TEMA FINLAND

Utbildningsträff # 5

Vi inledde kunskapsresan i Tyskland, tog svängen över Danmark, via Norge
hamnade i vår egen världsarvsstad Visby för att sätta punkt i Finland.
Likt andra resor gav den här perspektiv, kunskap och förståelse.

– Vårt uppdrag är att
jämna ut säsongerna,
för att göra det måste
vi förstå vår målgrupp
så vi vet vad, och hur,
vi kan erbjuda våra
besökare rätt upplevelse, säger Fredrik
Broman, Gotland International Academy.
Kunskapshöjning har
varit målet, vägen dit
blev en femstegsraket
av digitala utbildningsträffar. Den femte och sista
bjöd på kunskapsdelning med Thomas Junell, som
med sin breda bakgrund och erfarenhet från både
den finska och svenska resebranschen gav deltagarna flera användbara insikter.
Finland har både likheter och skillnader med Sverige.
– Vi är en god granne med Sverige men det finns
ju också en kärleksfull rivalitet oss emellan, titta på
ishockeyn till exempel. Enligt undersökningar är vi
världens lyckligaste land, för femte året i rad.
– Om det beror på alla sjöar eller våra tre miljoner
bastur eller allt kaffe vi dricker låter jag vara osagt.
Finland är ett avlångt glesbefolkat land, 2 300

kilometer från norr till
söder, en stor del av
befolkningen är koncentrerad till de södra
delarna. Tvåspråkigt
där invånarna har en
naturlig närhet till
vatten.
– Kanske bra att komma ihåg när vi pratar
om Gotland. Kännedomen om Sverige
är ganska hög, man
följer kultur- och samhällsfrågor men ur ett besöksnäringsperspektiv är kännedomen tunn, säger
Thomas Junell.
– Man känner relativt väl till Gotland, men det finns
mycket att jobba på för er för att öka kännedomen.
Hur ser årscykeln för den finske resenären ut?
– Ganska lik de andra nordiska länderna. Mycket
hängs upp på skolåret, helger och högtider. Sommarsäsongen är den stora reseperioden, men även
skidsemester i februari och mars. Korta semesterresor till närliggande städer finns också.
Han säger att resorna till Sverige sprids ut ganska
jämnt över året, resor till Gotland sker mest under
juni och juli.

När funderar
den finske resenären över
sin semester
och vilken
information
behöver de?
– Planeringscykeln har blivit
kortare men
det hänger
ihop med
vilken typ av
semester det
handlar om.
Sommarplaneringen börjar efter den stora resemässan Matkamässan i januari, men de egentliga bokningarna
sker väldigt nära semestern, fram till 15 juni. Efter
det handlar det mer om spontanbokningar.
– Vi är vana att åka till Sverige, för många var det
den första utlandsresan man gjorde. Man är trygg
med att boka resor till Sverige.
Vad vill den finske gästen uppleva på semester?
– Kulturupplevelser, stadsupplevelser. Naturen är
intressant också, här har Gotland en fördel eftersom ni har en helt unik naturupplevelse att erbjuda. Det är en styrka för Gotland.
Hur reser den finske resenären?
– Vi har en lång tradition av färjeresor men man
har mer och mer gått över till att flyga. Av tidsskäl

inte minst. Det är
relativt enkelt att
resa till Gotland
året om. Vi har ju
direktkryssningar
till Gotland, vilket
inte genererar
övernattningar
för er däremot
stora passagerarvolymer.
Reser de på
egen hand eller
bokar de paket?
– Finländaren är
bekväma med att göra sina bokningar själv. Man
bokar mycket online, speciellt när det handlar om
val av boende.
– Vi är inte lika beroende av en arrangör eller agent
som till exempel tyskarna är. Men man använder
de stora bokningsportalerna snarare än boka direkt hos den lokala anläggningen.
Hur vill den finske gästen bo?
– Målgruppsundersökningar visar att 75 procent
föredrar hotell, 11 procent camping och under 5
procent stugor. Tittar man på hur det finska boendet på Gotland ser ut ligger hotellbokningar på 50
procent.
–De som kommer med färja och har bil kombinerar
ofta sin semester med andra orter i Sverige och
kan därför välja att bo på campingar.

Stad eller land – vad
föredras?
– Vi är ett urbant folk
som bor i ganska
tätbefolkade områden
så viljan att göra stadssemestrar är stor, men
med det sagt vill man
även ha kombinationen stad och land.
Man är ganska mångsidig, vill koppla av
och njuta, att uppleva
saker är viktigt liksom
mat och dryck. Ofta
nämns shopping som en viktig del av semesterupplevelsen – kom då ihåg att det inte handlar om att
packa bilen full med gods, utan hellre designprodukter och hantverk kopplat till Gotland.
Hur intresserad är den finske gästen av världsarvet?
– Världsarvet Visby
är en attraktion att
lyfta fram. Staden
innanför ringmuren
upplevs som något
väldigt annorlunda
och intressant.
Konferensresor, är det stort och vad vill de då
göra?
– Inte helt lätt för Gotland att konkurrera i det seg-

mentet. Många konferenser genomförs
under en tid på året
då transporten blir
en faktor. Gotland
konkurrerar då med
centraleuropeiska
konferensorter och
inte minst Estland
som flyttat fram
positionerna med
väldigt bra priser.
I vilken utsträckning är hållbarhet
en parameter när finländaren väljer resmål?
– Vi har inte lika mycket flygskam i Finland som i
Sverige. Medvetenheten ökar, många säger att de
tagit, eller vill ta hänsyn, till miljön...men när det
kommer till kritan är det andra faktorer som avgör.
Thomas Junell säger att Gotlands konkurrenter är
många och att finsk hemester tagit en position.
Han trycker på vikten av kommunikation och
marknadsföringsinsatser för att synas på den finska
marknaden. Rosor, ruiner och raukar är starka gotländska attraktioner.
– Ta inte bort de kända argumenten men bygg
på med andra attraktioner och sevärdheter, visa
mångsidigheten ni har i kultur, design och matkultur. Intresset för mat och dryck har ökat enormt de
senaste åren. Närproducerat och småskaligt ligger
helt rätt i tiden.

Lyft fram den unika naturen

Vilken # ska vi använda för att tränga igenom?
– Tänk på språket, #gotlandi till exempel. Men tänk
på att koppla # till det specifika ni har att erbjuda.
Tänk på att i era egna kanaler eller hemsidor ha en
kort information på finska, som ni kan peka till mer
omfattande information på svenska.
Användandet av sociala medier växer i Finland –
instagram och youtube är de starkaste kanalerna,
facebook har halkat efter (populärast i den lite
äldre målgruppen).
– Det är viktigt att tänka på var man ska synas och
på vilket sätt man vill synas, vilka egna budskap
man vill ta ut till den finska marknaden. Tänk influencers, pressresor och samarbeten med researrangörerna.

Thomas Junells finska tips

ter dalat en aning, vilket hänger samman med att
det då bara fanns flyg eller färja att resa till Gotland
med. När kryssningslinjerna stärktes tappade flyget
och antalet gästnätter sjönk.

Hur ser möjligheterna att locka finska gäster
under perioden september – april ut?
– Det finns en potential att sträcka ut säsongen,
men det ni erbjuder måste motsvara förväntHur attraherar vi kryssningsgästerna att komma ningarna man har på destinationen den specifika
säsongen. Det blir en annan upplevelse i septemtillbaka för att stanna lite längre?
ber, det behöver ni vara tydliga med och att sprida
– Det finns en potential i att försöka få kryssningsut reseanledningarna över hela ön kan hjälpa den
gästerna komma tillbaka för att uppleva Gotland
gotländska besöksnäringen. Påsk är en tänkbar pepå riktigt. Några kommer gärna tillbaka medan
andra vill uppleva nya platser hela tiden. Tittar vi på riod, men utan direktflyg uppstår ett hinder eftersom de andra resealternativen tar längre tid.
statistiken från 2008 så har antalet finska gästnät-

En smart verktygslåda
Anna Westberg berättade om hur verktygslådan på gotland.com fungerar och hur besöksnäringsföretagen kan använda verktyget.
För att synas, vad gör man då?

– Registrerar sig i vår verktygslåda det är enkelt.
Själva motorn är att visa upp ditt företag genom att lägga upp evenemang man genomför
för att hamna i våra guider som vi pushar för.

n Skapa synlighet, arbeta tillsammans för att bli
tydliga och starka.
n Lyft hela destinationen Gotland som mål för
semesterresan, därefter
får ni samarbeta eller
konkurrera om gästerna.
n Bli kontinuerliga och
långsiktiga i er kommunikation. Påminn år efter
år att Gotland är ett fint semestermål – det är ett
maratonlopp att bygga attraktion.
n Ta fram konkreta argument. Sverige är lätt att

välja för finländaren,
men ni måste berätta
konkret vad som finns
att göra och uppleva på
Gotland.
n Förstärk era styrkor
och ta fram nya reseanledningar inom design,
kultur, aktiviteter. Gärna
lite udda aktiviteter, det
tycker finländarna om.
n Glöm inte bort att försöka få kryssningsgästerna att känna sig välkomna tillbaka – gärna under
off-season då det finns jättemycket att göra på ön.

Röster från deltagarna
Nicole Caspár, Bergmancenter:
– Det har varit intressant att träffa andra på det
här sättet, jag ser fram mot att förhoppningsvis
träffas igen i höst.
Pernilla Swensson, Almi:
– Vi har är mycket att göra, alla behöver hjälpas
åt och vara lyhörda för att gå åt samma hål, Almi,
GFB, Region Gotland..inte bara de enskilda företagen. Vi har ett jobb att göra med den digitala
kunskapen. Vi på Almi måste synka våra utbild-

ningar med andra aktörer. Vi har resurser och
pengar att använda för att utveckla företagen.
Niclas Bylund, Hansa Event:
– Hyperpositivt att det varit ett stort engagemang vilket jag tror ger branschen en högre
lägstanivå. Vi skulle behöva ett destinationsbolag agerar mot marknaden. Arbetet har blivit
mycket bättre de senaste åren. Vi har många
småföretag som saknar resurser att ensamma
bli starka mot en internationell marknad.

