
Norra Europas mest hållbara 
och attraktiva resmål
- och vägen dit.
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Gotland har under lång tid varit ett favoritresmål för många svenskar, och även för allt fler utländska besökare. De senaste 
åren har människors resvanor ändrats, man har gjort fler resor per år och istället stannat kortare tid på varje plats. Pandemin 
som lamslog Sverige och världen 2020 har ändrat det beteendet. Under ett års tid avstod människor helt från att resa, för att
under 2021 så smått börja röra sig igen, till en början i närområdet där ordet ”hemester” har sett dagens ljus. Besökarnas 
resebeteenden har förändrats under pandemin och stanntiden förlängs.

Hur påverkar det Gotland? Kommer det att förbli så eller kommer saker så sakteligen att återgå till det normala? Och hur 
behöver GFB agera för att ge medlemmarna bästa möjliga stöd i omställningen? Det kommer att vara i fokus för GFB:s arbete 
framöver, tillsammans med arbetet att definiera hållbar besöksnäring och hitta verktyg som hjälper medlemsföretag och 
besökare.

Under pandemin har besöksnäringsföretagen tvingats stanna upp, tänka om och ändra kurs. En del påtvingade förändringar 
har visat sig framgångsrika och kommer att kvarstå även när krisen är över. Även 2022 kommer att innebära fortsatta 
utmaningar för den gotländska besöksnäringen, särskilt mötesindustrin. Det kommer att krävas innovativa lösningar och 
kreativa företagare. GFB kommer att ha en viktig roll i återhämtningen och i att hjälpa företagen att se möjligheterna att 
komma stärkta ur krisen. 

GFB:s arbete sker till stor del i projektform där varje projekt är en bit på vägen att nå vår vision. Grunden för allt arbete är en
hållbar utveckling av besöksnäringen på Gotland. Tillsammans med uppdraget att företräda medlemmar är det GFB:s
kärnuppdrag.



GFB:s uppdrag 2022-2023

• Implementera Besöksnäringsstrategin

• Leda och samordna projekt kopplade till Besöksnäringsstrategin

• Stötta företagen i sitt omställningsarbete för en hållbar besöksnäring

• Öka antalet medlemmar i GFB

• Öka antalet partners till GCB

• Arbeta för en hållbar finansiering

• Förstärka GFB:s roll som den samlande kraften för besöksnäringen på 
Gotland

• Driva på gentemot myndigheter för att skapa förutsättning för 
besöksnäringsföretag att växa och att respektive förvaltning tar ett
större ansvar

• Arbeta för att höja kvaliteten inom besöksnäringen

• Skapa marknadsaktiviteter som driver destinationsutveckling



Fokusområden 2022-2023
• Hållbar Besöksnäring

• Arbeta för att hitta rätt standard och mätinstrument.
• Arbeta för att få medlemmar och företag att jobba med samma

verktyg och målbild.
• Kommunicera enhetligt gentemot besökare

• Kompetensförsörjning
• Arbeta med att locka fler människor till besöksnäringen, samt

arbeta med företagen för att stärka dem som arbetsgivare

• Statistik

• Samla och kommunicera relevant statistik som belyser
besöksnäringens betydelse.

• Titta på möjligheten att ta fram en årlig rapport, “Gotland I siffror”

• Fler medlemmar I GFB, fler partners I Convention Bureau

• Påverkansarbete

• Destinationsmarknadsföring
• Skapa ett tydligt årshjul där GFB:s insatser under året framgår och

utifrån detta skapa material kontinuerligt under året. Uppmana
medlemmar att dela samma material så att Gotland blir synligt.

• Arbeta nära Destination Gotland och I den mån det är möjligt
använda samma budskap och material.



Projekt



Implementering Besöksnäringsstrategi 2.0

2022-01-01 – 2023-12-31

En attraktiv destination året om

Hållbar besöksnäring
Tematiska områden, Mat & dryck, Outdoor, Natur & kultur
Besöksstråk
Affärs och destinationsutveckling
Samordnad marknadsföring
Samverkan RG, GFB

Totalt 1,2 milj/år
300’ RG extra stöd
300’ GFB
600’ 1:1 medel



Gotland efter Corona

2021-01-01 – 2023-04-30

En starkare besöksnäring efter Corona

En projektledare 100%, en kommunikatör 20%

Tillväxtverket (ERUF) 2,5 milj
RG 1:1 medel 2,5 milj

Totalt 5 miljoner fördelat enligt följande:
2021: 1,5 milj
2022: 2,5 milj
2023: 1 milj



Digital hybridlösning för Gotland

2020-11-01 – 2022-07-15

En projektledare 100 %

Regionala strukturfondsprogrammet Småland och 
öarna, 

Syftar till att ställa om mötesindustrin på Gotland till 
hybridmöten. Erbjuda bra möten på alla nivåer.

Totalt 4,3 miljoner 
2020:  130 000
2021: 3 000 000
2022: 1 170 000



Gotland International

2021-09-01 – 2023-08-31
Fler utländska besökare - året om

Arbeta för att gotländska
besöksnäringsföretag ska bli bättre på att
attrahera och ta emot utländska besökare. 
Tematiska områden, Mat & dryck, Outdoor, 
Natur & kultur

Syndligöra Gotland på utländska marknader

Budget 
2022: 2 215 000
2023: 1 210 000



Aktiviteter 2022 



Aktiviteter i korthet 



Medlemmarna vill att GFB arbetar för en gemensam 
marknadsföring av Gotland, det har blivit extra tydligt 
under pandemin. Trycket från medlemmarna gör att GFB 
behöver fundera över sin roll kopplat till marknadsföring 
framöver. 
Planen är att göra ett årshjul i tre nivårer som bygger på 
aktiviteter under året, GFB:s insatser och vad 
medlemmar själva kan göra kopplat till aktiviteterna. 
Under 2022 produceras magasinet Gotland 2022 genom 
att återanvända tidigare material.  
Mässgruppen är vilande men diskussion pågår om hur vi 
säljer Gotland tillsammans och hur vi kan marknadsföra 
oss gemensamt ur ett bredare perspektiv, exempelvis ett 
marknadsutskott inom GFB. Det behöver också innefatta 
traveltrade och det internationella perspektivet, i dialog 
med regionen, DG och andra som agerar på den 
internationella marknaden.

Destinationsmarknadsföring



Transporter

Transporter till och från Gotland har alltid varit en 
viktig och avgörande punkt för utvecklingen av 
besöksnäringen. Goda flyg- och färjeförbindelser är 
av yttersta vikt för att Gotland ska utvecklas som 
resmål. 

Inför kommande färjeupphandling står GFB bakom de 
Gotländska ståndpunkterna. Vår ingång är att GFB 
behöver vara drivande för att det skapas incitament 
för låga priser eftersom vi vet att låga priser möjliggör 
för fler att åka hit.

För möjligheten att attrahera fler besökare behöver 
Gotland flera flygbolag som trafikerar Visby med 
knytpunkter på flera ställen, dessutom med 
transitmöjligheter till ytterligare fler.

GFB sitter med i Trafikrådet där viktiga 
infrastrukturfrågor drivs. 



Convention Bureau
Gotland Convention Bureau har fortsatt två 
personer anställda, varav en person finansieras 
av mötesnäringen och en av Region Gotland.

Projektet ”Hybridmöten på Gotland” avslutas i 
juli 2022. Då bedöms den ordinarie 
verksamheten vara igång igen.

Under tiden som stora kongresser fortsatt har 
långa ledtider och många har flyttats fram så 
kommer GCB även att kunna lägga viss 
bearbetningstid på evenemang och 
återkommande stora möten. 

Utöver arbetet inom Convention Bureau ser 
GFB över hur arbetet med möten och 
konferenser kan komma att se ut framåt.



Kryssning

Tillsammans med Visby Centrum och Region Gotland 
är GFB delaktiga i arbetet med kryssningsbesökare. 
Vår roll inom kryssningsturism att ge förutsättningar 
för affärsutveckling och innovation kopplat till 
kryssning, men också att arbeta för att förbättra 
mottagandet för kryssningsbesökarna. Det finns stora 
förbättringar att göra kopplat till säkerhet och 
mottagande på kajen.

Visby Centrum har en ledande roll men GFB behöver 
vara fortsatt aktiva. I det arbetet innebär bland annat 
att arbeta med visningsresor för kryssningsrederier, 
samt samarbeta med bussbolag så att större del av 
Gotland ser möjligheter kopplat till 
kryssningsindustrin.

Arbeta för att infrastrukturen och välkomnandet på 
kajen ska förbättras.

Tydliggöra statistik kopplat till kryssning.


