
Inget kunde hindra 
oss från att träffas

Varken ett plötsligt snökaos eller trasig propeller kunde stoppa höstens 
första utbildningsträff av Gotland International Academy.

Koggen blev en hybrid mötesplats full av energi.
– Det var väldigt inspirerande. Och kul att få ett perspektiv långt fram i tiden  

så vi vidgar vyerna, säger Nina Schultes-Andersson, Snausarve gårdsbryggeri.



Stor nyfikenhet och en hel del 
förväntningar satte tonen när 
Gotland International Academy 
inledde steg två på resan mot 
ökad kunskap om hur interna-
tionella marknader fungerar. 27 
företag i den gotländska besök-
snäringen hade anmält sig till 
den första utbildningsträffen i 
Scandic Hotels konferenslokal 
Koggen.

Syftet är att hjälpa besöksnä-
ringsföretagen bli skarpare på att 
attrahera utländska kunder, lära 
känna sina kollegor i branschen 
bättre, hitta nya former och möj-

ligheter av samarbete, utveckla 
upplevelsen för sina besökare 
– och givetvis sälja för att tjäna 
pengar.
  – Jag tror den internationella 
gästen kommer bli jätteviktig 
i framtiden, säger Nina Schul-
tes-Andersson. 

Med stor erfarenhet av nätverks-
byggande och regional utveck-
ling är Johanna Skantze en av de 
tre kursledarna. 
  Hon inledde dagen med en 
kort repetition av vårens digitala 
utbildningsserie som gav insikter 
om vikten av att identifiera sina 

fokuserade målgrupper och för-
stå hur olika länders boknings-
mönster och resvanor ser ut. 

Även de digi-
tala vanorna 
när besökaren 
drömmer, 
söker och bo-
kar sina resor 
behöver förstås 
så att kommu-
nikationen kan 
målgruppsanpassas. 

Bra tips i detta arbete är att skapa 
synlighet genom samarbete och 

att lyfta varandra för att sälja 
hela ön. Att varje företag skapar 
reseanledningar inom sitt eget 
styrkeområde är en bra start.
Att blicka mot en tidshorisont 
några år framåt gav nya idéer 
och verkade uppskattas av flera, 
som av förklarliga skäl befinner 
sig i en daglig loop av jobb, jobb 
och ännu lite mer jobb.
  – Man kommer aldrig riktigt 
i kapp och 
hinner sällan 
planera lång-
siktigt. Det 
är skönt att 
lyfta blicken 
ibland, säger 
Nina Schul-
tes-Andersson 
(bilden) som 
tillsammans med sin man driver 
gårdsbryggeriet Snausarve i Silte.

Förutom de i regionens be-
söksnäringsstrategi prioritera-

de geografiska marknaderna 
Tyskland, Norge, Danmark och 
Finland ingår Världsarvet i utbild-
ningen. Hansestaden Visby är 
unik och levande till stor del tack 
vare besöksnäringsföretagen.  
  Barbro Trum, affärsutvecklare, 
process- och workshopledare 
med stor erfarenhet av att hjälpa 
destinationer att stärka världsarv, 
poängterar: 

  – Det finns en stor potential i 
att arbeta med världsarvet, det 
är jätteviktigt att hålla livet inom 
murarna levande, säger hon och 
fortsätter:
  – Engagera lokalsamhället! Gör 
dem som bor här medskapande 
i arbetet och inte minst viktigt – 
bygg kopplingar mellan staden 
och landet.

NYFIKNA FÖRVÄNTNINGAR PÅ HUR EN INTERNATIONELL MARKNAD FUNGERAR

Tusen tack för er insats och er energi under den för-
sta träffen! Vi ser fram emot att fortsätta på onsdag. 
Efter måndagens träff uppmuntrar vi er att dyka ner 
på djupet i era personas och kundresan.
Vi kommer att arbeta vidare med utgångspunkt i 
dem kommande tillfällen, därav är det en god idé att 
investera tid i detta.

Vi ber er att även nästa vecka ta med något som 
symboliserar:
- din verksamhet
- den kund du har idag
- den internationella kund du vill nå
  Vi ses i Slite på onsdag! 
               Anna, Barbro & Jo-

Tack från coacherna – och en uppmaning

Jonas 
Hamstedt



En av nyckelfrågorna i Gotland 
International Academys upplägg 
är: Hur ska vi som går utbildning-
en bli bra för varandra?
  För att bli ett starkt och kreativt 
team, där alla kommer in med 
sina egna mål och drömmar, 
lades en gemensam grund med 
spelregler att förhålla sig till. Man 
enades bland annat om att tillit, 
lyhördhet, omtanke, transparens 
och förtroende är avgörande för 
ett givande samarbete.

Anders Lickhammer, säljchef på 
Best Western Strand Hotel
  – Det här vi lär oss nu är avgö-
rande för att vi ska utvecklas 
framåt. Den internationella mark-
naden är den som släpar lite och 
egentligen har gjort i många år. 

Han gillar modellen att träffas för 
att bygga nätverk:
– Det är väldigt smart, det ini-

tierar idéer att samarbeta i både 
liten och stor skala.

Från en eftermiddag präglad av 
skön energi och glädje är det värt 
att nämna något om de grupp-
arbeten som tog sig an den här 
frågan: 

  Hur kan vi samskapa i 
ekosystemet Gotland? 

I grupper fick de utifrån en 
definierad profil på målgrupp 
skräddarsy upplevelser som 
ligger utanför de stekheta som-
marveckorna.
  Samtliga grupper enades om 
att ha fokus på en kort begrän-
sad tidsperiod samt värdet av att 
sätta sig in i målgruppens behov 
och önskemål för att skapa rele-
vant och träffsäkert värde.

Anders du representerar ett 

Visbyhotell med ambitioner 
att erbjuda aktiviteter utanför 
stans gränser. Hur viktigt är 
det att hela ön omfamnas av 
den här satsningen?
  – Det är avgörande, den inter-
nationella marknaden är bred 
så vi måste ha med oss hela det 
gotländska utbudet. Vi har alla 
förutsättningar att lyckas.

Innan deltagarna skildes åt 
för dagen fick alla med ett ord 
beskriva vad de kände efter den 
första utbildningsträffen. 
  Ord som ger hopp, tycker ni 
inte:

- Inspiration 
- Samarbete

- Glädje
- Hopp
- Idéer 
- Lust

- Energi
- Framtidstro

Anna Linton, storyteller och 
trendspotter grym på att 
leda innovationsprocesser 
uppmanade deltagarna att 
göra en resa tre år framåt i 
tiden. Tanken var att i tanken 
visualisera var de vill att före-
taget befinner sig år 2025. 

– Tänk dig att en journalist 
ringer dig 2025 och vill göra ett 
reportage. Vad vill du då kunna 
berätta att du skapat de senaste 
tre åren för att utveckla ditt före-
tag? Vad har varit viktigast för att 
ta dig dit?
  I små grupparbeten fick delta-

garna därefter diskutera hur de 
önskade se sig själva år 2025. 
  Sammanfattningsvis domine-
rade begrepp som ”förlänga 
säsongen”, ”arbeta tillsammans”, 
”bli bättre på det vi gör”, ”lokala 
samarbeten”, ”hitta bra personal”, 
”jobba nedskalat/genuint/lokalt”, 

”upplev hela Gotland”, ”för-
valta det som är bra – men 
häng med i utvecklingen”.
Här ytterligare några ämnen 
som diskuterades:
- Gemensam kommunika-
tion
- Kännedom om varandra
- Tipsa om varandra
- Tillsammans enas om en 

begränsad tidsperiod man vill 
jobba med
- Jobba konkret och koncentre-
rat för, till exempel, ett höst- eller 
vårutbud.
- Gör hembesök för att inspireras 
och lära känna varandra.

Ett undantag som inte upprepas
Första träffen på Koggen 
blev lite speciell. Propel-
lerproblem för Destination 
Gotland och ett intensivt 
snöande på Gotland utma-
nade inte bara deltagarna 
utan även oss som arrang-
erar. Hatten av för Stranda-
kars Charlotte Criwall som 
med buss togs sig från När 
till Visby för att vara med på 
det fysiska mötet.  

Med den inställningen känner vi hopp för besöksnä-
ringens framtid!
Nu lyckades kursledarna Skantze, Linton och Trum 
med kort varsel sy ihop en hybrid lösning så att träf-

fen gick att följa via länk. 
Hatten av, tack och bra job-
bat av en power-trio vi är 
glada att samarbeta med. 

Men – vi vill poängtera att 
det inte kommer erbjudas 
möjlighet att delta på länk 
vid kommande träffar. Det 
här arbetet bygger på att 
vi skapar tillsammans i 
rummet.
Vi håller tummarna för att 

varken vädrets makter eller transportknutar ställer till 
det för oss i framtiden.
                                Vi ses i Kajutan!
            Fredrik & Roger

Vi håller kvar sjötemat för våra 
möteslokaler. Från Koggen i Visby 
tar vi oss till Kajutan i Slite
Här ses vi: Kronbrunnsgatan, Sli-
te. I dagligt tal ”Lanthamnen”, mitt 
emot Slite Stenhuggeri.
När ses vi: 30 november, klockan 
09.00 – 16.00. Fika från 08.30.
                       VÄLKOMMEN!

Nästa träff i Slite Nina, vad är nyckeln för att 
skapa en säsong utanför som-
marsäsongen?
– Samarbete, definitivt. Prata 
med varandra för att se vad vi 
kan göra tillsammans, ha koll på 
vem som har öppet, vart jag kan 
skicka besökarna. Kanske det ger 
sig efter några år att alla kan ha 
öppet mer, men vi måste börja 
med oss själva och att samarbe-
ta i vårt närområde.




