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När: 
2 - 26 Juli 2016  

Hur: 
Simma 500 km längs hela Dalälven  

Varför: 
För att belysa frågan om miljöförstöring och för att knyta 

starkare band mellan föreningsliv och näringsliv längs med 
Dalälven. 

Vem: 
Simmare är Mats David Awesome Goldberg

Dalälven Swim
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Förord 
"Du behöver inte vara en hjälte för att åstadkomma storslagna saker - du kan 
vara en helt vanlig kille, tillräckligt motiverad att nå dina mål.” /Edmund Hillary


”To accomplish great things,we must dream as well as act.” /Anatole France


Såväl Edmund Hillary (världens första människa att bestiga Mount Everest) som 
Anatole France (Nobelpristagare i litteratur 1921) belyser med sina citat den 
enskilda individens möjligheter att göra skillnad. Grunden i deras ord genomsyrar 
allt det jag gör. Jag är en helt vanlig kille, med en förkärlek för äventyr, utmaningar 
- och en vilja att bidra till en bättre värld. 


Sommaren 2016 ger jag mig ut på en tuff utmaning. Jag ska simma från Hällsjön 
norr om Idre ner till Furuviksparken utanför Gävle på egen hand. Detta gör jag för 
att bidra till en bättre natur lokalt och en bättre miljö globalt samtidigt som jag 
inspirerar och hjälper idrottande ungdomar till ett mer aktivt liv.


Vill du veta mer? Läs vidare...


Foto: Chris Anderson



1. Bakgrund till Dalälven Swim 
Jag har flera gånger fått frågan ”Varför Dalälven?” och mitt svar är att jag ser Dalälven Swim 
som en möjlighet att slå två flugor i en smäll. Jag ser det som en möjlighet att inspirera andra 
till ett bättre och miljömedvetet agerande och därmed ge tillbaka till ett landskap och en miljö 
som jag har kommit att älska genom åren. Dessutom vill jag inspirera ungdomar och andra att 
anta utmaningar i livet för att vidga sina komfortzoner. Detta genom att få hjälp att sätta 
utmanande mål i livet.


Engagemanget för naturen har följt mig hela livet och år 2008 kom jag att först stödja 
organisationen Better Globe som först och främst planterar träd i Afrikas semiöken för att 
minska ökenspridningen. När jag blev mer insatt och än mer engagerad kom jag att börja verka 
som ambassadör då jag såg andra områden som organisationen arbetade med. Bland annat 
ordnar man med jobb till fattiga bönder, utbildning till barn, microlån till hemmafruar som vill 
starta egen verksamhet, byggnation av vattenbrunnar med mera. Detta i sin tur ledde till att jag 
2010 gick FRIIs utbildning till professionell fundraiser med intentionen att starta en svensk 
insamlingsstiftelse till moderorganisationen. I mångt och mycket kan detta nog anses ligga 
som grund till mitt miljöengagemang.


Bakgrunden till valet av Dalälven har två sidor den med. Under gymnasietiden blev min 
klasskamrat den snabbaste junioren någonsin att paddla Havspaddlarnas Blå Band. Efter 
denna bedrift skämtades det en del om möjligheten att kunna simma längs med Sveriges kust. 
Planering och funderingar på hur detta skulle gå till höll  mig igång under några år och tankarna 
växte sig allt starkare i och med att jag började träna och tävla i triathlon.


Samtidigt har min mormors far en gång i tiden arbetat som flottare och min fascination för 
flottaryrket har alltid varit stort. Dalälven som en gång i tiden innehade Sveriges största 
flottningsverksamhet har idag förlorat forna tiders sammanhållning som fanns mellan 
kommuner och olika bygder. Därför har flottningen kommit och bli som en symbol för 
projektets intention att knyta näringsliv, föreningsliv och myndigheter närmre varandra igen.


I samband med att jag blev antagen till äventyrsutbildningen Adventure Academy såg jag att 
de gamla tankarna på att simma längs med hela Sveriges kust skulle bli en alldeles för tuff och 
tidskrävande utmaning. Därför föll valet istället på att simma längs med hela Dalälven, då jag 
kommit att uppskatta älven väldigt mycket i samband med att jag bodde nästan ett år i Avesta. 
När jag i samma veva fick nys om att Städa Sverige varje år, de senaste åren, arrangerat 
Älvstädar-SM föll sig valet naturligt och kopplingen till Städa Sverige blev en självklar följd.

Foto: Mikael Svensson



2. Simmaren 
Vem är då jag som ska simma den långa sträckan från norr om Idre ner till Furuviksparken? Jag 
heter Mats David Awesome Goldberg och är 35 år gammal. Jag bor tillsammans med min 
sambo och varannan vecka har vi mina två barn; Alma 9år och Edwin 7år från ett tidigare 
äktenskap.


Jag har tidigare tränat och tävlat i triathlon under några års tid och har en aldrig sinande lust 
för äventyr och friluftsliv. Hiking, orientering, geocashing, vågsurfing, urban exploring, 
längdskidåkning såväl som alpin skidåkning är bara några saker jag gör bortsett från simningen 
när jag inte lyssnar på motiverande ljudböcker.


Mot det mer äventyrliga hållet så kan nämnas att jag är utbildad deltidsbrandman och 
stuntman, även om den formella utbildningen är med bakgrund som journalist, möbelsnickare 
och gymnasielärare. Dalälven Swim är även mitt examensarbete i äventyrsutbildningen 
Adventure Academy. Jag har arbetat som egenföretagare sedan 2006 inom såväl direkthandel, 
marknadsföring, CSR och rekrytering.


I grund och botten är jag egentligen en helt vanlig kille med den lilla egenheten att när jag väl 
bestämt mig för något, då ger jag järnet och genomför det jag sagt att jag ska göra - ofta mot 
alla odds! 


Styrkor : Envis, social och med massa extra energi.


Svagheter: Alldeles för positiv.


Stolt över att ha: Genomfört Vasaloppet 2011 på ren och skär vilja efter minimal träning innan. 
(Sved gjorde det efteråt, men det var det värt…) 


Sagt om Mats: 

”The organizational talent of Mats is superior to most I have ever seen. He can show excellent results 
from the experience of having several tasks at hand at the same time, all due with a strict deadline to 
keep. I would hire Mats in an instant to supervise and organize my company.” / Rebecka 
Simmingsköld, Head of Marketing and Communication, Founders Alliance 

”Mats level of engagement is high and hence the levels of results are great as well. I recommend 
working with Mats, he is a great guy and business man.” / Olle Leckne, Senior Advisor, Aquipa 
Partner Ltd 

"In my association with Mats Goldberg, I have gotten to know a 
serious, skilled and professional businessman that I highly 
recommend.” / Jan Marklund, fd ägare AVM Affärsverkstan 

”Throughout Pratham Swedens journey, Mats has been a very 
helpful and understanding mentor who has helped the board how 
to think and understand the meaning of fundraising. He is a very 
bright and patient person who has guided us into the right track. He 
tells us how to act and how to represent our organization in the best 
possible way. In summary, Mats is a wonderful mentor!” / 
Magdalena Krysiak, Co-Founder and Vice Chairman, Pratham 
Sweden

Foto: Chris Andesrson



Foto: Mikael Svensson

3. Genomförande 
Tanken är att som första person någonsin simma längs Österdalälven, med start från Hällsjön 
norr om Idre, ner via Djurås där Österdalälven och Västerdalälven flyter samman och bildar 
Dalälven, för att sedan simma vidare ner med slutdestination Furuviksparken utanför Gävle. 
Totalt innebär detta en simtur på drygt 500km. 


De enda gångerna som land får beträdas är för att äta, sova, uträtta behov och passera de 
dammar och vattenkraftverk som finns längs vägen. Planen är att simma solo och ha packning 
på släp med den utrustning och proviantering som jag ska komma att behöva under hela 
simningen. Ett säkerhetsteam finns i anslutning vid hela simningen.


Utmaningar - För att nämna några… 

Distansen - 500km är en lång sträcka. Det motsvarar 20.000 bassänglängder i en vanlig 25 
meters bassäng. De planerade 20 km om dagen är ett ordentligt styrketest bara det.


Vattentemperaturen - Medeltemperaturen kommer ligga mellan 15 - 19OC vilket medför 
nedkylning av kroppstemperaturen. Våtdräkt och underställ kommer krävas för att klara av de 
långa sträckorna varje dag utan att förlora allt för mycket värme.


Intag av energi - En vuxen man gör av med i genomsnitt 2000 kcal per dag. En militär på 
dagsmarsch gör av med ca 3800 kcal om dagen. Jag kommer ligga på ca 5000 kcal per dag 
främst på grund av att kroppen måste arbeta för att behålla kroppsvärmen.


Forsar och kraftverk - 9 forsar och 17 vattenkraftverk och dammar måste passeras där 
packning måste släpas upp på land, ibland så långt som 3 km åt gången.



Detaljerad karta över planerad rutt går att finna på Google Maps:

https://drive.google.com/open?id=1dKED9zeEdm5mNr5ef94yvfHqJho

4. Rutten 
1/7 - 2/7 - Helikopter från Dala Airport till drop-zone för att påbörja simning. Datum beroende av väder. Mål varje dag är 20km 
simning. Etappmål dag 1 är Klingforsen (61.91023, 12.68382)

3/7 - Staden Idre passeras på fm vid lunchtid. Etappmål dag 2 är Stuttstugan vid Älvros (61.79789, 12.91185)

4/7 - Staden Särna passeras på sen em. Etappmål dag 3 är Gunnilnäset, öster om Särna (61.68673, 13.18449)

5/7 - Etappmål dag 4 (61.54601, 13.4101)

6/7 - Etappmål dag 5 är 8 km norr dammen Trängslet (61.45324, 13.71085)

7/7 - Dammen Trängslet passeras på fm vid lunchtid. Etappmål dag 6 är Åsdammen (61.2834, 13.75923)

8/7 - Byarna Åsen och Månsta passeras innan etappmål dag 7, staden Älvdalen nås på sen em. (61.2268, 14.02688)

9/7 - Staden Oxberg passeras på em. Etappmål dag 8 är Gopshus (61.10535, 14.2533)

10/7 - Dammen i Spjutmo passeras på fm. Etappmål dag 9 är staden Mora (61.01135, 14.52632)

11/7 - Byn Nusnäs passeras strax efter lunch. Etappmål dag 10 (60.91587, 14.77463)

12/7 - Byarna Tällberg, Hjortnäs och Sunnanäng passeras under dagen. Etappmål dag 11 är strax norr om Leksand 
Sommarland (60.77047, 14.93677)

13/7 - Staden Leksand passeras innan lunch och staden Insjön passeras under sen em. Etappmål dag 12 är Djupbäcka 
Naturreservat (60.65252, 15.04449)

14/7 - Staden Gagnef passeras strax innan lunch och staden Djurås passeras under sen em. Etappmål dag 13 är 
Österdalälven och Västerdalälvens hopslagning (60.54559, 15.13795) Mer än halva Dalälven är vid dagens slut simmad.

15/7 - Etappmål dag 14 är norr om Borlänge (60.54322, 15.38446)

16/7 - Staden Borlänge passeras under hela dagen och byn Torsång under sen em. Etappmål dag 15 är Älvhaga, 1 km söder 
om Torsång (60.45141, 15.56951)

17/7 - Byn Gustafs passeras under fm. Etappmål dag 16 är Stora Skedvi (60.39816, 15.80443)

18/7 - Byarna Fäggeby och Husby passeras under dagen. Etappmål dag 17 är Ekevallen (60.35646, 16.05505)

19/7 - Byn Grådö passeras under sen em. Etappmål dag 18 är Plosön (60.20818, 16.03214)

20/7 - Staden Avesta-Krylbo passeras under fm. Etappmål dag 19 är utloppet Olsviken (60.13915, 16.27487)

21/7 - Byn Näs Bruk passeras under em. Etappmål dag 20 är Hjärtsholmen (60.18011, 16.5721)

22/7 - Etappmål dag 21 är Aspön (60.2485, 16.79843)

23/7 - Byn Gysinge passeras strax innan lunch. Etappmål dag 22 är Alderholmen (60.3269, 17.03996)

24/7 - Byn Söderfors passeras på sen em. Etappmål dag 23 är ruinen vid Sjöboviken (60.42215, 17.28445)

25/7 - Kraftverket Untraverket passeras tidig fm. Etappmål dag 24 är 600 m söder om Älvkarleby (60.55508, 17.43701)

26/7 - Staden Skutskär och Dalälvens utlopp i Östersjön passeras em. Etappmål dag 25 är Furuviksparken (61.91023, 
12.68382)

27/7 - 31/7 - Beräknade extradagar för simning om dagsdistans inte uppnås samt om behov av vilodagar och eventuella 
förhinder uppstår i samband med projektet

https://drive.google.com/open?id=1dKED9zeEdm5mNr5ef94yvfHqJho
https://drive.google.com/open?id=1dKED9zeEdm5mNr5ef94yvfHqJho


Foto: Mikael Svensson

5. Syfte och mål 
Syfte: 

Huvudsyftet med Dalälven Swim är att öka medvetenheten kring miljöfrågor som 
nedskräpning och klimatkompensering.


Det sekundära syftet är att kunna bidra till att ge området längs Dalälven en 
positiv profilering. Genom att skapa ett aktivt samarbete mellan privata företag, 
organisationer och det ideella föreningslivet kan detta på sikt utveckla turismen 
inom området.


Mål: 

- Att med detta projekt klara slutexaminationen på Adventure Academy.

- Att öka antalet deltagande föreningar i Älvstädar-SM längs med Dalälven från 

33 stycken totalt de senaste 5 åren till totalt 70 stycken till SM 2016.

- Samla in pengar till att plantera 20.000 träd i Afrika.

- Etablera ett framtida event med namnet Dalälven Swim som ska komma bli 

Sveriges längsta simtävling till förmån för miljö och naturvårdsarbete.

- Att skriva en bok som inspirerar och vägleder blivande äventyrare i hur man 

planerar och genomför sitt eget drömäventyr. 

- Att minst 1.500.000 människor ska nås via de mediekanaler jag medverkar i 

och att ha minst 10.000 följare på min Facebook-sida inom ett år. 



6. Städa Sverige och Dalälven Swim 
Varför stöttar jag Städa Sverige? 
Jag har i detta projekt valt att stötta Städa Sverige. Städa Sverige är en av idrottsrörelsen 
helägd ideell organisation, landets mest framgångsrika i operativa termer. De har i över tjugo år 
engagerat en halv miljon barn och ungdomar inom idrotten i att städa olika delar av den 
svenska miljön. Detta har sedan start genererat ca 195 miljoner kronor till idrottsrörelsen. 


Jag kommer att dokumentera projektets framskridande längs vägen med fokus på att få en 
renare natur. Städa Sverige kommer även säkerställa att min dokumentation av projektet 
kommer ut till allmänheten. Efter projektet kommer jag att bistå och sprida organisationens 
budskap och verksamhet i samband med bland annat Älvstädar-SM. Kommentarer från några 
av Städa Sveriges partners:


”Vi är en betydande arbetsgivare i vår kommun och vi tycker det är på sin plats att 
visa samhällsengagemang och ansvar och hjälpa till lite grann. Våra medarbetare 
tycker att det är ett fantastiskt projekt och de blir stolta och berättar gärna om det 
för sina familjer, vänner och kunder.” / Peter Bodor, Informationschef Coca Cola 
Enterprises AB 

”Vi ville hitta ett samarbete där vi på ett väldigt enkelt sätt kunde komma ut och 
träffa nästa generation av ungdomar för att kunna berätta om värdet med vattenkraft 
och även den miljö som vattenkraften finns i.” / Jennifer Carlsson, Sponsorchef 
Fortum 

”Att städa är en service till alla som bor i kommunen, och också ett sätt att få företagen 
att ta ett större ansvar för  att ta hand om det skräp de själva levererar.” / Katarina 
Stensryd, Näringslivschef Öckerö Kommun 

Älvstädning 
Sveriges natur är unikt skiftande och delas in i 30 storskaliga naturgeografiska områden. De 
vattendrag som ligger inom dessa regioner skiljer sig åt då förhållandena i dem påverkas av 
bland annat skilda typer av jordmån, berggrund, marklutning, nederbörd, avrinning, temperatur 
och vegetation samt på om de ligger över eller under högsta kustlinjen. Längs Dalälven finns 
ett av dessa områden; Färnebofjärden, som utsett av UNESCO till unikt biosfärområde.


De vatten som påverkas av människan kallas kulturvatten. Det är i de samhällen genom vilka 
dessa kulturvatten, i form av älvar, rinner fram som våra idrottsungdomar och uppdragsgivare 
bor och (på)verkar. Detta innebär att Städa Sverige kan lokalanpassa sina projekt på grund av 
den lokalkännedom som finns på platsen. Inblandade parter besitter värdefull kunskap för 
projekten, miljön och samhället, samtidigt som städningen ger de medverkande parterna 
mervärden och engagerar. Detta gör Städa Sverige till en naturlig CSR-partner.

Foto: Städa Sverige



7. Marknadsföring och kommunikation 
En stor del av projektet innebär att få ut budskapet kring miljöfrågor som 
nedskräpning och klimatkompensering. Det innebär att projektet måste 
marknadsföras på ett bra sätt. Dessa kanaler kommer jag att använda mig av: 

Hemsidor


På projekthemsidan kommer jag att uppdatera fortlöpande kring projektet såväl 
före som under och efter projektets genomförande. (Under konstruktion).


Dessutom kommer en insamlingssida via organisationen IndieGoGo att 
upprättas. Över 15 miljoner människor från 223 länder besöker IndieGoGo varje 
månad. Företaget skickar ut uppdateringar varje vecka om nya projekt.


Sociala medier 


Inför, under och efter Dalälven Swim kommer jag att dokumentera all verksamhet 
via sociala medier såsom Instagram och en egen Facebook-sida. Genomgående 
kommer hashtagen #dalalvenswim användas för att exponera eventet och mina 
samarbetspartners. Jag kommer även dessutom att ha med mig en SPOT-
sändare som möjliggör GPS tracking av min position.


Media 


Jag har etablerat ett gott samarbete med media som vill göra återkommande 
reportage. Därmed kommer projektet att exponeras både i facktidningar 
(friluftsliv, äventyr, prylar mm.), lokala medier (Annonsbladet, Södra Dalarnas 
Tidning, Falukuriren, Mora Tidning, Avesta Tidning, Gefle Dagblad, Arbetarbladet 
mfl.) samt nationella medier (radio, tv, tidning). Målsättning för exponering utöver 
övergripande projektmål är följande;


- 20 st artiklar i minst 10 olika tryckta medier.

- 20 st unika externa blogginlägg

- 5 st radiointervjuer

- 5 st TV-intervjuer vara ett i TV4s morgonsoffa

- 10 bilder/dag under genomförandet

- 25 vlogposts under genomförandet

- 25 bloggposts under genomförandet

- 25 podcasts under genomförandet


Övrig exponering 


Förutom kontinuerlig dokumentation som ska komma att leda till utgivning av en 
bok och dokumentärfilm som jag hoppas kommer få stor spridning, kommer jag 
delta i flertalet nätverksfrukostar och luncher i de berörda kommunerna. Bland 
annat kommer jag att presentera projektet för dryga 100 företag på en så kallad 
Commersial Breakfast hos Näringslivet Falun Borlänge längre fram i vår.



8. Ett lokalt projekt i Dalarna 
Då jag numera bor i Säter och har verkat i länet sedan 2012 allt emellan Mora, 
Leksand, Hedemora och Avesta så finns det idag ett utbyggt kontaktnät i 
Dalarna. I och med detta kommer mycket av mina förberedande aktiviteter att 
bedrivas i Dalarna. Erfarenheten säger att det är lättare att nå ut lokalt och en 
förhoppning är att verkligen kunna nå ut till befolkningen i kommunerna runt om i 
Dalarna, bland annat med hjälp av dessa medel: 


Lokala samarbetspartners  

Genom att lokala företag stöttar projektet och för ut budskapet om ansvarsfullt 
miljöarbete till kunder, personal, leverantörer och andra intressenter kommer 
projektet att nå ett stort antal berörda personer. 


Lokal media  

Genom ett gott samarbete med lokalmedia, så som Södra Dalarnas Tidning, 
Annonsbladet, Mora Tidning, Falukuriren, Sveriges Radio Gävledala och SVT 
Region Dalarna kommer jag kunna nå en stor del av befolkningen i Dalarna. 


Lokala idrottsföreningar och organisationer  

Genom att engagera idrottsföreningar och organisationer på olika sätt tror jag att 
jag och Städa Sverige kommer kunna så ”frön” gällande en mer hållbar livsstil 
och ett starkare engagemang för en ren natur hos ungdomar. Detta främst genom 
att städkraften i samband med Älvstädar-SM utgörs av idrottande 
föreningsungdomar. Förhoppningen är att om en förändring i beteendet etableras 
i en relativt tidig ålder så kommer den 15-åring som en gång plockat skräp, aldrig 
mer slänga skräp på marken.


Föreläsningar  

Efter expeditionen kommer en föreläsningturné att arrangeras runtom i 
kommunerna i Dalarna, inte minst hos de företag som väljer att stötta initiativet 
men också med riktning mot skolungdomar.

Foto: Privat



9. Tidsplan 
Nedan följer hålltider som ligger utanför själva simningen (2-26 juli):

6/4 - Utbildning i Stockholm kring hypotermi och åtgärder därav

1/5 - Commercial Breakfast Näringslivet Falun Borlänge 

14/5 - Säsongspremiärsimning i öppet vatten - Ljustern

28/5 - Dygnstest med full packning i Ljustern 

11/6 - Deltar i Stockholm Swimrun som träningsutmaning (21km löpning, 4km simning)

18/6 - Provsimning i Dalälven 

1/7 - Pressträff 

5/8 - Preliminärt datum för Älvstädar-SM

24/8 - Nätverksevent med middag och föreläsning


10. Efter expeditionen 
När simningen är genomförd - då har, som man brukar säga, projektet bara 
börjat. En stor del av projektet går ut på att dokumentera både simningen och 
miljöfrågan ur såväl politiskt såväl som näringslivsmässigt perspektiv. Jag 
kommer därför att fotografera, filma och filmas i samband med mina 
förberedelser, genomförandet och efterspelet. Det kommer resultera i en 
dokumentärfilm och bok som jag hoppas kommer få stor spridning. 


Dessutom kommer jag då att åka på en föreläsningsturné, besöka samarbets-
partners och inte minst sprida budskapet ytterligare i traditionella och nya medier.

Foto: Robert Karlström



11. Rådgivare och samarbetspartners 
Utan professionell hjälp i min planering och träning inför simningen i Dalälven 
hade jag inte kommit långt. Därför är det värt att lyfta fram dem som bidrar till att 
säkerställa projektets framgång. 


Inom ramen för detta projekt avser jag knyta till mig samarbetspartners som delar 
de värden som jag och Städa Sverige står för: Engagemang, entreprenörskap, 
socialt samhällsansvar och möjlighet till en aktiv livsstil. För att kunna genomföra 
projektet behövs både kvalitativ utrustning och ekonomiska medel. 


På nästkommande sidor finns olika samarbetsförslag innehållandes olika fördelar 
och erbjudanden men självfallet kommer dessa kunna paketeras efter 
samarbetspartnerns egna önskemål.


Jag ser alla överenskommelser som inledningen på ett långtgående partnerskap 
där alla samarbetspartners erhåller samma respekt och engagemang från min 
sida. I gengäld önskar jag generellt sett hjälp med exponering och spridning av 
projektet utöver åtagandena i de olika samarbetsförslagen.


Några partners som redan nu bestämt sig för att stötta projektet är bland annat 
Naturkompaniet, Adventure Academy, Primus, Tierra, Hanwag, Melker Kayaks, 
Fjällräven, Brunton, Aclima, CAT Phones och GetFriday.

Martin Voest
FORSRÄNNINGSGUIDE

IDRE FJÄLL

Niklas Lautakoski
PROFESSIONELL 
ÄVENTYRARE

Jonas Colting
VÄRLDSBERÖMD 

TRIATLET

Anders Olsson
OS-MEDALJÖR
PARALYMPIKER



12. Samarbetsförslag 
Vad jag kan erbjuda: 
1. Branschexklusivitet beroende på nivå.

2. Titelsponsor - exempelvis ”Dalälven FÖRETAG Swim”.

3. Sponsor för enskild budgetpost - exempelvis sponsor för simutrustning eller elektronik, 

fotoutrustning, mat, media, transport alternativt marknadsföring.

4. Exklusivt samarbete för Nätverksmiddagen med möjlighet att unikt nå ut direkt med 

presentation till ett 100-tal engagerade sponsorer och inbjudna företag.

5. Älvstädarsponsor - där fokus ligger på att direkt stödja kampanjen kring älvstädning genom 

organisationen Städa Sverige.

6. Trädsponsor. Klimatkompensera för företagets årliga utsläpp av CO2 och erhåll ett certifikat 

och intyg på detta som kan användas i vidare marknadsföring. 

7. Samarbetspartner för en delsträcka.

8. Stärka företagets varumärke i miljöfrågor och hållbar utveckling.

9. Goodwill Citizenship för företaget på den lokala orten.

10. Möjlighet till långtidskontrakt (3-5 år).

11. Brand awareness och brand exposure - Omnämnande av företaget i media och exponering 

av företagets logotype.

12. Brand exposure - Exponering av företagets logotype som jag fäster på kläder och kajak.

13. Brand exposure - Jag listar alla sponsorer med logotyp och länk till er hemsida samt 

beskrivning av er verksamhet eller vald produkt eller service.

14. Skriftligt och/eller videodokumenterad produktutvärdering av företagets produkter och/eller 

tjänster under realistiska tuffa förhållanden med feedback på möjliga förbättringar.

15. Erbjudande om olika temaföreläsningar med inriktning på inspiration, målfokusering, 

projektledning samt miljöfrågor som jag håller på företagens interna och externa event. 

16. Tillgång till mig och det material jag sammanställer för företagets räkning under äventyrets 

gång att fritt använda i företagets egen marknadsföring.

17. Kontinuerliga rapporter om projektets framskridande som företaget fritt kan använda i er 

egen marknadsföring. 

18. Uppvisning av företagets produkter och tjänster på kurser, mässor och andra event jag 

deltar i.


Vad jag önskar få ut av ett sponsor- / partnersamarbete; 
A. Ekonomiskt stöd för genomförande. Detta kan ske genom antingen kontanta medel direkt 

in på konto eller via insättning via crowdfundingsiten: (www.indiegogo.com), alternativt som 
köpkredit hos ert företag.


B. Bistå med utrustning för äventyret enligt utrustningslistan eller därvid likvärdig utrustning.

C. Bistå med kostnadsfria tjänster från lista. 

D. Bidrag till klimatkompensation genom att plantera träd i Afrikas semiöken. Företaget 

erhåller ett intyg där det framgår att ni har stöttat projektet och hur många ton CO2 
företaget har klimatkompenserat för. Dessutom erhåller företaget ett sigill att kunna nyttja 
på er hemsida och i ert tryckta material som bekräftar företagets miljöengagemang. 
Förutom detta får företaget erkännande enligt motsvarande sponsorpaket utefter skänkt 
ekonomiskt bidrag.


E. Övrig sponsring - Skulle ert företag se andra möjligheter till att på något vis stötta detta 
projekt så tar jag mig mer än gärna tid att lyssna på era tankar och förslag.

http://www.indiegogo.com
http://www.indiegogo.com


Klimatsponsor     200 kr / träd 
Alla klimatkompenserande sponsorer erhåller även motsvarande erkännande och 
värdeförmåner som motsvarar nedanstående sponsorpaket beroende av storleken på det 
ekonomiska bidraget. Stödbidrag ges för trädplantering då företaget väljer att bidra till köp av 
minst 250 träd. Istället för att varje träd kostar 200 kr / träd så sänks kostnaden till €17 / träd. 
Detta betyder att alla bidrag på mer än 190 träd blir en vinn-vinn situation för alla parter. 


Supportsponsor / Sponsor Delsträcka 5.000 kr styck 
Alla sponsorer erhåller följande oavsett sponsornivå:

- Jag listar alla sponsorer med logotype och länk till företagets hemsida från min egen 

hemsida.

- Stärka företagets varumärke inom området för miljö och hållbar utveckling.

- (SPONSOR DELSTRÄCKA) Extra exponering av ert företag under denna delsträcka i form av 

en (1) post på Instagram och en (1) post via min Facebooksida samt ett djupare 
omnämnande om företaget under den aktuella dagen på min blogg. Bloggen uppdateras 
dagligen under det pågående eventet. Ni väljer själva vilken delsträcka/dag ni vill sponsra. 
Allt sker enligt principen ”först till kvarn”.


Silversponsor 20.000 kr styck 
Samma som Supportsponsor, och…

- Exponering av företaget logo på kläder och följekajak.

- Exponering och omnämnande av företaget i samband med intervjuer i tidningar, radio och TV.


Guldsponsor 50.000 kr styck 
Samma som Silversponsor, och…

- Beskrivning av företagets verksamhet på min hemsida tillsammans med logotype samt 

exponering av er logotype / produkt i samband med rapporter, föreläsningar, bokutgivning 
och filmdokumentär mm.


- Produktutvärdering av era produkter och tjänster under tuffa förutsättning med feedback om 
möjliga förbättringsåtgärder.


Huvudsponsor / Nätverkssponsor 100.000 kr styck 
Samma som Guldsponsor, och…

- Tillgång till mig och det material jag sätter samman till er från mitt äventyr som får användas 

fritt i företagets marknadsföring. 

- Kontinuerliga rapporter om projektets framskridande som företaget får använda efter eget 

önskemål.

- 2 stycken föreläsningar om inspiration, målfokusering, projektledning och miljöarbete på 

interna och externa event.

- (NÄTVERKSSPONSOR) Exklusiv sponsor för det nätverksevent med föreläsning, 

affärsnätverkande och middag för alla sponsorer och inbjudna företag med koppling till 
Dalälvenregionen som kommer ske efter genomförd simning.


Mediasponsor 50.000 kr styck 
- Exklusivitet ges till en mediapartner för varje enskilt segment; TV, radio, tidning. Motsvarar 

Guldsponsorpaketet.


Titel-/Namnsponsor 120.000 kr, endast 1 styck 
- Motsvarar Huvudsponsor paketet, förutom namnrättigheten till eventet som är exklusivt.



Namn Roll Syfte Inflytande 
(1-5)

Kommentar

Adventure Academy Förbereda mig som 
student hela vägen 
till ett lyckat projekt-
genomförande och 
avklarad examination

Säkerställa att jag som 
student kan genomföra 
mitt projekt på ett säkert 
sätt.

5 Beslut om godkännande 
eller avslag av 
projektplan

Sponsorer Tillhandahålla de 
ekonomiska och 
materiella resurser 
som behövs för att 
genomföra projektet

Hjälp med exponering 
inför, under och efter 
projektet samt 
finansiering för 
genomförande.

5 Utan resurser och 
ekonomi kommer 
projektet inte kunna 
genomföras

Familj Support Hjälp med förberedelser 
och support under 
projektet

4

Fortum Ägare och 
innehavare av de 
kraftverksstationer 
som finns längs med 
Dalälven

Konsultation kring de 
säkerhetsbestämmelser 
och riktlinjer som finns i 
anslutning till vatten-
kraftverken

3 Beslut om godkännande 
eller avslag av 
samarbetsavtal

Städa Sverige Huvudaktör för 
välgörenhetsarbete 
med städning längs 
med Dalälven.

Ansvarar för 
genomförandet av 
älvstädning

2

Idrottsföreningar 
(774st i Dalarna)

Arbetar med 
ungdomsidrott längs 
hela Dalälven

Delta i Älvstädar-SM 
och städa längs med 
hela Dalälven

2 Beslut om deltagande i 
projektet eller inte

Lokalbefolkning Lever och bor längs 
hela Dalälven

Lever och bor längs 
med älven. Kan 
supporta eller sabotera 
projektet.

2

IndieGoGo Crowdfundingsite Bistår med medial 
spridning och insamling 
av ekonomiska medel till 
projektet - fokus mot 
plantering av träd.

1 Start av delprojekt i 
slutet av april

GetFriday Företag som arbetar 
med virtuella 
assistenter som 
tillhandahåller data 
och assistenttjänster

Bistå i programmering 
och lansering av den 
nya projekthemsidan.

1 Beslut om start av 
delprojekt inväntas från 
mig

13. Intressentanalys 
En intressent, eller aktör, kan vara människor, grupper eller organisationer som har en insats i 
eller på annat sätt intresse för projektet. I nedanstående tabell har dessa identifierats med 
namn, roll och syfte. Inflytandekolumnen anger graden av inflytande de har på projektet. 1 är 
låg och 5 är mycket hög. I kommentarkolumnen finns en beskrivning av vad de berörda 
parterna kan göra med deras inflytande.



Positivt Negativt

Internt Styrkor (Strengths): 
- Semestertid finns avsatt fram till 160731 
- God hälsa och form 
- Flexibel och uppfinningsrik 
- Viljestark 
- Möjlighet till ny karriär 
- Erfarenhet av simning i öppet vatten 
- Säkerheten i första hand 
- Dedikerat välgörenhetsprojekt

Svagheter (Weaknesses): 
- Familjeplikt 
- Osäker arbetssituation efter simning 
- Aldrig simmat dessa distanser så många dagar i 
följd  
- Svag privatekonomisk situation

Externt Möjligheter (Opportunities): 
- Support från lokala sponsorer 
- Support från Adventure Academy 
- Support från vänner och familj 
- Flera kunniga experter som rådgivare 
- Stor medial spridning

Hot (Threats): 
- Kylig väderlek 
- Starka undervattensströmmar i närheten av 
vattenkraftverk 
- Föremål under ytan i forsarna 
- Skador (benbrott i fors) 
- Sjukdom (influensa, nedkylning) 
- Förlust av materiel i vattnet

14. SWOT-analys 
Den här SWOT-analysen fokuserar på projektet och resursen, Mats Goldberg 
som kommer att vara den som kommer genomföra projektet.

Sammanfattning av SWOT-analysen är följande:

- Fokuset efter riskanalysen måste läggas på de potentiella hoten. 

- Svagheterna kan hanteras genom gott förarbete och planering.

- Styrkorna och möjligheterna ska nyttas för att:


- Attrahera partners och donatorer till välgörenhetsdelen.

- Interagera med press och media.

- Utnyttja rådgivare och experters erfarenheter.

- För att få hjälp och support för specific områden av projektet.

Foto: Mikael Svensson



Risktyp Beskrivning Effekt Sannolikhet Resultat Mitigering

Allvarlig olycka / 
sjukdom – projektet 
avbryts

 
(Minimera risken för 
att förvärra skadan)


(Ingen möjlighet till 
hjälp i området)


(Starka 
undervattens-
strömmar vid forsar 
och kraftverk)

Ex.

- Brutet ben


- Skallskada


- 
Lunginflamation

5 2 10 - Följa resplan och rapportera vid varje 
checkpoint. 
- Första förband och kunskap. 
- Bära med mig en mobiltelefon. 
- Bära en SPOT, GPS tracker för 
kommunikation med lokal 
räddningstjänst.

- Kontroll av vattenströmning med 
Fortum innan och under projektet. 
- Urstigning ur vattnet på gott 
säkerhetsavstånd innan fors/
kraftverksdamm.

- Nyttjande av simfenor.

 
Effekt: ingen förändring 
Sannolikhet: ändras till 1 
Resultat: ändras till 5

Mindre allvarlig 
skada / sjukdom

Ex.

- Skärsår


- Förkylning


- Nedkylning

3 3 9 - Första förband och kunskap. 
- Testa all utrustning innan start. 
- Packa nödvändig medicin och 
antibiotika. 
 
Effekt: ändras till 2 
Sannolikhet: ingen förändring 
Resultat: ändras till 6

Oförutseende 
ekonomiska 
konsekvenser

Förseningar, 
sjukvård, 
nyinförskaffning 
av utrustning 
etc.

3 4 12 - Extra ekonomiska reserver  
tillgängliga. Beräknat till to 20% av 
projektkostnaderna. 

Effekt: ändras till 1 
Sannolikhet: ingen förändring 
Resultat: ändras till 4

Utrustning, ägodelar 
förlorade i vattnet

- Förlorad 
utrustning


- Utrustning 
går sönder

5 2 10 - Reservutrustning utplacerad längs 
med vägen. 
- Reparationskit med i packningen

 
Effekt: ändras till 3 
Sannolikhet: ingen förändring 
Resultat: ändras till 6

15. Riskanalys och mitigering 
Baserat på analysen av intressenter och SWOT har följande risker identifierats. Fokus ligger på 
de risker som skulle kunna avbryta projektet eller skapa ett hinder av allvarlig karaktär.


Sannolikheten och effekterna av varje identifierad risk mäts från 1 (minimal) till 5 (mycket hög). 
Dessa två multipliceras och presenteras i resultatkolumnen.


Om resultatet är 16-25, utan åtgärd bör inte aktiviteten genomföras. I detta fall kommer 
projektet att avbrytas. Åtgärden beskrivs och potentiella förändringar i sannolikheten och 
påverkan därav är noterad.


Allvarlig skada - särskild anmärkning:

Om det uppstår en allvarlig skada eller sjukdom, t.ex. ett brutet ben, lunginflammation eller 
liknande, leder detta till resultatet att det nuvarande försöket att slutföra projektet kommer att 
avbrytas. Detta oavsett om olyckan sker i ett bebott eller obebott område.



16. Ekonomi och budget 
Följande är utrustning och andra medel som kommer behövas för att förbereda 
inför och genomföra simningen längs hela Dalälven. Självfallet finns billigare 
alternativ för flera produkter, men detta är det jag planerar få med mig. Alternativ 
att låna och hyra viss utrustning finns också som en möjlig utväg. Allt är uträknat 
utifrån bruttokostnader. Självfallet finns en mer detaljerad lista på respektive 
föremål och kostnader. 


17. Kontaktuppgifter 
För mer information, tveka inte att kontakta mig på;


himself@matsgoldberg.com

www.matsgoldberg.com

0709-50 40 47

www.facebook.com/MatsGoldbergAdventures

KOSTNADER 

Kategori Förklaring Budget 
Elektronik	 	 Elförsörjning, ficklampa, minneskort, GPS, dator etc.	 	 13.700 kr

Fotoutrustning	 	 Actionkamera med tillbehör	 	 	 	 	 25.500 kr

Kläder	 	 	 Kläder att bära när simning ej sker, inkl skor	 	 	 4.600 kr

Hygien & kroppsvård	 Vattenrening, hudprodukter, tandkräm, tvål etc.	 	 	 1.000 kr

Köksutrustning	 	 Gaskök med tillbehör, vattenrenare mm.		 	 	 3.000 kr

Marknadsföring		 Utskick, deltagande affärsnätverk, sociala medier mm.	 	 11.500 kr

Mat	 	 	 Frystorkad mat och mellanmål, kosttillskott	 	 	 9.000 kr

Nödutrustning	 	 SPOT GPS, Visselpipa, Nödbivack, reparationsutrustning	 4.200 kr

Simutrustning	 	 Våtdräkt, simglasögon, simbyxor, underställ, fenor mm.	 	 11.900 kr

Läkemedel	 	 Diverse första hjälpen inklusive läkemedel	 	 	 2.000 kr

Skyddsutrustning	 Ryggsäck, vattentäta packpåsar,	 	 	 	 4.000 kr

Tält & sova	 	 Tält, liggunderlag, sovsäck, sovlakan	 	 	 	 10.700 kr

Verktyg & knivar		 Kniv, bogserlina, termometer, resegalge, rep etc.		 	 1.800 kr

Tjänster		 	 PT, hemsida, redigeringsprogram, tillgång till simträning	 	 32.100 kr

Transport	 	 Kajak, helikoptertransport, bensin	 	 	 	 15.000 kr


TOTAL KOSTNAD FÖR UTRUSTNING OCH TJÄNSTER 160.000 kr 

Insamlingsavgifter	 5% av insamlade medel via IndieGoGo (beräknat på 160.000 kr)	 8.000 kr 
Planterade träd	 	 Träd i Afrika, (20.000st á 17€/st = ca 3.220.000 kr om 1€=9,47kr)	340.000 € 
Kostnad Älvstädning	 Beräknat per kommun	 	 	 	 	 	 110.000 kr 
Nätverksträff	 	 Middag, föreläsning, workshop, nätverksmingel mm.	 	 50.000 kr
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