, 

och allt annat som attraherar folk att besöka kommunen gynnar affärsverksamheten 

(Mats Klingvall, 2015-11-26; Magnus Kroon, 2015-11-26; Kenneth Klint, 2015-11-26). 

Kenneth var övertygad om att miljonbelopp skulle kunna rulla in för industrin och 

affärsnäringen och förstod inte alls varför det inte satsas på anläggningen. Vidare menar 

han att den ökade turismen utan tvekan skulle generera ökade skatteintäkter vilket 

skulle gynna kommunala anläggningar (Kenneth Klint, 2015-11-26). Mats ser hur en 

utveckling av Scandinavian Raceway direkt hade påverkat honom och Scandinavian 

Kartway då stora tävlingar på motorbanan generellt innebär mer kunder för dem på 

Gokartbanan. Han fortsatte och sa att en utveckling inte minst hade gynnat 

hotellnäringen då de här sportturisterna inte frågar vad något kostar utan de bokar det 

som finns (Mats Klingvall, 2015-11-26).    

 

Magnus Kroon har tidigare använt sig av Scandinavian Raceway för ett företagsevent 

och menar att platsen var väldigt uppskattad av kunderna. Däremot behöver 

anläggningen utvecklas för att det ska vara smidigare att genomföra event där (Magnus 

Kroon, 2015-11-26). Även Eric Anderzon menar att han med nöje skulle ta sina kunder 

till Scandinavian Raceway om det fanns något välplanerat och utvecklat som han med 

stolthet skulle kunna visa upp (Eric Anderzon, 2015-11-25). Kenneth stämmer in och 

säger att på Plastinject finns det en tro på att ha kul med kunder och personal. Dessutom 

gör de gärna sådant som har anknytning till samhället. Han menar att det är mycket 

bättre att spendera pengar på sådana aktiviteter lokalt i kommunen istället för att åka 

iväg och spendera pengarna någon annanstans (Kenneth Klint, 2015-11-26).  

 

Hade Scandinavian Raceway utvecklats och fått bedriva verksamheten fullt ut menar vi 

att mycket pengar hade kunnat tjänas på uthyrning av motorbanan, dels till grupper och 

företag men även till privatpersoner som vill köra ett par varv. Antagandet grundas i det 

intresse som enligt våra undersökningar finns hos motorsportsintresserade att köra 

privat och inte bara tävla. De här personerna har ett stort intresse för sporten och vill 

kunna utöva det. Att de skulle vilja utöva sitt intresse i Anderstorp finns det inga tvivel 

om då endast 1% av respondenterna visade ett ointresse för att besöka Anderstorp om 

Scandinavian Raceway utvecklades (se bilaga 4, figur 12.). Anderstorp Racing Club 
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(ARC) menar att det kostar mycket pengar att få stora tävlingar till Scandinavian 

Raceway och att det är uthyrningen av motorbanan som får det att gå runt och möjliggör 

tävlingar. Arrendatorn vill kunna anordna tävlingar, och för sina medlemmars skull, 

tillåta träningstillfällen (Anderz Johansson, 2015-11-23).  

 

Som vi nämnt tidigare uppgav respondenterna att de aktiviteter som de, utöver 

motorsporten, spenderar mest pengar på är restaurangbesök, shopping och utforskning 

av omgivningen. Det betyder att krogar och gatukök, butiker och affärer samt andra 

attraktioner i omgivningen skulle påverkas direkt av turismintäkterna. Med tanke på 

spridningen av de direkta effekterna skulle spridningen av de indirekta effekterna bli 

ännu större och således även bieffekterna. Samma sak gäller valet av logi för 

respondenterna. Eftersom hotell och camping/stuga var de mest populära alternativen 

skulle de påverkas direkt av turismintäkterna. Både hotell och camping/stugor har ett 

flertal leverantörer som i sin tur skulle påverkas indirekt. Det innebär att mycket 

personal i alla led av kedjan påverkas och spenderar sina tjänade pengar på diverse 

saker. Vi har uppfattat det som att en av respondenterna sammanfattade sin syn på 

kedjeeffekten på följande vis: om anläggningen blir mer känd lockas fler besökare till 

kommunen. Besökarna behöver bo någonstans och några av besökarna bestämmer sig 

eventuellt för att flytta till kommunen vilket skulle kunna ge ett behov av fler bostäder. 

Byggs det fler bostäder genereras fler arbeten, vilket leder till ett ökat behov av handel. 

Finns det en ökad efterfrågan ökar affärsutbudet vilket lockar fler köpmän och 

kommuninvånare, något som skulle ge en positiv ekonomisk effekt och gladare 

kommuninvånare. 

 
5.3 Turismutveckling bidrar till entreprenöriella initiativ och 

arbetstillfällen 

Ringarna på vattnet har långtgående effekter på samhällsekonomin och i och med det 

bidrar turism till fler arbetstillfällen. Om vi använder exemplet om restaurangen i 

föregående kapitel så kräver en ökning av antal restauranggäster ett ökat antal anställda. 

Samma princip återspeglas i samtliga led där påverkan sker (Dwayer, et al, 2010). 

Brouder (2012) menar också att turism ökar innovationen och de entreprenöriella 

initiativen i samhällen och på så sätt bidrar till den regionala utvecklingen. Anledningen 

till de ökade entreprenöriella initiativen är den kreativa miljö som skapas när turism 

finns närvarande (Brouder, 2012; Sharpley & Telfer, 2002). Dwayer, et al (2010) håller 
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med om att gynnsam turismutveckling kan resultera i en ökning av möjligheterna till 

företagande. De argumenterar vidare för att turism kan påverka handeln positivt, både 

för befintliga och nya företag. Det gör att företagen kan nyanställa och skapa 

sysselsättning, generera intäkter, och på så vis öka statens skatteintäkter och stimulera 

investeringar i infrastruktur (Dwayer, et al, 2010). 

 

Ökade turismintäkter i en regional ekonomi resulterar i fler arbetstillfällen givet att 

regionen lider av arbetslöshet eller har en undersysselsatt ekonomi. 

Turismutvecklingens påverkan på sysselsättningen i en region varierar beroende på 

orsaken till arbetslösheten (Dwayer, et al, 2010). Så länge det i en region inte finns en 

betydande överkapacitet av turismrelaterade företag. Det vill säga, att de som finns inte 

producerar mer än vad som efterfrågas. Blir den primära effekten av turismutveckling 

på den regionala ekonomin en förändring i den industriella strukturen (Dwayer, et al, 

2010). Huang, et al (2014) har undersökt de ekonomiska effekterna av tre stora 

sportevent i Kina. Sporteventen som undersöktes var Formel 1 (racing), ATP (tennis) 

och SIM (maraton). Resultatet av undersökningen visade att Formel 1 genererade 9048 

motsvarande heltidsarbeten där effekterna var störst inom grossisthandeln och 

detaljhandeln, följt av tillverkningsföretag, logi, kultur, sport och underhållning. ATP 

genererade 2627 motsvarande heltidsarbeten och SIM genererade 807 motsvarande 

heltidsarbeten, med störst effekt i samma sektorer som Formel 1 (Huang, et al, 2014). 

 

5.3.1 Agglomeration 

Det finns en tendens för företag inom samma sektorer att samlas i en specifik region, 

vilket kallas industriell agglomeration. Industriell agglomeration förknippat med 

motorsport har uppstått i North Carolina, Oxford i Södra England (Connaughton & 

Madsen, 2007) och i Modenaregionen i Italien (Alberti & Giusti, 2012). Alberti och 

Giusti (2012) skriver om Motor Valley i Modenaregionen i Italien. De menar att Motor 

Valley har visat på möjligheterna att skapa turism genom att förena landskap och 

kulturarv och hur det kan generera konkurrenskraft. Genom att kombinera den regionala 

identiteten med arvet av motorsportsindustrin växte ett nytt sorts kluster fram där 

företag, turistorganisationer, sportanläggningar, institutioner och kulturella 

organisationer blev sammankopplade och på så sätt konkurrenskraftiga. Världskända 

motorsportsrace, tävlingar i toppklass och utvecklingen av nya prototyper och modeller 

är några av de delar som gjort Motor Valley till vad det är idag. En effekt av skapandet 
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av Motor Valley är att högutbildade valt att stanna kvar i regionen i större utsträckning 

än tidigare. Klustret har även bidragit till bättre möjligheter för museum, forskning, 

träningsanläggningar och motorbanor att bedriva sin verksamhet. Det finns även 

motorbane- och internationella körskolor för säker körning. De är viktiga tillgångar för 

att täcka kostnaderna för underhåll som normalt finns i samband med motorbanor. Det 

finns även skolor som utbildar mekaniker. Regionens motorindustri omfattar 8,000 

företag och 20,000 arbeten. Sedan födseln av Motor Valley har antalet turister, 

internationella såväl som inhemska, ökat stadigt. Turismen har skapat bieffekter för 

företagen i klustret, så som internationell synlighet, ökad varumärkesmedvetenhet och 

att företagen lättare kan finna internationella investerare (Alberti & Giusti, 2012). 

 

Connaughton och Madsen (2007) undersökte den ekonomiska effekten och det totala 

ekonomiska värdet av motorsportsklustret i North Carolinas ekonomi som uppstått till 

till följd av NASCAR’s motorsportstävlingar. Motorsportsindustrier genererar årligen 

betydande avkastning och sysselsättning världen över (Connaughton & Madsen, 2007). 

År 2005 genererades 27,252 arbeten inom motorsportsindustrin i North Carolina, varav 

14,298 var direkta arbeten, 6,877 var indirekta arbeten och 6,077 av arbetena var 

anställningar som uppstått som en bieffekt. I en studie gjord 2003 uppskattades den 

årliga ekonomiska effekten av motorsportsklustret i England till 5 miljarder pund, och 

industrin sysselsatte 40,000 personer (Connaughton & Madsen, 2007).   

 

5.3.2 Förändringar på arbetsmarknaden i Gislaveds kommun 

Som vi nämnde i kapitel 5.2 har näringslivet viljan och idéerna om hur deras företag 

skulle kunna använda Scandinavian Raceway för till exempel företagsevent och 

personalaktiviteter. Ska näringslivet kunna nyttja anläggningen på det sättet krävs 

personal som tar hand om driften och planerar event, konferenser, och annat som 

anläggningen kan tänkas användas till. Hade en utveckling enligt planen genomförts 

skulle därför en direkt ökning av arbetstillfällen på anläggningen skapats. En utveckling 

av motorbanan skulle också innebära att de boendealternativ som finns i kommunen 

idag skulle utnyttjas mer. Givet att de i dagsläget inte har full beläggning. Ett ökat antal 

gäster skulle kräva ett ökat antal medarbetare på anläggningarna för att upprätthålla en 

god service och arbetsmiljö. Som diskuterats i kapitel 5.1, skulle en utveckling 

förmodligen även kräva fler boendealternativ. Vidare skulle det, som tidigare nämnt i 

kapitel 5.1.1 skapa ringar på vattnet och påverka en hel leverantörskedja.  
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I september 2015 var andelen arbetslösa av registerbaserad arbetskraft 8,2% i Gislaveds 

kommun. För ungdomar i åldern 16-24 år var motsvarande siffra 14,2% (Gislaveds 

kommun, 2015). Av de respondenter som i våra undersökningar uppgett att de inte bor 

kvar, eller inte är säkra på att de bor kvar i Gislaveds kommun om fem år, menar många 

att en av orsakerna är bristen på arbetsmöjligheter i kommunen (se bilaga 1, figur 4. & 

bilaga 3, figur 5.). Vidare uppgav 25% (158 st.) av respondenterna i undersökningen av 

lokalbefolkningen att de haft planer på att starta eget företag under de senaste fem åren 

(se bilaga 1, figur 1.). Av de som uppgett att de haft sådana planer svarade 11% att de 

håller på att starta företaget medan 89% svarade att de inte gått vidare med sina planer 

(se bilaga 1, figur 2.). Efter beskrivningen av utvecklingsplanen menade 54% (94 

personer) av de som inte gått vidare med sina planer, att de skulle vara mer, eller 

mycket mer intresserade av att starta företag om planerna genomfördes. 39% menade att 

en utveckling inte hade påverkat deras inställning och 7% svarade att en utveckling 

hade gjort dem mindre, eller mycket mindre intresserade av att starta företag. När 

samtliga respondenter inkluderades visade det sig att 36% (218 personer), svarade att de 

skulle vara mer, eller mycket mer intresserade av att starta företag (se bilaga 1, figur 

13.). När lokalbefolkningen fick möjligheten att skriva fritt. Dels motivera sin 

inställning till en framtida utveckling och dels beskriva varför de tror, eller inte tror att 

Gislaveds kommun skulle gynnas av en utveckling. Var ett av de vanligast 

förekommande svaren att den regionala ekonomin skulle gynnas på grund av ökad 

turism (se bilaga 1, figur 6. & 9.). Till exempel genom ökad omsättning för näringslivet, 

fler arbetstillfällen och fler nystartade företag. En av respondenterna motiverade sin 

inställning på följande sätt: 

 

Det skulle betyda så mycket för ALLA. Företagsamheten skulle öka, det är jag 

övertygad om. Jag drev företag och fick vara med om sista året det arrangerades MC-

VM. Den omsättningen jag hade under den veckan motsvarade flera månader! En 

levande Raceway skulle locka mer folk hit, både som vill arbeta och driva företag. 

 

I dagsläget finns ett behov av arbetskraft och näringslivet har problem att rekrytera och 

utbilda den arbetskraft som behövs, det menar Eric Anderzon och Kenneth Klint. De 

anser att problemet ligger i kommunens attraktivitet och menar att en utveckling av 

Scandinavian Raceway hade underlättat rekryteringen av rätt medarbetare (Kenneth 

Klint, 2015-11-26; Eric Anderzon, 2015-11-25). Eric Anderzon tänker tillbaka på hur 
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det var på 1970-talet och menar att då var det mängder av ingenjörer och andra som 

kom till kommunen för att det var “drag under galoscherna” i Anderstorp (Eric 

Anderzon, 2015-11-25).  

 

5.3.3 Agglomeration i Gislaveds kommun 

Magnus Kroon menar att en utveckling av Scandinavian Raceway hade genererat fler 

arbetsmöjligheter (Magnus Kroon, 2015-11-26) och både Kenneth och Eric talar om 

möjligheten att skapa agglomeration, ett motorkluster i Anderstorp (Kenneth Klint, 

2015-11-26; Eric Anderzon, 2015-11-25). Kenneth menar att huvudnäringen skulle 

kunna vara motorsport för att sedan ha kringverksamheter. Han säger att Sverige har en 

tung fordonsindustri och det vore bra att få mer av den till Anderstorp. Även 

motorsportsgymnasiet som ligger i anslutning till Scandinavian Raceway, där det bland 

annat utbildas racingmekaniker, skulle bidra till klustret menar han (Kenneth Klint, 

2015-11-26). Eric är inne på samma spår och menar att exempelvis Volvo borde kunna 

ha sin utvecklingsavdelning i Anderstorp. Han förstår själv att klustret inte kommer 

uppstå över en natt men menar att visar man vad det är som önskas hända i framtiden 

och sätter ner foten, så bör det lobbas för att fler nystartade och nybyggda företag som 

har med motorer att göra ska ligga just i Anderstorp. Och på så vis skapa klustret och 

The race city. Eric tycker vidare att det hade varit mer naturligt att ha speedwaybanan i 

Anderstorp, i anslutning till Scandinavian Raceway, istället för som nu, i Gislaved. Eric 

talar passionerat om The race city och drar paralleller till Hultfred som blev The rock 

city tack vare Hultsfredsfestivalen. Han säger att dit flyttade bland annat gitarrindustrin 

och “allt möjligt som byggde på Rock ’n Roll” (Eric Anderzon, 2015-11-25). Hade en 

agglomeration kunnat uppstå i Anderstorp kan vi, med stöd från Connaughton och 

Madsen (2007) samt Alberti och Giusti (2012), anta att regionens arbetsmarknad och 

ekonomi hade påverkats avsevärt.  

 

Vi har även tydligt sett i våra undersökningar att respondenterna anser att varumärket 

Scandinavian Raceway bör tas tillvara på då varumärket satt Anderstorp och hela 

kommunen på kartan såväl nationellt som internationellt (se bilaga 1, figur 6 & 9.). 

Alberti och Giusti (2012) påpekade just det, att Modenaregionen blivit internationellt 

uppmärksammat efter skapandet av Motor valley (Alberti & Giusti, 2012). Samma sak 

skulle kunna hända i Anderstorp om varumärket återupplivades. En av respondenterna i 

undersökningen av lokalbefolkningen skrev såhär:  
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Väldigt många människor kan placera Anderstorp på kartan men inte Gislaved. 

Anderstorp är känt tack vare motorbanans historia. Men en sådan verksamhet bidrar 

inte bara motorbanan utan [ger] även mycket ringar-på-vattnet-effekt. Likt butikerna 

som finns i Ullared. De hade knappast funnits utan Gekås. 

 

Vi tolkar citatet som att personen ser PR värdet i en levande motorbana och de ökade 

affärsmöjligheterna en turistattraktion som genererar ett stort antal besökare kan ge. 

Respondenten tycks också vara övertygad om att det skulle bidra till en ökning av 

antalet företag i regionen. 94% av respondenterna anser att kommunen hade gynnats av 

en utveckling. De menar att en utveckling av motorbanan skulle ge kommunen positiv 

PR, vilket skulle påverka näringslivet, föreningslivet och kommunen positivt. Eric 

Anderzon menar att hans företag skulle kunna använda sig av platsen i sitt varumärke 

och sin marknadsföring om en utveckling skedde. Han anser att allt som kan adderas in 

i varumärket stärker och hjälper företaget att profilera sig (Eric Anderzon, 2015-11-25). 

Även Kenneth talar om möjligheterna för näringsidkare att utveckla sina verksamheter 

(Kenneth Klint, 2015-11-26). Vi menar att om näringslivet ser möjligheter att utveckla 

sina företag, stärka sitt varumärke och på så sätt få en större omsättning, finns det i 

framtiden möjligheter att växa som företag vilket indirekt skulle generera 

arbetstillfällen.  

  

Utöver det kan vi, precis som Brouder (2012) påpekar, se att det finns en ökad vilja att 

starta företag om Scandinavian Raceway skulle utvecklas. Om det beror på att miljön 

blir mer kreativ när turism finns närvarande, i likhet med vad Brouder (2012) säger, vet 

vi inte. Men med tanke på att majoriteten av respondenterna ser ökad turism som en 

positiv effekt av utvecklingen av Scandinavian Raceway, kan det mycket väl vara så att 

respondenterna ser ett ökat antal affärsmöjligheter.  Det skulle även kunna vara en 

reaktion på att kommunen är villig att satsa på Scandinavian Raceway och motorbanans 

möjligheter. Vilket innebär att lokalbefolkningen till större grad även själva är villiga att 

satsa och ta den risk det innebär att starta ett företag. Kenneth, Magnus och Mats är alla 

överens om att näringslivet skulle se möjligheter och våga satsa om de såg att det fanns 

en framtid för motorbanan (Kenneth Klint, 2015-11-26; Magnus Kroon, 2015-11-26; & 

Mats Klingvall, 2015-11-26). Oavsett vad siffrorna beror på kan vi med säkerhet säga 

att antalet företag i Gislaveds kommun skulle öka om Scandinavian Raceway 
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utvecklades. Om fler startar företag i kommunen ökar även antalet arbetstillfällen och 

således även sysselsättningsgraden i kommunen.  

 

Trots de positiva effekterna av ett ökat antal företag och arbetstillfällen måste hänsyn 

tas till eventuella begränsningar av effekterna. Eftersom vår undersökning endast täcker 

de potentiella besökare som skulle ta sig till Anderstorp på grund av motorsporten och 

inte av andra anledningar, måste hänsyn tas till det säsongsberoendet sporten medför. 

De arbetstillfällen som skulle skapas inom exempelvis hotell- och restaurangnäringen 

till följd av utvecklingen skulle sannolikt till stor del bli säsongsarbeten och 

timanställningar. Sådan typ av anställning passar bra för ungdomar med annan 

huvudsaklig sysselsättning och för personer som aldrig befunnit sig på 

arbetsmarknaden, eller har svårt att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden. Skulle det 

däremot, samtidigt som utvecklingen och ökningen av företag och arbeten inom typiska 

turismnäringar, skapas en agglomeration i regionen. Precis som i North Carolina, 

Oxford och Modenaregionen, hade antalet motsvarande heltidsarbeten förmodligen 

ökat. En agglomeration av motor- och fordonsindustrin hade sannolikt även genererat 

fler kvalificerade arbeten än de inom turismnäringen vilket hade kunnat leda till att fler 

ungdomar återvänt efter sina studier. Vi anser att regionen hade gynnats av en 

kombination av de två utvecklingarna. Då vi anser att det är positivt för ett samhälle att 

kunna erbjuda såväl så kallade lågkvalificerade arbetsmöjligheter som högkvalificerade 

arbetsmöjligheter.    

 

5.4 Negativa ekonomiska effekter av turismutveckling 

Turism har förmågan att bidra med flera positiva effekter men det utesluter inte att 

turism också kan ge negativa effekter. Det har sagts att det inte finns någon 

utvecklingsform som kan ha så långtgående effekter som turism. Turism måste därför 

planerats och skötas ansvarsfullt för att turismen ska bli lyckad. Sköts inte turismen 

ansvarsfullt kan det bidra till att den naturliga och mänskliga miljön som lockade 

turister från första början kan komma att försvinna (Byrd et al, 2009; Hoeffel, et al, 

2009).  

 

5.4.1 Ekonomiskt läckage 

Genom hela den ekonomiska kedjan med start i turistens betalning av 

restaurangmiddagen sker ekonomiskt läckage. Ekonomiskt läckage innebär att trots att 
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de nya pengarna cirkulerar i den regionala ekonomin så kommer en liten del av 

pengarna försvinna i varje steg. Läckage sker bland annat i form av att hushåll och 

företag sparar pengar istället för att spendera dem. Läckage sker även genom att en liten 

del av intäkterna försvinner till staten i form av skatt. Pengar försvinner också från 

regionen vid import av varor och tjänster från andra regioner eller länder. Oavsett hur 

läckaget sker så innebär läckaget att pengar försvinner från regionens ekonomi. 

Åtminstone temporärt vad gäller sparande och skatter. Det betyder att mindre pengar 

finns kvar i ekonomin till att upprätthålla ringarna på vattnet (Dwayer, et al, 2010). Det 

ekonomiska läckagets omfattning beror till stor del på destinationens storlek och 

uppbyggnad (Huang, et al, 2014) i betydelsen av sammansättningen av företagen i 

regionen. Är företagen beroende av import från andra regioner ökar läckaget i 

jämförelse med om inköpen kan ske lokalt (Dwayer, et al, 2010). För att inkomster från 

besökare ska påverka produktionen och sysselsättningen positivt i en region krävs 

samarbeten mellan företagen. Speciellt mellan turismföretag och andra branscher 

(Dwayer, et al, 2010).  

 

5.4.2 Samhällskostnader 

Turismutveckling bidrar även till samhällskostnader. Det kan som tidigare nämnt handla 

om läckage från den regionala ekonomin genom import av varor men även generella 

prishöjningar. Till följd av turismutvecklingen och ökningen av besökare kan till 

exempel mark- och fastighetspriser och hyror öka (Dwayer, et al, 2010; Deery, et al, 

2012). Dwayer, et al (2010) menar också att ökade turismflöden kan generera 

lönehöjningar vilket kan begränsa eller eliminera den möjliga ökningen av 

sysselsättningen ((Dwayer, et al, 2010). Allting beror på hur arbetsmarknaden i 

regionen fungerar (Daniels et al, 2003).   

 

En annan aspekt att ta hänsyn till är att turister inte enbart använder sig av platser och 

aktiviteter som de själva betalar för. De använder även offentliga platser och 

infrastruktur i stor utsträckning, som är betald, eller subventionerad av staten. Så som 

parker, naturområden och stadskärnor. Om turismen ökar, ökar även användningen och 

slitaget av sådana platser. Vilket ger ökade underhållskostnader för kommunen. Om 

skattehöjningar eller lån används som statlig finansiering av turismutvecklingen 

bromsas effekten av tillväxten av den privata konsumtionen och således begränsas även 

de positiva effekterna av inkomsten och sysselsättning. För att turism ska löna sig måste 
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alltså regionen och staten tjäna mer på turisten än vad turisten kostar (Dwayer, et al, 

2010). 

 

5.4.3 Negativa ekonomiska effekter i Gislaveds kommun 

Utifrån våra undersökningar kan vi inte säga något om hur omfattande det ekonomiska 

läckaget skulle bli i Gislaveds kommun då vi inte tittat närmare på interdependensen 

mellan företagen. Skulle det ekonomiska läckaget visa sig bli allt för stort är det viktigt 

att främst se över möjliga samarbeten mellan företag i kommunen. Genom att minska 

beroendet av import kan problemet begränsas vilket i sin tur minskar läckaget. Läckaget 

i form av skatt finns det däremot ingenting att göra något åt. Den typen av läckage 

kommer alltid finnas, oberoende av sektor.  

   

Idag är Gislaved kommuns målgrupp familjer som är intresserade av natur- och 

utomhusupplevelser. Kommunens mål är att bli “Smålands utomhusupplevelse med 

aktiviteter och evenemang som speglar vår natur och kultur året om” (Gislaveds 

Kommun, 2014, b). Naturupplevelserna som prioriteras är fiske, kanot, cykling och 

vandring och kommunen är själva medvetna om att de aktiviteterna är svåra att tjäna 

pengar på. Utmaningen ligger i att kunna ta betalt av besökare för att använda sig av 

naturen (Gislaveds Kommun, 2014, b). Vi menar, med stöd av Dwayer, et al (2010) att 

det i kommunens turismmål finns risk för att turismen kostar samhället mer än vad den 

bidrar med då bland annat underhåll av vandrings- och cykelleder krävs. Däremot anser 

vi inte att en utveckling av Scandinavian Raceway hade behövt ersätta naturturismen, 

utan att de snarare kunnat samexistera. Dock eventuellt i olika delar av kommunen för 

att inte förta tystnaden och naturens skönhet. Naturturister genererar ekonomiska 

effekter precis som andra turister när de bor och äter i kommunen. Trots det menar vi att 

ännu mer intäkter hade kunnat genereras genom att komplettera turismutbudet och 

attrahera ännu en målgrupp som dessutom är högspenderande. Sportturisterna skulle, 

utöver boende, shopping och mat, ge turismintäkter i form av inträde och 

anmälningsavgifter. 

 
5.5 Diskussion om de ekonomiska effekterna i Gislaveds kommun 

I fallet Scandinavian Raceway finns redan en sportanläggning och ett etablerat 

varumärke med historia. Självklart skulle en utveckling av anläggningen innebära stora 

kostnader. Däremot finns en befintlig målgrupp som efterfrågar aktivitet på 
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anläggningen. Tack vare det skulle inte stora summor behöva spenderas på att etablera 

ett varumärke och locka besökare. Det minskar också risken att anläggningen skulle stå 

tom och kosta pengar.  

 

En ökning av turismen hade krävt ett ökat utbud av service- och boendeanläggningar. 

Något som hade skapat arbetstillfällen. Dels vid byggandet av anläggningarna men även 

för att klara den dagliga driften. Fler arbetstillfällen hade kunnat bidra till att fler 

invånare väljer att, och har möjligheten att, bo kvar i kommunen. Det hade i sin tur 

inneburit ökade intäkter för kommunen. Dessutom kan man spekulera i att om fler 

invånare väljer att stanna i kommunen behöver inte företagen rekrytera personal från 

andra kommuner. Vilket i sin tur innebär att den kommunala inkomstskatten tillfaller 

Gislaveds kommun istället för kommunen personalen rekryteras från.  

 

Vi ser att en utveckling hade ökat intresset för att starta företag i kommunen. Ett ökat 

antal företag hade genererat ett ökat antal arbetsmöjligheter vilket hade kunnat minska 

arbetslösheten i kommunen. Fler arbetsmöjligheter hade också eliminerat en av 

anledningarna till att invånare vill lämna Gislaveds kommun. Trots att vi ser en möjlig 

ökning av arbetsmöjligheter. Kan det diskuteras kring hur många av de nyskapade 

arbetsmöjligheterna som skulle vara säsongsarbeten och timanställningar. Sådana 

anställningsformer kan vara positiva för ungdomar och personer som står utanför 

arbetsmarknaden. Däremot gynnar de kanske inte personer som är i behov av en fast 

heltidstjänst lika mycket. Det är tydligt att det finns viljor och visioner att skapa en 

agglomeration i Andertorp runt motorsport och fordonsindustri. Om det finns intresse 

från fordonindustrin att flytta till Anderstorp är dock inget vi undersökt. Men med tanke 

på hur välkänt varumärket är och utifrån utvecklingen som skett i North Carolina till 

följd av racingen är det inte en omöjlighet att det även skulle kunna ske i Anderstorp. 

Speciellt med tanke på likheterna som finns mellan Anderstorp och Modenaregionen. 

Det finns möjligheter för Gislaveds kommun att, precis som i Italien, kunna kombinera 

naturen med kulturarvet och bli konkurrenskraftiga. På så sätt hade Gislaved kommuns 

nuvarande turismstrategi kunnat kombineras och kompletteras av en sportattraktion. 

Skulle en agglomeration ske, hade ännu fler företag och arbetsmöjligheter kunnat 

skapas.  

 



  
 

- 41 - 

 

Det kan diskuteras om huruvida en utveckling av motorbanan och användning av 

varumärket hade kunnat skapa värdefull PR för Gislaveds kommun och åter igen satt 

kommunen på kartan. Lokalinvånarna och näringslivet verkar säkra på att en utveckling 

hade gynnat uppmärksamheten kring kommunen. Vi tror att mycket av det har att göra 

med hur stort Scandinavian Raceway var på 70-talet. Frågan är om motorbanan 

någonsin har potentialen att nå samma attraktivitet som då. Vi menar att samhället har 

förändrats en hel del sedan 70-talet. Bland annat genom att människor blivit mer 

bekväma av tekniken och globaliseringen. Idag kan allt ses via Internet, var personen än 

befinner sig, när som helst. Därför kan det finnas en risk för att antalet besökare i form 

av åskådare inte blir så stort som många tror. Även om antalet åskådare kanske inte 

hade kunnat jämföras med hur det var på 70-talet kan den digitala tekniken vara till 

fördel för kommunen. Den digitala mediabevakningen av stora event hade kunnat nå en 

större publik. Genom digitala medier kan ökad uppmärksamhet kring Anderstorp 

skapas. Så länge uppmärksamheten är i positiv bemärkelse gynnar den Gislaveds 

kommun. Ökad uppmärksamhet kan i sin tur leda till att kommunen blir mer attraktiv. 

Det hade kunnat underlätta rekryteringen av kvalificerad arbetskraft för företagens del.  
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6. Sociala effekter av turismutveckling 

Vi kan tydligt se att turism kan bidra med ekonomiska samhällseffekter så som 

arbetsmöjligheter. Det leder i sin tur också till skapandet av sociala effekter. Har 

människor ett arbete att gå till bidrar det till en social vinst. Samma sak gäller för flera 

av de ekonomiska effekterna. Sociala effekter kan också innebära investeringar i 

infrastrukturen. Något som alla kan ta del av, speciellt lokalinvånare (Dwayer, et al, 

2010). Turism bidrar också till sociala samhällseffekter så som ett större serviceutbud, 

möjligheter att träffa nya människor och fler möjligheter att utveckla sina 

språkkunskaper. Positiva effekter kan därför kopplas till ökad livskvalité i samhället 

(Hall & Lew, 2009). Forskning visar att det finns ett antal faktorer som påverkar 

inverkan av effekterna på samhället. Faktorer så som tillståndet för den lokala 

ekonomin, mognaden på turismdestinationen och graden av tillgivenhet för samhället 

(Fredline et al, 2006).  

 

6.1 Turismens påverkan på urbaniseringen  

En trend som syns tydligt i mindre samhällen är en minskning av befolkningsmängden, 

vilket främst syns hos unga vuxna. Transaktionen mellan barndomen och att bli vuxen 

är en mycket viktig period. Under de senaste årtiondena har det visat sig att perioden 

mellan utbildning och att inte ha någon familj till att man bildar familj är mycket längre 

än vad den tidigare var. Personer som befinner sig i denna process flyttar ofta till 

storstadsområden då det finns mer möjligheter för anställning samt utbildning. Att 

personer väljer att flytta från sin hemort är dock ett komplext beslut och är därför 

motiverat av mer än att få ett arbete eller en utbildning. Forskning har visat att det finns 

en press hos unga vuxna som innebär att en flytt till en storstad är nödvändig för att bli 

framgångsrik. Att istället stanna kvar i ett mindre samhälle och område innebär en 

föreställning om att personen är passiv (Möller, 2012). 

 

Turism skapar arbetsmöjligheter vilket innebär att personer har möjlighet att börja 

arbeta tidigt. Det innebär att de får arbetslivserfarenheter samtidigt som de tidigt knyter 

arbetskontakter. Att kunna ta sig in på arbetsmarknaden leder till att ungdomar i ett 

tidigt skede lär sig ta ansvar (Möller, 2012). Turismbranchen är en bransch som inte 

kräver tidigare arbetslivserfarenheter i större utsträckning. Vilket innebär att det är en 

bransch som har förmågan att skapa arbetsmöjligheter för många. Speciellt unga vuxna 



  
 

- 43 - 

 

(Müller & Jansson, 2007). Möjligheten till att försörja sig är viktig för de personer som 

är i processen att bli vuxen. Speciellt för att uppnå självständighet, vilket kopplas till att 

ägandet av ett eget hus samt bildandet av familj. Dock anses ofta en turismanställning 

olämplig på grund av låga löner kombinerat med höga levnadskostnader vilket gör det 

ekonomiskt svårt att bilda familj. Många turismrelaterade arbeten är också 

säsongsbaserade. De aspekterna gör att de sista stegen till att bli vuxen blir svårare med 

en anställning i turismbranchen. Dock har det visat sig att det fortfarande kan gynna de 

som är i det tidigare stadiet i processen att bli vuxen. Många studier har visat att turism 

kan användas som ett verktyg för att öka levnadsstandarden. Men blir platsen mer 

attraktiv ökar även levnadskostnaderna och således möjligheten att verka på platsen 

(Möller, 2012).  

 

6.1.1 Urbaniseringen i Gislaveds kommun 

Problematiken med att unga vuxna väljer att flytta från landsbygdsområden är något vi 

tydligt kan se i Gislaveds kommun (se bilaga 5). Främst sker en minskning i åldrarna 

25-34.) Undersökningen visade att 51% (48 st.) av gymnasieeleverna uppgav att de med 

säkerhet inte bor i Gislaveds kommun om fem år . 42% (40 st.) kände sig osäkra och 7% 

(7 st.) av respondenterna uppgav att de bor kvar i kommunen om fem år. När samma 

fråga ställdes till lokalbefolkningen uppgav 11% (70 st.) att de inte såg sig själva bo 

kvar i kommunen vilket visar en stor skillnad mot gymnasieeleverna. 32% (204 st.) av 

respondenterna uppgav att de var osäkra på om de bor kvar om fem år eller inte (se 

bilaga 3, figur 2. & bilaga 1, figur 3.). Undersökningen visade att 57% av 

lokalbefolkningen, respektive 30% av gymnasieeleverna mer sannolikt hade stannat i 

kommunen om en utveckling av motorbanan gjordes. 28% av lokalbefolkningen, 

respektive 58% av gymnasieeleverna uppgav att deras syn inte hade förändrats. 15% av 

lokalbefolkningen, respektive 11% av gymnasieeleverna uppgav att det istället hade 

varit mer troligt att de hade valt att flytta (se bilaga 3, figur 8. & bilaga 1, figur 7.). Av 

de gymnasiestudenter som hade stannat i högre grad fanns en tydlig skillnad mellan 

elever som läste högskoleförberedande program och yrkesförberedande program (se 

bilaga 3, figur 3. & 4.). Vid de yrkesförberedande programmen uppgav totalt 54% att de 

i större grad hade stannat om en utveckling gjordes jämfört med 17% av eleverna som 

gick ett högskoleförberedande program. Vi tror att skillnaden beror på att många (55%) 

av gymnasieeleverna kommer att studera vidare efter studenten (se bilaga 3, figur 1.). 

Vi drar slutsatsen att de inte ser sig själva kunna använda sin utbildning, eller kunna 
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göra karriär i Gislaveds kommun efter sin examen. Personerna ser inte heller att en 

utveckling av Scandinavian Raceway hade påverkat möjligheterna något nämnvärt.  

 

Bland gymnasieeleverna kunde tre huvudsakliga anledningar till flytt urskiljas. 

Nämligen att storstaden lockade, att det finns begränsade arbetsmöjligheter samt att det 

är långt till affärer och nöjen (se bilaga 3, figur 5.). Anledningarna till flytt från 

lokalbefolkningens håll grundade sig i: relationer på annan ort, att det finns få 

fritidsaktiviteter samt begränsade arbetsmöjligheter (se bilaga 1, figur 4.). Av 

lokalbefolkningen menade 15% av respondenterna att en önskan om att bo i en storstad 

var en anledning till flytt. Motsvarande siffra hos eleverna var 34%. Vi anser att 

skillnaden mellan de olika grupperna kan kopplas till att gymnasieeleverna som Möller 

(2012) säger känner ett behov av att flytta till en större stad för att nå framgång (Möller, 

2012). Om en utveckling av Scandinavian Raceway hade gjorts kan vi däremot se att 

totalt 26% av de ungdomar som hade flyttat för anledningen att storstaden lockade mer 

sannolikt hade stannat kvar (se bilaga 3, figur 8.). Vi tror att förändringen i attityden att 

lämna kommunen grundar sig i en förhoppning om att en liten del av storstaden skulle 

komma till Gislaveds kommun. Kommunen skulle bli mer lik en storstad i bemärkelsen 

av fler möjligheter att interagera med människor, större utbud av fritids- och 

servicemöjligheter samt fler arbetsmöjligheter. Vilket hade resulterat i att distansen 

mellan storstad och landsbygd i själva verket blivit mindre. Det hade i sin tur minskat 

pressen att flytta till en storstad för att nå framgång.  

   

Av de som uppgav att en utveckling hade ökat sannolikheten till flytt kom knappt någon 

från Anderstorp. Vilket man till en början skulle kunna tro med tanke på Anderstorps 

mer intensiva påverkan av turismen. Dessutom var majoriteten av dem generellt positivt 

inställda till en utveckling av Scandinavian Raceway. Vi menar därför att några av de 

personer som uppgav sig vilja flytta om en utveckling skedde eventuellt hade velat 

flytta från sin hemort till Anderstorp. Vi kan också se att 84% (525 st.) av 

respondenterna i lokalbefolkningsundersökningen anser att Gislaveds kommun hade 

blivit en mer attraktiv plats att bosätta sig på om en utveckling av Scandinavian 

Raceway hade gjorts (se bilaga 1, figur 10.). Det finns även en uppfattning om att fler 

personer valt att stanna i kommunen samt att personer från andra platser till större grad 

hade övervägt att flytta till Gislaveds kommun.  
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Precis som Möller (2012) säger är turismrelaterade anställningar en väg in på 

arbetsmarknaden för ungdomar. En anställning som ger arbetslivserfarenhet, kontakter 

och en känsla för ansvar. På grund av att de ofta är säsongsberoende medför 

anställningarna således begränsningar (Möller, 2012). Som tidigare nämnt i kapitel 

5.3.1 är motorsporten säsongsberoende vilket påverkar Scandinavian Raceway. För 

ungdomar i transaktionsperioden mellan ungdomen och det vuxna livet innebär 

säsongbaserade arbeten ett hinder för självständighet och bildandet av familj. Ökar inte 

antalet fasta heltidsarbeten i regionen kan alltså de positiva effekterna av att fler 

ungdomar väljer att stanna i kommunen begränsas. 

 
6.2 Turismutveckling bidrar till ökade fritids- och servicemöjligheter 

En positiv indirekt effekt av turismen är att den främjar bevarandet av samhällets tredje 

plats. Samhällets tredje plats är en plats som varken är individs hem eller arbete utan en 

plats där personen kan ägna sig åt fritidsaktiviteter. Turism tillför många samhällsbidrag 

och ett av dem är ett ökat utbud av fritids- och servicemöjligheter (Brouder, 2012). 

Turism kan gynna ett samhälle genom att öka variationen av fritidsaktiviteter. 

Exempelvis bidrar en ökning av turism till ett ökat utbud av affärer och butiker. 

Dessutom förlängs ofta även öppettiderna. Tidigare forskning visar även att turister 

kräver underhållning, anläggningar där de kan utöva olika aktiviteter samt sanitära 

faciliteter (Deery et al, 2012). Turism bidrar således till ökad samhällsservice i form av 

fler parker, fritids- och kulturella aktiviteter (Andereck et al, 2005). I processen med att 

tillgodose turisternas krav gynnas även lokalinvånarna då de också har möjlighet att 

använda det nya fritids- och serviceutbudet (Deery et al, 2012). Att det finns fler 

fritidsaktiviteter för lokalinvånarna gör att de kan socialisera mer och samtidigt träffa 

nya människor (Deery et al, 2012). Det har visat sig att personer som kunde föreställa 

sig samhällsnyttan av turism i form av ökade shoppingmöjligheter och fritidsaktiviteter, 

generellt hade en mer positiv syn på turismutveckling (Gursoy et al, 2002). Dock är det 

inte alltid säkert att fritids- och serviceutbudet ser likadant ut mellan högsäsong och 

lågsäsong vilket kan få en negativ effekt på samhället (Saarinen, 2010).  

 

Finns det ett stöd för turismutveckling hos lokalbefolkningen beror det ofta på en 

föreställning om att turism skulle gynna dem. Ståndpunkten har sin bas i the social 

exchange theory (Gursoy et al, 2002). Teorin syftar till att människor engagerar sig i 

turismens interaktionsprocess eftersom de förväntar sig något av värde i gengäld. 
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Värdena kan vara både ekonomiska och sociala. Från ett turismperspektiv visar teorin 

på att en individs attityd och stöd för turismindustrin påverkas av personens utvärdering 

av de utfall samhället skulle få av turismutvecklingen (Andereck, et al, 2005). 

Samhällen som anser att en investering är nödvändig kommer mer tydligt se de positiva 

effekterna som turism kan bidra med. Det innebär även att de i större grad bortser från 

de eventuella negativa effekter som turism kan ge (Gursoy et al, 2002). 

 

När en plats förvandlas och blir en destination för turism kommer också livskvalitén på 

platsen att förändras (Gursoy, et al, 2002). Livskvalité innebär en persons 

tillfredsställelse med livet. Det vill säga de känslor individen har om livet är till 

belåtenhet. Turism ses mer och mer som en bransch som kan tillföra medel som kan 

förbättra livskvalitén i ett samhälle. Påståendet tar sin grund i att utveckling av 

turismprodukter också kan användas av lokalbefolkningen. Vilket till exempel kan vara  

festivaler, restauranger, natur- och kulturattraktioner samt ökade möjligheter till 

friluftsliv (Andereck, et al, 2007).  

 

6.2.1 Fritids- och servicemöjligheter i Gislaveds kommun  

Undersökningarna visade att 93% (88 st.) av gymnasieeleverna, samt 44% (274 st.) av 

lokalbefolkningen antingen uppgav att de inte bor kvar i kommunen om fem år, eller var 

osäkra på om de bor kvar om fem år (se bilaga 3, figur 2. & bilaga 1, figur 3.). Vi kunde 

tydligt se att det finns en önskan om fler fritidsaktiviteter i Gislaveds kommun.  9% av 

gymnasieeleverna samt 19% av lokalbefolkningen uppgav att tillgången av 

fritidsaktiviteter påverkade deras syn på att bo kvar i kommunen. Vi kunde också se att 

34% av gymnasieeleverna samt 15% av lokalbefolkningen uppgav att en 

motivationsfaktor till flytt var att storstaden lockar. 13% av gymnasieeleverna samt 

11% av lokalbefolkningen uppgav att viljan till flytt berodde på avståndet till affärer 

och nöjen. Även de faktorerna kopplar vi samman med en saknad av ett tillräckligt 

utbud av service och fritidsaktiviteter i samhället (se bilaga 1, figur 4. & bilaga 3, figur 

5). När vi bad lokalbefolkningen motivera sin syn på en utveckling av motorbanan 

kunde vi se att 11,6% av respondenterna ansåg att det skulle bidra till en utveckling av 

kommunen. 10,8% ansåg att en sådan utveckling hade gett ett ökat utbud av 

fritidsaktiviteter och 4% uppgav att de hade ett motorsportsintresse (se bilaga 1, figur 

6.). En av respondenterna skrev att det finns många motorintresserade i kommunen och 

menade vidare att det är viktigt att ta vara på intresset och engagemanget för sporten. Vi 

ser därför att det finns en uppfattning hos lokalinvånarna att en utveckling hade bidragit 
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till ett ökat fritids- och serviceutbud. En av respondenterna motiverade det på följande 

sätt: 

 

Jättekul, för motorbanan kan öppna så mycket när folket vet var Anderstorp ligger. En 

perfekt PR för kommunen. Och man kan göra mer med motorbanan än bara köra 

fordon. Man kan utöva tävlingar inom annan idrott t.ex. Cykling, rullskidor, 

motionslopp mm. Konserter kan man också ha, och dans. 

 

Vi tolkar det som att respondenten ser fler möjligheter med Scandinavian Raceway än 

endast motorsport och att platsen därför är idealisk för utveckling av fritidsutbudet i 

kommunen. Kenenth Klint talade om att anläggningen tidigare använts till 

orienteringstävlingar och att det finns planer på att arrangera rullskidstävlingar runt 

banan (Kenneth Klint, 2015-11-26). Både Kenneth Klint och Magnus Kroon är 

övertygade om att anläggningen och området kan användas till mycket utöver 

motorsport (Kenneth Klint, 2015-11-26: Magnus Kroon, 2015-11-26). Även i 

arrendatorns affärsplan från 2015 visas mängden aktiviteter som kan utövas på 

Scandinavian Raceway. Exempelvis skulle nostalgiträffar för bil och motorcykel kunna 

anordnas. Anläggningen skulle även kunna arrangera diverse aktiviteter som inte är 

motorsportsrelaterade så som cykeltävlingar, skärmflygning samt mässor (ARC, 2015).   

 

Lokalbefolkningen tillfrågades om de hade varit intresserade av att besöka motorbanan 

om en utveckling gjordes. Majoriteten av respondenterna uppgav att de hade varit 

intresserade av det. 74% hade troligtvis besökt motorbanan flera gånger och 19% hade 

besökt banan någon enstaka gång (se bilaga 1, figur 11.). Vi menar därför att det är 

tydligt att det finns ett stort intresse i kommunen att ägna sig åt fritidsaktiviteter på 

Scandinavian Raceway. Vi ser också att det finns en stark tro på att en utveckling hade 

bidragit till ett utökat fritids och service utbud. I kapitel 5.3.1 skrev vi om det ökade 

intresset för att starta företag i kommunen om en utveckling hade skett. Det kan 

spekuleras i att vissa av de nystartade företagen hade ägnat sig åt turismrelaterad 

verksamhet och handel. Spekulationerna grundar sig i vad Gursoy, et al (2002) säger om 

de förväntningar lokalbefolkningen har på ett värdeutbyte till följd av turismen (Gursoy, 

et al, 2002). Som tidigare nämnt kan sådana verksamheter användas av både turister och 

lokalbefolkningen. Dessutom hade fler turismrelaterade- och handelsföretag utökat 

utbudet i kommunen. Den här kombinationen anser vi att hade bidragit till att 

lokalinvånarna på ett enklare sätt kunnat aktivera sig på platser där det finns möjligheter 
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att träffa nya människor. Vilket således hade ökat livskvalitén för många. En respondent 

utvecklade det resonemanget på följande sätt:  

 

Detta är verkligen något som behövs. För att locka produktiva människor till 

kommunen krävs mer än bara möjlighet till ett arbete. En lön är ingenting värd så 

länge det inte finns ett utbud för avsättning, dvs. något att lägga pengar på så som 

nöjen, upplevelser, shopping, etc. Finns inte detta saknas också incitament att bo och 

verka i kommunen. 

 

Vi kan alltså tydligt se att det finns ett ökat behov av fritidsaktiviteter i samhället för att 

det överhuvudtaget ska finnas ett intresse att bo och verka i kommunen. Vi anser dock 

att turismens säsongsberoende kan hämma utbudet av fritids- och servicemöjligheter 

under lågsäsong. Det skulle i sin tur kunna skapa irritation i värdsamhället eftersom 

utbudet enbart skulle vara tillgängligt när turisterna är där.  

 
6.3 Turism påverkar den sociala distansen mellan olika grupper  

Turism har förmågan att gynna ett samhälle genom ett ökat fritids- och serviceutbud. 

Att samhället utvecklas och får mer faciliteter har visat sig minska distansen mellan 

storstaden och landsbygden (Serra Cantallops et al, 2015). Flödet av turister som 

passerar en destination skapar möjligheter att lära känna nya människor och skapa nya 

arbetskontakter utan att behöva lämna platsen. Flödet av nya människor minskar också 

känslan av att känna sig isolerad och ha ett begränsat socialt nätverk. Turism kan 

således skapa möjligheter för olika grupper att mötas och interagera med varandra. På 

så sätt kan turism bidra med en ökad förståelse mellan människor. Ett ökat flöde av 

turister bidrar på så sätt till ökad interaktion. Det innebär att turister och lokalbefolkning 

till exempel besöker samma festivaler och event samt använder samma fritids- och 

serviceutbud (Möller, 2012). Möjligheten att socialisera med turister har också visat sig 

främja den interkulturella integrationen. Det innebär att två individer från helt olika 

kulturer möts och interagerar med varandra. Vilket skapar utrymme för ett kulturellt 

utbyte, språkkunskaper samt en förändrad attityd. Möts personer från olika kulturer, 

etniciteter eller religioner på en jämlik nivå kommer färre stereotyper skapas. 

Interkulturella utbyten och samarbeten genom turism har förmågan att öka förståelsen 

för olika kulturer vilket kan bidra till minskade konflikter. Interaktionen mellan turisten 

och lokalinvånaren gör att turism därför ses som en kraft som både är lockande och 

värdefull (Yu & Lee, 2013). Turism skapar således möjligheter för individer som annars 
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inte skulle träffas att göra det (Hall & Lew, 2009). Genom de nya mötesplatserna kan 

turismutveckling alltså fungera som ett verktyg för att minska den sociala distansen 

samt den geografiska distansen mellan olika grupper (Abrahams, 2014).  

 

6.3.1 Den sociala distansen i Gislaveds kommun 

En utveckling av Scandinavian Raceway hade som tidigare nämnt ökat turismen till 

Gislaveds kommun. Det hade inneburit fler möten mellan lokalinvånare och besökare 

från andra städer och länder. Motorsport är en stor sport internationellt och en 

utveckling av motorbanan hade sannolikt intresserat både internationella deltagare och 

turister. Det hade inneburit ökade interaktioner mellan nationaliteter, kulturer, religioner 

och språkbarriärer.  Precis som Yu & Lee (2013) säger kan sådana möten bidra till ökad 

förståelse för andra människor och kulturer, samt färre stereotyper (Yu & Lee, 2013). 

Interaktioner mellan olika nationaliteter, kulturer och religioner är avgörande för en 

välfungerande integration i samhället. Något som alltid varit viktigt i Gislaveds 

kommun, där ca 23% av kommunens befolkning har invandrarbakgrund (Gislaved.se, 

2015, b). Det är inte minst viktigt idag då Sverige år 2015 ställdes inför ett rekordhögt 

asylsökande (Migrationsverket.se, 2016). För att integrationen av de nyanlända ska bli 

framgångsrik krävs således förståelse och interaktion mellan människor. Genom det 

ökade utbudet av fritidsaktiviteter som turism kan innebära skapas inte bara naturliga 

mötesplatser mellan invånare och besökare. Det skapar även arenor för interaktion 

mellan lokalinvånare som kan främja integrationen. Trots de positiva faktorerna är det 

viktigt att ta hänsyn till att vissa stereotyper kan förstärkas och förvärras om 

uppfattningen om till exempel en grupps, nationalitets eller kulturs beteende 

bekräftas.     

 

6.4 Sportturism påverkar samhörigheten och stoltheten i samhället 

Allt eftersom turismindustrin växer på en destination ökar stoltheten och medvetenheten 

i samhället (Huh & Vogt, 2008). Sportevent har förmågan att skapa effekter som 

sträcker sig bortom de ekonomiska effekterna för samhället. De kvarvarande effekterna 

kan inkludera abstrakta saker så som stolthet, ökad kunskap, förändring av det lokala 

styret och välbefinnandet hos lokalbefolkningen (Huang et al, 2014) Att ett samhälle är 

värd för ett stort sportevent kan vara en del av samhällets urbanisering. Samhället 

gynnas ofta genom en ökning och utveckling av mötesplatser och lokala trafiksystem. 

Tidigare studier visar att samhällen som arrangerar stora event kan erhålla ökad 
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gemenskap eftersom event skapar medvetenhet kring regionen. (Kim et al, 2015). Att 

turister väljer att besöka en plats kan också bidra till att lokalinvånarna på den platsen 

känner en stolthet över att de bor just där (Deery, et al, 2012). I Modenaregionen, 

Italien, där Motor Valley är beläget har de regionala företagen börjat samarbeta för att 

skapa en konkurrenskraft (Alberti & Giusti, 2012). Något vi utvecklade i kapitel 5.3. 

Trots att flera av företagen konkurrerar med varandra har nyttan visat sig vara stor. En 

regional identitet och samhörighet har skapats kring motorsporten som inkluderar 

många olika branscher och organisationer (Alberti & Giusti, 2012). Vi menar att samma 

sak skulle kunna hända i Gislaveds kommun. 

 

6.4.1 Samhörighet och stolthet över Scandinavian Raceway i Gislaveds kommun 

10,4% (61 st.) av lokalbefolkningen uppgav att de är positiva till en utveckling eftersom 

att de anser att motorbanan är en viktig resurs för bygden. Respondenterna menade även 

att Scandinavian Raceway är en stolthet för kommunen. Vidare menade flera av 

respondenterna att motorbanan skapar uppmärksamhet och medvetenhet kring 

Gislaveds kommun på ett positivt sätt.  En respondent motiverade sitt svar på följande 

sätt:  

 

Jag tycker att Motorbanan är kommunens absolut största stolthet. Jag har jobbat korta 

perioder i Österrike och England, det var vanligare att personer där kände till banan 

än om man frågar någon i Halmstad. Detta är något jag hoppas att det blir ändring på. 

Banan har stor potential och rik historia, det känns tråkigt när den förfaller och 

hindras av inkompetenta beslut av kommunpolitiker. 

 

Vi tolkar citatet som att det finns en uppmärksamhet kring Scandinavian Raceway som 

når länder bortom Sveriges gränser. Som tidigare nämnt har flera informanter berättat 

om den kunskap och medvetenhet som finns rörande Anderstorp runt om i världen. 

Kunskapen och medvetenheten grundar sig i Anderstorps historia som ett 

motorsportssamhälle. Det anser vi är bevis nog för att motorbanan är något att vara stolt 

över.  54 respondenter skrev att det befintliga och kända varumärket bör tas tillvara på 

(se bilaga 1, figur 6.). Andra talade om att en utveckling åter igen hade satt kommunen 

på kartan och blivit känd i världen. Utifrån det, samt utifrån den känsla och passion 

informanter talat om motorbanan med oss på kan vi kan tydligt se att det redan finns en 

etablerad stolthet över Scandinavian Raceway. Trots att motorbanan i dagsläget inte är 
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utvecklad eller används flitigt. Vi anser därför att en utveckling hade bidragit till att fler 

personer hade känt en stolthet över att komma ifrån Gislaveds kommun. Hade 

Scandinavian Raceway utvecklats anser vi som tidigare nämnt i kapitel 6.2 även att 

motorbanan hade fungerat som en naturlig och neutral mötesplats. Det menar vi skulle 

bidra till en ökad sammanhållning i kommunen.    

 
6.5 Negativa sociala effekter av turismutveckling 

Forskning visar att turism kan bidra med ett ökat utbud av fritidsaktiviteter och ökad 

social interaktion dock kan turism också ge negativa effekter. Även om det finns 

lokalinvånare som uppskattar att möta nya människor och interagera med turister är det 

inte alla som känner på det viset. Det finns en oro över att turism kan bidra med 

negativa effekter på livskvalitén i samhället. Ett ökat flöde av människor kan till 

exempel bidra till trängsel (Deery, et al, 2012; Gursoy, et al, 20002). Lokalinvånarna 

kan också komma att behöva tävla om till exempel parkeringsplatser samtidigt som de 

kan få stå i bilköer. En sådan förändring i trafiken kan skapa frustration då sådana 

situationer inte uppstod innan turismutvecklingen. Infrastrukturen som utvecklas för att 

kunna stödja och ta hand och turism på bästa sätt kan också resultera i förändringar i 

samhällets utseende. Något som kanske inte uppskattas av lokalbefolkningen (Deery, et 

al, 2012; Andereck, et al, 2005).  

 

Turister beter sig även ofta annorlunda på semestern jämfört med hur de i vanliga fall 

beter sig (Hall & Lew, 2009). En förändring i beteendet kan innebära att de blir 

bråkigare och att de konsumerar alkohol och droger i högre grad än hemma. Det kan 

leda till högre ljudnivåer samt en ökning av brott och oroligheter på 

turismdestinationen. Sådana oönskade effekter ser lokalinvånarna ofta som något 

negativt (Deery, et al 2012). Personer som är involverade i sport, både som åskådare 

och deltagare rapporteras oftare ha ett beteende som skadar hälsan. Särskilt genom en 

farlig alkoholkonsumtion (Tranter & Lowes, 2009). 

 

En annan negativ effekt som kan uppstå till följd av ökad turism tas upp i Doxey’s 

irritation index. Modellen grundar sig i att det inte är säkert att turister kommer 

respektera lokala seder på destinationen de besöker. Vilket kan skapa irritation hos 

lokalbefolkningen. Första steget i modellen kallas eufori och innebär att 

lokalbefolkningen välkomnar turisterna eftersom de ser turisterna som en möjlighet för 
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ekonomiska medel samt nya upplevelser. Nästa steg, apati, grundar sig i att turisterna 

blir fler och vanligare på destinationen. Interaktionen mellan värd och gäst blir då mer 

formaliserad vilket har att göra med att lokalbefolkningen börjar se de negativa effekter 

som turismen kan ge. När lokalbefolkningen tycker att turisterna blir för många börjar 

de ofta ifrågasätta turismens betydelse för destinationen. Det steget kallas irritation. 

Sista steget som kan uppstå om åsikterna mot turismen inte hanteras rätt är att 

lokalinvånarna börjar motsätta sig turisterna och bete sig aggressivt mot dem samt 

turismindustin (Hall & Lew, 2009). Finns det en ilska eller irritation hos värdsamhället 

kommer det att påverka turisterna. Känner de sig inte välkomna är det större risk att de 

inte återvänder till platsen (Gursoy, et al, 2002).  

 

6.5.1 Negativa sociala effekter av turismutveckling i Gislaveds kommun 

5% av respondenterna i undersökningen av lokalbefolkningen uppgav att de var 

negativa till utveckling. Endast 1% uppgav att de inte trodde att kommunen skulle 

gynnas av en utveckling och att kommunen skulle bli en mindre attraktiv plats att bo på. 

De som såg negativt på en utveckling menade att en utveckling hade påverkat miljön 

negativt. De ansåg också att kommunen istället borde använda resurserna på annat så 

som äldrevård och fritidsanläggningar. En av respondenterna motiverade sin inställning 

till en utveckling på följande sätt: ”Tycker det är viktigare att lägga pengar på våra 

gamla och barn i första hand. Även sjukvården.” Att det är en sådan liten del av 

befolkningen som tycker att en utveckling hade varit negativ anser vi är intressant. Det 

är tydligt att lokalinvånarna befinner sig i euforisteget i Doxey’s Irritation index. Vi 

menar att inställningen kan bero på att det är svårt för dem att föreställa sig mängden av 

turister som potentiellt skulle komma att besöka Anderstorp. Vilket också gör att de har 

svårt att föreställa sig de eventuella negativa effekter som turismen faktiskt skulle kunna 

ge.  

 

6.6 Diskussion om de sociala effektera i Gislaveds kommun 

Vi kan se att utflyttningen från kommunen till stor del beror på bristen av fritids- och 

serviceutbud samt arbetsmöjligheter. Dessutom finns det generellt en önskan om att bo i 

en större stad. Vi ställer oss därför frågan, vad är det som finns i en större stad som inte 

finns i Gislaveds kommun? Vi menar att det är just utbudet av fritidsaktiviteter, butiker 

och arbeten. I städer finns det generellt också mer människor i rörelse vilket för många 

kan innebära ett rikare socialt liv. Med bakgrund i det kan det diskuteras huruvida 
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lyckad turismutveckling. Det vill säga, som gynnat samhället. Hade kunnat reducera 

behovet av flytt till en storstad samt utflyttningen från kommunen i stort. Lyckad 

turismutveckling innebär således också att det nya fritids- och serviceutbudet håller 

öppet året om för lokalinvånarna att ta del av. Risken är trots allt överhängande att de, 

liksom de turismrelaterade anställningarna blir säsongsskiftande. Något som skulle 

begränsa de positiva sociala effekterna av turismutvecklingen. Utifrån våra 

undersökningar är det tydligt att lokalbefolkningen och näringslivet inte ser några 

negativa effekter med en utveckling av Scandinavian Raceway. Vi menar att den 

positiva inställning som råder i dagsläget beror på ett missnöje och en brist på 

tillfredsställande faciliteter. Att endast se de positiva effekterna av turismutveckling i 

det fallet är inte konstigt. Speciellt om förhoppningarna finns att turismutvecklingen ska 

lösa olika brister i samhället, oavsett vad bristerna är. Det innebär alltså att negativa 

inställningar kan komma att uppstå längre fram. 

 

Ekonomiska effekter gynnar hela kommunen då skatteintäkterna återinvesteras i 

anläggningar, service och lokalbefolkningen. Ökade arbetsmöjligheter hade också 

gynnat alla orter även om de till exempel främst hade skapats i Anderstorp och 

Gislaved. Vi tänker att invånare kanske till större del är beredda att åka långt av 

ekonomiska anledningar än av sociala anledningar. Till exempel för att ta sig till sin 

arbetsplats. Däremot kan det diskuteras om de sociala effekterna hade begränsats till 

Anderstorp och samhällen i dess närområde. Ju längre resväg till fritidsaktiviteter så 

som restauranger och butiker ju mindre är chansen till ett besök. Det menar vi beror på 

att personers fritid är värdefull och tiden ska utnyttjas så mycket som möjligt. 

Avstånden kan leda till att invånare som bor långt från Anderstorp inte tar lika stor del 

av det utökade utbudet av fritidsaktiviteter som de som bor närmare. Trots det menar vi 

att större evenemang och händelser skulle locka invånare från hela kommunen. 

 

Avstånden innebär också att samhörigheten och stolheten över Scandinavian Raceway 

blir störst i området kring Anderstorp. Något som i sin tur kan leda till en känsla av 

utanförskap och motsättningar mellan orterna i kommunen. Detta är speciellt en risk om 

det inte satsas på andra orter i kommunen också.  

 

Ökad turism och ökade arbetsmöjligheter i turismnäringen kan som nämnt leda till 

ökade språkkunskaper och arbetslivserfarenhet. Att ungdomar interagerar med turister 
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kan bidra till att de blir världsvana tidigt i livet. Det i sin tur underlätta steget ut i 

världen för personer som haft tankar på att flytta. Dessutom kan det påverka ungdomar 

som aldrig funderat på att lämna kommunen, att ändå flytta någon annanstans. En sådan 

utveckling hade i så fall inte påverkat utflyttningen av ungdomar. Å andra sidan kan det 

diskuteras att interaktionen mellan ungdomarna och turister i hade lett till ett ökat 

resande bland ungdomar. Men att de i större utsträckning valt att bo kvar i 

hemkommunen. Dels för att jobben och familjerelationerna finns där men även för att 

en del av världen kommit till dem.  
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7. Klimat- och miljöeffekter av motorsport 

Runt om i världen finns det idag en växande oro om människans påverkan på miljön. 

Till följd av det har hållbarhet, under 2000-talet, utvecklats till att spela en allt mer 

betydande roll i samhället. Det finns mycket forskning som visar att vi människor bidrar 

med och kommer fortsätta att bidra med negativ påverkan på vår planet. Eftersom 

miljöfrågan blivit så stor som den är idag letar vi ständigt efter nya sätt att skapa och 

använda energi (Dingle, 2009). De negativa miljöeffekterna som turism kan ge syftar 

till luftföroreningar som orsakas av exempelvis bilar och flygplan. Andra miljöeffekter 

kan vara förändringar i det naturliga landskapet och i stadsarkitekturen. Hög ljudnivå 

ifrån flygplan, bilar samt turister ger också effekter på miljön som kan anses vara 

negativa (Andereck, et al, 2005).  

 
7.1 Motorsportens miljöpåverkan  

Tillverkning, användning och underhåll av motorfordon kräver en omfattande 

förbrukning av naturresurser. Bland annat på grund av att motorfordon ofta framställs 

från en stor mängd olika komponenter för styrning, suspension, framdrivning, 

transmission, kylning och bromssystem. De system som används är också ofta beroende 

av elektriska ledningar vars trådar oftast är gjorda av koppar som sedan är täckta med 

skyddshöljen i plast som syntetiseras från råolja. Komponenterna tillverkas av plast, 

gummi, glas, smörjmedel, kylmedel samt bränsle vilket syntetiseras från naturligt 

förekommande mineraler och metaller. Motorsport kräver alltså fossila bränslen i 

tillverkningen av utrustning och motorbanor vilket genererar föroreningar lokalt 

samtidigt som det skapas växthusgaser. Det bidrar också till en stor förändring av 

landskapet där motorsporten finns (Dingle, 2009). 

Förbrukning av naturresurser förstärks också av att motorsportsåskådare uppmuntras till 

att köpa och köra bilar som de sedan modifierar för att förbättra till exempel hastigheten 

(Dingle, 2009). Motorsport kan också bidra till ett förändrat körbeteende (Tranter & 

Lowes, 2009) samt en ökning av konsumtion av bilrelaterade produkter. Om intresset 

förstärks leder det också till ett ökat antal resor till motorsportshändelser och för att 

komma till de platser använder sig turisten ofta av bil och flyg vilka räknas som 

koldioxidintensiva transportmedel.  Att marknadsföring av sportevent leder till ett 

växande konsumtionsbehov går emot de miljöproblem som vi i dagens samhälle står 
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inför (Dingle, 2009). Motorsport bidrar också med en annan tydlig effekt på miljön, 

nämligen buller. Bullernivåerna ifrån Formel 1 bilar kan jämföras med när ett jet plan 

lyfter (Tranter & Lowes, 2005). 

 

7.2 Framtidens motorsport 

Motorsport och de som är involverade i motorsport är beroende av en förbrukning av 

naturresurser. Vilket visar på att motorsport står i relation till ohållbara 

konsumtionsmönster koppade till de stora globala miljöförändringarna (Dingle, 2009). 

De senaste åren har dock motorsportsindustrin blivit mer medveten om miljöfrågan. 

FIA (Federation Internationale de l'Automobile) föreslår till exempel utbildning av 

tjänstemän och personal i frågan och uppmuntrar också till utbildning och medvetenhet 

hos deltagarna och medlemmar av de som besöker motorsportsevent. Det finns också en 

övervakning av motorsporten, bilismen och miljötrender för att lättare kunna se vilka 

forskningsprioriteringar som ska göras i området. Att det har skett en utveckling i 

attityden kring motorsport i relation till miljön visar på att motorsportsindustrin har 

blivit medveten om att de måste marknadsföra sig på ett mer hållbart sätt. Dessutom har 

det skett en förändring hos billtillverkarna som arbetar för ren, bränslesnål teknik 

(Dingle, 2009) 

 

7.3 Miljö- och klimatpåverkan av en aktiv motorbana i Gislaveds 

kommun 

I Gislaveds kommun kan vi se att det finns ett befintligt etablerat motorsportsintresse. 

När vi frågade lokalinvånarna om de hade varit intresserade av att besöka motorbanan 

om en utveckling gjordes visade det sig att majoriteten av respondenterna hade varit 

intresserade av det. 74% (465 st.) hade troligtvis besökt motorbanan flera gånger och 

19% hade besökt banan någon enstaka gång (se bilaga 1, figur 11.). Kring frågan om 

varför man var positiv eller negativ till en utveckling av motorbanan kunde vi se att 4% 

av respondenterna uppgav att de var positiva eftersom de själva hade ett 

motorsportsintresse. En utveckling hade därför kunnat motivera och uppmuntra de med 

ett motorsportsintresse till en ökad konsumtion av motorsportsindustin vilket enligt 

Dingle (2009) skulle medföra negativa miljöeffekter. Det ställdes också en fråga till 

eventuella besökare och här såg vi att 99% (563 st.) av respondenterna skulle vilja 

besöka Scandinavian Raceway. Dessutom var det tydligt att avståndet mellan hemmet 
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och motorbanan inte var något större problem (se bilaga 4, figur 8.). Det innebär alltså 

att de på något sätt skulle behöva transportera sig till Anderstorp vilket i sin tur också 

skulle bidra till ökade koldioxidutsläpp. 

 

Eftersom Scandinavian Raceway ligger i nära anslutning till Anderstorp påverkas 

lokalinvånarna i samhället av ljudnivåerna från motorbanan (se bilaga 6). Påverkan 

skulle bli större ju mer anläggningen används. Trots att en bullerutredning gjorts som 

visat att Scandinavian Raceway överstigit de tillåtna ljudnivåerna vid varje körtillfälle 

med motorcyklar (Tyréns AB, 2012) framkom knappt några negativa åsikter om buller 

och ljudnivåer i undersökningarna. Istället såg vi att det fanns de som ansåg att bullret 

associerades med Anderstorp och att det fanns en förståelse att det lät. Till exempel 

skrev respondenterna så här: “Är uppvuxen i Anderstorp och man saknar ljudet och 

aktiviteterna där”. En annan respondent uttryckte sin åsikt på följande vis: 

 

Underbart, motorsporten får för lite uppmärksamhet och för mycket restriktioner 

angående ljudvolymen. Vid stora tävlingar borde kommunen ge undantagstillstånd för 

högre ljudnivå. 

 

En respondent ansåg att bullret var störande men visade ändå förståelse för 

ljudnivåerna. Respondenten skrev följande: ”Kul för de som använder den. Skulle 

uppskatta om den hördes mindre, men förstår varför den finns.” Istället för 

bullerproblematiken menade de som var negativa till en utveckling av 

Scandinavian Raceway i större utsträckning att det var på grund av klimatfrågan. 

En respondent menade att en utveckling av Scandinavian Raceway skulle vara helt 

fel i tiden med tanke på klimat- och miljöproblemen. Att det skulle vara 

bakåtsträvande och omodernt. En annan respondent var inne på samma spår och 

motiverade sin inställning på följande vis: “Sverige har ju som mål att bli 

"fossilfritt". Om man enbart satsar på elbilstävlingar, så kanske, annars nej.” 

 

Av de som var negativa till en utveckling var majoriteten i åldern 60-65. 9% (4 st.) 

av denna åldersgrupp var negativa till en utveckling. Det var även dem som 

motiverade sin inställning med den negativa miljöpåverkan. Vi anser att det är 

intressant att de äldre uttryckte de åsikterna då det brukar sägas att det är ungdomar 

och unga vuxna som har mer insikt i miljöfrågan. En förklaring till att de ser 

miljöfrågan som ett problem till följd av en utveckling anser vi kan vara att de 



  
 

- 58 - 

 

eventuellt levde och verkade i regionen på 70-talet. I så fall kan de ha upplevt de 

effekter som motorsporten faktiskt kan ge, vilka för dem var negativa.  

 

Precis som Dingle (2009) påpekar har motorsport negativ miljöpåverkan från 

tillverkning till användandet av fordonen (Dingle, 2009). Med det i åtanke är det 

självklart att utsläppen i Gislaveds kommun hade ökat i takt med ökad verksamhet 

på Scandinavian Raceway. Det hade påverkat närmiljön i den bemärkelsen att 

halten av avgaser och partiklar i luften genererade av motorsporten hade förhöjts. I 

ett globalt perspektiv anser vi dock inte att en utveckling av, speciellt tävlingssidan, 

på Scandinavian Raceway hade varit negativ för miljön. Anledningen till det är att 

om inte tävlingarna hålls i Anderstorp hålls de någon annanstans istället. För de 

som är motorsportsintresserade kommer alltid vilja köra och tävla. Dingle (2009) 

skriver också om att en förändring håller på att ske i attityden hos 

motorsportindustrin. Där de arbetar för att minska miljöpåverkan och bli mer 

hållbara (Dingle, 2009).  

 

7.4 Diskussion om klimat- och miljöpåverkan av Scandinavian 
Raceway 
 

Eftersom Sverige arbetar hårt för att minska utsläppen i samhället och miljöpåverkan 

och är känt som ett land i framkant i vad gäller hållbarhetsfrågor hade det funnits 

möjlighet att arbeta för att utveckla en så hållbar motorbana som möjligt. Kan man 

utveckla en hållbar motorbana hade det kanske till och med varit positivt om Sverige 

åter igen kunde anordna stora tävlingar. Det hade kunnat innebära ett fortsatt arbete för 

att förbättra hållbarheten i sporten och på så vis även ställa krav på andra länder. En 

förbättring av motorsportsindustrin hade i sin tur även kunnat fungera som en 

förändringkraft inom fordonsindustrin i stort. På så sätt hade koldioxidutsläppen i det 

långa perspektivet kunnat minskas. Däremot bidrar motorsport till ett förändrat 

körbeteende och ökad konsumtion av motorrelaterade produkter. Det å andra sidan 

skulle ha en negativ inverkan på miljön och klimatet. 

 

En internationellt välkänd och fungerande motorbana skulle locka nationella såväl som 

internationella turister. På grund av Sveriges läge behöver turisterna resa långt för att 

komma till Anderstorp. Som vi tidigare nämnt är inte heller avståndet något problem för 
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höginvolverade sportturister. Det skulle därför sannolikt öka resandet med 

koldioxidintensiva fordon. Ett ökat antal turister bidrar till högre belastning på 

samhällets infrastruktur. Dessutom kan det hända att turisterna är högljudda vilket kan 

anses vara besvärande. Motorsport genererar också höga ljudnivåer. Men angående 

bullret och den förhöjda ljudnivån gentemot de tillstånd Scandinavian Raceway arbetat 

under kunde vi inte se någon oro. Bullret verkar inte bekomma invånarna i dagsläget. 

Däremot tror vi att den saken kan komma att ändras om verksamheten utökas och 

invånarna ställs inför den nya verkligheten med ökade ljudnivåer. Eftersom 

anläggningen inte används flitigt idag kan det vara svårt att föreställa sig hur 

ljudnivåerna hade kunnat förändras. 
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8. Slutsats 

Frågan arbetet syftade till att besvara var: Vilka samhällseffekter kan utveckling av en 

sportattraktion ge ett samhälle? 

 

För att uppnå gynnsamma effekter av turismutveckling och skapandet av en attraktiv 

sportattraktion är dels efterfrågan hos sportturister, och dels stöd för turismutveckling 

från värdsamhället avgörande. Vi drar slutsatsen att en attraktions autenticitet i 

kombination med stöd för turismutveckling från lokalbefolkning och näringsliv kan 

locka turister och resultera i en framgångsrik turistattraktion. I Anderstorps fall är det 

tydligt att det finns en stor efterfrågan av motorsportsevent och annan användning av 

Scandinavian Raceway. Mycket tack vare motorbanans historia. Vi anser därför att 

motorbanan är en tillgång för Gislaveds kommun som bör utnyttjas, då anläggningen 

kan attrahera ett ökat antal besökare till kommunen, samt en ny målgrupp.   

 

Vad gäller de ekonomiska effekterna av sportturism drar vi slutsatsen att en utveckling 

av Scandinavian Raceway hade attraherat sportturister att besöka Anderstorp. 

Sportturister är en målgrupp som är beredda att spendera mycket pengar på sitt intresse 

och är beredda att resa långt om det krävs. Dessutom reser sportturister ofta i grupp 

vilket ökar intäkterna ytterligare. Eftersom utvecklingen hade resulterat i en ökning av 

turister hade även den regionala ekonomin påverkats positivt då turismintäkterna hade 

ökat. Turismintäkterna hade gett stora direkta ekonomiska effekter men framför allt 

ännu större indirekta ekonomiska effekter, samt bieffekter. Effekterna av sportturism 

kan maximeras, och det ekonomiska läckaget kan begränsas genom samarbeten företag 

emellan i regionen. Till följd av en kommunal investeringsvilja och därmed ökad 

turismkonsumtion ser vi att antalet företag och arbetstillfällen i samhället hade ökat 

markant. Utveckling av sportattraktionen hade således bidragit till en förändring på 

arbetsmarknaden. Något som hade påverkat samhället och dess invånare positivt på 

flera plan. Dels genom ökad sysselsättning, ökad ekonomisk aktivitet i regionen och 

ökade skatteintäkter. Såväl som ökad investeringsvilja, både inom kommunen och 

externt utifrån. Minskad arbetslöshet ger också en betydelsefull social vinst för den 

enskilde.  

 

Attraktiva sportattraktioner synliggör ett samhälle och skapar uppmärksamhet. En 

utveckling och användning av det etablerade varumärket Scandinavian Raceway hade 
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gett Gislaveds kommun värdefull PR. Genom ökad uppmärksamhet hade fler fått upp 

ögonen för kommunen och stoltheten som till viss del redan finns över motorbanan hade 

förstärkts. Ökningen av turister till följd av sportattraktionen skulle också generera ett 

behov av boendealternativ samt ett utökat service- och fritidsutbud. Något som både 

turister och lokalbefolkning kan ta del av. Sannolikt skulle det ökade turismflödet till 

regionen till följd av sportattraktionen till viss del minska distansen mellan storstad och 

landsbygd. Vilket skulle kunna försvaga anledningen till flytt med anledning av strävan 

efter stadsmiljöer. Det hade gjort samhället mer attraktivt. Dels att besöka men även att 

bosätta sig och verka i. Genom en ökad attraktivitet hade utflyttningen av ungdomar 

som råder i mindre samhällen kunnat begränsas. Vi drar dock slutsatsen att fler 

högkvalificerade arbeten måste skapas i kommunen. Anledningen till det är att skapa ett 

incitament för de ungdomar som väljer att vidareutbilda sig. För att även få dem att 

flytta tillbaka till kommunen efter sin examen.  

 

Sportattraktionen hade också blivit en mötesplats där kommuninvånarna kan interagera 

med varandra och andra besökare. Utvecklingen av sportattraktionen hade således 

kunnat ge invånarna ett rikare socialt liv, vilket ofta innebär bättre livskvalité.  

Dessutom menar vi att sportturismen hade ökat interaktionen mellan människor från 

olika länder, med olika bakgrund och kulturer på sportattraktionens område. Något som 

hade kunnat öka toleransen och förståelsen, och gjort samhället mer jämlikt. 

Motsättningarna och konflikterna mellan olika grupper hade kunnat reduceras genom 

möten på en neutral plats dit alla kommit av intresse och fri vilja. Samt genom att 

gemensamt känna en stolthet över den region man bor och verkar i. I det långa loppet 

menar vi att integrationen som i dagens samhälle är så viktig hade kunnat förbättras, 

åtminstone lokalt, genom sportturismen. 

 

I dagsläget ser värdsamhället knappt några negativa effekter av en utveckling av 

sportattraktionen. Det anser vi till stor del beror på att invånarna i samhället saknar 

tillräckliga service- och fritidsmöjligheter. De förbiser därför de eventuella negativa 

effekterna som turism kan bidra med för att de endast ser fördelarna. Sannolikt har de 

inte reflekterat över den trängsel, ökade belastning av infrastrukturen, ökade 

brottsligheten och det störande beteende som sportturister kan ha. Vi drar slutsatsen att 

en utveckling av sportattraktionen till viss del hade kunnat väcka sådana negativa 

känslor i värdsamhället när de positiva känslorna avtagit. Däremot tror vi inte att 
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turismen till en sportattraktion som Scandinavian Raceway någonsin hade blivit en stor 

belastning för lokalbefolkningen. Dels på grund av att attraktionen endast lockar en viss 

målgrupp och dels med anledning av att stora turismflöden endast skulle inträffa vid 

stora event.  

 

Vad gäller miljöeffekterna drar vi slutsatsen att en utveckling av en motorbana hade 

påverkat närmiljön negativt genom ökade utsläpp och buller. Eftersom sportturister är 

villiga att resa långt hade en aktiv attraktiv motorbana i Skandinavien lett till ett ökat 

resande och därmed ökade utsläpp. En utveckling hade sannolikt även ökat intresset för 

motorsport vilket leder till ökad användning och konsumtion av motorsportsprodukter. 

En ökning av ett sådant fritidsintresse kan anses vara positivt i social bemärkelse men 

negativt för miljön och klimatet. På ett globalt plan anser vi dock att en utveckling inte 

hade påverkat miljön negativt i någon större utsträckning. Motorbanan hade istället 

kunnat användas som ett verktyg för att förbättra motorsportsindustrin. Sverige hade 

kunnat agera föredöme genom att satsa på hållbarheten inom motorsporten och på så 

sätt påverka och sätta press på andra länder. Länder som kanske inte kommit lika långt 

vad gäller hållbarhet som Sverige.  

 

Utifrån de påvisade samhällseffekterna av en utveckling av sportattraktionen 

Scandinavian Raceway. Som visat sig vara övervägande positiva. Drar vi slutsatsen att 

Gislaveds kommun hade gynnats av en aktiv motorbana. Slutsatsen grundar sig i de 

tydligt positivt socioekonomiska effekter som denna utredning har visat. Det som 

förhindrar en utveckling av sportattraktionen är kommunens inställning till en aktiv 

motorbana. Oavsett kommunens beslut i ärendet finns ett behov av tydliga vägval och 

direktiv om vad som ska ske med anläggningen.  

 

8.1 Framtida forskning 

I framtida forskning har vi valt att fokusera på hur resultaten av vår studie hade kunnat 

kompletteras och således förstärkas. Genom följande kompletterande studier hade en 

mer detaljerad slutsats kunnat dras. Vad gäller samhällseffekterna av en aktiv 

motorbana.  
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8.1.1 Jämförande studie 

Eftersom vårt arbete är en framtidsstudie grundas resultaten på ett flertal antaganden 

kring effekterna som skulle uppstå till följd av utvecklingen av en Scandinavian 

Raceway.  Som ett komplement till studien anser vi att en jämförande studie hade varit 

gynnsam. I en jämförelsestudie skulle effekterna av sportturismen i Gislaveds kommun 

jämföras med en liknande sportattraktion som är aktiv i dagsläget. Sportattraktionens 

omgivningar och läge skulle också behövt likna Scandinavian Raceway’s för säkrast 

möjliga resultat.  

 

8.1.2 Kalkyler över de ekonomiska effekterna 

Exakt hur stora de ekonomiska effekterna av utvecklingen av Scandivian Raceway hade 

blivit i siffror kan vi, utifrån vår undersökning, inte uttala oss om. För det krävs 

ytterligare en turismstudie med avancerad kalkylering. Baserad på sammansättningen 

och interdependensen av företagen i regionen. En sådan studie hade kunnat visa hur 

mycket pengar en motorbanan hade bidragit med till samhället. Relationen mellan 

kostnader och intäkter hade också kunnat undersökas.  

 

8.1.3 Utredning av klimat- och miljöeffekterna av en aktiv motorsportsanläggning 

Det finns redan utredningar om ljudnivåerna i samband med motorcykelkörning på 

Scandinavian Raceway. För att komplettera kunskapen om klimat- och miljöeffekterna 

av en utveckling av anläggningen krävs vidare utredningar om hur naturen och djurlivet 

i närmiljön skulle påverkas. Dessutom krävs djupare analyser av motorsportens 

koldioxidspåverkan.  
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Figur 1.  

Planer på att starta företag i kommunen  

Diagrammet visar huruvida respondenterna under de senaste fem åren haft planer på att starta företag.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2.  

Om respondenterna har gått vidare med sina planer  

Diagrammet visar om respondenterna som haft planer på att starta företag gått vidare med sina planer eller inte 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.  

Inställning till att bo kvar i kommunen om fem år  

Diagrammet visar lokalbefolkningensinställning till att bo kvar i kommunen  
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Figur 4. 

Anledning att inte bo kvar  

Diagrammet visar anledningen till flytt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.  

Lokalinvånarnas inställning till en utveckling av motorbanan  

Diagrammet visar lokalinvånarnas åsikter om en utveckling av Scandinavian Raceway  

 

 

 

 

 



 

7% 8% 

28% 
25% 

32% 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

1. Blir planerna

verklighet

flyttar jag!

2 3 4 5. Blir det

verklighet

stannar jag

definitivt!

Föreställ dig att planerna blir verklighet 

inom fem år, hur skulle det påverka din 

inställning till att bo kvar i kommunen?   

Figur 6.  

Motivering till respondenternas inställning 

Diagrammet visar lokalinvånarnas motivering kring deras inställning till en utveckling av motorbanan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. 

Inställning till att bo kvar i kommunen om en utveckling sker 

Diagrammet visar hur en utveckling hade förändrat synen till att bo i kommunen för de som ville flytta eller var 

osäkra på om de bor kvar  
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Figur 8. 

Åsikt om kommunen skulle gynnas av en utveckling 

Diagrammet visar lokalinvånarnas syn på huruvida en utveckling hade gynnat kommunen eller inte 

 

Figur 9. 

Motivering varför / varför inte kommunen skulle gynnas 

Diagrammet visar lokalinvånarnas motivering kring varför eller varför inte Gislaveds kommun skulle gynnas av 

en utveckling  
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Figur 10. 

Respondenternas åsikter om kommunens attraktivitet 

Diagrammet visar lokalinvånarnas åsikter kring om Gislaveds kommun hade blivit en mer eller mindre attraktiv 

plats att bosätta sig på om en utveckling hade skett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. 

Besöksviljan till Anderstorps Motor City 

Diagrammet visar om respondenterna hade velat besöka Anderstorps Motor City 
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Figur 12.   

Intresse att delta i en utveckling  

Digrammet visar vilket intresse det finns bland lokalinvånarna att delta i en utveckling av Scandinavian 

Raceway  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13.  

Intresse för att starta företag  

Diagrammet visar om respondenterna hade varit mer eller mindre intresserade av att starta företag om en 

utveckling av Scandinavian Raceway gjordes.  
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Figur 1.  
Egenföretagarnas syn på en utveckling av motorbanan  

Diagrammet visar egenföretagarnas inställning till en utveckling av Scandinavian Raceway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.  
Syn på om kommunen skulle gynnas av en utveckling 

Diagrammet visar egenföretagarnas syn på huruvida en utveckling hade gynnat kommunen eller inte 
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Figur 3.  
Intresse att delta i en utveckling  

Digrammet visar på intresset hos egenföretagarna att delta i en utveckling av Scandinavian Raceway 
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Figur 1.  

Gymnasieelevernas planer efter studenten  

Diagrammet visar vad gymnasieeleverna planerar att göra efter att de tagit studenten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. 

Bor gymnasieelverna kvar i kommunen om fem år?  

Digrammet visar om gymnasieeleverna tror sig bokvar i kommunen om fem år  
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Figur 3.      

Inställning till att bo kvar i kommunen - 

yrkesförberedande program 

Diagrammet visar om gymnasieelever i 

yrkesförberedande program ser sig själva bo kvar i 

kommunen om 5 år      

 

Figur 4.  
Inställning till att bo kvar i kommunen - 

högskoleförberedande program 

Diagrammet visar om gymnasieelever i 

högskoleförberedande program ser sig själva bo 

kvar i kommunen om 5 år   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. 
Anledningen till att inte bo kvar  

Diagrammet visar varför ungdomarna inte vill bo kvar i kommunen 
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Figur 6.  

Gymnasieelevernas inställning till en utveckling av motorbanan 

Digrammet visar vad gymnasieeleverna tycker om en utveckling av Scandinavian Raceway  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.  

Inställning till att bo kvar i kommunen om en utveckling skedde 

Diagrammet visar om en utveckling hade förändrat synen på att bo kvar i kommunen för de som ville flytta  
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Figur 8.  

Motivationsfaktor till flytt, storstaden lockar 

Diagrammet visar hur många av respondenterna som hade stannar kvar i kommunen om en utveckling skedde. 

Av de som uppgett att de vill flytta på grund av att storstaden lockar 
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Figur 1.  

Resefrekvens bland motorsportsintresserade  

Digrammet visar hur ofta en motorsportsintresserad reser iväg per år med anledning av sitt motorsportsintresse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.  

Reselängd  

Diagrammet visar hur lång tid besökaren stannar på ett resmål relaterat till motorsportsintresset  
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Figur 3.  

Boendealternativ vid övernattning  

Diagrammet visar vilket boende alternativ besökaren väljer vid en resa relaterad till motorsportsintresset  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.  

Resesällskap  

Diagrammet visar vem/vilka besökaren vanligtvist reser tillsammans med vid motorsportsresor  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.  

Aktiviteter som utövas under besökarens resa  

Diagrammet visar vilka aktiviteter besökaren lägger tid och pengar på under sin motorsportsresa  
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Figur 6.  

Platsens betydelse för val av resemål  

Digrammet visar hur stor betydelse platsen har vid ett resebeslut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.  

Anledning till att platsen har betydelse vid val av resmål  

Digrammet visar olika faktorer som är viktiga för besökaren på ett resmål  
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Figur 8.  

Avståndets betydelse vid ett resebeslut  

Diagrammet visar till vilken grad avståndet till motorbanan har betydelse vid ett resebeslut  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. 

Besökarens associationer till Anderstorp  

Diagrammet visar vad respondenterna associerar Anderstorp med  
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Figur 10.   

Besökarens associationer till Anderstorp, åldrarna 15-25  

Diagrammet visar vad respondenterna associerar Anderstorp med 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. 

Besökarens associationer till Anderstorp, åldrarna 65+  

Diagrammet visar vad respondenterna associerar Anderstorp med  
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Figur 12.  
Intresse till att besöka Scandinavian Raceway om en utveckling hade gjorts  

Diagrammet visar vilket intresse det finns att besöka Scandinavian Raceway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13.  

Betydelsen av motorsport för respondenten  

Diagrammet visar hur viktigt motorsport är för besökaren  
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Figur 1. 

Befolkningspyramid Gislaveds kommun 2014 

Figuren visar åldersfördelningen bland kommunens befolkning, uppdelat mellan män och kvinnor. 

Källa: SCB.se (Tillgänglig på: 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/?rxid=7542

da17-704d-4807-876d-65231fa99623)  
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Figur 1. 

Ljudutbredningskarta Scandinavian Raceway 

Bilden visar spridningen av ljudet vid klubbkörning med motorcykel. De olika färgerna representerar den 

maximala ljudnivå som uppmätts i olika delar av samhället. Scandinavian Raceway är i mitten av bilden. De 

grå fälten är byggnader och hus.   

Källa: Tyrens AB (2012) R02 - Externbullerutredning. [Pdf] Stockholm. Tillgänglig på: begäran hos 

författarna 

 

 

 


