
Inspiration från 
norr gav insikter  

Byggstenarna börjar falla på plats. 
Internationell prissättning i kanaler som säljer, paket som lockar  och inte minst insikten om kraften i 

att samskapa. Det puttrade rejält i grytorna när Gotland International Academy träffades 
i Bryggarsalen. Inte minst tack vare inspiration från de djupa skogarma i norr där Marcus Eldh skapat 
en besöksanledning som bjuder på unika upplevelser och dessutom bidrar till naturens bevarande.
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För flera av deltagarna i Gotland 
International Academy blev 
den tredje utbildningsträffen 
den mest konkreta där teori och 
kunskap kom till praktisk använd-
ning. 

Huvudrubrikerna för dagen var pris-
sättning och sälj, vad ska göras och 
hur ska det säljas samt förstå hur 
intäktsströmmarna påverkas av att 
arbeta med agenter eller sälja själv.
En av nyckelfrågorna; hur ska kun-
derna hitta oss?
  – När ni går hem i dag kommer ni 
inte ha med er ett facit eller färdiga 
lösningar, men förhoppningsvis har 
ni fått idéer och inspiration, säger 
Barbro Trum, en av processledarna 
för Gotland International Academy.

Några ögonöppnande idéer kom 
från Marcus Eldh, (bilden) grundare 
av aktivitetsföretaget WildSweden: 
stick ut, sätt knorr, 
bli unik, skapa his-
nande paket mot 
smala målgrupper 
och var äkta med 
det du erbjuder är 
några av hans tips.
Men mer om det 
senare.

Barbro Trum, fena på intäktsoptime-
ring, paketering och sälj av upple-
velser och bra på hur man optimerar 
produkter mot olika målgrupper 
höll i taktpinnen. Ett tema för dagen 
var att titta på hur man kan skapa 
hållbar ökad lönsamhet på sikt, göra 

mer med det som redan finns på 
anläggningen, i restaurangen eller 
på hotellet. Alltså - varför uppfinna 
hjulet som redan finns?
  – Nyttja dina resurser på bästa 
sätt, säger Barbro. Fundera på hur 
du kan använda det du redan har, 
det får inte bli onödigt resurs- eller 
kostnadskrävande. Paketera mot en 
speciell målgrupp, ditt tema eller 
paket måste rubriceras på ett lock-
ande sätt och kommuniceras med 
härliga bilder.

Prissättning är en svår konst. Många 
faktorer påverkar slutpriset till kund, 
till exempel hur pengarna flödar i 
ett system av agenter och reseby-
råer, sätta fast pris eller nettopris, 
provision eller differentierade priser. 

Timing och perspektiv spelar också 
in.
– Konceptet traveltrade och att 
jobba med tyska resebyråer var nytt 
för mig. Intressant, säger Gustav 
Körnsberg, Vidhave. Jag har förstått 
konceptet att jobba provisions-
inriktat och att beroende på hur 
gästerna hittar och bokar mig kan 
provisionen sjunka.

Analysera historiken säger Barbro, 
försök även förutspå vad som kan 
hända i framtiden för att bygga en 
strategi för olika prissegment.
  – Det är värt att lägga tid på att se 
helheten för att optimera intäkter-
na. Det kan handla om att ha koll på 
dina konkurrenter men också ha koll 
på annat som händer runt om på 

ön eller längre bort som kan påver-
ka din prissättning, säger hon och 
fortsätter:
  – Inte minst viktig är att ni säker-
ställer att företagets visioner och 
mål följs.
  Fingertoppskänsla och stora öron 
är bra – lyssna på gästerna, se hur 
de reagerar, be om recensioner. Det 
går att höja värdet på produkten 
genom att paketera smart, eller bara 
annorlunda, menar hon.

Bra exempel på just det kom från de 
norrländska skogarna:
– När vi frågar våra gäster varför de 
valde oss säger de ofta att vi har 
samma värderingar som dem. De 
upplever att vi har hjärtat på samma 
ställe, säger Marcus Eldh, grund-

are av företaget WildSweden, en 
naturnära aktivitetsarrangör i norra 
Sverige.

Med lyhördhet, hjärta samt modet 
att sticka ut hakan tillsammans med 
en stark inre tro på sin produkt, har 
han skapat en besöksanledning som 
bjuder på unika upplevelser och kan 
bidra till naturens bevarande. 

Det började med att Marcus Eldh 
funderade på vad en älg och en 
orangutang har gemensamt. Vid en 
första anblick kanske inte så myck-
et, men för Marcus blev dessa djur 
början på en resa som gjort honom 
till en global röst för bevarandet av 
vilda djur – och en framgångsrik 
affärsman i aktivitetsbranschen.

Barbro Trum höll i 
taktpinnen för 

den tredje  
utbildningsträffen.



samma produkter som du och erbjud 
dem ditt paket. Det är lättare att sälja 
till en arrangör som har Sverige och 
liknande erbjudanden som dina i sin 
portfölj.

Han berättar att en tredjedel av Wild-
Swedens paket säljs via researrangö-
rer, lika många bokar direkt på hans 
hemsida, som de hittat efter att först 
besökt en internationell resear- 
rangörs hemsida.
Han beskriver sin strategi i tre steg:
1) Vem vill jag nå, (hur ser min kund 
ut)?
2) Hur når jag ut, (internationell 
arrangör)
3) Prissättning, (lägg på 20 procent)

Läs Marcus blogg där han delar 
tankar och erfarenheter.

– Vi vill utbilda folk, lyfta fram 
det positiva och sprida vet-
skap om att vår verksamhet 
bidrar till att bevara naturen. 
Vi tror att om man hört eller 
sett ett vilt djur blir man en 
ambassadör för djuret och 
naturen.
  Med lokala leverantörer och ett 
genuint lokalt engagemang ar-
rangerar WildSweden paketresor 
som ”Bäversafari i Skinnskatteberg”, 
”Skogsretreat med yoga och vargyl”, 
fågelfotografering och mycket mer.
  – Vill du garanterat se en älg så 

betala 150 kronor på Kolmår-
den, vill du ha en äkta natur-
nära och stark upplevelse, 
och kanske se en älg, kostar 
det 1 500 hos oss, säger 
Marcus.

WildSweden nämns som ett 
fint exempel på att natur kan gene-
rera inkomster för landsbygden och 
att vilda djur är värda mer levande 
än döda. Turism betyder inkomster 
och Marcus Eldh har fått sitt företag 
att växa genom att inte tumma på 
hållbarhet – och med framgångsrik 

marknadsföring i digitala kanaler.
Han når inte ut till en internationell 
målgrupp, utan olika målgrupper på 
en internationell marknad.

– I stället för att åka till mässor 
samarbetar jag med researrangörer, 
jag har ett tjugotal internationella 
arrangörer som kunder. De expone-
rar mig och gör mina paket säljbara 
och tillgängliga, säger han. 
Hur hittade du de här researrang-
örerna?
– Ett tips är att googla researrang-
örer som marknadsför ungefär 

Att kalla det mediauppbåd är 
väl att ta i. Men det fanns ett 
medialt intresse när Gotland 
International Academy träffades 
i Bryggarsalen på Mellangatan i 
Visby. 
  Radio Gotland skickade Marie 
Winarve, helagotland.se/Got-
lands Tidningars man på plats 
var Jonas Bäckstäde och från 
Gotlands Allehanda kom Anna 
Ekeroth.

  Cristina Jardim Ribeiro, Nina 
Schultes och Patrik Björkander 
turades om att bli intervjuade. 
Redigt och rakt svarade de på 
frågor om utbildningen – men 
också om de höjda färjepriserna 
som skapar nya utmaningar för 
besöksnäringen. Bra jobbat och 
fina ambassadörer för en viktig 
näring.
Även Fredrik Broman fick ett 
förklarande ord med i laget. 

Gotlands samlade 
mediakår på plats

En älg

Foto: Jacob Wallin
Radio Gotland, 

GA och GT 
rapporterade

https://www.marcuseldh.se/min-blogg
https://sverigesradio.se/artikel/sa-kan-besoksnaringen-bli-battre-pa-att-locka-utlandska-turister


Samskapandet mellan 
lokala besöksnäringsfö-
retag behöver struktu-
reras, det var samtliga i 
Bryggarsalen eniga om. 
 
Vem är leverantör och 
vem är produktsamord-
nare? Hur ska avtalen 
formuleras? Under träffen 
togs steg för att få ihop 
den ekvationen.
Elin Gardell, Stelor: 
– Jag fick med mig nya 
kontakter vilket är stort 
och viktigt för mig efter-
som jag är relativt ny i den 
här världen. Fick också 
med mig det här med 
konceptresor och pakete-
ring, att det kan ge oss en 
möjlighet att bli lite skar-
pare i våra erbjudanden.

Vilka möjligheter ser du 
för Stelor att erbjuda 
unika paket och teman?
– Att våra gäster inte bara 
går runt i en hage utan på 
riktigt kommer nära bon-
den, djuren och naturen. 
– Tror vi lätt blir hemma-
blinda och skulle kunna 
hitta lite mer i det exotiska 

som Gotland faktiskt har 
att erbjuda, fyller Gustav 
Körnsberg i.

Vilken säsong utanför 
sommaren ser ni mest 
potential i?
– Vi jobbar jättemycket 
med hösten för att det 
inte ska finnas några hål 
mellan sommar och nyår 
i princip. I fjol öppnade vi 
i april vilket var en månad 
tidigare än vanligt, vi får 
se om vi kan göra det i år 
också, säger Elin.
– Vi jobbar mycket med 
månaden maj för att fylla 
konferensschemat med 
aktiviteter, säger Gustav.

Skulle ni två kunna hitta 
samarbeten?

– Definitivt, säger Gustav. 
Våra restauranger är olika 
nischade och tillsammans 
kan vi ge besökarna en fin 
upplevelse, på annorlunda 
sätt.
Vad ser du mest fram 
emot i den fortsatta 
utbildningen?
– Jag tror vi behöver jobba 
mer med samverkan, typ 
det vi gjorde i dag. Det 

nätverk som byggs här 
kan skapa affärer för oss. 
Jag skulle vilja ha en after 
work med det här gänget. 

– Kan vi identifiera vilka 
behov vi har kan man 
säga; ”det här behöver jag 
hjälp med”, och då tror jag 
den här gruppen kan vara 
väldigt värdefull, säger 
Elin.

Strategi för drömmar

Att mäta nyckeltal, KPI, be-
läggningsgrad eller antal 
sålda middagar är en värdefull 
ledstång för att inte tappa rikt-
ning i sin kundresa – som har 
flera dimensioner. 
De olika faserna då gästen dröm-
mer – planerar – bokar – upple-
ver – och slutligen minns sin resa, 
kräver var för sig genomtänkta 
strategier.
– I drömma-fasen söker gästen 
information och jag kan rekom-
mendera att ni lär er hur Google 
fungerar, säger Barbro Trum.

Även i planerarfasen är det 
viktigt med en digital synlighet. 

En kund sägs besöka mellan 30 
och 50 olika sajter för att jämföra 
innan resväskan plockas fram.
  – Här blir recensioner från 
tidigare besökare en viktig källa, 
uppmuntra gästerna att ge er 
omdömen, gör dem synliga och 
använd dem, säger Trum.

I boka-fasen kan försäljning, och 
inte minst merförsäljning, börja:
– Ge kunden möjlighet att välja 
bland era produkter, exponera 
era tilläggspaket och målgrupp-
sanpassade erbjudanden, säger 
Barbro och visar exempel på 
fantasifulla förslag på hur det går 
att tjäna pengar genom att locka 

gästen till merköp.
  Det höjdes röster i lokalen för 
att merförsäljning kan upplevas 
som påträngande och aggressiv.
    – Sälj bara sånt som känns 
äkta, analysera vilka produkter 
du kan erbjuda som merförsälj-
ning och var i resecykeln du ska 
erbjuda dem. 
 
Barbro Trum tryckte på hur vik-
tigt det är att behålla kontakten 
med sina kunder:
  – Ha en plan för det, premiera 
dem med erbjudanden när de 
checkar ut, vårda relationen med 
nyhetsbrev eller e-post och an-
vänd dina sociala kanaler.

Samskapande och 
nätverk med struktur 



Den 13 februari träffas vi för det 
fjärde utbildningstillfället. Tack Grå 
Gåsen som står för värdskapet – och 
tack för ett generöst erbjudande till 
deltagarna som har långt att resa. 
Cecilia Westerholm Beer säger: 
  – De som vil kan komma och sova 
kvällen innan för att slippa åka 
hemifrån så tidigt. För 400 kronor 

ingår lakan, städning och en enkel 
frukost.
  Nappar du på erbjudandet mejla 
Cecilia cecilia@gragasen.se senast 6 
februari.
  På schemat för träffen står mark-
nadsföring & kommunikation. Vi 
lägger fokus på praktisk digital 
kommunikation, ger tips på hur du 

kan bygga relationer med din kund 
och hur man marknadsför i sociala 
medier. 

Vad: Gotland International Acade-
my träff #4
När: Måndag 13 februari, 09.00-
16.00
Var: Grå Gåsen, Burgsvik.

Nästa gång möts 
vi på Grå Gåsen

Om du inte redan gjort det - kom ihåg att 
boka in ett Buddysamtal.
Vi rekommenderar varmt att ta chansen till 
utbyte med din buddy. Ni som var med i Bryg-
garsalen hörde Cecilia och Joachim vittna om 
hur värdefullt de tyckte det var.
 
u Här några förslag på frågor ni kan ha som 
utgångspunkt:
u Hur vill du prioritera för att gå mot interna-

tionell marknad? 
u Vill du vara produktsamordnare eller leve-
rantör?
u Vill du ta hjälp av Travel trade? 
u Vad tänker du att du behöver mer av för att 
kunna sälja internationellt?

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

Du har möjlighet att boka två 
tillfällen à 45 minuter. Digitalt på 
Zoom. Bokas per e-post med den 
av coacherna du vill träffa. Av- och 
ombokning senast 24 timmar 
innan.  
Vid det här laget känner du Barbro, 
Johanna och Anna ganska hyggligt, 
eller hur?
Här en  kortkort beskrivningar av de-
ras spetskompetenser, så du vet vem att välja.

ANNA LINTON
Stor kunskap i koncept-utveckling, upplevel-
sedesign, storytelling och digital kommunika-
tion. 
E-post: anna@annalinton.se
Telefon: 070-390 53 35

BARBRO TRUM
Superkoll på hur du optimerar dina produkter 

mot olika målgrupper vid olika tillfällen för 
ökad lönsamhet. 
E-post: barbro@bytrum.se
Telefon: 070-476 67 33

JOHANNA SKANTZE
Hjälper dig att skapa en företagskultur som 
går i linje med det ni säger att ni är och gör. 
E-post: johanna@johannaskantze.com 
Telefon: 070-692 45 42

KOM I HÅG - BOKA DIN COACH

mailto:cecilia%40gragasen.se?subject=cecilia%40gragasen.se
mailto:anna%40annalinton.se?subject=anna%40annalinton.se
mailto:barbro%40bytrum.se%20?subject=barbro%40bytrum.se
mailto:johanna%40johannaskantze.com?subject=johanna%40johannaskantze.com

