
 

 



 

 
TV-tittare 
 
Viasat och SVT fortsätter med en stor satsning på STCC. Från varje tävling 
sänder Viasat 290 minuter LIVE i kanalen Viasat Motor samt ett 10-tal repriser 
av sändningarna, plus ett införprogram. SVT 2 sänder ett sammandrag från 
tävlingarna på 50 minuter, söndag efter tävlingen.  
 
Förutom Viasat och SVT bevakar även Sportspegeln, Gomorron Sverige och 
Nyhetsmorgon i TV4 tävlingarna. Alla tävlingar finns också att se i SVT:s 
webbarkiv SVT Play (www.svtplay.com). 
 
Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar, med 
Sportnytt+motorblocket inom parantes. 
   
Jyllandsringen 97 000 (553 000) 
Knutstorp  184 000 (557 000) 
Karlskoga  162 000 (591 000) 
Göteborg  119 000 (576 000) 
Falkenberg 201 000 (320 000) 
Karlskoga  143 000 (342 000) 
Jyllandsringen 133 000 (654 000) 
Knutstorp  208 000 (723 000) 
Mantorp   201 000 (525 000) 
 
Snitt  161 000 (538 000) 
Totalt  1 448 000 (4 841 000) 
 
Notera att Viasat ej offentliggör sina mätningar i år. I fjol snittade Viasat på 
strax över 100 000 tittare, en siffra som bör vara representativ även för i år. 
 
TV-publiken 
 
TV-publiken består i stor utsträckning av män, men med en växande andel av 
kvinnor (35 %). Tittaren är ofta lite äldre än besökaren som man finner på 
banan. Dessa spänner genom alla socio-ekonomiska grupper och attraheras 
av personligheterna och den häftiga pulsen kring banracing i intensiv TV-
förpackning. 
 
Radio-lyssnare 
 
Sveriges Radio P4 sände live från alla tävlingar i Sverige under årets säsong. I 
snitt lyssnar 800 000 personer på sändningarna under tävlingshelgerna. 
 
 
 
 



 

 
Internet 
 
Flash Engineerings hemsida (www.flashengineering.se) lanserades i april 2007. 
Sedan starten har sidan haft nära 450 000 besökare. Sedan 1 januari 2010 har 
sidan haft över 140 000 besökare, en ökning med 24 % jämfört med förra året. 
 
I snitt besöker nära 500 personer sidan per dag. Under varje besök spenderar 
varje besökare i snitt mer än två minuter på sidan och tittar på ungefär tre 
sidor.  
 
    2010  2009 
Besökare totalt sedan starten 2007 447 643  (296 383) 

Besökare totalt sedan 1:a jan 2010 143 083  (108 181) 
Besökare per dag i snitt  482  (386) 
Toppnotering besökare på en dag 5 415  (1 700) 
Tid spenderad på sidan i snitt  2,18 minuter  (2,13) 
Antal sidor per besök i snitt  2,77 sidor   (3,32) 
Besökarursprung   89 % Svenskar (98 %) 

3 % Norskar 
    1 % 

7 % övriga 
 
Filmer på YouTube 
 
När vi nylanserade hemsidan 2007 debuterade vi även med att rapportera 
från det dagliga arbetet, tävlingar, testdagar, med mera, i filmer. Sedan 
starten har vi producerat 294 filmer som har visats nära 900 000 gånger.  
 
I snitt ser över 2 900 personer varje film, en ökning på 17 % jämfört med 2009, 
med toppnoteringen på 135 765 visningar på en film. Konceptet har varit en 
succé och de har uppmärksammats i Aftonbladet, Expressen, med flera, plus 
att ett antal av filmerna har kommit upp på topplistan av YouTubes mest 
visade sport-klipp. 
 
    2010  2009 
Antal filmer sedan starten 2007  294   (217) 
Antal filmer sedan 1:a jan 2010  69  (52) 
Antal visningar sedan 2007  861 804  (528 118) 
Antal visningar sedan 1:a jan 2010 367 106  (173 468) 
Antal visningar per film i snitt sedan 2007 2 931  (2 434) 
Antal visningar per film i snitt sedan 2010 2 628  (1 728) 
Toppnotering på en film  135 765  (52 198) 
 
 
 
 



 

 
Gäster 
 
Under varje tävling har vi VIP-gäster från samarbetspartners, med flera, som 
följer tävlingen och får guidning av förarna Thed Björk, Jan ”Flash” Nilsson 
samt Thomas Johansson. I snitt har vi haft 180 personer med på varje tävling i 
år. Totalt har vi haft 1620 gäster under den gångna säsongen. 
 
Medåkning 
 
Under varje tävling har vi medåkning för VIP-gäster där de erbjuds att åka 
med stallets förare runt banan i högt tempo. Under årets säsong har vi haft i 
snitt 60 personer per medåkning och totalt 435 personer. 
 
Publiksiffror 
 
Här följer publiksiffrorna från säsongens nio tävlingar i jämförelse med de tre 
senaste säsongerna. 
 
  2010 2009 2008 2007 
Jyllandsringen 5 000 - - -  
Knutstorp  7 500 10 900  13 400 10 500 
Karlskoga  10 500 10 550  11 400 10 200 
Göteborg*  13 400 21 200 38 000 - 
Falkenberg 15 000 10 500 11 100 16 200 
Karlskoga  10 200 10 450 10 200 12 600 
Jyllandsringen 10 000 - - - 
Knutstorp  11 300 11 450 10 100 9 800 
Mantorp  21 000 25 800 25 000 24 500 
 
* = 2010 var tävlingen i Göteborg slutsåld då arrangören sänkt antalet platser. 
 
Total/snitt visar säsongens alla tävlingar, men med olika banor som grund då 
kalendern skiljer sig för varje år. Man bör även beakta att man 2007 och 2008 
körde elva tävlingar i jämförelse med 2009 och 2010 då man kör nio tävlingar. 
 
  2010 2009 2008 2007 
Totalt  103 900 116 000 155 400 127 900 
Snitt   11 500 12 900 14 100 11 600 
+/-  -10 % -25 % +22 % - 
 
Besökare på tävlingarna 
 
Under ett event är den typiske STCC-besökaren en man mellan 25-40 år. Med 
mannen så finner man i större utsträckning kvinnan och familjen. Mannen 
gillar det extrema, känslan kring STCC, high tech och de skickliga förarna. 
Kvinnor däremot gillar farten, folkfesten och förarpersonligheter. 



 

 
 
Tryckt Media 
 
En undersökning gjord av STCC AB och Mediapilot visar siffror för antal artiklar 
publicerade i tryckt media.  
 
PR-värdet omvandlar publiciteten till en monetär summa för att enklare 
konkretisera mediebilden. Genom att jämgöra vad en vald mängd nyheter 
skulle kostat att köpa i annonsutrymme ges en jämförande siffra på vad 
publiciteten är värd i kronor. 
 
Förare 
Flash Engineering-förarna Thed Björk och Jan ”Flash” Nilsson ligger på femte, 
respektive tionde plats bland förarna i STCC. Med Prins Carl Philips siffror 
inkluderade genererar de tre förarna ett totalt PR-värde av 89 860 000 kronor. 
 



 

 
 
Team 
I samma undersökning har STCC AB även tagit fram siffror för antal artiklar 
publicerade i tryckt media för teamen i STCC. Flash Engineering ligger på 
fjärde plats med 396 publicerade artiklar till ett värde av 19 010 700 kronor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Publicitet för STCC totalt 
 

 
Totalt har 3 879 artiklar publicerats i tryckt media kring STCC till ett PR-värde av 
166 600 000 kronor, något som ger ett snittvärde på 43 000 kr per artikel. Totalt 
sett är det en ökning med 16 % jämfört med 2009. 
 
Miljöarbetet inom STCC-mästerskapet ger genomslag i media, synbart till 
exempel när SVT belyser STCC:s 10 miljöbudord: 
 
”Inom racingsporten arbetar man mycket för miljön. STCC har tagit fram sina 
egna tio miljöbudord och sedan 2008 måste alla tävlingsbilar gå på 
miljöbränslen.” (SVT – 30 september 2010) 
 
Även det framtida arbetet inför kommande säsonger med nytt reglemente 
och fortsatt miljöarbete ger positiv publicitet: 
 
”Målet är ett hållbart reglemente från häftig racing till miljöaspekterna.” - Bob 
Huzell i Dagens Nyheter 2010-10-14. 
 
Årets tävling i Göteborg har genererat ett ökat PR-värde jämfört med tidigare 
år och mötte idel lovord i pressen: 
 
”13 418 personer såg STCC-tävlingen i Frihamnen. Då är inte alla 
gratisåskådare på Götaälvbron eller Stena-färjan inräknade. Tävlingen blev 
en succé.” – Göteborgsposten, löpnr. 5148. 
 
”STCC i Göteborg är ett stadslopp som väcker uppmärksamhet i flera 
avseenden. Arrangemanget med racing mitt inne i Sveriges andra stad är 
häftigt i sig självt, publikanstormingen bekräftar det, och dessutom finns i år en 
rekordstor läktare.” – Idrottens Affärer, löpnr 5194. 
 
 



 

 
 
 
Aktivitetsdagar, föreläsningar, mässor, utställnigsbil 
 
Flash Engineering arrangerar kontinuerligt aktivitetsdagar, föreläsningar, 
utställningar, med mera, under året för samarbetspartners och företag. 
Dessutom har Flash Engineering en spelbil samt utställningsbilar som går på 
tour runt om landet under hela året. Dessutom finns två spelriggar tillgängliga 
som finns på plats under tävlingshelgerna, där besökare kan testa 
tävlingsbilarna virtuellt. 
 
 

Spel/Utställningsbil 
 
11 – 15/2 G4S Svenska rallyt 
26 – 28/2 Carlbark Kumla 
19 – 28/3 STCC Stockholm 
22 – 25/4 AutoExperten Göteborg 
28 – 30/4 Autowåx BMW Karlstad 
27/5 Connoisseur Roserbergs Slott 
01 – 6/6 Telia Göteborg 
21 – 27/6 Autowåx BMW Karlstad 
1 – 4/7 GT Event Degerfors 
25 – 28/8 Yokohama Jönköping/Elmia 
9 – 13/9 Stena Falkenberg 
15 – 18/9 Telia Malmö 
1 – 2/10 Flash Engineering Vadstena 
 
Föreläsningar/Mässor 
  
16/2 Porsche Malmö 
20/4 Stena Göteborg 
2/6 Telia Göteborg 
27/10 Dagens Industri Stockholm 
28/10 RAMP Karlstad 
 
Aktivitetsdagar 
 
13 – 15/2 Sponsor kickoff Anttila 
19/2 HiQ kickoff Stockholm 
7 – 9/9 Kördagar Falkenberg 
21 – 24/9 Kördagar Strängnäs 
5/10 Kördag Karlskoga 
13/10 Carrera Cup Karlskoga 
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