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Förord 
Som besökare på ett evenemang tar man sig kanske inte alltid tiden till att reflektera över den 

enorma process och rigorösa planering som föregår själva genomförandet som sedan ofta är 

över på enbart ett par dagar. Allt ifrån den stora budgeten med tillhörande marknadsföring till 

den enskilda volontärens insats ska klaffa för ett lyckat evenemang. Det är ofta mycket som 

står på spel och många som vill ha en åsikt. 

 

I denna studie har vi fått chansen att ta oss bakom kulisserna och se på den planering som pågår 

inför den internationella stortävlingen Volvo Ocean Race och dess stopover i Stockholm år 

2009. Det har för oss varit ett mycket lärorikt och högst intressant arbete. 

 

Vi vill här ta tillfället i akt att tacka alla de som ställt upp på de intervjuer som utgör en stor del 

av studien. Då framför allt Carl-Erik Aroseus vid Stockholms Hamnar, Ola Åstradsson och 

Anders Grönlund från evenemangets projektgrupp samt även miljö- och fastighetsborgarrådet 

Ulla Hamilton som avsatt värdefull tid för att svara på våra frågor.    

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Gustaf Onn som med handfasta råd, 

konstruktiv kritik och en dos inspiration hjälpt oss att nå vårt slutmål. 

 

Trevlig läsning!  

 

Maria Rosell & Anna Sahlgren 

Stockholm 2008 
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Abstract 
 

It has become increasingly common for a city or region to use sporting and media events to 

promote themselves. But what is behind these events? What kind of organisation is necessary 

to plan and run them? In the summer of 2009 the internationally known Volvo Ocean Race will 

arrive in Stockholm. The race is eight months long and will be hosted in Stockholm for almost 

the whole of June. The City of Stockholm is behind the event and Stockholm’s marinas will be 

responsible for making sure that everything runs smoothly and on schedule. Hosting this big 

event will have an impact on the citizens of Stockholm in many ways. The purpose of this 

study is to examine the political decision-making behind the event and the first part of the year 

of planning and preparations that have lead up to it. 

 

The study is based on interviews with the people responsible for the planning of the event and 

one politician that were involved in the decision-making. The method that is used in the study 

is Grounded Theory, which the authors believe has been valuable in this case. The implication 

of using this method is that the authors have been able to look more closely into the planning of 

the event without being too influenced by earlier learned theories. The method also can help us 

to see patterns in the study that otherwise could be missed. In the end of this study we look at 

previous research and give suggestions for future studies. The authors hope that this study can 

give inspiration to other researchers in this growing and interesting field.  

 

Keywords: Event, Volvo Ocean Race, planing, decision process
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Sammanfattning     

      
Det blir allt vanligare att en stad eller region använder sport- eller andra evenemang för att 

marknadsföra sig. Men vad ligger egentligen bakom dessa evenemang? Vilken typ av 

organisation behövs för att planera och genomföra dem? I den här uppsatsen presenterar vi en 

empirisk studie om planeringen inför den internationella tävlingen Volvo Ocean Race som 

sommaren 2009 kommer till Stockholm. Tävlingen kommer att pågå i totalt åtta månader och 

det stopp som görs i Stockholm varar nästan hela juni. Det är Stockholms Stad som står som 

arrangör för evenemanget och Stockholms Hamnar har fått uppdrag att sköta planering och 

genomförande. 

Det är ett mycket stort evenemang som kommer att påverka Stockholm och dess invånare på 

flera sätt. Den här uppsatsen har studerat den politiska beslutsprocessen att arrangera tävlingen 

samt den tidiga planering som skett ett år före evenemangets genomförande.  

 

Studien bygger till stora delar på djupintervjuer med ansvariga för planeringen av 

evenemanget. Det har också gjorts en dokumentstudie samt en intervju med en politiker som 

varit delaktig beslutsprocessen. Metoden som används är Grounded Theory vilket författarna 

ansett varit ett lämpligt val av metod. Syftet har varit att studera beslut och planering utan att 

påverkas av tidigare inlärda teorier. Detta anser vi ha gjort att det i studien framkommit 

strukturer som annars skulle kunna ha förbisetts. I slutet av uppsatsen görs kopplingar till 

tidigare forskning inom området samt även förslag till vidare forskning. Författarna hoppas att 

denna studie kan ge inspiration till vidare forskning inom detta växande och intressanta 

område. 

 
Nyckelord: Evenemang, Volvo Ocean Race, planering, beslutsprocess 
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1. Inledning 
Planerade evenemang har tagit plats i årtusenden i form av politiska möten, sportevenemang, 

större festligheter, högtider och festivaler samt religiösa möten. Evenemangen kan variera 

enormt mycket i storlek, allt från den lokala marknadsfesten i den lilla byn till det enorma 

arrangemanget som är de Olympiska spelen. Volvo Ocean Race hör i storleksordningen 

någonstans i mitten. Att ta ett beslut att stå som värd för sådant evenemang görs inte 

lättvändigt. Det är mycket som måste ses över innan ett beslut fattas, såsom till exempel av 

vilka anledningar man gör det, kostnader, samt vilka effekter det kan få. När sedan en gedigen 

undersökning om evenemanget gjorts kan de olika beslutsfattarna ta ett välgrundat beslut. 

Evenemang i den storleken lockar till sig enorma mängder besökare och planeringen inför ett 

sådant kan pågå år innan det äger rum. Det kan som besökare vara svårt att föreställa sig hur 

rigorös och omfattande planeringen inför ett evenemang i denna klass är. För att lyckas är det 

många bitar som skall falla på plats och passa på millimetern med varandra. Det kan handla om 

allt från att stora avtal ska tecknas, platsen skall fungera för ändamålet, deadlines som ska 

hållas och personal ska anställas och utbildas. Allt som tagit över ett år att planera ska till slut 

fungera i perfekt symbios under kanske bara ett par dagar eller veckor som evenemanget tar att 

genomföra. I denna uppsats presenteras en studie som gjorts på planering av just ett Volvo 

Ocean Race stopover, nämligen det som kommer att äga rum i Stockholm 2009. Planeringen 

startade nästan 18 månader innan genomförandet och när det väl är dags räknar arrangörerna 

med upp till en miljon besökare. Till evenemanget hör också ett tävlingsmoment som gör det 

unikt och ställer höga krav på arrangören och dess arbete med både planering och 

genomförande.   
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1.1 Problembakgrund 

Sportevenemang är speciella i jämförelse med många andra större evenemang då de är starkt 

styrda av tävlingsmomentet som kan vara både regelbundna och engångsföreteelser.
1
 Vid 

många utav dessa evenemang är deltagarna, det vill säga idrottsmännen, professionella 

yrkesutövare. Dessa ställer helt andra krav på evenemanget än vad andra besökare kan tänkas 

göra. I planeringen av dessa evenemang kan det ses problematiskt att behöva ta hänsyn till så 

många olika krav. Då varje sportevenemang är unikt kan det var svårt att se mönster i 

planeringen av de olika evenemangen.  

 

Evenemang kan ge stora effekter på en region och är ofta beroende av lokala och regionala 

besökare. Ett evenemang kan resultera i att mer pengar stannar, och spenderas, inom området 

istället för utanför. Det vill säga, att lokalbefolkningen väljer att stanna i staden och spendera 

sina pengar där i stället för att åka iväg vilket skulle resultera i ett pengaflöde ut från regionen. 

Med anledning av detta är det inte ovanligt att kommunala verksamheter arrangerar och stödjer 

olika evenemang. I en storstad som Stockholm anordnas årligen flera stora evenemang och 

Stockholms stad går många gånger in som garant för olika evenemang. Vilka evenemang som 

anordnas bestäms till stor del av staden, då dessa skall hjälpa till att sprida bilden av Stockholm 

och ligga i linje med stadens evenemangspolicy.
2
 Hur planeringen inför ett evenemang i denna 

omfattning ser ut påverkas av flera faktorer. Det kan handla om alltifrån geografisk planering, 

vem som är arrangör och vilka intressen denne drivs av, tidsaspekter, tävlingsmoment, väder, 

sponsorer och mycket mer. Alla dessa faktorer är ofta helt unika för varje nytt evenemang och 

hur en arrangör hanterar dessa kan vara helt avgörande för ett evenemangs utgång. 

 

Volvo Ocean Race (härefter VOR) och dess stopover i Stockholms som äger rum sommaren 

2009 är precis ett sådant unikt evenemang där planeringen är starkt influerad av externa 

faktorer. Stopover kallas de olika stop som VOR gör i hamnstäder under tävlingens gång. 

Planeringen är dels starkt styrd av huvudarrangören Volvo Event Management UK (härefter 

VEMUK) samt av tävlingsmomentet med de långa seglatserna jordenrunt. Som arrangör av ett 

stopover måste anpassningar göras efter tävlingens tidsramar, medverkande team och deras 

anspråk på ytor i hamnen och många andra orubbliga moment som ingår i tävlingen. På grund 

av den omfattande planering som behövs kräver detta att planeringsarbetet bör starta minst ett 

år, gärna tidigare, innan genomförandet.   

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att se närmare på planeringen, samt skapandet av, delstoppet av 

evenemanget Volvo Ocean Race i Stockholm 2009. Studien fokuserar på planeringsarbetet av 

evenemanget ett år före gemomförandet. Författarna ämnar även belysa den beslutsprocess som 

ligger till grund för att evenemanget arrangeras i Stockholm, av Stockholms Hamnar AB.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur, och av vem, togs beslutet att förlägga ett VOR stopover i Stockholm? 

 

                                                
1 Getz, Donald, Event management & Event tourism,  s 11 
2 Vision 2030, s. 1-3              
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 Vilka moment ingår i planeringen av detta evenemang, med fokus på perioden ett år 

före genomförandet av evenemanget.  

 

 Påverkas planeringen av att VOR stopover Stockholm arrangeras av ett kommunalt 

bolag och i så fall hur? 

1.4 Avgränsningar  

Planeringen inför ett evenemang kan, tidsmässigt, ske under mycket olika långa perioder. Över 

ett år i förväg kan ett evenemang kännas avlägset och långt borta. Det är därför av intresse för 

undersökningen att se till den planering som sker i det tidiga skedet, cirka ett år före 

genomförandet av evenemanget. Samtidigt är det av intresse att se till vilka processer som 

ligger bakom beslutet att arrangera ett evenemang av denna storlek i Stockholm. 

Undersökningen avgränsas från att se till den senare delen av planeringen av evenemanget. 

Fokus ligger alltså på hela beslutsprocessen samt uppstarten av den över 18 månader långa 

planeringsprocessen. Studien avslutas i juni 2008 cirka ett år före genomförandet av 

evenemanget. Avgränsningar har gjorts från att se till de ekonomiska aspekterna av detta 

evenemang, då dessa inte anses vara relevanta för frågeställningen. Vi har även valt att bortse 

från andra framtida effekter som evenemanget kan resultera i, såsom till exempel 

miljöpåverkan och arbetstillfällen.  

1.5 Uppsatsdisposition 

I denna undersökning ges läsaren inledningsvis en bakgrund till det studieobjekt som står i 

fokus för undersökningen. Vidare presenteras undersökningens syfte samt vilka 

frågeställningar som ämnar ge svar på undersökningens syfte. Detta följs av avgränsningar där 

författarna tar upp sådant som utelämnas ur studien. För att klargöra hur författarna genomfört 

studien redovisas under metoden tillvägagångssätt, författarnas positionering och vetenskapliga 

synsätt.  

 

Efter metod följer ett avsnitt döpt bakgrund där läsaren kan ta del av en utförligare presentation 

om tävlingen Volvo Ocean Race. Detta har författarna valt att göra så att även den oinvigde i 

evenemanget kan ta del av tävlingens historia och omfattning. 

 

Studien fortsätter med att presentera den empiri som samlats in från djupintervjuer samt 

skriftliga dokument och källor. Denna empiri ligger sedan till grund för vad som redovisas och 

diskuteras i resultatet. I detta kapitel redovisas även den modell som författarna genererat ur 

empirin. 

 

Under analys beaktas och diskuteras sedan studiens resultat i jämförelse med tidigare forskning 

på området. Avslutningsvis redogör författarna för sina reflektioner över studiens som helhet 

och det kunskapsbidrag den har kunnat tillföra. 

 

Sist i uppsatsen presenteras intervjufrågor, debattprotokoll och utlåtanden i form av numrerade 

bilagor.  
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2. Metod  

2.1 Grounded Theory 

Författarna har i undersökning valt att använda sig av Grounded theory. Valet av metod har 

gjorts då författarna ansett att den ger möjlighet att, på ett strukturerat sätt, se till studieobjektet 

utan att författarna själva begränsar sitt synfält av tidigare inlärda teorier. Metoden anses vara 

lämplig för att se till mänskliga processer samt för att upptäcka dolda mönster.
3
  

 

Grounded theory växte fram under en sociologisk undersökning av de två forskarna Anselm 

Strauss och Barney Glaser. I bakgrunden till Grounded theory fanns spänningsfältet mellan det 

kvantitativa och det kvalitativa samt viljan att överkomma teoriskapandets behov av en tydlig 

metod för att hantera data. Meningen var att underlätta, samt att ge forskare verktyg att kunna 

skapa teorier med hjälp av systematiskt ordnad verklighetsdata.
4
 Med hjälp av de verktyg som 

denna teori tillhandahåller har författarna i studien metodiskt kunnat se och konstruera 

kategorier efter insamlad empiri. Det är författarnas uppfattning att metoden har varit lämplig 

och gett unika möjligheter att se strukturer i undersökningsområdet.  

 

Generella grundprinciper som metoden bygger på är teoretisk öppenhet, att konceptualisera och 

formulera kategorier, göra jämförande analys, teoretiskt urval, teoretisk mättnad, formulera 

teoretiska samband mellan kategorierna och att skriva en rapport. I denna undersökning har 

empiri kontinuerligt inhämtats från olika källor. Ur den empiri som samlats in tidigt i 

undersökningen har nya frågor växt fram vilket lett till att ny empiri har samlats in. På detta sätt 

har författarna kunnat se mönster växa fram och kategorier bildats under arbetets gång. 

Informanterna har inte varit utvalda i förväg, utan valet av informanter har skett löpande i 

arbetet, då nya frågor har växt fram. Antal intervjuer och med vem dessa skulle göras har ej 

varit förutbestämt, istället har det varit en viktig del i arbetet att låta empirin till stor del styra 

undersökningens riktning.     

 

Då författarna utgår från Grounded theory finns det ett tolkningsmoment med i arbetet eftersom 

all insamlad data av verkligheten blir till teori. Det finns på så vis ett hermeneutiskt inslag i 

teorin.
5
 I studien har data till en början inhämtats från skriftliga källor, detta har dock inte 

ansetts vara tillräckligt för att kunna göra välgrundade tolkningar och få en djupare förståelse 

studieområdet. Det har därför ansetts centralt att göra djupintervjuer för att kunna göra 

relevanta och grundade tolkningar av empirin.  

2.2 Vetenskapsteoretisk ståndpunkt 

Åsikter om huruvida empiriskt grundad forskning kan ses som sanningsärlig går isär bland 

olika forskare. Kritik som riktas mot Grounded theory har främst att göra med det 

forskningsparadigm metoden ingår i. Då metoden ständigt arbetar med det empiriska uppstår, 

från subjektivt inriktade forskare, frågor om hur man ser på data och på problemen som kan 

uppstå vid tolkning av data. Vidare kritiseras även metoden från objektivt inriktade forskare om 

                                                
3 Gustavsson, Bengt ”Metod: Grundad teori” 1998, s 31 
4 Ibid, s 9, 10 
5 Ibid, s 21 
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hur den kan klassas som vetenskaplig och objektiv. Författarna menar dock att det finns ett 

sanningsvärde i empiriskt grundade undersökningar. Huruvida forskningen är intressant samt 

tillförlitlig menar vi inte ligger i valet av metod, utan i hur metoden används. Valet av metod 

har växt ur studiens syfte och därigenom valts då den ansetts bäst kunna hjälpa författarna att 

besvara studiens frågeställningar.  

2.3 Tillvägagångssätt och urval 

Då det visats sig nödvändigt att göra intervjuer för att få en djupare förståelse av planeringen av 

evenemanget, valdes först att göra en djupintervju med Carl-Erik Aroseus som är chef för 

organisationsutveckling vid Stockholms Hamnar. Från den tidigare insamlade empirin 

framkom att Aroseus har varit involverad i VOR under en mycket lång period. Det var 

författarnas åsikt att han var den person som skulle kunna bidra mest till en djupare förståelse i 

studien. Syftet var att kunna se planeringsprocessen från insidan, vilket utan denna första 

intervju varit mycket svårt. Under den första intervjun framkom att Ola Åstradsson var anställd 

som projektledare för evenemanget samt ansvarig för det operativa arbetet. Det ansågs 

därigenom nödvändigt att även intervjua Åstradsson för att få en djupare förståelse för den 

operativa delen av arbetsprocessen. 

 

Tidigt i arbetsprocessen ansågs det även centralt att komma i kontakt med en person som har 

varit väl insatt i det beslut som tagits angående att Stockholms kommun står som ansvarig för 

evenemanget. Av denna anledning gjordes en intervju med miljö- och fastighetsborgarrådet 

Ulla Hamilton via e-post. Detta har gjorts då det stod klart att Hamilton var en av de mest 

drivande och insatta kommunalpolitikerna i arbetet med VOR stopover Stockholm och 

författarna ansåg att denne kunde belysa viktiga politiska beslut som fattats.  

 

Under hela arbetsgången har textmaterial, politiska dokument samt empiri från intervjuerna 

analyserats och efterhand sorterats upp efter kategorier. I den senare delen av studien ansågs 

det viktigt att göra en ytterligare intervju för att få en bred förståelse av de kategorier som växt 

fram. Därför gjordes även en intervju med Anders Grönlund, personalansvarig, från 

projektgruppen. Syftet med den tredje intervjun var alltså att bekräfta och uppnå en mättnad i 

de kategorier som tidigare växt fram. Grönlund ansågs av författarna som en person med 

överblick över hela arbetsprocessen och vara insatt i alla olika frågor rörande det operativa 

arbetet med evenemanget.  

 

Alla intervjuer var mellan 40- 70 minuter långa. Två av intervjuerna spelades in för att inte 

störa informanten med avbrott för att kunna hinna med att skriva allt under intervjun, och 

riskera att missa viktig information. Inspelningarna var godkända av informanterna och 

upplevdes inte som störande eller begränsande av informanternas svar. Informanterna har setts 

som tillförlitliga samt vänligt inställda till dessa intervjuer. Syftet med intervjuerna har varit att 

se planeringsprocessen från insidan, vilket har ansets mycket svårt på ett annat sätt. Frågorna 

har under alla intervjuer varit öppna. Detta har gjorts för att låta informanterna själva berätta så 

mycket som möjligt, utan att svaren skulle bli allt för styrda av frågorna. En del frågor har även 

tagits upp under alla intervjuer för att kunna se förändringar över tid, men samtidigt även kunna 

se skillnader i svaren från de olika informanterna. Intervjuerna inte varit avgränsade i form av 

tid, utan informanterna har låtits tala tills de känt att de inte har mer att tillägga, samt då 

författarna upplevt en mättnad i svaren. De totalt tre djupintervjuer som gjorts i studien har 
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tidsmässigt varit utspridda, den första intervjun med Aroseus gjordes den 18 april, den andra 

intervjun med Åstradsson gjordes 29 april och den sista intervjun med Grönlund gjordes den 21 

maj. På detta sätt har författarna kunnat följa och se planeringsarbetet växa fram under hela 

studieperioden. Det kan alltid ifrågasättas huruvida antalet intervjuer är tillräckligt och med 

vem de görs. Det är författarnas mening att dessa tre personer har varit de mest insatta i 

planeringsarbetet och de som har kunnat ge författarna en djupare insikt i studien. Fler 

informanter har inte ansetts kunna ge ytterligare eller ny information som är relevant för denna 

studie, vid denna tidpunkt.  

 

Tidigare har det nämnts att textmaterial analyserats under hela arbetsprocessen, vilket har varit 

en viktig del i arbetet. En av de viktigaste texterna som studerats närmare är det avtal som är 

skrivet mellan VEMUK och Stockholms Hamnar. Detta har gjorts med syfte att öka förståelsen 

för vad som krävs av VOR-organisationen i Stockholm. Dessa dokument har av författarna 

värderats som en mycket tillförlitlig källa och varit mycket betydelsefulla för en djupare 

kunskap i denna studie. Frågor som tagits upp under intervjuerna har till stor del växt ur dessa 

dokument. I studien har även debattprotokoll från beslutsfattande organ analyserats. Utvalda 

delar av dessa redovisas under empirin, debattprotokollen i sin helhet presenteras som bilaga. 

Dessa protokoll har främst hjälp författarna att se bakgrunden till det beslut som tagits på 

kommunal nivå rörande detta evenemang.  

 

Textmaterial har även inhämtats från VOR: s officiella hemsida samt deras officiella 

webbaserade tidning, Life At The Extreme Magazine. Den officiella hemsidan för VOR 

omfattar information om hela tävlingen 2008-09 samt information om tidigare tävlingar.     

 

Det har i detta kapitel varit författarna syfte att vara tydliga med vilka val som har gjort i 

undersökning samt varför dessa har gjorts. Att vara så öppna som möjligt i undersökningens 

tillvägagångssätt är centralt i Grounded theory vilket författarna hoppas åstadkommit med detta 

kapitel. 
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3. Bakgrund 

3.1 Om Volvo Ocean Race 

Första gången tävlingen anordnades var 1973-1974. Då deltog 17 segelbåtar och med totalt 176 

seglare från 7 olika länder, tävlingen hette då Whitbread och ingen hade nog kunnat gissa hur 

stor tävlingen skulle komma att bli. Det var engelska Royal Naval Sailing Association som 

arrangerade tävlingen och huvudsponsor till tävlingen var det engelska ölföretaget Whitbread. 

Idag förknippar de flesta Whitbread med segeltävlingen och inte ölet. Volvo insåg tävlingens 

marknadsföringspotential och 1998 köpte de rättigheterna till tävlingen, vilket ledde till 

namnbytet. Tävlingen organiseras idag av VEMUK vilka har sitt huvudkontor i London.
6
 

 

Första tävlingen lockade många olika äventyrsmän, somliga helt utan tidigare vana av 

havskappsegling. Deltagarna har sedan dess dominerats stort av män. Under den andra 

tävlingen mellan 1977-78 deltog den första kvinnliga kaptenen från England, Clare Francis, 

som på sin båt även tog med sig två andra kvinnliga besättningsmän.
7
 Idag krävs mycket av en 

seglare i VOR. Denne behöver, förutom att vara en mycket duktig seglare, även ha en bra hand 

med media och publik då sponsorer investerar stora summor för att marknadsföras via denna 

tävling.
8
 

3.1.1 Tävlingen 2008-09  

Den 11 oktober går starten för den första, 6500 nm långa, etappen mellan Alicante i Spanien 

och Kapstaden vid Sydafrikas spets. Nm står för nautisk mil och är ett mått som används på 

sjön, en nautisk mil är 1852 meter. Före starten av etappen mot Kapstaden arrangeras den 

första hamntävlingen i Alicante. Hamntävlingar kommer att hållas på sju av de totalt tio 

delstoppen under tävlingen. Dessa tävlingar är mycket korta och seglas efter en speciell bana. 

Under dessa hamntävlingar kan alla team samla poäng som räkans in i den totala 

poängställningen under tävlingen. Varje etapp är värd tolv poäng, och de team som har flest 

poäng efter den sista målgången i S: t Petersburg vinner hela tävlingen. 

 

Inför årets tävling har seglingsrutten ändrats vilket innebär nya städer och hamnar. Det innebär 

även nya vindförhållanden, vilket gör den kommande tävlingen mer oviss än tidigare år då 

sträckningen varit densamma. Micke Sanderson utryckte i tidningen Life at the Extrem 

Magazine följande; 

 

”To be honest, this new race course does not appeal to me so much as a sailor, but the 

challenges of the new route will be fantastic.”
9
 

 

                                                
6http:// www.volvooceanrace.se 2008-05-03 
7 Ibid 
8 Ibid 
9
 
Sanderson, Mike, Life at the extreme, the magazine of the Volvo ocean race.

 
Nr 25 2007 s.38 

http://www.volvooceanrace.se/
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Andra etappen går till Kochi i Indien och är 4 450 nm lång. Från Kochi går tävlingen vidare, 

1 950 nm, till Singapore där den andra hamntävlingen kommer att hållas. Under de totalt sju 

hamntävlingarna kan alla team samla 20 procent av den totala poängpotten i tävlingen. Det här 

gör att det är mycket viktigt för alla team att snabbt kunna ställa om båtarna för att bättre passa 

till hamntävlingarna. Från Singapore går tävlingens fjärde etapp vidare till Qingdao i Kina, 

2 500 nm. Tävlingens femte etapp är hela 12 300 nm lång, går från Qingdao till Rio De Janeiro, 

Brasilien. I Rio De Janeiro kommer den tredje hamntävlingen att hållas, innan nästa etapp 

inleds till Boston, USA, vilket är en sträcka på 4 900 nm. Även i Boston kommer en 

hamntävling att hållas. Tävlingen sista längre sträcka på 2 550 nm, går mellan Boston och 

Galway, Irland, där även den sjätte och näst sista hamntävling hålls. Vi det här laget kommer 

tävlingen ha pågått i över åtta månader och mycket kan hända under denna period. Att alla 

team fortfarande finns kvar i tävlingen är inte helt säkert. Olyckor som gör att ett team tvingas 

avbryta tävlingen är något alla är medvetna om. Från Galway går den åttonde etappen till 

Göteborg som tidigare har varit värd för målgången 2006-07. Den nionde etappen går från 

Göteborg den 14 juni mot Stockholm, där båtarna beräknas ankomma den 16 juni. I Stockholm 

kommer den sista hamntävlingen att hållas utanför Sandhamn, innan det är tid för den sista 

etappen mot målgången i S:t Petersburg.
10

 

 

 
 
Figur 1. Volvo Ocean Race 2008/09 rutt runt jorden. De utmarkerade städerna är de platser där tävlingen gör de 

olika delstoppen. 

 

Alla som deltagit i tävlingen har bara bra saker att säga om den och intresset för tävlingen bara 

ökar tack vare alla entusiaster som deltagit. Den nya sträckningen och båtarna gör också 

                                                
10 http://www.volvooceanrace.se 2008-05-03 

http://www.volvooceanrace.se/
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tävlingen mer intressant.
11

 Tävlingen kommer att nå andra länder marknader 2008 -09 då 

tävlingsrutten har gjorts om. Då tävlingen för första gången kommer till länder så som Kina 

och Indien öppnas nya marknadsföringsmöjligheter och ytterliggare sponsorer kan vara 

intresserade av tävlingen. Kina och Indien är länder som Volvo satsar mycket för att komma in 

i.
12

 Det är viktigt att göra förändringar i racet för att bibehålla spänningen och göra det 

intressant för både seglare och investerare. Det är en av anledningarna till den nya 

sträckningen.  

 

Planeringen inför racet 2008-2009 börjar långt innan målgången för racet 2007. Den nya 

sträckningen innebär nya hamnar och nya samarbetspartners detta gör arbetet med racet mer 

omfattande och mer krävande. Glenn Bourke menar att planeringen av racet borde börja två år 

före start, men att detta är omöjligt på grund av alla de olika samarbetspartners som tävlingen 

omfattar.
13

 

3.1.2 Båtarna 

Båtarna kallas för VO 70 och är byggda för att vara mycket snabba, men samtidigt också säkra 

havskappseglingsbåtar. De är 21.5 meter långa, vilket motsvarar 70 fot, 5,2 meter breda och har 

en masthöjd av 31.5 meter ovanför vattenytan. Båtbyggarna strävar efter att göra så lätta båtar 

som möjligt så att de kan lägga större del av den totala maxvikten på 14 000 kg i kölen. Kölen 

får dock inte väga över 7 400 kg. För att göra så lätta båtar som möjligt används inget trä i 

båtkonstruktionen, istället används en mix av kolfiber och epoxy. Detta material är mycket lätt 

och samtidigt mycket starkt. Vikten av den färdiga båten blir hälften av vad den skulle vara om 

båten var byggd i glasfiber, men samtidigt dubbelt så stark. Det tar över åtta månader för ett 

team av skickliga båtbyggare att färdigställa en av dessa båtar. Varje liten detalj är viktig och 

det finns en hel del bestämmelser för hur båtarna skall se ut. Invändigt finns endast det allra 

nödvändigaste för besättningsmännen, allt minimeras för att spara så mycket vikt som möjligt. 

När det kommer till segel finns en maxgräns på 24 segel plus ett stormsegel. Det största seglet 

båtarna kan använda är spinnakern som får ha en maximal yta på 500 m2, vilket kan jämföras 

med två fotbollsplaner.
14

 

 

Teamen som idag deltar i tävlingen sponsras av stora företag och besättningarna består av 

mycket erfarna tävlingsseglare. Prestationen att segla i tävlingen kan jämföras med att bestiga 

Mount Everest. För många är det vinna som gäller, men för företagen är tävlingen ett enormt 

marknadsföringstillfälle vare sig teamet vinner eller inte. De kostnader som företagen lägger 

ner på deras team och båtar, räknar de med att få tillbaka genom att under tävlingen stärka sitt 

varumärke.15 

 

                                                
11 Walker, Ian, Life at the extreme, the magazine of the Volvo ocean race.Nr 26 2007 s.8 

12 Sanderson, Mike, Life at the extreme, the magazine of the Volvo ocean race.Nr 25 2007 s.38 

13 Bourke, Glenn, Life at the extreme, the Magazine of the Volvo ocean race. Nr 23 2007, s.30 

14 http://www.ericssonracingteam.com/#url=/en/siteroot/BOATS/The-VO70/content/The-VO70/ 2008-05-10 

15http://mag.digitalpc.co.uk/ActiveMagazine/getBook.asp?Path=VEM/2007/05/04&BookCollection=VEM_AM&ReaderStyle

=Normal&browserWindowWidth=1270&browserWindowHeight=750, 2008-05-11 
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Genom att låta varje team ha en mediaperson ombord på båten under tävlingen kommer 

möjligheterna till bland annat bra intervjuer och fototillfällen öka. Detta är något som tävlingen 

anses behöva för att utvecklas och överleva.16 

 

Det är inte riskfritt att delta i tävlingen. All team seglar natt som dag och både besättningen och 

båtarna utsätts för enorma påfrestningar. Tävlingen kräver det yttersta av alla involverade. 

Tävlingens slogan lyder ”Life at the Extreme” vilket väl beskriver vad tävlingen handlar om för 

alla involverade. Under årens lopp har många olyckor inträffat och det är inte helt ovanligt att 

båtarna inte når slutmålet välbehållna, utan måste avbryta tävlingen.17  

                                                
16 Sanderson, Mike, Life at the extreme, the Magazine of the Volvo ocean race. Nr 25 2007 s.38 

17 www.volvooceanrace.se 2008-05-03 
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4. Empiri 

4.1 Arrangör Stockholm Stad  

Utöver VEMUK arrangeras VOR Stopover Stockholm av Stockholms kommun och det 

kommunala bolaget Stockholms Hamnar AB. I modellen nedan presenteras den politiska 

organisationsstrukturen för att läsaren skall få en större förståelse för de olika politiska 

instanserna.  

 

18
  

Figur 2. Schema över den politiska organisationsstrukturen i Stockholm 2008. 

 

Det är kommunfullmäktige som fastslår de mål och riktlinjer kommunens verksamheter ska 

arbeta efter. Ärenden som beslutas om i fullmäktige har vanligtvis tidigare behandlats av 

nämnder eller berörda styrelser. När besluten i fullmäktige ska verkställas utförs detta av 

stadens olika förvaltningar och bolag. Stockholms Hamnar är ett av de kommunala bolag som 

lyder under kommunfullmäktige.
 19

 

4.2 Beslutsprocessen  

Här följer en enkel modell, från initiativ till fastställande, på hur det gick till när Stockholm 

blev arrangör för VOR Stopover 2009, därefter redovisas beslutsgången mer i detalj.  

 

Initiativ  Intresset togs upp i Stockholms Stadshus  En förberedande undersökning görs 

Intresseanmälan skickades från Stadsborgarrådet till VEMUK och Stockholms Hamnar får i 

uppdrag att fortsätta förhandlingarna med VEMUK   Beslut tas i Stockholms Hamnar att 

                                                
18 http://www.stockholm.se/OmStockholm/Politik-och-demokrati/Politisk-organisation/  2008-05-16 
19 Ibid 

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Politik-och-demokrati/Politisk-organisation/
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godkänna avtalet med VEMUK Genomförandebeslut tas i Stockholms 

kommunfullmäktige Stockholms Hamnar får i uppdrag att fortsätta planeringen för 

evenemanget.   

4.2.1 Initiativet 

Idén till att försöka få evenemanget till Stockolm startade genom ett samtal mellan Carl Henric 

Svanberg på Ericsson och Kristina Axén-Ohlin, dåvarande stadsborgarråd. Axén-Ohlin ansåg 

att idén var intressant och tog i sin tur idén vidare till Stockholm Stad och dess dotterbolag 

Stockholms Hamnar AB. Detta skedde troligen någon gång i juni 2007, men förmodligen har 

tanken funnits betydligt längre än så. Axén-Ohlin lämnade sedan in en officiell intresseanmälan 

till VEMUK. I samband med detta gjordes även ett förberedande underlag som sedan låg till 

grund för det beslut som fattades i kommunfullmäktige angående att fortsätta förhandlingarna 

med VEMUK.
20

  

4.2.2 Beslutsgång  

När intresset etablerats i staden gjordes alltså en förstudie om evenemanget av Stockholms 

Hamnar i samverkan med medarbetare på Stockholm Business Region och Stockholm Stadshus 

AB. 
21

  I denna presenterades bakgrunden till tävlingen, tidpunkt för evenemanget, vilka ytor 

och platser som skulle behövas tas i anspråk, beräkningar på kostnader, intäkter, finansiering, 

målsättningar samt slutligen ett förslag att gå vidare med ansökan.
22

 Stockholms Hamnar fick 

då i uppdrag av Stockholm Stad att fortsätta förhandlingar med VEMUK. Den 18 december 

2007 beslutade Stockholms Hamnar att godkänna ett avtal med VEMUK. Samtidigt beslutade 

de även att hemställa till kommunfullmäktige att ge Stockholm Stadshus AB och Stockholms 

Hamnar i uppdrag att fortsätta planeringen av evenemanget.
23

  

Frågan om ett genomförande av evenemanget kom sedan upp i Stockholms 

kommunfullmäktige den 11 februari 2008. Där sågs den föreberedande studien över, frågan 

debatterades och de reservationer mot beslutet som fanns togs upp. Kommunfullmäktige 

beslutade sedan enligt följande: 

”Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige 

utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande. 

1. Lämnad redovisning godkänns. 

2. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana Stockholms Hamn AB att 

fortsätta planeringen av evenemanget inom ramen för budgeterade medel och 

målsättningar.”
24

 

4.2.3 Beslutsbakgrund  

Stadens evenemangspolicy används i den föreberedande utredningen samt som argument i 

fullmäktige när beslutet om ett genomförande togs, och ett utdrag ur denna lyder som följer: 
 

                                                
20 Intervju med Carl Erik Aroseus 2008-04-18 
21 Intervju med Ulla Hamilton, 080330 
22 Utlåtande 2008:11 (Dnr 328-117/2008)  
23 Ibid 
24 Ibid  
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"Stadens övergripande målsättning är att Stockholm ska vara en attraktiv plats 

för boende, besökare och företag. Ambitionen är att Stockholm ska kunna 

hävda sig i den internationella konkurrensen om kvalificerad arbetskraft, 
företag och besökare genom att tillhandahålla goda förutsättningar för boende, 

företagande och besök. Stockholm har som storstad en naturlig 

attraktionskraft. Staden är marknadsplats för handel med varor och tjänster, 
mötesplats för utbyte av kunskaper och idéer mellan människor och centrum 

för kultur och nöjen. För att intresset för Stockholm ska kunna hållas vid liv 

måste staden kontinuerligt utvecklas och marknadsföras. En viktig del i 

stadens utveckling och marknadsföring är att evenemang arrangeras i 
Stockholm. Evenemang bidrar till att upprätthålla och sprida bilden av 

Stockholm. Staden ska stödja utvecklingen av Stockholm som 

evenemangsstad inom ramen för denna evenemangspolicy. 

 

Stadens roll i evenemang 
Utgångspunkten för stadens arbete med evenemang är Stockholm ska kunna 
attrahera enskilda arrangörer att förlägga evenemang i staden. Staden ska 

fokusera på att skapa goda förutsättningar för arrangörer att anordna 

evenemang i Stockholm och att öka kännedomen om Stockholm som 

evenemangsstad för arrangörer. Stadens uppgifter vid evenemang är att 
tillhandahålla en serviceinriktad kommunal organisation och en välfungerande 

infrastruktur samt att marknadsföra Stockholm som evenemangsstad. Staden 

bör endast under vissa förutsättningar ekonomiskt engagera sig i 
evenemang."

25
 

 

I ”Vision Stockholm 2030” behandlas stadens målsättning fram till år 2030.  Dessa visioner 

skall ligga till grund för stadens prioriteringar inom olika områden. Det är ett styrdokument för 

stadens framtida utveckling. Några av målen är att staden skall bli mer attraktiv för boende, 

företagande samt besökarna i staden. Stockholm ska bli mer konkurrenskraftig på den 

internationella marknaden, ”en stad i världsklass”.
26

 Vidare ska Stockholm år 2030 vara en 

internationell storstad och skall arrangera megaevenemang som syns på den internationella 

marknaden. Stadens kajer skall vara fulla av liv och tillgängliga för många människor. 

Stockholmsregionen skall vara en av världens viktigaste mötesplatser och stå värd för många 

mässor, evenemang, festivaler och kongresser. Europeiska företag skall välja att förlägga sina 

huvudkontor i Stockholm då staden har mycket goda förbindelser med resten av Europa och 

världen. 
27

 Evenemangen skall hjälpa till att befästa bilden av Stockholms olika klusterområden 

som bland annat är telekommunikation, informationsteknologi och miljöteknik.
28

  

 

Enligt miljö- och fastighetsborgarrådet Hamilton är det för invånarna i Stockholm viktigt att 

det finns ett framgångsrikt näringsliv i Stockholm. Hon menar vidare att evenemang av denna 

typ kommer att dra besökare till Stockholm som kommer att köpa tjänster och varor från 

företagen i Stockholm. Uppmärksamheten kring evenemanget attraherar även nya besökare till 

regionen, utöver besökarna som kommer till själva evenemanget.
29

    

                                                
25http://www.stockholmshamn.se/intranet/content.nsf/vwAttachments/Evenemangspolicy%20f%C3%B6r%20Stoc

kholms%20stad.pdf/$FILE/Evenemangspolicy%20f%C3%B6r%20Stockholms%20stad.pdf 2008-05-17 
26 Stockholm Business Region AB, Tjänsteutlåtande 2007-10-19 
27 Vision 2030, Stockholms stad, s. 5-6              
28 Evenemangspolicy för Stockholms stad, s. 1-3 
29 Intervju med Ulla Hamilton, 2008-03-30 
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Då VEMUK beslutat att ändra seglingsrutten från tidigare år och S:t Petersburg nu är bestämt 

som slutmål gjorde detta Stockholm till ett mycket intressant stopover. Den nya sträckningen 

av tävlingen har gjort att de inte längre kan använda sig av tidigare inarbetade hamnar. 

Stockholm ses då som en mycket bra stad för att hålla i ett detta evenemang. Det finns till 

exempel inte någon annan stad som kan erbjuda kajplatser till båtarna precis nedanför dess 

Kungliga slott och bara ett stenkast från Centralstationen.
30

 

 

Tävlingens popularitet bland företag har ökat för varje år. Den enorma 

marknadsföringsmöjligheten som tävlingen erbjuder är en av de faktorer som bidragit till detta. 

Den nya sträckningen har även resulterat i nya marknadsföringsmöjligheter i länder där 

tävlingen tidigare varit mindre känd så som Kina och Indien.
31

  

 

Nedan följer exempel på delar ur anföranden ur debatten i kommunfullmäktige angående varför 

Stockholm ska arrangera evenemanget;  

 
”Anförande nr 82 Borgarrådet Hamilton (m): ”Jag tror att det är svårt att hitta ett 

bättre och mer vitt spritt verktyg än det som Volvo Ocean Race har att tillhandahålla. 

Man räknar med att ungefär 1,8 miljarder tittare följer evenemanget, och det är 
många människor som följer båtarna som åker runt över hela världen. Vi räknar med 

att fler än en halv miljon personer kommer hit för att besöka evenemanget. Vi räknar 

också med att stadens olika verksamheter, företag, besöksnäring, hotell, restauranger 
och affärer kommer att få intäkter på över 130 miljoner kronor. Med detta, herr 

ordförande, yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.”
32

  

 
 

Vad borgarrådet Hamilton understryker i sitt anförande är de positiva effekterna 

evenemanget kan tillföra till Stockholm och dess invånare. Dels är det enligt 

Hamilton ur marknadsföringssyfte viktigt att visa upp den fina staden Stockholm 

men till stor del handlar de även om ekonomiska aspekter såsom ökade intäkter till 

stadens olika verksamheter, företag med flera. I likhet med Hamilton ser fler av 

ledamöterna många positiva aspekter med evenemanget.   
 

”Anförande nr 86 Inge-Britt Lundin (fp): I likhet med borgarrådet Hamilton tycker 

jag att det här är ett utmärkt förslag. Det är ett förslag som verkligen sätter 
Stockholm på kartan för många människor som kommer att titta på tv, se bilder från 

Stockholm och konstatera: Åh – dit vill jag åka. Jag tror att de 50 miljoner kronorna 

är en väl avsatt peng för att marknadsföra oss som en turiststad. Jag yrkar med glädje 
bifall till kommunstyrelsens förslag.”

33
  

 

”Anförande nr 90 Malte Sigemalm (s): Kan en kommunal bolagsverksamhet vara 
med och bidra till att man får en ökad turismnäring i Stockholm, fler som går och 

handlar och fler som nyttjar våra hotellrum? På så vis kan hela verksamheten komma 

i gång. Detta är ett arrangemang som inte bara är till för Stockholm, utan det är 

                                                
30 Intervju med Carl-Erik Aroseus 2008-04-18 
31

 Bourke, Glenn, Life at the extreme, the magazine of the Volvo ocean race. Nr 23 2007 
32 http://insyn.stockholm.se/KF/document/2008-02-11/Protokoll/Debattprotokoll.pdf 
33 Ibid 
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många som tittar och följer det hela med stor spänning. Det krävs faktiskt lite jobb 

för att få alla båtar på plats och få arrangemanget att kunna genomföras. Jag tror att 

hamnen är en bra del när det gäller att kunna fixa Volvo Ocean Race. För tillfället 
och nu yrkar vi i alla fall bifall till kommunstyrelsen.”

34
 

 

”Anförande nr 91 Borgarrådet Samuelsson (kd): Jag yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. Det är inte varje dag vi får erbjudanden till 

staden om att få vara med och ta emot ett stopover här i Stockholm. När vi nu 

förbereder och öppnar nya hotell här inom en snar framtid är det positivt att vi kan ta 

emot just sådana här större evenemang. Jag tycker att vi ska planera för ännu fler 
sådana här i Stockholms stad. Jag tror att det är betydelsefullt för staden att vara 

aktiv när det gäller besöks- och turistnäring.”
35

 

 

När beslut fattades i fullmäktige lämnades även två reservationer mot beslutet in. De 

båda inlämnade reservationerna syftade till att ifrågasätta den kostnad samt uteblivna 

intäkter som skulle drabba Stockholms Hamnar vid ett arrangerande av evenemanget.
36

 

Nedan följer ett exempel ur debatten som syftar till detta;   

 

”Anförande nr 83 Ann Mari Engel (v): Det här är ett arrangemang som 

säkert är jättetrevligt att titta på under sommaren. Men det hör framför allt 

hemma inom turistindustrin. Det bolag som borde vara involverat från 

staden är Stockholm Visitors Board. De pengar som staden ska betala är 

rena marknadsföringspengar. Det kan aldrig anses vara någon 

kärnverksamhet för Stockholms hamnar. Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets 

reservation”
37

  

4.3 Arbetsprocessen  

4.3.1 Övergripande planering  

Arbetet med evenemanget startade, som tidigare nämnt, över 18 månader i förväg. 

Evenemanget i Stockholm är planerat att pågå i olika faser: etablering – genomförande - 

avetablering, under tiden från den 4:e juni till 30:e juni. Själva publikevenemanget börjar den 

13:e juni, båtarna anländer den 16:e juni, och evenemanget avslutas sedan den 25:e.
38

 

 

Under en konferens i Alicante, Spanien, som ägde rum i mars 2008, fick alla team samt 

arrangörer av de olika stoppen presentera sig. VEMUK arrangerade konferensen och dess syfte 

var att dela med sig av erfarenheter från tidigare tävlingar och informera arrangörerna om vilka 

krav som ställdes på arrangemanget.
 
Aroseus från Stockholms Hamnar, som deltog i 

konferensen, ansåg att detta var mycket lärorikt och intressant. Tävlingen pågår under en så 

lång period och alla arrangörer var i olika skeden i sin planering. Då Stockholm kommer vara 

det näst sista stoppet under tävlingen menar Aroseus att de kan se till andra arrangörer och lära 

                                                
34 http://insyn.stockholm.se/KF/document/2008-02-11/Protokoll/Debattprotokoll.pdf 
35 Ibid 
36 Ibid 
37 Ibid 
38 Utlåtande 2008:11 (Dnr 328-117/2008) 4 



 20 

sig mycket av dem. Dock har alla städer olika förutsättningar för att arrangera detta 

evenemang.
39

 

 

Från VEMUK finns tydliga bestämmelser om vad som måste finnas under stoppet i Stockholm 

och detta påverkar planeringen från början till slut. Bestämmelserna finns tydligt specificerade 

i ett avtal mellan VEMUK och Stockholms Hamnar. Bland annat finns bestämmelser som berör 

vad som måste erbjudas varje team i form av kajplatser till båtarna och paviljonger som alla 

team har med sig. Paviljongerna är stora tält där besökare kan samlas och vars syfte är att göra 

reklam för varje team. Alla team står själva för den information som finns i tälten. Även 

tillgång till teknisk utrustning som exempelvis lyftkranar till båtarna, samt andra faciliteter till 

representanter från VEMUK, finns specificerade. Utöver vad arrangören skall erbjuda alla 

team, journalister samt representanter från VEMUK, finns bestämmelser angående den övriga 

evenemangsplatsen. Stockholms Hamnar skall genom att arrangera olika aktiviteter inom 

evenemangsplatsen locka till sig publik och det ska även finnas aktiviteter som lockar barn. 

Senast sex månader före evenemanget ska ett utkast lämnas över med vilka arrangemang och 

aktiviteter som kommer att erbjudas. Utkasten måste godkännas av VEMUK, för att 

projektgruppen senare skall kunna sätta planerna i verket. Önskar arrangören att representanter 

från VEMUK officiellt skall närvara vid någon av aktiviteterna skall även detta meddelas sex 

månader före evenemanget.
40

  

 

Åstradsson, som är projektledare för evenemanget, anser att den tiden de har att arbeta med 

detta evenemang är relativt kort vilket gör det mycket viktigt att projektgruppen fungerar som 

den ska på en gång. Därför menar han att det underlättar att arbeta med personer som han 

känner från tidigare, där personkemin stämmer från början.
41

 Alla som arbetar i projektgruppen 

har en gemensam bakgrund i seglingsvärlden och har genom denna även till viss del lärt känna 

varandra tidigare.
42

  

 

4.3.2 Arbetsupplägg  

Planeringen startade för Stockholms Hamnar redan i augusti 2007. I skrivandets stund är 

projektgruppen i en, vad de kallar för, faktainsamlande fas. Organisationsskissen är till stor del 

klar, fler personer kommer att anställas och då troligen under hösten 2008 och våren 2009. En 

projektledare, Åstradsson, är nu anställd på heltid. Vilka olika roller som skall finnas med i 

organisationen, och när dessa senast skall vara tillsatta, är till stor del styrt från VEMUK. Fakta 

som nu under våren 2008 håller på att samlas in är bland annat information om kajens bärighet, 

samt var och hur alla båtar skall få plats längs med kajen. Vad gäller kajens bärighet handlar 

det om att kontrollera så att kajen klarar av vikten av de stora båtarna, eller om en förstärkning 

är nödvändig. Kontakter har tagits med berörda organisationer så som Parkeringsbolag, Stokab 

(som tillhandahåller fiberoptik), Stockholm Visitors Board och Seglarförbundet.
43

 Under denna 

tidiga del av planeringen sker många korta kontakter med flertalet myndigheter och företag. 

Syftet är att tidigt etablera en kontakt som senare kan följas upp närmare evenemanget. Alla 

olika företag behöver olika lång framförhållning i sin verksamhet, men det är viktigt för 
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planeringsgruppen att tidigt få svar från olika företag. Annars kan det vara för sent in på 

evenemanget att hitta en lösning på ett problem.
44

   

 

Arbetsgruppen består under våren 2008 av tre personer, Åstradsson, Jonas Wackenhut och 

Anders Grönlund. Allt arbete är i skrivandets stund uppdelat mellan dessa tre personer, men 

tanken är att då gruppen fylls på med fler människor kommer arbetsområdena fördelas mellan 

dessa. Arbetet kan delas in i tre områden som är: den kommersiella PR-delen, det tekniska 

tävlingsmomentet samt det publika arrangemanget med tillhörande volontärverksamhet. Till 

viss del kan arbetet inom de olika delarna överlappa varandra, vilket gör det viktigt med god 

kommunikation inom projektgruppen. Den kommersiella PR-delen, som står för det 

kommersiella arbetet som görs på land, är vidare ett stort och viktigt arbetsområde där det 

under våren 2008 ska anställas ytterligare en ansvarig. Det kan handla om reklam i media, på 

mässor, utställningar och dylikt. Den tekniska tävlingsdelen ansvarar för alla de aktiviteter som 

arrangeras på och kring vattnet, samt alla team och deras båtar. Den tredje indelningen 

behandlar själva evenemanget med de publika festligheterna och arrangemangen samt alla 

volontärer som ska jobba på evenemangsområdet.
45

 

 

Evenemangsmomentet är den del som kommer att stå för de publika aktiviteterna runt 

evenemangsområdet och som inte är direkt kopplade till tävlingen. Detta kan vara scener, 

artister, stadshusfest för deltagarna och liknande arrangemang. En upphandling av ett 

evenemangsbolag kommer att ske under våren 2008. Officiellt gick Stockholms Hamnar ut 

med detta i maj då upphandlingen måste vara offentlig eftersom detta gäller ett kommunalt 

bolag. Totalt beräknas upphandlingen vara värd cirka 4 miljoner kronor. Detta görs dels för att 

underlätta arbetsbördan för projektgruppen och dels då ett evenemangsbolag anses kunna göra 

ett bättre arbete, då de är specialiserade inom evenemangsbranschen.
46

 Åstradsson menar att ett 

evenemangsbolag har bättre förutsättningar för att hålla i de publika delarna, vilket även gör att 

projektgruppen kan fokusera på tävlingen bättre.
 47

  

 

Detta evenemang kommer att vara mycket beroende av volontärarbete vilket gör att en ansvarig 

för denna del är viktig. Under den inledande fasen av evenemangets planering har endast 

inledande kontakter tagits med seglarförbundet. Åstradsson menar att det finns mycket 

lärdomar att hämta ifrån Tall Ship Race, som arrangerades i Stockholm 2007, när det kommer 

till volontärarbete.
48

 Totalt kommer flera hundra volontärer att behövas under evenemanget, i 

dagsläget är en exakt siffra på antalet volontärer oklart. Deras arbete kommer att innebära allt 

ifrån att dela ut informationsblad till att hjälpa till på mediecenter.
49

 Då volontärerna kommer 

att spela en viktig roll i genomförandet av evenemanget menar Grönlund att det är viktigt att 

kunna motivera dessa till att arbeta ideellt.
50
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4.3.1 Arrangören 

Det faktum att evenemanget anordnas av ett kommunalt bolag och inte av en privatarrangör, 

ser Aroseus som något mycket positivt. Han menar att det redan finns etablerade kontakter med 

olika parter i staden som exempelvis parkeringsbolag. Detta underlättar mycket i planeringen 

och för planeringsgruppen. Aroseus ser en enorm uppförsbacke om en privat arrangör skulle 

försöka att arrangera detta evenemang. Ett privatägt bolag skulle kanske inte ha fördelen av 

redan etablerade kontakter med viktiga kommunala bolag.
51

   

 

Åstradsson anser att de har en förnämlig situation då de är ett kommunalägt bolag. Han menar 

att alla andra myndigheter har och känner ett ansvar att hjälpa till med exempelvis tillstånd för 

att stänga av vägar och liknande. Många gånger behöver de endast göra ett samtal och 

presentera vad som kommer att hända, för att sedan återuppta kontakten närmare 

genomförandet av evenemanget.
52

 En riskbedömning kommer att genomföras både angående 

den ekonomiska delen samt säkerheten under evenemanget. Området ska säkerställas av bland 

annat polis både på land och på vatten. Säkerhetsaspekterna är mycket viktiga att se över, då 

det kommer vara många människor på en begränsad yta.
53

 Besöksantalet, cirka 500 000 

personer
54

, är lågt räknat om man jämför med antalet besökare till Tall Ship Race i Stockholms 

2007 som hade cirka 1,1 miljoner besökare
55

. Samtidigt ligger frågor angående den publika 

delen längre fram i planeringsprocessen. Åstradsson är medveten om att en mycket stor 

tillströmning av människor kan komma att bli problematisk då platsen på kajen är begränsad 

och båtarna kommer att kräva stor yta.
56

 Eftersom evenemanget är utspritt över en längre 

period räknar projektgruppen med att alla besökare inte kommer samma dag.
57

   

4.3.2 Marknadsföring- PR 

Projektgruppen har börjat med att arbeta fram egna förslag på sponsorpaket till potentiella 

sponsorer, sedan är tanken att de skall kunna diskutera olika förslag med intresserade företag. 

Då det är VEMUK som är huvudarrangör har de kontroll över cirka 70 procent av det totala 

evenemanget. Den resterande delen kan Åstradsson och hans projektgrupp förfoga över på ett 

lämpligt sätt. Traditionellt har man en huvudsponsor som man kallar för businesspartner för att 

sedan gå ned till mindre sponsorer. Den kommersiella biten går delvis ihop med den mediala- 

PR och marknadsföringsdelen. Traditionella marknadsföringskanaler kommer att användas så 

som annonsering, mässor och liknande. Det kommersiella delen av evenemanget är viktig och 

mycket fokus ligger nu på denna del av planeringen. Målet är att anställa en person till som 

kommer att ansvara för denna del till sommaren 2008.
58

 

 

Då det är VEMUK som är huvudarrangör för hela tävlingen är det en mindre del som 

Stockholms Hamnar och projektgruppen kan påverka. VEMUK styr exempelvis vad som skall 

finnas på plats under evenemanget, vilka faciliteter som måste erbjudas till alla team, 

mediafolk och andra personer involverade i evenemanget. Kontrakt finns mellan VEMUK och 
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Stockholms Hamnar AB vilket tydligt beskriver hela evenemanget, kontorslokalernas 

utformning, utrustning och tillgänglighet. Stockholms Stad ser detta evenemang som ett led i 

arbetet med Vision 2030, framförallt när det gäller business to business perspektivet. Med detta 

perspektiv i fokus vill Stockholms Stad arbeta för att Stockholm skall ses som en internationell 

evenemangsstad, där det finns en nära koppling mellan staden och de företag som verkar där.
59

  

4.3.3 Publikt arrangemang 

Området kring Skeppsbron planeras som plats för genomförandet och med sitt unika läge ska 

kunna ge besökare upplevelsen av Stockholm som välhållet, rent och säkert. För syndikatens 

behov av teknisk yta behövs ca 6 500 kvm (varav i vatten 3 200, master 1 400 och ytor för 

torrsättning 2 100). För tävlingsbyn, som utgörs av ytor för utställningar och gästfrihet behövs 

ca 6 800 kvm. Till detta tillkommer ytor för scen, restauration, försäljning och publika 

gångytor jämte bekvämligheter. Enligt preliminära bedömningar räcker Skeppsbrons kajytor 

vilket innebär att Skeppsbrons gång- och bilvägar inte behöver tas i anspråk. Dock kan en 

avstängning bli nödvändig under kortare tid i samband med målgång och prisutdelningar för att 

skapa större tillgänglighet och gångytor. Vidare har även Kungsträdgården preliminär bokats 

för att eventuellt inrymma delar av evenemangets publika delar med restauranger och 

artistuppträdanden.
60

 Preliminärbokat betyder i sammanhanget att i skrivandets stund vet inte 

arrangören om detta utrymme kan tänkas behövas tas i anspråk. Om så är fallet kräver detta att 

arrangören även planerar för den utökade trafiken mellan de två områdena samt att flödet med 

besökare inte stannar vid enbart en plats. Detta skulle innebära att ytterligare kostnader för 

evenemanget tillkommer då Kungsträdgården drivs av Handelskammaren och arrangören 

måste hyra in sig på platsen. 
61

 Hur flödet av människor sker inom evenemangsområdet är en 

mycket viktig fråga som projektgruppen arbetar hårt med. Grönlund menar att eftersom 

området är långsmalt finns risk att människor fastnar i en del av området. Tanken är besökare 

skall kunna röra sig så mycket som möjligt mellan de olika delarna av området. Då 

evenemanget pågår under en så lång tidsperiod finns möjligheten att besöka en del av området 

en dag, för att senare under evenemangsperioden besöka en annan del.
62

 

 

Målgången för stopover Stockholm kommer att vara utanför Sandhamn. Denna kommer sedan 

att följas av en parad med alla båtarna in till Stockholm, med efterföljande prisutdelning.
63

 Inne 

på evenemangsområdet kommer möjlighet att finnas att följa tävlingen samt målgången på 

storbildsskärm.
64

 Det hade varit svårt att lösa detta på något annat sätt. Att ha målgången inne i 

centrala Stockholm hade inte varit ett alternativ. Den hamntävling som kommer att arrangeras 

och där alla team kan samla poäng från den totala poängpotten kommer även att hållas utanför 

Sandhamn.
65

  

 

Under genomförandet beräknas cirka 500 000 personer besöka evenemanget och av dessa 

uppskattas cirka 150 000 vara tillresta turister. Besöksantalet baseras på de tidigare anordnade 
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Tall Ship Race.
66

 Tidsmässigt ligger stora delar av evenemanget efter midsommar då 

människor förväntas återvända till staden från skärgården och sommarstugor på landet. 
67

 

Eftersom evenemanget ligger över stora delar av juni kan det vara svårt att beräkna hur många 

besökare som kommer att komma samt när dessa kommer.
68

 När det kommer till antalet 

besökare har projektgruppen ansett att det varit svårt att göra beräkningar. Det är många 

faktorer som är avgörande för hur många besökare som kommer till evenemanget, vilka är 

svåra att räkna på.
69

 

 

Aroseus anser att Stockholm som plats har många fördelar när det gäller att arrangera detta 

evenemang. Båtarna kommer vara placerade på Skeppsbron, precis nedanför slottet och Gamla 

stan där det är lätt tillgängligt för publik att komma för att se på båtarna. En av nackdelarna kan 

vara att platsbrist på kajen. Båtarna och deras team kommer att ta upp stora delar av kajen 

vilket kommer att göra det svår för stora mängder människor och bilar att röra sig i området. 

Avståndet mellan evenemangsområdet inne i staden och platsen för hamntävlingen, utanför 

Sandhamn, kan även ses som ett problem. Dock menar Aroseus att det kommer att vara fullt 

med aktiviteter för besökare att uppleva inne i staden.
70

  

 

Den totala budgeten för hela evenemanget ligger på 49,8 miljoner. Av dessa beräknas cirka 10 

miljoner vara direktkopplade till evenemanget och cirka 10 miljoner direkt till enbart 

marknadsföring. Budget är uträknad av Aroseus i samarbete med Stockholm Visitors Board.  

4.3.4 Tekniska tävlingsmomentet  

Projektgruppens arbete är, som tidigare nämnts, till stor del styrt genom avtal med VEMUK. 

Det finns bestämmelser på hur många och hur stora kontor som måste finnas till förfogande för 

samtliga team men även för journalister och representanter från VEMUK. Enligt Åstradsson är 

det mycket bra att allt är så tydligt upp strukturerat. Enligt Ola underlättar de deras arbete då 

allt är klart och tydligt.
71

 Trots det mycket detaljerade avtalet finns en möjlighet för 

projektgruppen att i samtal med VEMUK komma överens om förändringar. VEMUK är 

mycket måna om att allt måste fungera perfekt under evenemanget. För att säkerställa att 

projektgruppen ligger i fas i arbetet kontrollerar VEMUK arbetets fortgång kontinuerligt. Bland 

annat måste VEMUK godkänna den skiss som gjorts över vart alla båtar skall ligga samt deras 

förhållande till exempelvis kontorslokaler, parkeringsplatser samt alla team och deras olika 

paviljonger. Denna planeringsskiss är mycket viktig i planeringsarbetet. Här skall tydligt 

framgå hur alla båtarna skall ligga längs med kajen, samt vart alla team ska ha sina paviljonger. 

Alla team vill ha så bra plats som möjligt, men Grönlund menar att det är omöjligt att 

tillgodose allas behov och önskemål. Gruppen försöker vara så rättvis som möjligt, men de 

måste ta hänsyn till vattendjup längs med kajen, samt andra yttre faktorer som kan vara svåra 

att förändra.
72
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Tävlingen kräver tekniskt kunnig personal på grund av de höga krav som ställs från VEMUK 

och alla team. Flera dagar före evenemanget kommer containrar med material till alla team 

vilka skall placeras på en mycket begränsad yta. Varje team har två uppsättningar av tekniskt 

material som fraktas mellan de olika stoppen, ett som finns på platsen de befinner sig vid och 

ett som byggs upp på nästkommande stopp.
73

 Evenemanget kommer att vara kraftigt bevakat 

av medier från flera olika länder. Deras behov av teknik, samt möjlighet att ta sig ut på sjön och 

fotografera båtarna under tävlingen, måste tillgodoses av arrangören. VEMUK kräver av 

arrangören att de ges tillgång till ett mediecenter med tillhörande, enligt avtal, specificerad 

utrustning.
74

 70 arbetsstationer skall finnas tillgängliga för journalister. Dessa skall vara minst 

1,1 kvm plus en stol, en papperskorg samt två eluttag per arbetsstation. Den totala 

arbetslokalen skall vara minst 200kvm. Övrig teknisk utrustning som skall finnas tillgänglig för 

journalisterna är, två laserskrivare varav minst en färg, 45 låsbara skåp om minst 60 liter samt 

en högteknologisk kopiator.
75

 Journalisterna skall även ges tillgång till båtar vilka kan ta dem 

ut på vattnet under hamntävlingarna samt de andra mindre tävlingarna som kommer att hållas 

under evenemanget. Kraven på båtarna och kaptenen på varje båt är höga. Totalt skall det 

finnas båtplats för 70 journalister samtidigt. Båtarna skall kunna gå i minst 25 knop. Tre 

månader före evenemanget skall båtarna presenteras för VEMUK för godkännande. Båtar skall 

även finnas tillgängliga för 48 fotografer. Dessa skall finnas tillgängliga samtidigt som båtarna 

för journalisterna. Båtarna skall kunna ta fotograferna med ut till den plats där hamntävlingarna 

kommer att hållas. Detta gör att båtarna måste klara av att färdas över öppet vatten i kraftig 

vind. VEMUK´s tv-team skall även de erbjudas tillgång till en större båt för filmning av 

målgången samt starten till den sista etappen mot S:t Petersburg.
76

 

 

Även för VEMUKs tv-teams räkning krävs specificerade arbetsplatser. Till exempel ska det i 

lokalen finnas tillgång till minst fyra telefoner samt sju låsbara skåp. Om nödvändigt skall 

luftkonditionering finnas i lokalen. Även en arbetslokal för radiosändningar skall finnas på 

plats. Denna lokal skall vara minst 15kvm och innehålla tre arbetsstationer i samma storlek och 

med samma utrustning som tidigare arbetsstationer. Ett ljudisolerat rum, om minst två gånger 

tre meter, skall finnas för intervjuer.
77

  

 

Då alla team kommer att vara i staden under en längre period krävs både boende och olika 

typer av kontorslokaler. Vad som även krävs är möjligheter för alla team att mäta de stora 

seglen i speciella lokaler med golv som inte skadar seglen. Bestämmelserna är mycket tydliga 

och utförligt skrivna. Kontorslokaler skall finnas tillgängliga för alla team samt för VEMUK´s 

representanter, sju dagar före evenemanget samt tre dagar efter. Tidpunkten för när de olika 

större sammanträdesrummen och liknande skall vara tillgängliga är beroende av dess 

användningssyfte.
78
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5. Resultat och diskussion  

5.1 Beslutsprocessen 

När beslutsprocessen studerats mer ingående är det den formella beslutsgången som står i 

fokus. Det är tydligt att en formell beslutsgång, där frågan behandlades i en rad olika instanser i 

en viss ordning, var nödvändig. Det började med att initiativet kom från Svanberg på Ericsson, 

för att sedan gå vidare via stadsborgarrådet till Stockholms kommun, för att där bli en 

förankrad och beslutad idé. Hade initiativtagaren varit någon annan än just Svanberg som redan 

tidigare hade en etablerad kontakt med stadsborgarrådet hade möjligen evenemanget aldrig nått 

Stockholm. En mindre, privat, initiativtagare hade troligen inte alls haft lika stor framgång att 

vinna gehör hos ledande politiker i Stockholm. Möjligtvis på längre sikt men troligtvis inte 

under så snabba förhållanden att det hade varit genomförbart redan under år 2009. Det faktum 

att kontakter redan fanns etablerade kan ses som helt avgörande i detta fall. Beslutet att lägga 

förhandlingsansvar, och ansvar för planeringen av evenemanget, på Stockholms Hamnar var 

genomtänkt. Stockholms Hamnar hade sedan tidigare bra erfarenhet av att planera för, och 

genomföra, ett evenemang i denna skala. Evenemanget kommer även att kretsa kring 

Skeppsbron och hamnen vilka är Stockholms Hamnars ansvarsområden. Av den anledningen 

kan beslutet ses som rationellt. Samtidigt har Stockholms Hamnar även insett sin begränsade 

kunskap om till exempel det publika arrangemanget och löst detta genom att lägga ut den på ett 

eventbolag. 

 

Författarna har i empirin kunnat redovisa olika ställningstaganden i frågan om huruvida 

Stockholm överhuvudtaget skulle arrangera ett VOR stopover. På så vis har författarna tagit del 

av båda för- och nackdelar som ett evenemang i denna klass kan medföra. Till exempel har det 

debatteras om det är rätt att en sån stor kostnad för ett evenemang verkligen kan läggas på det 

kommunala bolaget Stockholms Hamnar, eller om det istället inte helt borde finansieras av 

ursprungsarrangören nämligen VEMUK. En stor majoritet av de beslutsfattande ledamöterna i 

Stockholms kommunfullmäktige har dock varit klart positiva och ansett att de goda effekterna 

vägt tyngst. Detta tror författarna är en vital del i att evenemanget tycks ha mottagits så väl 

bland övriga styrande i Stockholms samt dess invånare. När författarna studerat den 

evenemangspolicy, som åberopats i samband med beslutet, har vi funnit att den ligger i linje 

med vad beslutsfattarna tror att evenemanget ska tillbringa staden. Tävlingen i sig är storskalig 

och internationell. Den generar ett högt antal mediatimmar där Stockholm att kommer synas 

med sin troligtvis mest uppskattade sida i fokus, nämligen vattnet. All den publiciteten kommer 

med all sannolikhet locka till sig fler besökare även utöver det aktuella evenemanget och dess 

tidsspektrum. Likaså omfattas evenemanget av målen som är uppsatta för vision 2030 där det 

eftersträvas en internationell storstad med goda förbindelser till omvärlden. Tävlingen i sig 

upptas mycket av de stora sponsrande företagen, Ericson, Puma med flera vilket förstärker 

business-to-business perspektivet. Det kan här vara på sin plats att understryka att de stora 

sponsrade företagen är kontrollerade av VEMUK och Stockholm som arrangör endast har en 

mindre del de kan påverka.  

 

Läsaren har även i empirin fått tagit del av en enkel och väldigt formell beslutsgång för att lätt 

kunna följa med i beslutsprocessen. Det har dock i vår kontakt med informanterna framgått 

tydligt att bakom de formella besluten pågår en ständig dialog mellan de olika intressenterna. 

Denna kommunikation kan dock ses som nödvändig för att alla parters behov, att hålla en 
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ständig uppdaterad koll på läget, ska nås. I studien har det inte varit möjligt att se till den 

informella delen av beslutsången.  

5.2 Arbetsprocessen 

Tidens effekt på planeringen 

Evenemangets storlek och komplexitet som författarna tydligt kunna se i studien gör det 

nödvändigt att starta arbetet med planeringen mer än ett år före genomförandet. Till stor del 

finns redan en struktur för evenemanget som är framarbetad av VEMUK och som arrangören 

måste följa. De tydliga strukturerna är något som har uppfattats positivt av projektgruppen, då 

de anser att de har en relativt kort period fram tills genomförandet. Projektgruppen vet vad som 

förväntas av dem och de kan lägga upp arbetet efter dessa krav. I detta tidiga skede av 

planeringen finns det dock fortfarande många delar som inte har fallit på plats. Tyngden i 

arbetet ligger på att samla så mycket fakta som möjligt om evenemangsområdet och till 

exempel vilka eventuella omställningar som behöver göras av kajerna, för att alla team och 

båtar skall få plats. Hur evenemangsområdet kommer att se ut, var och hur alla båtarna kommer 

att ligga, måste godkännas av VEMUK. Det här gör att projektgruppen kan komma att behöva 

arbeta om förslaget över hur evenemangsområdet ska se ut flera gånger för att kraven från 

VEMUK skall uppfyllas. Det är alltså en längre process som krävs innan evenemangsområdets 

slutgiltiga planritning kan fastställas och godkännas. Denna process skulle kunna skapa 

problem eller orosmoment i arbetet då projektgruppen kan tvingas att tänka om i utformningen 

av olika delar. Ett av de utmärkande dragen för detta evenemang har visat sig vara alla de krav 

som ställs från huvudarrangören VEMUK. Kraven på projektgruppen är höga och de måste 

under hela planeringsprocessen vidhålla kontakten med VEMUK, vilka kontrollerar att avtalet 

följs och att arbetet fortskrider. Detta är faktorer som delvis gör att det skapas en struktur i 

planeringsarbetet. Trotts de strukturer som finns från VEMUK har författarna sett 

planeringsarbetet som mycket ostrukturerat. Detta tror vi till stor del beror på att arbetet består 

av så många olika delar, samt att alla i planeringsgruppen är delaktiga i allt arbete. Det skulle 

närmast kunna beskrivas som ordning i oordningen. Ju längre in i planeringsarbetet gruppen 

kommer, blir arbetet med alla olika delar bli tydligare. Efterhand som arbetsgruppen kommer 

att utökas kommer även ansvarsområden kunna fördelas på fler personer, så att inte alla gör 

allt. Detta kommer även att bidra till en tydligare struktur i arbetet anser författarna.  

 

Stockholms Hamnar är ett kommunalt bolag vilket har visat sig vara till fördel i planeringen. 

Fördelen av att det redan finns etablerade kontakter med olika myndigheter och företag har 

framstått som ovärderliga. Redan etablerade kontakter med så många företag och myndigheter 

hade kanske inte funnits om en privat arrangör skulle stå för evenemanget. Under alla 

intervjuer som gjorts i studien har det framkommit att Stockholms Hamnars ställning, som 

kommunalt bolag, har varit värdefull i planeringsarbetet. Tydligt har studien visat att det har 

betydelse vem det är som står bakom arrangerandet av ett större evenemang. Betydelsen av att 

vara ett kommunalt bolag kan ses som övervägande positiv men dock inte enbart. Ett 

kommunalt bolag har större skyldigheter att exempelvis gå ut med offentliga upphandlingar 

och beslutsgången är längre och mer komplicerad än inom ett traditionellt mindre bolag. 

Många gånger behövs snabba beslut tas i planeringsprocessen vilka kanske inte alltid kan vänta 

på långa byråkratiska beslutsvägar. Det är inte alla av delstoppen under tävlingen som 

arrangeras av en stad, flera arrangeras av privatägda företag. Det har i studien framkommit att 

det är en fördel att staden står bakom detta evenemang. Ingen privatorganisation hade troligen 
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inte kunnat göra detta evenemang under den här korta planeringsperioden. Det har varit 

avgörande att ha kommunens politiker i ryggen under planeringsprocessen.  

 

Det är viktigt att så tidigt som möjligt i planeringen veta vilka möjligheter det finns att hyra 

olika lokaler och platser så som Stadshuset och Kungsträdgården. Olika myndigheter och 

företag planerar sina verksamheter med olika lång framförhållning. Därför har det visat sig 

angeläget att tidigt ta kontakt med alla berörda. För att senare återkomma närmare 

genomförandet av evenemanget då det passar in i respektive myndighets egen planering. Denna 

del av planeringsarbetet kan ses som spretig och svårövergriplig då projektgruppen drar i 

många trådar samtidigt. Dessa måste under genomförandet av evenemanget fungera utan 

problem. Det är mycket viktigt att i den tidiga delen av planeringen kunna se till hela 

planeringsprocessen fram till genomförandet, så att viktiga delar inte glöms bort. Att kunna se 

arbetet utifrån ett fågelperspektiv, samtidigt som det är viktigt att kunna fokusera på en fråga. 

Projektgruppen består i det inledande skedet endast av tre personer, dessa arbetar mycket nära 

varandra. Betydelsen av god kommunikation inom gruppen ses som helt avgörande för att 

arbetet skall fungera. De personer som nu arbetar med projektet känner till viss del redan 

varandra, alla har ett förflutet ifrån segling och tävling på internationell nivå. Det här gör att de 

vet vad de kan förvänta sig av varandra redan tidigt i planeringsprocessen. Tryggheten i att veta 

hur alla i gruppen arbetar och hur de olika personerna fungerar som grupp är av stor betydelse 

för att hela arbetsprocessen ska fungera. Gruppen kommer dock att utökas närmare 

genomförandet av evenemanget, under studiens genomförande är exakt antal inte fastställt.  

 

Betydelsen av ett avtal  

Då huvudarrangören för hela tävlingen är VEMUK har de även en stor inverkan på 

evenemanget i Stockholm. De avtal mellan VEMUK och Stockholms Hamnar gör det tydligt 

vad som måste finnas på plats under evenemanget. Frågor rörande kontorslokaler samt andra 

ytor för bland annat mätning och reparation av segel, måste behandlas tidigt i planeringen. 

Kraven på dessa lokaler är mycket höga vilket tydligt finns specificerat i avtalet, lokalerna skall 

kontrolleras och godkännas av VEMUK precis som planritningen av evenemangsplatsen. Det 

finns möjlighet för projektgruppen att föreslå alternativ till de kontorslokaler som beskrivs i 

avtalet, dock måste detta godkännas av VEMUK. Då nya förslag tas fram måste de granskas 

och godkännas av VEMUK vilket är tidskrävande. Det här är något som begränsar 

projektgruppens arbete och kan göra att beslut flyttas framåt i tiden. Samtidigt har det i 

undersökningen framkommit att arbetet med planeringen ligger i fas och projektgruppen är inte 

oroliga över att hinna klart i tid. Det finns tydliga hålltider i form av datum när olika delar skall 

vara klara, även dessa är framarbetade av VEMUK och finns med i avtalet med Stockholms 

Hamnar.   

 

Platsens inverkan på planeringsarbetet 

Under tävlingen är det få städer som kan mäta sig med den evenemangsplats som kan erbjudas 

i Stockholm. Platsen är något som projektgruppen är mycket stolta över och nöjda med, 

samtidigt skapar den vissa problem. Läget på skeppsbron nedanför Gamla stan är mycket 

centralt, det är nära till alla olika former av kollektivtrafik, hotell och restauranger. Det finns 

dock nackdelar med platsen då den är relativt liten och alla team samt deras båtar kommer ta 

stora delar av kajen i anspråk. Detta är något som kan komma att skapa problem när det gäller 

genomfart av boende och arbetande i området samt de som ämnar besöka evenemanget. 

Upplevs området, som litet och att alla besökare inte får plats, genererar det negativ publicitet 
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till evenemanget. Hur stort detta problem kan tänkas bli beror till största del på antalet 

besökare. Vad som framkommit som unikt med detta evenemang är hur svårt det har varit att 

beräkna antalet besökare. Vanligen sträcker sig evenemang inte över en så lång period som 

detta gör. Detta är något som gör det svårt för arrangören att beräkna när och hur många som 

kan förväntas. En av de mer negativa aspekterna av platsen är att det inte finns möjlighet att ha 

etappens målgång nära stadsgårdskajen och det stora evenemangsområdet. Målgången samt 

hamntävlingen kommer att hållas utanför Sandhamn i Stockholms skärgård. Många besökare 

kommer därmed inte att kunna se dessa delar av evenemanget på grund av avståndet ut till 

Sandhamn. Detta är ett problem som projektgruppen är medvetna om och som de menar kan 

vara svår att hitta en lösning på. En storbilds-tv kommer att finnas vid det stora 

evenemangsområdet, där kommer besökarna till viss del kunna följa dessa tävlingar, vilket kan 

ses som en lösning av problemet.  

 

Tävling och publik 

Det avtal som finns mellan VEMUK och Stockholms Hamnar, som tidigare behandlats i 

studien, handlar till stor del om tävlingsmomentet. Faciliteter såsom kontorsytor och dylikt 

beskrivs utförligt. Delar som rör den publika delen finns också men inte i samma utsträckning 

och inte i detalj lika utförligt. Det framgår dock tydligt i avtalet att arrangören skall skapa en 

evenemangsplats som kommer att locka till sig publik. Även publik som kanske inte tidigare 

varit intresserade av segelbåtar och havskappsegling skall lockas till området. Projektgruppen 

anser att det inte är deras expertområde och att de inte har tid att lägga ned på den delen av 

evenemanget. Därför har en offentlig upphandlig gjorts för att hitta ett lämpligt eventföretag 

som är vill ta på sig uppdraget. Här har det tydligt framgått i studien att tid och kompetens har 

varit två avgörande faktorer. Återigen kan författarna se den komplexa struktur som detta 

evenemang har i och med alla olika delar som omfattas. Alla områden är mycket viktiga och 

det krävs att alla delar fungerar för att det set slutgiltiga evenemanget skall gå i lås. 
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Teorimodell 

 

 
Figur 3. Författarnas egen utvecklade modell av planeringsprocessen inklusive initiativtagandet 

  

 Modellen visar hur initiativet till evenemanget har lett till en utredning som behandlat de 

eventuella för-och nackdelar. Utredningen har i sin tur legat till grund för det beslut som är 

taget i kommunfullmäktige. Beslutet innebar att Stockholms Hamnar fick i uppdrag att inleda 

planeringsarbetet kring evenemanget. Om man ser till den övergripande planeringsprocessen 

har vi kunnat urskilja olika ansvarsområden, eller arbetsfördelningar, som projektgruppen 

arbetar efter. Dessa olika delar, med olika krav på tid resulterar i att ett planeringsarbete lätt 

kan bli spretigt och brett. När planeringen sedan närmar sig sitt slutmål, det vill säga själva 

genomförandet av evenemanget, är det av största vikt att dessa delar sammanlänkas på ett bra 

sätt.  
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6. Analys 
Efter genomförd studie har vi även studerat tidigare forskning inom området och sett likheter 

med resultatet av denna studie. Ett vanligt verktyg som används i evenemangsplanering, och då 

framförallt i uppstarten av planeringen samt strax innan genomförandet, är Gantt scheman.
79

 

Det är en typ av planeringsverktyg vars modell har datum högst upp och nedanför illustreras i 

”block” vilka uppgifter som ska utföras och hur lång tid de kan tänkas ta. På så vis går det 

tydligt att se hur enskilda uppgifter är olika tidskrävande och när det till exempel behöver sättas 

in förberedande resurser för att kunna starta ett arbete i tid. Vidare är det viktigt att identifiera 

de kritiska uppgifterna som är avgörande för evenemangets utkomst och därför bör 

högprioriteras. Dessa uppgifter kan mycket enkelt utmärkas med hjälp av ett Gantt schema. Ett 

mycket tydligt exempel på detta är arbetet med sponsorer som dels kan vara en central del ett 

evenemang. Samtidigt kanske det tidigt måste finnas ett säkert avtal där det exempelvis står 

klart och tydligt hur man får använda deras företagsnamn och så vidare.
80

 Detta arbetssätt är i 

högsta mån jämförbart med det avtal Stockholms Hamnar har att efterfölja från VEMUK. 

Precis som ett Gantt schema finns stipulerade datum när vissa uppgifter förväntas vara klara 

och sedan även godkända av VEMUK. Sponsorer är även här en stor del av evenemanget och 

måste därför stå högt på prioriteringslistan för att allt ska klaffa. Dock finns det inte på samma 

tydliga sätt uppspaltat hur lång tid de olika arbetsuppgifterna kommer att ta och tidsplanering 

blir därför av extra stor vikt för Stockholms Hamnar. En Gantt schema kunde ha varit ett 

utmärkt verktyg som projektgruppen för delstopppet i Stockholm kunde ha använt sig av. Det 

hade till exempel avlastat tunga planeringsposter och underlättat för fler personer att sätta sig in 

i planeringen när dessa anslöt till gruppen.  

 

Vikten av att planera evenemangsplatsen väl, tar Donald Getz upp i boken Event Management 

and Event Tourism. Besökarnas beteende kan till stor del styras genom att planera vart och hur 

olika delar av evenemanget är uppbyggt. Ökad försäljning av olika saker kan åstadkommas 

genom att se till att besökaren tvingas passera till exempel olika mat- och dryckesserveringar. 

Vidare beskriver Getz hur besökare har en uppfattning om vad de kommer att mötas av och hur 

området kommer att se ut, redan innan besöket. Dessa uppfattningar kan skilja sig åt mellan 

olika människor. I studien kan författarna se likheter i den planering som görs av 

evenemangsplatsen och den planering som Getz beskriver. Gruppen är medveten om områdets 

begränsade yta vilket påverkar hur området ska planeras. De olika planer som görs över 

området måste godkännas av VEMUK, detta gör att gruppen inte helt själva kan bestämma vart 

och hur området ska utformas. Områdets design menar Getz även påverkar hur många besökare 

som kan tas emot, vilket är extra utmärkande då det handlar om utomhusevenemang. Då 

evenemang arrangeras inomhus finns oftast från början ett begränsat antal besökare på grund 

av restriktioner i lokalerna. När, besökarna kommer till evenemangsplatsen är också av stor 

betydelse. Om alla besökare kommer på en gång leder detta med all sannolikhet till att problem 

skapas i form av köer till exempelvis kassor och liknande. VOR är ett evenemang som kommer 

att hållas under flera dagar vilket kan göra det svårt att veta vilka dagar flest besökare väljer att 

komma.
81

   

 

                                                
79 Van der Wagen Lynn, Event management, 2001 s. 10-14 
80 ibid 
81 Getz Donald, Event management & event tourism, s. 106,107 
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Getz gör även kopplingar mellan planeringen av enskilda evenemang och projektplanering. 

Han menar att ett evenemang är en form av projekt och att planeringsprocesserna liknar 

varandra till stor del. Många gånger sker planeringen av ett evenemang på endast ett fåtal 

månader och tar slut direkt efter. I stället anser han att arrangören skall ha ett långsiktigt 

tänkande och se till helheten på ett bättre sätt. Genom att planera evenemanget väl och inte bara 

lösa problem tillfälligt kan arrangören minimera riskerna som ofrånkomligen hänger samman 

med evenemanget. Bakom VOR står VEMUK som huvudarrangör vilka arbetar med tävlingen 

året runt, samtidigt som enskilda arrangörer involveras i de olika delstoppen. Det finns i 

organisationen ett långsiktigt helhetstänkande där VEMUK fungerar som ett eget företag. De 

enskilda arrangörerna som planerar evenemangen under en relativt kort period kan dra fördel 

av VEMUKs tidigare erfarenheter. Det kan ses som en stor fördel för denna 

evenemangsplanering att det finns gedigen erfarenhet att luta sig tillbaka på.
82

 

 

Författarna har i denna studie även kunnat se andra kopplingar till projektplanering. 

Christensen Sören och Kreiner Kristian har i boken Projekt Ledning beskrivit utmärkande drag 

för projekt inom företag. De menar att det är vanlig och fruktsamt för ett projekt att i början av 

arbetet förknippas med en viss form av kaos.
83

 Oordningen och splittringen som de kan se i 

starten av ett projekt är nödvändig för projektet att senare byggas vidare på. Ser vi till VORs 

organisation kan den till en början ses som splittrad, dock har det även i denna studie 

framkommit att detta varit nödvändigt. En form av organiserat kaos som senare kommer att 

leda fram till en tydlig struktur och inriktning i arbetet. Målet för VORs projektgrupp är tydligt, 

men vägen dit är mindre klar.  

 

                                                
82 Getz Donald, Event management & event tourism, s. 62-64 
83 Christensen Sören & Kreiner Kristian, Projekt Ledning- Att leda och lära i en ofullkomlig värld, s. 69-71 
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7. Avslutande reflektioner 
Att arrangera evenemanget VOR har visats sig vara en mycket lång och krävande process. 

Arbetet har börjat långt före genomförandet men trots detta anser planeringsgruppen att tiden är 

knapp. Arbetet innebär att ett stort nätverk av olika kontakter skapas med andra myndigheter 

och företag i området. Beslutet att arrangera detta evenemang är taget på kommunalpolitisk 

nivå vilket har visat sig påverka planeringsarbetet, bland annat genom de krav som finns på 

offentlig upphandling och byråkratiska beslutsgångar. Författarna har efter studien sett 

kopplingar till tidigare forskning angående upplägg av planeringsarbetet. Då VOR innehåller 

flera olika delar, såsom tävlingsmomentet, marknadsföring och publika delar har författarna 

ansett att det varit mycket intressant att studera just detta evenemang. På grund av att 

evenemanget omfattar så många olika delar har dess arbete stundom känts spretigt. Den modell 

som presenteras i slutet av uppsatsen visar hur arbetsgången har sett ut från att beslutet om 

evenemanget är taget till dess att planeringen har inletts. Det skulle enligt författarna vara 

intressant att vidare studera evenemangets utformning hela vägen fram tills genomförandet. 

Dock skulle detta ha inneburit ett skifte i fokus för denna uppsats, därför rekommenderar 

författarna att detta är något som skulle kunna ske i vidare studier. Det finns fortfarande många 

outforskade områden inom evenemangsplanering och därför anser vi att empiriskt grundade 

studier är av stor vikt inom den typen av forskningen. Ytterligare en orsak till att forska inom 

området är att evenemang får allt större betydelse för marknadsföringen av destinationer och 

regioner. Effekterna som kan följa efter ett evenemang är anledning nog att i större 

utsträckning forska vidare inom området.  
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8. Kvalitetssäkring och källkritik 
Valet att använda Grounded theory som metod i denna undersökning var inte en självklarhet 

för författarna. Metoden kan anses vara mycket komplex och svårhanterlig och det finns alltid 

ett stort orosmoment med att inte veta vart studien kommer att leda i slutändan. Det var dock 

författarnas åsikt att det fanns fler möjligheter med metoden till denna studie än eventuella 

begränsningar. Efter avslutad studie kan författarna konstatera att metoden tillhandahöll bra 

verktyg för att kunna svara på syfte och uppställda frågeställningar. Vi anser att metoden gav 

oss möjlighet att utforska spektrum av planeringen vi kanske inte skulle ha stött på vid valet av 

en annan metod.  

 

Informanterna som djupintervjuats under studien har alla varit anställda vid Stockholms 

Hamnar och direkt arbetat med stopover Stockholm. I och med detta domineras informationen i 

studien från en och samma källa. Genom att även inhämta information från ledande 

beslutsfattare, beslutsprotokoll samt från avtal med huvudarrangören har författarna försökt att 

få en bredd i studiens källor. Det har dock inte upplevt vara ett särskilt allvarligt problem då 

studien syftar till att studera just Stockholms Hamnars planeringsarbete. I empirin har det 

delvis använts information från den Internet bland annat från hemsidan för VOR. Då denna typ 

av information lätt kan förändras av utgivaren har författarna varit noga med vilken 

information som har hämtats från Internet. Författarna har varit medvetna om att informationen 

från hemsidan samt tidningen, kan ses som en reklam, där en möjligen ensidigt vinklad och 

positiv bild ges av evenemanget. Informationen som är hämtad från dessa källor har granskats 

kritiskt och har inte använts som ensam källa till, för arbetet, ett avgörande resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

9. Källförteckning 
 

Tryckta källor 

Appendix E, Port requirements, Volvo Ocean Race 2008-2009 

 

Christensen, Sören & Kreiner, Kristian, Projekt Ledning – Att leda och lära i en ofullkomlig 

värld. Academia Adacta AB, 1991, Lund 

 

Gustavsson, Bengt, Metod: Grundad teori för ekonomer, Academia Adacta AB, 2006, Lund 

 

Getz, Donald, Event management & event tourism, 2005: Cognizant Communication Corp, 

cop, New York. 

 

Hartman, Jan, Vetenskapligt tänkande- från kunskapsteori till metodteori, Studentlitteratur, 

1998, Lund 

 

Evenemangspolicy för Stockholms stad, 2008, Stockholms stad  

 

Stockholm Business Region AB, Tjänsteutlåtande 2007-10-19 

 

Van der Wagen, Lynn, Event management for tourism cultural business & sporting events, 

Hospitality Press Pty Ltd, 2001, Australia 

 

Vision 2030, 2008, Stockholms stads framtidsvision  

 

 

Elektroniska källor 

http://insyn.stockholm.se/KF/document/2008-02-11/Protokoll/Debattprotokoll.pdf 

 

http://insyn.stockholm.se/kf/document/2008-02-11/Dagordning/26/26%20u08011.pdf 

 

http://www.tsr07.se/ 2008-05-22 

 

http://www.volvooceanrace.se 2008-05-03 

 

http://www.ericssonracingteam.com/#url=/en/siteroot/BOATS/The-VO70/content/The-VO70/ 

 

http://mag.digitalpc.co.uk/ActiveMagazine/getBook.asp?Path=VEM/2007/05/04&BookCollect

ion=VEM_AM&ReaderStyle=Normal&browserWindowWidth=1270&browserWindowHeight

=750  

 

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Politik-och-demokrati/Politisk-organisation/ 2008-05-

16 

 

Life at the extreme, the magazine of the Volvo ocean race, 2007, Nr 23, 25, 26 



 36 

 

Muntliga källor  

Aroseus Carl-Erik, Organisationsutvecklingschef, Stockholms Hamnar AB 2008-04-18  

 

Grönlund Anders, Volunteer Manager, Volvo Ocean Race Stopover Stockholm 2008-05-21 

 

Hamilton Ulla, Miljö- och fastighetsborgarråd Stockholm 2008-03-30 

 

Åstradsson Ola, Projektledare för Volvo Ocean Race Stopover Stockholm 2009, 2008-04-29 

 

 

Figurförteckning  
Figur 1. Volvo Ocean Race 2008/09 rutt runt jorden. De utmarkerade städerna är de platser där 

tävlingen gör de olika delstoppen. s 12 

Figur 2. Schema över det politiska systemets uppbyggnad i Stockholm 2008. s 15 

Figur 3. Författarnas egen utvecklade modell av planeringsprocessen inklusive initiativtagandet 

s 30 
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10. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide Carl-Erik Aroseus, Stockholms Hamnar 

Bilaga 2: Intervjuguide Ola Åstradsson 

Bilaga 3: Intervjuguide Anders Grönlund 

Bilaga 4: Utlåtande 2008:11 RIII (Dnr 328-117/2008)  

Bilaga 5: Debattprotokoll  
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Intervju guide    Bilaga 1 

 

Intervju med Carl-Erik Aroseus, Stockholms Hamnar 

 

Bakgrund: 

 Tidigare arbete 

 Förhållande tilltävlingen 

 Involverad i detta projekt sedan när? 

 Tidigare erfarenheter från evenemang? 

  

 

Första kontakten med evenemanget: 

Hur kom ni i kontakt med eventet?  

Vem var drivande i att arrangera evenemanget? 

När började arbetet? 

 

Krav från VEMUK: 

 Vad ställer VEMUK för krav på arrangören? 

 Hur påverkar dessa krav planeringsarbetet? 

 

Stockholm som plats: 

Vad är bra med att arrangera detta evenemang i Stockholm? 

Vilka för och nackdelar finns med platsen? 

 

Samarbeten: 

Vilka är de viktigaste samarbetspartners? 

 Hur skapas dessa kontakter? 

 

Organisationsstrukturen: 

 Antal personer, nu och framöver? 

 Hur är arbetet fördelat mellan dessa? 

 

Arbetsupplägg: 

 Hur ser arbetsupplägget ut? 

  

Svårigheter: 

 Under den inledande fasen? 

 Hur har dessa hanterats? 

 

Kommande arbete: 

 Vad kommer att göras i framtiden? 

  Känns tidsramen för arbetet ok?    
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Intervju guide    Bilaga 2 

 

Intervju med Ola Åstradsson, Projektledare Volvo Ocean Race 2009 

 

Bakgrund: 

 Tidigare arbete 

 Förhållande tilltävlingen 

 Involverad i detta projekt sedan när? 

 Tidigare erfarenheter från evenemang? 

 Tidigare projektledarroller 

 

Hur ser organisationen ut idag: 

 Antal personer? 

 Vem gör vad? 

 

Vad jobbar de med just nu: 

 I vilken fas befinner de sig i, hur långt har de kommit? 

 Vilka faser har de tagit sig igenom och vilka väntar? 

 

Svåraste hindren idag: 

Vad ses som mest problematiskt med planeringsarbetet? 

 

VEMUKs inflytande över planeringen: 

 I vilken utsträckning är de involverade? 

 

 

Möjligheter att forma evenemanget: 

Inflytande som projektledare?  

 

 

Publik under evenemanget: 

 Hur är de förväntade publikantalet framräknat? 

 Hur hanteras den publika delen gentemot tävlingsdelen? 
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Intervju guide    Bilaga 3 

 

Intervju med Anders Grönlund, Volunteer Manager, Volvo Ocean Race 2009 

 

Bakgrund: 

 Tidigare arbete 

 Förhållande tilltävlingen 

 Involverad i detta projekt sedan när? 

 Tidigare erfarenheter från evenemang? 

  

 

Lägesrapport: 

 Vad har hänt i planeringsarbetet den senaste månaden? 

 I vilken fas befinner sig arbetet? 

 Vilka frågor arbetar de med nu? 

 

VEMUK: 

 Hur fungerar samarbetet med VEMUK? 

  

Projektgruppen: 

 Har det tillkommit någon till gruppen? 
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Bilaga 4 
Utlåtande 2008:11 RIII (Dnr 328-117/2008)  

Volvo Ocean Race Stopover Stockholm 2009  
Inriktningsbeslut 

  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande  

 1. Lämnad redovisning godkänns.  
 2. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana Stockholms Hamn AB att 

fortsätta planeringen av evenemanget inom ramen för budgete-rade medel och målsättningar.  

 

 

Föredragande borgarrådet Ulla Hamilton anför följande.  

Ärendet  

Stockholms Hamn AB har fått i uppdrag av moderbolaget Stockholms Stads-hus AB att för 

stadens räkning förhandla med Volvo Event Management UK Ltd (VEMUK) om att vara värd 

för Volvo Ocean Race Stopover i Stockholm i juni 2009. Uppdraget har innefattat att utreda 

förutsättningarna och åtaganden i ett genomförande. Stockholms Hamn AB´s styrelse fattade 

den 18 december 2007 beslut om att godkänna de av bolaget i ärendet redovisade 

förutsättningarna, åtaganden och förslag på avtal med VEMUK. Styrelsen beslöt vidare att 

hemställa till kom-munfullmäktige att ge Stockholms Stadshus AB och Stockholms Hamn AB i 

uppdrag att fortsätta planeringen av evenemanget inom ramen för budgeterade medel och 

målsättningar. För genomförande fordras särskilt genomförandebe-slut.  

Beredning  

Ärendet har initierats av Stockholms Hamn AB. 

 
Mina synpunkter  

Stadens övergripande inriktningsmål är att Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för 
boende, företagande och besök. I egenskap av stor-stad har Stockholm en naturlig attraktionskraft. Staden 

är marknadsplats för handel med varor och tjänster, mötesplats för utbyte av kunskaper och idéer mellan 

människor och centrum för kultur och nöjen. För att intresset för Stockholm ska kunna hållas vid liv måste 
staden kontinuerligt utvecklas och marknadsföras. En viktig del i stadens utveckling och marknadsföring 

är att evenemang arrangeras i Stockholm. Evenemang bidrar till att upprätthålla och sprida bilden av 

Stockholm.  
Efter det att Stockholms stad fått information om att Volvo Ocean Race pla-nerade ett Stopover i Sverige i 

samband med tävlingen 2008/2009 har staden framfört sitt intresse att bli värd för evenemanget i juni 

2009. Jag anser att förutsättningarna för ett lyckat genomförande är goda då Stockholm har en stor 

erfarenhet av att genomföra stora evenemang. Staden kan därtill erbjuda ett brett utbud av 
övernattningsmöjligheter jämte utmärkta kommunikationer. Stockholms Hamnar AB har genom sitt 

arrangemang av Tall Ships Races i juli 2007 visat gott prov på sin kompetens som arrangör och det är 

därför naturligt att hamnen tillsammans med moderbolaget ges huvudansvaret för detta pro-jekts 
genomförande.  

Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009 planeras pågå i olika faser, etablering – genomförande - 

avetablering, under tiden från den 4 juni till 30 juni. Evenemanget med målgång och start jämte 

festiviteter på Skeppsbron och i Kungsträdgården planeras mellan den 13 till och med 25 juni.  
Området kring Skeppsbron och Kungsträdgården planeras som platser för genomförandet. Stockholms 

Hamnars preliminära bedömning ger vid handen att Skeppsbrons kajytor räcker vilket innebär att 

Skeppsbrons gång- och bilvä-gar inte behöver tas i anspråk. En avstängning kan dock bli nödvändig under 
kortare tid i samband med målgång och prisutdelningar. I Kungsträdgården finns möjlighet att inrymma 

restauranger och artistuppträdanden.  
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Med erfarenheter från tidigare Whitbread Races och Volvo Ocean Races be-räknas Stockholm Stopover 

besökas av cirka 500 000 personer. Av dessa upp-skattas 150 000 vara turister. Det turismekonomiska 

inflödet till regionen med anledning av evenemanget beräknas till cirka 131 miljoner.  
Statistik som redovisas av arrangören visar att Volvo Ocean Race är mycket välbevakat av internationell 

media. Exempelvis beräknas antalet TV-tittare runt om i världen till 1,8 miljarder. 

Marknadsföringseffekten av Stockholm och varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia 
förväntas därför att bli mycket omfattande både nationellt och internationellt. Evenemanget kommer 

därutöver att vara positivt för segelsporten i Stockholm och Sverige. En sport där vi genom åren har haft 

många framgångsrika idrottsutövare. 

 
Den totala kostnaden för värdskapet beräknas till knappt 50 miljoner kronor. Jag delar Stockholms 

Hamnars uppfattning att det bör vara en målsättning i genomförandet att uppnå extern finansiering med ca 

hälften av de samlade kostnaderna. Detta kan dels ske genom sponsring, dels genom partnerskap- eller 
andra lösningar där näringslivet medverkar. Stadens kostnader för eve-nemanget kommer inte att belasta 

skattebetalarna eftersom finansiering sker med hjälp av avkastning från Stockholms Hamnar.  

Bilagor  
 1. Reservationer m.m.  

 2. Avtalsförslag med VEMUK  

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.  
Reservation anfördes av borgarrådet Ann-Margarethe Livh (v) enligt följande.  
Jag föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande  

 1. inte godkänna lämnad redovisning  

 2. samt därutöver anföra följande:  

 

Vänsterpartiet är starkt skeptiskt till den stora kostnad Volvo Ocean Race Stopover i Stockholm 2009 innebär för 

Stockholms Hamn. Med argument som snarare hör hem-ma i Stockholm Visitors Board vill hamnstyrelsens 
ordförande Ulla Hamilton motive-ra varför Hamnen ska ta en kostnad på uppskattningsvis 50 miljoner kronor för 

eve-nemanget. Argumenten är att detta kommer att marknadsföra Stockholm som turist-stad, inte för att befrämja 

stadens hamnnäring. Arrangemanget genererar minimala intäkter av hamnavgifter. Vinsten kan räknas hem i 

Stockholms näringsidkares fickor: restauranger, hotell, varuhus.  

Hamnens vinst bör reserveras för hamninfrastruktur och koncernbidrag till stadens egna institutioner. I hamnen i 

Kapellskär behövs stora satsningar i förbättrade kajlägen inom kort, så vinsten därifrån beräknas bli något mindre 

under några år, och i Stock-holms innerstad väntar bl.a. komplicerade och kostsamma arbeten med Strömkajen.  

Volvo Ocean Race Stopover är ett i alla stycken kommersiellt projekt, och bör då också kunna bära sina egna 

kostnader. Detta till skillnad mot det mycket lovvärda arrangemanget Tall Ships Race, en stor framgång i Stockholm 

i somras, som bygger på många ideellt arbetande entusiasters bevarande av traditionella segelfartyg och som arbetar 

med att föra kunskapen att vårda och segla fartygen, ett levande kulturarv un-der segel. Gärna Volvo Ocean Race 

Stopover till Stockholm, men låt det inte låt inte det drabba stadens hamn med stora kostnader. 
 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta 

följande  

 1. Lämnad redovisning godkänns.  
 2. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana Stockholms Hamn AB att fortsätta 

planeringen av evenemanget inom ramen för budgete-rade medel och målsättningar.  

 

Stockholm den 23 januari 2008  
På kommunstyrelsens vägnar:  

KRISTINA AXÉN OLIN  

Ulla Hamilton  
Anette Otteborn  

Reservation anfördes av Stefan Nilsson (mp) enligt följande.  
Jag föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  
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 1. kostnaderna för arrangemanget, sammanlagt 49,8 mkr, till större del täcks av Stockholms stad, 

annat dotterbolag eller Stockholms stadshus AB  

 2. extern finansiering söks aktivt för minst 50 % av kostnaderna  

 3. Stockholms Hamnar AB endast ansvarar för de delar som har direkt anknyt-ning till 

hamnverksamheten  

 4. därutöver anföra :  

 

Detta evenemangs intäkter faller till största delen inom andra delar än hamnverksam-heten. Det är intressant med 

olika sjöanknutna evenemang i Stockholm men det är inte en kärnuppgift för Stockholms Hamnar AB att vara 
evenemangsentreprenör. Om ar-rangemanget kommer till stånd ska Stockholms Hamnar AB ta en aktiv del men hu-

vudansvaret bör ligga på annan part inom Stockholms stad, förslagsvis Stockholm Visitors Board AB.  

Reservation anfördes av Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till reser-vationen av (v) i 

borgarrådsberedningen. 

 
ÄRENDET  

Stockholms Hamnar AB har fått i uppdrag av moderbolaget Stockholms Stadshus AB att för stadens 

räkning förhandla med Volvo Event Management UK Ltd (VEMUK) om att vara värd för Volvo Ocean 
Race Stopover i Stock-holm i juni 2009. Uppdraget har innefattat att utreda förutsättningarna och 

åtaganden i ett genomförande. Stockholms Hamnars styrelse fattade den 18 december 2007 beslut om att 

godkänna de av bolaget i ärendet redovisade förutsättningarna, åtaganden och förslag på avtal med 

VEMUK. Styrelsen beslöt vidare att hemställa till kommunfullmäktige att ge Stockholms Stadshus AB 
och Stockholms Hamn AB i uppdrag att fortsätta planeringen av evene-manget inom ramen för 

budgeterade medel och målsättningar. För genomfö-rande fordras särskilt genomförandebeslut.  

BEREDNING  
Ärendet har initierats av Stockholms Hamn AB.  

Styrelsen för Stockholms Hamn AB  
Styrelsen för Stockholms Hamn AB beslutade vid sitt sammanträde den 18 december 2007 hemställa att 

kommunfullmäktige godkänner lämnad redovis-ning och ger i uppdrag åt Stockholms Stadshus AB och 
Stockholms Hamn AB att fortsätta planeringen av evenemanget inom ramen för budgeterade medel och 

målsättningar. För genomförande fordras särskilt genomförandebeslut i kommunfullmäktige.  

Reservation anfördes av ledamoten Viviann Gunnarsson (mp) till förmån för eget yrkande, bilaga 1.  
Reservation anfördes av ledamoten Anders Djerf (v), bilaga 1.  

Stockholms Hamnar AB bolagslednings utlåtande daterat den 6 december 2007 har i huvudsak följande 

lydelse.  

 
Bakgrund  

Efter det att Stockholms stad fått information om att Volvo Ocean Race planerade ett Stopover i Sverige i samband 

med tävlingen 2008/2009 har Staden framfört sitt in-tresse att bli värd för evenemanget i juni 2009.  

Mellan åren 1974 och 1998 arrangerades tävlingen under namnet Whitbread Round the World Race. 2001 tog Volvo 
över ägandeskapet och ledningen av evenemanget och sedan dess har ytterligare två tävlingar genomförts. Den 

senaste avslutades i Gö-teborg 2006.  
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Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009 planeras pågå i olika faser, etablering – genomförande - avetablering, 

under tiden från den 4 juni till 30:e juni. Evenemanget med målgång och start jämte festiviteter på Skeppsbron och i 

Kungsträdgården plane-ras mellan den 13:e till och med 25:e juni.  

Området kring Skeppsbron och Kungsträdgården planeras som platser för genomfö-randet. För syndikatens behov av 

teknisk yta behövs ca 6 500 kvm (varav i vatten 3 200, master 1 400 och ytor för torrsättning 2 100). För tävlingsbyn, 

som utgörs av ytor för utställningar och gästfrihet behövs ca 6 800 kvm. Till detta kommer ytor för scen, 

restauration, försäljning och publika gångytor jämte bekvämligheter. Enligt preliminära bedömningar räcker 

Skeppsbrons kajytor vilket innebär att Skeppsbrons gång- och bilvägar inte behöver tas i anspråk. Avstängning av 

dessa kan bli nödvändig under kortare tid i samband med målgång och prisutdelningar.  
Totala kostnaden för Stadens värdskap är preliminärt beräknat till 49,8 Msek. Stockholms Hamnar, som operativt 

ansvarig, avser begära från moderbolaget Stock-holms Stadshus AB att avkastningskravet reduceras med 

motsvarande belopp. En målsättning i genomförandet är att uppnå extern finansiering med ca hälften av de samlade 

kostnaderna.  

Med erfarenheter från tidigare Whitbread Races och Volvo Ocean Races beräknas Stockholm stopover besökas av 

cirka 500 000 personer. Av dessa uppskattas 150 000 vara inresta till Stockholm vilket i sin tur beräknas generera 

intäkter till staden i form av hotellnätter m.m. med ca 130 miljoner kr.  

Mot bakgrund av redovisade siffror från Volvo Ocean Race 2005-06 avseende mass-media beräknas 

marknadsföringseffekten av Stockholm och varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia kunna bli mycket 

omfattande både nationellt och interna-tionellt.  

Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009, inriktningsbeslut  
Stockholms Hamnar har av moderbolaget Stockholms Stadshus AB fått uppdraget att för Stadens räkning förhandla 

med Volvo Event Management UK Ltd (VEMUK) om att vara värd för Volvo Ocean Race stopover i Stockholm 

juni 2009. Uppdraget har innefattat att utreda förutsättningarna och åtaganden i ett genomförande. Nedan finns 

redovisat förutsättningar och åtaganden jämte i bilaga förslag på avtal med VE-MUK.  

Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009  
Bakgrund  

1974 blev startåret för första jorden runt seglingen. Då och fram till och med 1998 gick tävlingen under namnet 

Whitbread Round the World Race. 2001 tog Volvo över ägandeskapet och ledningen av evenemanget och sedan dess 

har ytterligare två täv-lingar genomförts. Den senaste avslutades i Göteborg 2006.  

Efter det att Stockholms stad fått information om att Volvo Ocean Race planerade ett Stopover i Sverige i samband 

med tävlingen 2008/2009 har Staden framfört sitt intresse att bli värd för evenemanget i juni 2009. Det nära 
samarbetet med Ericsson och det faktum att Ericsson deltar i tävlingen gör evenemanget än mer intressant för 

Stockholms stad.  
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Stockholm har en stor erfarenhet av att genomföra stora evenemang, kan nås från alla delar av världen samtidigt 

erbjuda ett brett utbud av övernattningsmöjligheter jämte utmärkta kommunikationer.  

Stadens övergripande inriktningsmål är att Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, 

företagande och besök.  

Stockholm har som storstad en naturlig attraktionskraft. Staden är marknadsplats för handel med varor och tjänster, 

mötesplats för utbyte av kunskaper och idéer mellan människor och centrum för kultur och nöjen. För att intresset för 

Stockholm ska kunna hållas vid liv måste staden kontinuerligt utvecklas och marknadsföras.  

En viktig del i stadens utveckling och marknadsföring är att evenemang arrangeras i Stockholm. Evenemang bidrar 

till att upprätthålla och sprida bilden av Stockholm.  
Evenemanget  

Stockholms Hamnar har från moderbolaget Stockholms Stadshus AB fått uppdraget att förhandla med Volvo Event 

Management UK Ltd (VEMUK) och utreda förutsätt-ningarna och åtaganden för att genomföra evenemanget i 

Stockholm. Arbetet har utgått ifrån ett förslag till avtal innehållande stadens rättigheter och åtaganden varvid 

följande kan sammanfattas enligt nedan.  

Tidpunkt  

Enligt nedanstående tidsplan är Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009 plane-rad att pågå i olika faser, 

etablering – genomförande - avetablering, under tiden från den 4 juni till 30:de juni. Evenemanget med målgång och 

start jämte festiviteter på Skeppsbron och i Kungsträdgården planeras mellan den 13:de till och med 25:e juni.  

Preliminär tidsplanToFrLöSöMåTiOnToFrLöSöMåTiOnToFrLöSöMåTiOnToFrLöSöMåTiJuni 

2009456789101112131415161718192021222324252627282930EventperiodMålgång / startIn port racePris 
cermoniPro am sailKontorMedia centerYacht service ytorSegelmätningKranHotellTävlingsby  

Plats för genomförande och behov av ytor  

Området kring Skeppsbron och Kungsträdgården planeras som platser för genomfö-randet och med sitt unika läge ge 

besökare upplevelsen av Stockholm som välhållet, rent och säkert  

För syndikatens behov av teknisk yta behövs ca 6 500 kvm (varav i vatten 3 200, master 1 400 och ytor för 

torrsättning 2 100). För tävlingsbyn, som utgörs av ytor för  
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utställningar och gästfrihet behövs ca 6 800 kvm. Till detta kommer ytor för scen, restauration, försäljning och 

publika gångytor jämte bekvämligheter. Enligt preliminä-ra bedömningar räcker Skeppsbrons kajytor vilket innebär 

att Skeppsbrons gång- och bilvägar inte behöver tas i anspråk. Dock kan en avstängning bli nödvändig under kortare 

tid i samband med målgång och prisutdelningar för att skapa större tillgäng-lighet och gångytor. Vidare har även 

Kungsträdgården preliminärt bokats för att in-rymma delar av evenemangets publika delar med restauration och 

artistuppträdanden.  

Kostnad för genomförandet  

Som värdstad följer åtaganden enligt bifogat avtalsförslag. Nedan följer en uppställ-ning i sammandrag:  

Hotell, media center och kontor 1 650  
Tävlingsbyn, hamnfaciliteter, byggande på kaj 8 525  

Marknadsföring internationellt och nationellt, reklam och press 14 000  

Program för besökare, publika faciliteter 7 500  

Prisceremoni i Stadshuset 1 550  

Volontärer 1 200  

Tävlingsledning 2 500  

Egen projektadministration 8 350  

Oförutsett 10 % 4 525  

49 800  

Intäkter  

Evenemangets karaktär med lång planeringstid och framförhållning samt omfatt-ning kommer att skapa ett stort 
intresse både internationellt och nationellt. Många entusiastiska besökare, massmedial bevakning jämte internationell 

anknytning gör evenemanget attraktivt för sponsorer. Storleken och i vilken form är svårt att uppskat-ta.  

En målsättning i genomförandet bör vara att uppnå extern finansiering med ca hälf-ten av de samlade kostnaderna. 

Detta kan dels ske genom sponsring dels genom part- 
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nerskap- eller andra lösningar där näringslivet medverkar För att säkerställa en hög ambitionsnivå och en hög grad av 

externfinansiering kommer det att erfordras extern expertis inom detta område.  

Med erfarenheter från tidigare Whitbread Races och Volvo Ocean Races beräknas Stockholm stopover besökas av 

cirka 500 000 personer. Av dessa uppskattas 150 000 vara inresta till Stockholm  

Finansiering  

Totala kostnaden för Stadens värdskap är preliminärt beräknat till 49,8 Msek. Av detta belopp avser 11,6 Msek 2008 

och resterande 38,2 Msek 2009. Stockholms Hamnar, som operativt ansvarig, avser begära från moderbolaget 

Stockholms Stads-hus AB att avkastningskravet reduceras med motsvarande belopp för respektive år. Intäkter från 

sponsring alternativt partnerskap reducerar beloppen i motsvarande grad.  
Målsättning  

Mot bakgrund av tidigare genomförda evenemang beräknas evenemanget Volvo Oce-an Race besökas av cirka 500 

000 personer i Stockholm och av dessa uppskattas 150 000 vara turister dvs permanent boende utanför Stockholms 

län som besöker Stockholm primärt med anledning av evenemanget. Det turismekonomiska inflödet till regionen 

med anledning av evenemanget beräknas av den anledningen till cirka 131 miljoner.  

Mot bakgrund av siffrorna redovisat nedan från Volvo Ocean Race 2005-06 avse-ende massmedia måste 

marknadsföringseffekten av Stockholm och varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia beskrivas som 

mycket omfattande både na-tionellt och internationellt.  

Television tävlingen sågs ackumulerat av 1,8 Mdr tittare globalt  

Internet 3,5 miljoner unika besökare på VOR hemsida  

Mobil 4 miljoner nerladdningar av spel, video och tävlingsnyheter  
Press 2 000 ackrediterade representanter från media och 17 500 artiklar  

Radio 4 000 timmar radioproduktion och beräknat 1 Mdr lyssnare  

Stadens evenemangspolicy  

I stadens evenemangspolicy stipuleras att staden kan ta på sig rollen som arrangör under vissa förutsättningar. Staden 

ska dock försäkra sig om inflytande, insyn och kontroll över evenemang där staden tar ett ekonomiskt huvudansvar 

och därmed står för den ekonomiska risken. Garantier för andra intressenters medverkan ska inhämtas på ett tidigt 

stadium och det ska alltid tydligt framgå vilken instans i staden som är ansvarig för evenemanget. Vidare redogörs 

för kriterier varvid ett ekonomiskt engagemang kan övervägas samt den bild evenemanget ska förmedla av 

Stockholm.  

Samtliga kriterier som redovisas i stadens evenemangspolicy uppfylls mycket väl. Likaså den bild av Stockholm som 

evenemanget ska förmedla.  
Förslag  

Med hänvisning ovanstående redovisningen och bilagor föreslås att Stockholms Hamn  

 
ABs styrelse föreslås hemställa att kommunfullmäktige godkänner lämnad redovis-ning och ger i uppdrag åt 

Stockholms Stadshus AB och Stockholms Hamn AB att fortsätta planeringen av evenemanget inom ramen för 
budgeterade medel och målsättningar. För genomförande fordras särskilt genomförandebeslut i kommunfullmäktige.  



 
Bilaga 1  
RESERVATIONER M.M.  

Styrelsen för Stockholms Hamnar AB  
Reservation anfördes av ledamoten Viviann Gunnarsson (mp) till förmån för eget yrkande enligt 

följande.  
1 Kostnaderna för arrangemanget, sammanlagt 49,8 mkr till större del täcks av Stock-holms stad, annat 

dotterbolag eller Stockholms stadshus AB  

2 Extern finansiering söks aktivt för minst 50 % av kostnaderna  

3 Stockholms Hamnar AB endast ansvarar för sådan delar som har direkt anknytning till hamnverksamheten  

4 därutöver anföra  

Detta evenemangs intäkter faller till största delen inom andra delar än hamnverksam-heten. Det är intressant med 

olika sjöanknutna evenemang i Stockholm men det är inte en kärnuppgift för Stockholms Hamnar AB att bli 

evenemangsentreprenör. Det är bra om arrangemanget kommer till stånd att Stockholms Hamnar tar en aktiv del 

men huvudansvaret bör ligga på annan part inom Stockholms stad, förslagsvis Stockholm Visitor Board.  

Reservation anfördes av ledamoten Anders Djerf (v) enligt följande.  
Enligt förslaget skulle ett engagemang i Volvo Ocean Race i Stockholm 2009 innebära en stor kostnad för 

Stockholms Hamn. De anförda argumenten för engagemanget hör snarare hemma i Stockholms turistindustri och 

besöksnäring än i Stockholms Hamn. Den uppgivna kostnaden för Hamnen uppskattas till 50 miljoner kronor 

(kanske delfi-nansierat med 17 miljoner i sponsring = extern finansiering). Arrangemanget genererar minimala 

intäkter av hamnavgifter, vinsten kan räknas hem i Stockholms näringsidka-res fickor: restauranger, hotell, 

varuhus.  

 - Hamnens vinst bör reserveras för hamninfrastruktur och i det fall koncernbi-drag lämnas, till 

stadens egna institutioner, i huvudsak Stockholms Stadsteater via Stadshus AB som hittills.  
 - Bl.a. i hamnen i Kapellskär behövs stora satsningar i förbättrade kajlägen inom kort och ett 

vattenreningsverk byggs där, vinsten från Kapellskärs hamn AB beräknas därav bli något mindre under några år, 

och i Stockholms innerstad väntar bl.a. komplicerade och kostsamma arbeten med Strömkajen.  

 - Självklart ska hamnen kunna erbjuda kajer och vatten för olika arrangemang, men varför ska 

hamnen också stå för kostnaderna?  

 - Volvo Ocean Race är ett i alla stycken mycket kommersiellt projekt, och bör då också kunna 

bära sina egna kostnader.  

 - Detta till skillnad mot det mycket lovvärda arrangemanget Tall Ships Races, en stor framgång i 

Stockholm i somras, som bygger på många ideellt arbetande entusi-asters bevarande av traditionella segelfartyg 

och med att föra kunskapen att vårda och segla fartygen vidare till kommande generationer, ett levande kulturarv 

under segel.  
 

Dessutom den viktiga ungdomssatsningen: I Tall Ships Races ska minst hälften i varje fartygs besättning vara 

max. 25 år gamla, det sociala umgänget är jätteviktigt, och utbyte sker mellan besättningarna vissa etapper. 

Gärna Volvo Ocean Races till Stock-holm, men låt det inte låt inte det drabba stadens hamn med stora kostnader.  

 

 

 

 



   1 

 

 Bilaga 5 

Yttranden 2008-02-11 § 22 57 § 22 Volvo Ocean Race Stopover Stockholm 2009 

Inriktningsbeslut (utl. 2008:11) Anförande nr 82 Borgarrådet Hamilton (m): Herr ordförande! 

Vi vet att besöksnäringen blir en allt viktigare verksamhet i Stockholm och även i Sverige. Vi 

ser att turistverksamhet-en växer, och det kommer många sköna intäkter från olika länder till 

Sverige och till Stockholm. Konkurrens ökar alltmer. Därför är det viktigt att vi hela tiden 

jobbar med att påminna om vilken fantastisk stad vi bor och lever i här i Stockholm. Då är 

evenemang ett viktigt verktyg för att sprida bilden av Stockholm. Jag tror att det är svårt att 

hitta ett bättre och mer vitt spritt verktyg än det som Volvo Ocean Race har att tillhandahålla. 

Man räknar med att ungefär 1,8 miljarder tittare följer evene-manget, och det är många 

människor som följer båtarna som åker runt över hela världen. Jag hade själv tillfälle att titta 

på starten i Southampton 1997. Detta är ett fantastiskt äventyr som väcker uppmärksamhet 

världen över. Ärendet handlar om att båtarna kommer till Stockholm den 4–30 juni. Framför 

allt den 13–25 juni kommer Skeppsbron och Kungsan att vara fulla med folk som kommer 

från besättningarna, och förhoppningsvis av besökande. Vi räknar med att fler än en halv 

miljon personer kommer hit för att besöka evenemanget. Vi räknar också med att stadens 

olika verksamheter, företag, besöksnäring, hotell, restauranger och affärer kommer att få 

intäkter på över 130 miljoner kronor. Det här är ett evenemang där det finns en limit i ärendet 

på 50 miljoner kronor. Det handlar då inte om skattemedel, som det har framställts ibland i 

medierna, utan det här är pengar som kommer från bland annat hamnintäkter. Det är inte 

skattebetalarna som står för pengarna, utan det är snarare fartygen och rederierna runt om i 

världen som är med och finansierar verksamheten. De 50 miljonerna är alltså en högsta nivå. 

Jag är tydlig i mina synpunkter när det gäller att projektledningen måste jobba med att hitta 

extern finansiering. Man måste eftersträva att maxsumman blir så låg som möjligt. Med detta, 

herr ordförande, yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Anförande nr 83 Ann Mari Engel (v): Ordförande, fullmäktige och stockholmare! Det är 

ganska många i staden – personal som har blivit uppsagd och verksamheter som lever på 

svältgränsen – som lyfte på ögonbrynen när de fick läsa i tidningen att staden anser sig ha råd 

att satsa 50 miljoner kronor på ett båtlopp.  

Det här är ett arrangemang som säkert är jättetrevligt att titta på under sommaren. Men det hör 

framför allt hemma inom turistindustrin. Det bolag som borde vara involverat från staden är 

Stockholm Visitors Board. De pengar som staden ska betala  

Yttranden 2008-02-11 § 22 58 är rena marknadsföringspengar. Det kan aldrig anses vara 

någon kärnverksamhet för Stockholms hamnar. Dessutom ger inte arrangemanget några 

intäkter till hamnen. Borgarrådet säger att det här inte är skattemedel. Nej, men det är medel 

som kan komma skattebetalarna till godo eftersom det handlar om intäkter till staden. De 

skulle behövas för massor av investeringar i Kapellskär och på Strömkajen i Stockholms 

innerstad. I stället väljer man att satsa dem på att subventionera Volvo. Jag blir lite förundrad. 

Volvos vinst var enligt deras hemsida föregående år 248 miljarder kronor. Jag gissar att Volvo 

har råd att betala själva för det lopp som bär deras namn och som ju är en reklamverksamhet 

för Volvo. Jag har svårt att förstå varför Stockholms stad genom ett av sina kommunala bolag 

ska subventionera Volvo med 50 miljoner kronor. Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets 

reservation, och jag tycker att det vore intressant om någon från majoriteten kunde förklara 

hur marknadsföring och bidrag till Volvo kan anses vara en kärnverksamhet för hamnen.  

 

Anförande nr 84 Borgarrådet Hamilton (m): Ann Mari Engel presenterar det här som om det 

skulle vara ett bidrag till Volvo. Det är inte alls vad det handlar om. Precis som jag sade här 

alldeles nyss är detta ett sätt att marknadsföra Stockholm och Stockholm som sjöfartsstad. Det 

handlar om ett maxbelopp på 50 miljoner kronor som inte på något sätt kommer att komma 
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Volvo till del. Här handlar det om att visa att Stockholm är en attraktiv och bra stad att locka 

turister till. Vi räknar med att vi kommer att få intäkter på över 130 miljoner kronor. Jag kan 

lova Ann Mari Engel att inte en enda liten sekin av de 50 miljoner kronorna kommer att 

hamna i Volvos fickor.  

 

Anförande nr 85 Ann Mari Engel (v): Ulla! Jag trodde annars att det här är det som är 

marknadsföring. Varje gång man säger Volvo Ocean Race är det reklam för Volvo. Det är det 

som är hela avsikten med ett sådant här lopp; Volvo vill marknadsföra sitt varumärke. Om 

staden lägger 50 miljoner kronor på att ytterligare marknadsföra Volvos varumärke är det 

pengar som kommer Volvo till godo. Jag förstår inte varför de inte kan finansiera sitt eget 

båtlopp. Det har de ju gjort tidigare. Och om Stockholm ska marknadsföras är det väl i så fall 

inte en kärnverksamhet för hamnen. Jag tycker inte att jag fick svar på den frågan.  

 

Anförande nr 86 Inge-Britt Lundin (fp): Ordförande, fullmäktige! I likhet med borgarråd-et 

Hamilton tycker jag att det här är ett utmärkt förslag. Det är ett förslag som verkligen sätter 

Stockholm på kartan för många människor som kommer att titta på tv, se bilder från 

Stockholm och konstatera: Åh – dit vill jag åka! Yttranden 2008-02-11 § 22 59 Jag tror att de 

50 miljoner kronorna är en väl avsatt peng för att marknadsföra oss som en turiststad. Det är 

inte ett sätt att marknadsföra Volvo. Personal är uppsagd och ekonomin är dålig, säger ni. 

Folk undrar hur vi kan gå in och satsa pengar i ett båtlopp etcetera. Man kan vara hur negativ 

som helst om man bara vill. Men man kan också vara hur positiv som helst om man bara vill. 

Om det nu är så att vi inte har råd att ha personal och inte råd att göra någonting så är det väl 

bra om vi ser till att vi får extrapengar i vår kassa. Om ett sådant här lopp hjälper till att sätta 

Stockholm på kartan och visa hur vackert det är och hur fint det kan vara en sommardag – 

ljust och fint med båtar och vatten – är väl det om något värt att satsa på. Jag har svårt att se 

de negativa bilderna av att vi går ut och talar om att vi vill att folk ska komma och besöka vår 

stad. Jag tycker att det är oerhört viktigt. Det är också viktigt att visa upp vår 

hamnverksamhet. Hamnverksamheten är en del av vår kultur. Utan vattnet hade vi inte haft 

något Stockholm här i dag. Det är hamnverksamheten som har sett till att vi har byggt upp 

allting runt hamnarna. Jag tycker att det är så oerhört viktigt att visa det. Om Volvo nu 

dessutom är villiga att gräva ned en massa miljoner på att ha ett lopp och ett stopover i 

Stockholm är det bra. So what? Det kan vi bara tjäna på. Herr ordförande! Jag yrkar med 

glädje bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Anförande nr 87 Ann Mari Engel (v): Det är trevligt att du är så glad, Inge-Britt. Men jag 

förstår inte riktigt det här. Om Stockholm inte skulle satsa de här pengarna – skulle det då inte 

bli något stopover här? Är det den typen av påtryckning det gäller, eller vad handlar det om? 

Ni pratar om att sätta Stockholm på kartan. Vi finns väl i hög grad på kartan och vid vattnet. 

Det ska vi vara glada för allihop, tror jag. Men jag skulle vilja veta hur det är. Om Stockholm 

inte satsar de här pengarna blir det inget lopp till Stockholm – är det så? Jag har inte sett att 

det har varit så när det gäller andra städer. Jag förstod inte alls det du sade om att om personal 

blir uppsagd. För övrigt borde du som en del av majoriteten veta att det är så. Det handlar inte 

om något om. Eftersom personal blir uppsagd ska staden tydligen tjäna pengar på det här. Ska 

personalen få jobb igen då, eller vad är det för sorts intäkter du talar om som staden ska få och 

som gör att de som har blivit uppsagda kan få jobb? Jag förstod faktiskt inte riktigt den 

kopplingen.  

 

Anförande nr 88 Inge-Britt Lundin (fp): Jag tror att det är mycket som du inte förstår, Ann 

Mari Engel. Vad pratar du om för påtryckning? Jag vet inte om någon påtryck-ning. Du är så 

negativ att det tydligen inte finns något positivt med någonting som kommer i förslaget bara 
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för att det kommer från den borgerliga sidan. Det är jätteviktigt att också vi hjälper till att 

marknadsföra vår stad. Det är bra om vi får draghjälp från Volvo, men vi behöver också sätta 

vår stad på kartan. Reklam är inte gratis, förstår du. Yttranden 2008-02-11 § 22 60  

 

Anförande nr 89 Stefan Nilsson (mp): Ordförande, fullmäktige! Jag börjar med att yrka bifall 

till Miljöpartiets förslag till beslut i ärendet. Vi har också delat ut ett särskilt uttalande. Det 

handlar om offentlighetsprincipen. Vi tycker att det finns en stor brist i avtalet som rör just 

offentlighetsprincipen. I avtalstexten står det att det ska råda sekretess både för själva avtalet 

och för annan affärsinformation i samband med tävlingen. Vi hävdar bestämt att det på grund 

av offentlighetsprincipen är omöjligt för ett kommunalt bolag att ingå en sådan här 

omfattande sekretessförbindelse. I avtalet står det till exempel att information i och för sig får 

lämnas ut om tvingande lag föreskriver det. Men i samma paragraf krävs att avtalsmotparten 

informeras redan före utlämnandet av informationen. Enligt svensk lag får sådant inte fördröja 

utlämnandet av allmänna handlingar. I avtalet står också att avtalsparterna tillsammans ska 

minimera konsekvenserna av ett utlämnande. Det kräver förmodligen att man i strid med 

svensk lag ges rätt att efterforska vem som begär ut handlingarna och i vilket syfte. Vi 

förutsätter att avtalsförslaget ändras så att det överensstämmer bättre med svensk lagstiftning 

om offentlighet och sekretess.  

 

Anförande nr 90 Malte Sigemalm (s): Ordförande, fullmäktige! Det var roligt att lyssna på 

Inge-Britt Lundin. Hon lät som en liten väderflicka när hon talade om vilket väder det ska bli 

här i mitten på sommaren, när det här arrangemanget är på gång. Vår bedömningsgrund från 

socialdemokratin har varit att vi har tittat på ärendet och funderat lite grann på hur man ska 

ställa sig till begäran om att få komma till Stockholm. Vi har bedömt detta som att det är ett 

arrangemang som sätter Stockholm på kartan. Det handlar ju om att vi kommer att få en del 

intäkter till staden. Även om det kostar en del pengar för hamnen i dagsläget kommer det hela 

ändå staden till godo. Jag tror att man måste resonera lite om det här. Kan en kommunal 

bolagsverksamhet vara med och bidra till att man får en ökad turismnäring i Stockholm, fler 

som går och handlar och fler som nyttjar våra hotellrum? På så vis kan hela verksamheten 

komma i gång. Detta är ett arrangemang som inte bara är till för Stockholm, utan det är många 

som tittar och följer det hela med stor spänning. Därför har vår utgångs-punkt från 

Socialdemokraterna varit att vi tycker att det här är ett bra arrangemang. Vi tycker också att 

det är glädjande att båtarna vill lägga till i Stockholm. Någon frågade om de hade kunnat 

segla förbi Stockholm. Det är helt klart att de hade kunnat göra det. Det har inte varit någon 

självklarhet att komma till Stockholm. Man har gjort en förfrågan om att få komma hit och 

lägga till och ha en start här.  

Jag tror att det här är ett bra arrangemang för Stockholm. Men man kan alltid diskutera hur 

det ska bli nästa gång ett så här stort arrangemang kommer. Ska det ligga på ett enskilt bolag 

eller finns det andra organisationsdelar i staden som ska ta hand om ett dylikt arrangemang? 

Men det är klart att Stockholms hamnar har Yttranden 2008-02-11 § 22 62  

 

Anförande nr 91 Borgarrådet Samuelsson (kd): Ordförande, fullmäktige! Jag yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. Det är inte varje dag vi får erbjudanden till staden om att 

få vara med och ta emot ett stopover här i Stockholm. Jag tror att människor älskar när det blir 

lite utöver det vanliga. Vi såg vilken enorm uppslutning det var under Tall Ships Race i 

somras. Folk reste hit till Stockholm för att vara med, och stockholmarna själva fick glädje av 

evenemanget. Många har talat om att sätta Stockholm på kartan. Visst handlar det mycket om 

det. Om man en gång har kommit hit vill man tillbaka. Detta är inte bara till för stadens bästa, 

utan staten kommer också att få in en hel del när det gäller övernattningar, hotellnätter och 

annat. När vi nu förbereder och öppnar nya hotell här inom en snar framtid är det positivt att 
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vi kan ta emot just sådana här större evenemang. Jag tycker att vi ska planera för ännu fler 

sådana här i Stockholms stad. Jag tror att det är betydelsefullt för staden att vara aktiv när det 

gäller besöks- och turistnäring. Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut! Anförande nr 

92 Ann Mari Engel (v): Jag tror att alla tycker att det är trevligt med stora evenemang som 

drar till sig människor, särskilt om det är på vatten och inte med trafik. Men jag tycker 

fortfarande att det är lite oklart hur erbjudandet ser ut. Volvo Ocean Race har erbjudit sig att 

ha ett stopover, och villkoret är att staden ska stå för en viss summa. Det står här att staten 

kommer att få så stora intäkter. Det är väl snarare enskilda hotell; det är väl inte staten som 

driver hotellen. Det är i och för sig jättebra att hotellen får intäkter, men jag tycker att 

utgångspunkten är ganska grumlig. Jag har fortfarande inte fått något svar på frågan om varför 

inte Volvo kan svara för kostnaderna för sitt jobb. Det står i budgeten att man ska betala för 

tävlingsledning och det ena med det andra. Det verkar väl rimligt att den som arrangerar 

loppet svarar för det. Stockholm ska naturligtvis hjälpa till så mycket vi kan med att upplåta 

platser och så vidare. Däremot verkar det inte nödvändigt att satsa 50 miljoner i reda pengar.  

 

Anförande nr 93 Borgarrådet Samuelsson (kd): Jag tror inte att man behöver vara orolig. 

Dessutom har faktiskt Stockholms hamnar uppdraget att få till extern finansiering av hälften 

av kostnaderna. Det är ett tydligt uppdrag som de har tagit på sig. Jag tror inte att det är några 

svårigheter att få olika sorters sponsring för ett sådant här evenemang. Du behöver inte vara 

orolig; jag tror att det kommer att bli ett bra evenemang.  

 

 

Anförande nr 94 Barry Andersson (s): Herr ordförande, fullmäktige! Jag tror att vi lever i en 

värld där man måste vara beredd att satsa lite för att få arrangemang till Stockholm. Vi vet att 

detta kommer att vara också i Göteborg. Båtarna kommer inte att vara där i lika många dagar, 

men i alla fall i fyra fem dagar. Jag är helt övertygad om att Göteborg också måste satsa lite 

grann på det här. Det är inte ovanligt med företagsnamn i evenemang. Vi har DN-galan, som 

vi också går in i och tycker bra om och vi har tennisturneringen Nordic Light Open. Det är en 

turnering som har blivit en av de största tack vare Stockholm. Nordic Light går in och 

sponsrar den, och vi tar hand om detta bra från staden. Om vi vill ha några evenemang till 

Stockholm tror jag att det är ofrånkomligt att vi går in och hjälper till. Vi får hoppas att vi inte 

behöver lägga ut alla 50 miljonerna, utan att det kan gå att göra lite billigare. Det jag är mest 

glad över är Folkpartiets fantastiska entusiasm. Ni brukar aldrig vara med på någonting. Ni 

var inte med på en enda grej under förra perioden. Ni sade nej till precis allting, men nu yrkar 

Inge-Britt Lundin med glädje bifall till det här. Jag tycker att det bådar gott för framtiden. 

Bifall till kommunstyrelsen!  

 

Anförande nr 95 Inge-Britt Lundin (fp): Tack, gulle dig! Det var snällt. Du ska vara glad när 

jag går in och gör sådana här grejer, och inte bara förvånad.  

 

Anförande nr 96 Borgarrådet Hamilton (m): Ordförande! Ann Mari Engel har nu ändrat 

argumentation när det gäller varför hon är emot den här verksamheten. I reservationen står det 

att vinsten kan räknas hem i Stockholms näringsidkares fickor – restauranger, hotell och 

varuhus. Men i den här debatten hävdar hon nu att vi subventionerar Volvo. Jag tycker att det 

är ärligare att bara säga att ni inte vill ha det här. Det handlar inte om någon subventionering 

av Volvo. Vi tycker att det är viktigt att näringslivet i Stockholm går bra. Det är bra att folk 

äter mycket på restaurangerna och bokar många hotellrum och att varuhusen får sälja bra. Ett 

sådant här evenemang är helt frivilligt. Om inte Stockholms stad skulle säga att man är 

intresserad av detta stopover skulle båtarna inte segla in här. Så är det, Ann Mari Engel! De 

50 miljonerna är stadens kostnad för att genomföra evenemanget. Det är det som den 
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maximala budgeten baseras på. Sedan har jag gett ett tydligt uppdrag till projektledningen att 

jobba för att öka intäkterna från annat håll för att få ned den summa på 49,8 miljoner som står 

i underlaget.  

Anledningen till att vi har fastnat för att det är hamnen som ska stå för verksamheten är att 

hamnen råkar ha en alldeles utmärkt organisation och en alldeles utmärkt projektledare som 

kan hantera de här frågorna. Det finns en bra erfarenhet. Därför känns det rätt naturligt att den 

verksamhet som är sjöverksamhet och där det finns Yttranden 2008-02-11 § 22 63 kunskap på 

området också tar ansvar för projektet. Då kan vi på bästa möjliga sätt genomföra detta. Det är 

det som är orsaken till att det ser ut som det gör. Ann Mari Engel! Det är mycket ärligare att 

säga att ni inte vill ha det här. Vi tycker att det är bra att näringslivet i Stockholm kan få ökade 

intäkter. Vi tycker att det är bra att det kommer fler besökare till Stockholm. Vi tycker att det 

är bra att båtarna kommer att stanna här så att vi syns över hela världen. Det är bra att 1,8 

miljarder människor runt om i världen kan få se vilken fantastiskt vacker huvudstad vi har. På 

så vis kan fler människor komma hit och ösa sina pengar över restauranger, hotell och 

varuhus och alla andra i dina ögon otäcka näringsidkare.  

 

Anförande nr 97 Ann Mari Engel (v): Ulla! Diskussionen handlar om vad Stockholms stad 

ska betala i relation till de andra kostnader som finns i staden. Vi skriver i vår reservation att 

Volvo Ocean Race stopover är ett i alla stycken kommersiellt projekt som bör kunna bära sina 

egna kostnader. Det är vad det handlar om. Vi säger inte att vi inte vill ha det här. Vi säger att 

vi gärna kan ha det här loppet, men vi förstår inte varför vi ska betala så mycket för att 

marknadsföra Volvo. Det är ju det som det handlar om. Jag tycker att det är jättetrevligt att 

folk kommer hit och bor på hotell. Men frågan är hur stadens satsning ska se ut. Det är därför 

jag har försökt fråga lite grann här. Har det kommit ett erbjudande om att man kan tänka sig 

att stanna till i Stockholm om vi ställer upp på det ena och det andra? De kostnader som är 

redovisade här handlar om att betala för tävlingsledning, bygga om kajer och sådant. Vi 

tycker bara att kostnaden är anmärkningsvärd, och vi förstår de stockholmare som lyfter på 

ögonbrynen när de läser att staden anser sig ha råd att lägga 50 miljoner på detta medan det 

finns många andra angelägna saker som man inte har råd med. Man måste undra om inte 

Volvo med sin 240-miljardersvinst själva kan betala för sitt lopp. Då är de mycket välkomna 

till Stockholm. Anförande nr 98 Borgarrådet Hamilton (m): Den här typen av tävlingar 

fungerar så att man som stad blir medarrangör. Därmed är man med och finansierar en del av 

den verksamhet som finns i ett visst stopover. Det gäller för alla de olika städer som deltar i 

verksamheten.  

 

Anförande nr 99 Tomas Rudin (s): Ordförande! Låt mig först säga att detta är fantastiskt 

roligt. Det är ett av de roligaste besluten vi har fattat i kommunfullmäktige sedan jag började 

jobba här. Det här kommer att leda till att Stockholms vackra vattenspeglar, gavlar och 

hamnområden kommer att bli synliga för hela världen. Det finns tre stycken stora 

prestigefyllda seglingstävlingar: Sydney Hobart, America´s Cup och Volvo Ocean Race. Alla 

tre bevakas av så gott som alla länder som är aktiva i seglingsvärlden. Vackra bilder över vår 

vackra stad kommer ut över hela Yttranden 2008-02-11 § 22 64 världen. Detta är därför ett 

exempel på precis den typ av verksamhet som staden bör bedriva för att sprida information 

om varumärket Stockholm så att vi kan stärka turismen. Jag tycker att man är lite väl snål i 

ärendet med beskrivningen av vad det här kan betyda för staden. Jag tror inte alls att det 

egentligen handlar så mycket om de intäkter som sker just under de här dagarna, även om de 

är betydande. Det här har på lång sikt mycket, mycket större betydelse. Jag skulle vilja att 

staden när vi arbetar med Volvo Ocean Race jobbar på ett så professionellt sätt att man under 

det samarbete som kommer att uppstå automatiskt i princip känner att man vill återkomma till 

Stockholm. Vi ska göra det här så professionellt att Stockholm etablerar sig som en av de 
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hamnar där man kan göra den här typen av stora tävlingar möjliga. Jag tycker att vår stad 

förtjänar det. Däremot ska man inte säga som Ulla Hamilton – att det här inte kostar 

skattebetalarna något. Jag är helt övertygad om att det här kommer att kosta skattebetalarna 

den uteblivna intäkt som hamnen annars hade betalat. Men det är värt de pengarna. Det här är 

precis det som staden ska göra när det gäller att marknadsföra sig, för vi får igen det på lång 

sikt. Det förstår också många stockholmare som har flanerat i staden under Tall Ships Race 

och andra stora evenemang, som nämndes här tidigare. Det här är mycket större än Tall Ships 

Race. Det kommer naturligtvis att kosta skattebetalarna pengar, men det är värt det. Detta 

kommer att betyda mycket för Stockholms del på mycket lång sikt. I och för sig tycker jag att 

det är konstigt att det hamnar helt och hållet på Stockholms hamn. Vi har bolaget Stockholm 

Visitors Board, som ska ha kunskapen om att göra den här typen av stora arrangemang. Jag 

utgår från att Stockholms hamn kommer att utnyttja Stockholm Visitors Boards kunskaper så 

att det också uppstår en del kunskapsöverföring åt båda hållen och att detta upplevs av 

medarrangörerna som så professionellt att de i framtiden kommer att vilja återkomma till 

Stockholm. Det här är mycket roligt.  

 

Anförande nr 100 Lukas Forslund (c): Ordförande, fullmäktige! Centerpartiet är också glada 

för den här satsningen. Vi tror att det är en jättebra satsning med tanke på att det svenska 

företaget Volvo tog över det som hette Whitbread förut. Det är många som följer det här. 

Ericsson kommer att ha två båtar med, som byggs ute i Kista just nu. Det vore synd om 

tävlingen inte kunde besöka Stockholm nu när man för första gången har fått möjlighet till 

detta.  

Det råder ingen tvekan om att det funkar på det här viset; betalar man inte in någonting så 

kommer inte båtarna hit. Så funkar det med de flesta stora arrangemang vad gäller idrott. Man 

kan undra hur det är med Ann Mari Engels syn på saker och ting. Sedan 60-talet finns det ju 

ett ishockeylag som heter Modo. Vi har idrottsarenor som heter Cloetta, Center och Löfbergs 

Lila. Hur skulle man över huvud taget kunna nämna dem i public service, radio och tv, med 

ditt resonemang? Det känns bara så gammalt. Det är dags att förstå att det finns en koppling 

där företag kommer in i bilden. Yttranden 2008-02-11 § 22 65  

 

Anförande nr 101 Ann Mari Engel (v): Lukas! Det är klart att jag begriper att företag kommer 

in i bilden. Det är ju det jag säger. Jag vill bara veta lite mer om bakgrunden. Om man har ett 

Volvo Ocean Race är det klart att det är marknadsföring för Volvo. Jag tycker att den 

kopplingen är självklar. De har ju det här för att marknadsföra sig själva. Därför ifrågasatte 

jag att stadens skattebetalare ska betala för det. Visst förstår jag att det är ett företagsnamn. 

Det var just det jag kommenterade. Anförande nr 102 Lukas Forslund (c): Volvo har betalat 

när man köpte namnet på tävlingen. Nu betalar vi in lite, och så får vi marknadsföring för 

Stockholm. Det är nog så man ska se det. Stockholm kommer att synas i varenda 

sportsändning i hela världen där det finns ett intresse för segling. Uppskattningsvis 1,4 

miljarder människor ser Stockholms fantastiska skärgård och stad på tv. Det kommer 

sannolikt att generera ganska stora summor. Det blir fartyg som besöker oss i framtiden. 

Stockholms hamnar kommer också att gagnas av det. Vi ser det som marknadsföring av 

Stockholm i stället för marknadsföring av Volvo. Yttranden 2008-02-11 § 22 61 möjligheten. 

Det krävs faktiskt lite jobb för att få alla båtar på plats och få arrangemanget att kunna 

genomföras. Jag tror att hamnen är en bra del när det gäller att kunna fixa Volvo Ocean Race. 

Men man kan ändå fundera lite grann på hur sådant här ska arrangeras i framtiden. För 

tillfället och nu yrkar vi i alla fall bifall till kommunstyrelsen.  

 

 

 


