
Resan kastade 
loss från Kajutan

Alla är olika och olika är bra, det är då det kan hända bra grejer.
Att det råder samsyn runt samverkan som rätt väg för att öppna Gotland 

utanför sommarsäsongen underlättar arbetet.
– Samverkan kan kosta tid och pengar till en början, men 

det brukar löna sig, säger Sofia Hoas, kulturarvsutvecklare.



Gotland International Academy 
träffades för den andra träffen i Slite 
Båtklubbs lokal Kajutan i Slite hamn. 
Bra miljö som startpunkt för framti-
da resor verkade det som, majorite-
ten av de 21 deltagarna berättade 
efteråt om att de fått frön till nya 
idéer.

Inbjudna att föreläsa, kunskaps-
sprida och inspirera var Sofia Hoas, 
Göran Hellgren projektledare Got-
land OUT, Inger Harlevi och Adam 
Jacobsson, Destination Gotland 
samt från Almi Pernilla Swensson 
och Linus Atterby.
  På länk inspirerade Erikson Cotta-
ge, en anläggning i skogarna i södra 
Västergötland som bjuder in till 
livsnjutning på sitt eget sätt.

Åsa Andorff, General Manager First 
Hotel Kokoloko, vad gav den här 
utbildningsträffen dig?
  – En massa inspiration och idéer, 
det bara sprutar 
idéer ur huvudet 
just nu. Jag försö-
ker hitta roliga sätt 
att paketera oss, vi 
har pratat ganska 
mycket om det.
Låter som du fått 
en liten to-do-lis-
ta att ta med dig 
hem?
  – Ja verkligen, jättemycket. Jag tän-
ker teman, det skulle vara jättekul 
att få till något bra runt ett tema.

Fokus för träffen var konceptutveck-

ling och sampaketering, hur vi hittar 
partnerskap som gemensamt kan 
skapa affärsdrivna nätverk. Samt 
förstå grunderna i storytelling. 

Det råder enighet om att pakete-
ring, marknadsföring och att sälja 
Gotland som ett attraktivt be-
söksmål, funkar dåligt om företagen 
inte gör det tillsammans.
En boendeanläggning med världens 
skönaste sängar i härligaste miljön 
står på skakig grund utan en samar-
betspartner att paketera med.

Barbro Trum, en av de tre processle-
darna, belyste fyra viktiga punkter i 
ett samarbete:
  – Sätt alltid kunden i fokus, skapa 
samsyn kring nyttan med er sam-

verkan och enighet om varför ni vill 
göra detta tillsammans. Skapa också 
klarhet kring era roller i ert samar-
bete, säger hon. 
 
Hur muntligt överens parterna i 
en samverkan än må vara, tryckte 
Barbro på vikten av att skriva tydliga 
avtal. 
  Att var och en gör det man är bäst 
på är inget nytt för deltagarna i 
Gotland International Academy – att 
göra det tillsammans är en annan 
femma. 

Det finns många detaljer att tänka 
på, som man inte tänkt på.
  – Det är jätteviktigt att ni tecknar 
avtal med varandra. Se det som att 
ni är produktägare för olika delar 

i den stora kakan. Sätt er runt ett 
bord och skriv överenskommelser 
för vem som äger produkten, vem 
som är leverantör och inte minst pri-
set för de olika delarna. Först då blir 
det hållbar samverkan, säger Barbro.

Barbro tipsade också om att inte 
paketera för tätt utan hellre erbjuda 
så kallade ad-ons. En spaning från 
Göran Hellgren, Gotland Out, var att 
när resan inkluderas i erbjudandet 
blir det krångligt. 

– Ingen annan destination i Sverige 
säljer paket där resor ingår. Det vikti-
ga för mig är att leverera en produkt 
med hög kvalitet, säger han.
Utmaningarna ter sig olika, Göran 
Hellgren ska sy ihop samarbeten 

mellan ideella föreningar och affärs-
drivna företagare. Nätverka, nätver-
ka igen och nätverka lite till är en av 
vägarna han tror på. 

  – Det finns så fantastiskt mycket på 
ön som vi vet så lite om. Samverkan 
är nyckeln, man lär av varandra och 
får hjälp av varandra. Kan vi skapa 
fungerande nätverk ökar möjlighe-
ten för alla, säger han.

Jerry McLean, Three Pheasants upp-
skattade utbildningens upplägg:
  – Det var en bra dag, bra struktur 
med bra koncept som tog mig ut 
ur det gamla vanliga tänket och 
presenterade en del spännande 
utmaningar vi inte ser när vi fastnar i 
gamla fotspår. 

Sofia Hoas och 
Göran Hellgren 

inspirerade med er-
farenheter från sina 

respektive projekt.



En av dagens viktigaste 
lärdomarna var kraften och 
möjligheterna som finns i att 
jobba med storytelling:
  – Det gav mig en del bra 
idéer, hur viktigt det är att 
komma på varför jag gör det 
jag gör och berätta om det. 
Det är mindre viktigt att förklara vad 
vi gör. 

Han säger att övningen med story-
telling fick honom att lyfta blicken 
från det dagliga arbetet för att ta en 
titt i omvärlden. Bra perspektiv med 
andra ord. Viktigt det, när du ska sät-

ta dig ner för att tillsammans 
med andra snickra paket och 
erbjudanden. 

– Det är en bra övning 
eftersom det får oss att titta 
närmare på Gotlands infra-
struktur. Vi behöver göra en 

ganska omfattande omstart för att 
komma på rätt spår, säger Jerry.

Sofia Hoas som jobbar med att 
öka, låt oss lite slarvigt kalla det, 
kulturgotlands medvetenhet och 
egenbild som besöksmål håller 
med. Hennes målgrupp ser lite an-

norlunda ut och sätter fingret på en 
pedagogisk utmaninga 

– För de besöksmål jag jobbar med 
behöver jag ibland prata med och 
motivera en hembygdsförening. Det 
gäller att hitta affärsmodeller för alla 
i kulturbranschen genom att inklu-
dera dem och låta dem vara bra på 
det de bra på, säger hon. 

Lokalt engagemang är avgörande, 
Sofia menar att det i förlängningen 
kan skapa arbetstillfällen, levande 
fiskelägen och blommande ängen.

För att en berättelse ska stå dis-
tansen ut behöver den vara äkta 
och innehålla en människa att 
skapa en relation till. 

Kajutan blev under några timmar en 
skrivarstuga för deltagarna – som 
alla har en story.
  – Du behöver inte vara författare 
men ingen annan känner din verk-
samhet lika bra som du, säger Anna 
Linton som inspirerade deltagarna 
med sin egen berättelse om Farmers 
Market.

Utifrån en utarbetad modell guida-
des deltagarna genom hur struktu-
ren i en bra berättelse byggs upp. En 
början där själva scenen förklaras, 
en mitt med kärnvärden och visuellt 
värdeskapande som framkallar här-
liga bilder – samt ett slut som knyter 
ihop den berömda säcken. 

Deltagarna fick först diskutera i 
grupp, därefter greppa pennor för 
att skriva sin story utifrån fyra punk-
ter, i korthet: 
- Varför? Ger berättelsen ett syfte 
och sammanhang, enkla att förstå.
- Beskriv vem läsaren får följa i 
berättelsen, människor skapar ju 
relationer med andra människor.
- Beskriv tillsammanskapet på ön, 

Gotlands DNA, företagets egna eko-
system i tillsammanskapandet.
- Vem ska lyssna på berättelsen? 
Hur nås den personen/målgruppen, 
vad ska den känna?

Engagemanget runt borden var så 
intensivt att ingen lyfte på blicken 
när dagens värdar på Bonden & 
Bönorna bar in fikabordet.
  – När du kommer hem till din verk-
samhet, se dig omkring och hitta 
sånt som ger dig en bra känsla. Sam-
la på dig sköna grejer och intryck för 

din story, säger Anna Linton.
Åsa Andorff, när du tänker story-
telling, vad dyker upp i ditt huvud 
då?
  – Det roliga är att vi under 2022 
jobbat med en konceptfirma. Det är 
så jäkla kul när man hittar sig själv i 
sitt yrke, vilka vi är..det ger otroligt 
mycket. Det var kul att bli påmind 
om att vi ska vi jobba med det här.  

Åsa beskriver en känsla av trygghet 
och perspektiv i att hitta sina kärn-
värden och sätta ord på dem.

Berätta din story
– det kan bli en bra affär

Jerry McLean



Hur lockas gäster från den gigan-
tiska marknaden Tyskland?
Inger Harlevi och Adam Jacobs-
son från Destination Gotland har 
arbetat med den frågan i många 
år och kommit fram till att det 
kostar.

– Det är meningslöst att köpa kam-
panjer eller marknadsföring i sociala 

medier. Bjud hit journalister som 
kan skapa synlighet i tyska magasin 
och dagstidningar, säger Adam.

Den tyska resenärens resvanor ser 
annorlunda ut än många andra 
länders. De har fler semesterperio-
der och de bokar med väldigt lång 
framförhållning. Eftersom resenä-
rens trygghetsbehov är stort vilket 

innebär det att man helst bokar re-
san genom en agent eller resebyrå. 
– De tyska byråerna har starka skydd 
för sina resenärer, bland annat vad 
det gäller avbokningsregler, säger 
Inger Harlevi.

Adam Jacobsson berättade om sina 
erfarenheter av att marknadsföra 
Gotland på en tysk marknad:

– Vi samarbetar mer erfarna jour-
nalister som vet vad den tyska 
marknaden vill ha och Gotland 
får väldigt mycket reklam efter de 
här journalistbesöken.
För att marknadsföra Gotland del-
tar Destination Gotland på IMM 
– International Media Marketing 
– ett forum för speeddating med 
media där de säljer in Gotland.

Inger Harlevi förklarade proces-
sen som ligger bakom att bli 
marknadsförd och säljbar av en 
tysk researrangör. Det ställs tyd-
liga motkrav på företagen, som 
för somliga kan vara svåra att leva 
upp till. 

Harlevi och Jacobsson målade en 
bild av ett landskap där grossister, 
touroperatörer, resebyråer och 
privatkunder rör sig. Vilka villkor 
de gotländska besöksnäringsfö-
retagen behöver förhålla sig till vad 
det gäller nettopriser, svarstid på 
mejl, att vara bokningsbara med 12-
18 månaders framförhållning och en 
hel del mer.

– Det tar ungefär tre år att bygga 
upp en bra affär, säger Inger Harlevi. 
De flesta av våra gäster kommer 
från grossisterna eller researrangö-
rerna. Grossisterna är ganska tuffa 
att jobba med, men får man till ett 
samarbete är de de bästa. 

 
Ett antal gotländska företag arbetar 
i dag i partnerskap med Destination 
Gotland för att marknadsföra och 
sälja sina paket.
– Vi har en bra bas, ungefär sjutton 
gotländska partners, säger Harlevi.

Att Gotland International Academy 
med sina utbildningsinsatser kan få 
företagen att rikta blickarna mot en 
internationell gäst gillas av Destina-
tion Gotland.
  – Vi kommer aldrig att växa utanför 

sommarsäsongen utan internatio-
nella gäster, säger Jacobsson. Hitta 
ert unika erbjudande och skapa 
reseanledningar under höst och vår 
så kan vi hjälpa er med marknads-
föring på vår hemsida och i e-post-
utskick. 
Destination Gotland har uppar-
betat ett samarbete med Nordic 
Marketing, en digital plattform med 
turismmarknadsföring som speci-
alitet. De har fokus på tyska rese-
arrangörer där för tillfället, enligt 
Inger Harlevi, 500 av dem erbjuder 
resor till Sverige.
Vi pratar matchmaking mellan de-
stinationer och researrangörer från 
Tyskland, Nederländerna, Schweiz, 
Österrike och Belgien. 

– Vi är i slutfasen för att de ska 
börja marknadsföra oss, säger Inger 
Harlevi.
  Så här går det till: Destination 

Gotland skickar in sina upparbe-
tade samarbeten med gotländska 
besöksnäringsföretag till Nordic 
Marketing som marknadsför –för-
hoppningsvis börjar det då hända 
grejer i de gotländska företagens 
orderböcker. 

– Vi tror på en internationell mark-
nad. Det kom en pandemi och ett 
krig i Ukraina emellan, men vi är 
tillbaka på 2019-års nivåer, säger 
Adam Jacobsson.

Marknadsför och sälj - en konst som kostar



Pernilla Swenson och Linus 
Atterby från Almi tog med sig ett 
effektivt ekonomiskt verktyg till 
Kajutan. 

– Vi jobbar i ett program som gör 
om siffror och poster så det visuellt 
ger företagen en tydligt överblick 
över sina poster och kostnader, 
säger Pernilla Swenson.

Förflyttningen från det traditionella 
Excell-arket till det för ögat mer 
aptitliga programmet är lockande – 
och inte särskilt svårt enligt Linus.
– Alla klarar av det här. Man kan se 
tiden mellan utskickad faktura och 
betald faktura och utifrån historiska 
data kan vi göra simuleringar över 
hur olika insatser påverkar resulta-
tet.

För att förstå hur företagets ekono-
mi är kopplat till en affärsmodell 
kan Almis utbildningar i ”Din affär” 
och ”Visualisera din affär” vara en 

bra hjälp. Coachande och pedago-
giskt utan krav på förkunskap får 
företagarna en ökad förståelse för 
företagets ekonomi. 
Det ingår även tips för hur bäst 

undvika risker eller att trampa snett 
i sin bokföring.
– Det kostar ingenting, vi kommer 
ut till er eller också är ni alltid väl-
komna till oss, hälsar Pernilla. 

Vi har fått frågor om att dela kontaktuppgifter 
mellan er som är med i utbildningen. Härligt ju, 
om ni vill snacka och hålla kontakt mellan våra 
träffar.
Men vi kan inte sprida dina kontaktuppgifter 
utan ditt medgivande.
Vi har ett snyggt litet excel-ark med företag, 

namn, e-postadress och telefonnummer.
Är det okej att vi skickar ut det till er? 

Vi behöver svar från alla – ja eller nej – se-
nast 19 december.
Mejla: fredrik@gotlandsbesoksnaring.se 
Eller: roger@gotlandsbesoksnaring.se

Får vi dela dina kontaktuppgifter?

Förståelse och ekonomisk överblick

Om du inte redan gjort det - kom ihåg att 
boka in ett Buddysamtal mellan nu och 16 
januari.

Frågeställning för samtalet är: Hur skulle du 
önska att den framtida gästen från en annan 
marknad bokar och betalar sin upplevelse hos 
dig?

Föreslår att ni följer den här samtalsstrukturen:
- hej och småprat (5 minuter)
- incheckning, till exempel med den här frå-

gan: ”Vad önskar du få ut av dagens samtal?” 
(5 minuter).
- presentation av tankar utifrån en frågeställ-
ning. (5 minuter presentation + 5 minuter 
feedback per person. Sammanlagt 20 minuter)
- utcheckning, till exempel med den här frå-
gan: ”Vad tar du med dig härifrån i dag?”

Sammanlagt tar samtalet ca 35 minuter 

Lycka till, det här brukar bli sköna samtal inspi-
rerande för båda parter.

KOM I HÅG - BOKA DIN BUDDY

Vi uppmuntrar dig till att skriva klart din 
story som du påbörjade under träffen i 
Kajutan. 

Kommer du ihåg de fyra stegen: Ge berättel-
sen ett varför, fundera på Gotlands DNA och 
tillsammanskapet på ön, ge din berättelse en 
protagonist (alltså, vem får vi följa i din berät-
telse) och sist men inte minst – vem är det som 
ska lyssna på din berättelse?

Spännande grejer som hjälper oss att titta inåt 
för att blicka utåt, spana på syfte och samman-
hang, hur människor av kött och blod skapar 
relationer med andra människor och hur vi vill 
att den person vi vill nå ska känna och förstå.

Lycka till, vänta inte på att inspirationen ska 
komma, den brukar göra det när man väl 
sätter sig till ro med penna och block. Gör som 
japanerna säger: ”Ramla sju gånger och res dig 
åtta”.

KOM I HÅG - SKRIV DIN STORY

HÅLL UT! 
Nästa gång träffas 
vi på Strand Hotel

Träff 3: 16 januari, 2023, 09.00-16.00
Prissättning & sälj. Vad vi ska göra och hur vi ska sälja det. 
Förstå intäktsströmmar, skillnaden att arbeta med agenter eller 
sälja själv. Tittar på hur tydliga teman påverkar genomslaget.
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