
Agenda styrgruppsmöte GCN  

1. Utvärdering av säsongen 2019 

2. Underlag för beslut om framtida verksamhet i nätverket 

3. Eventuellt beslut om framtida organisering 

4. Övriga frågor 

 
2019-10-14 



Arbete med GCN sep-nov 2019 

 

• September 
Intervjuer med näringslivet - 19 personer/15 företag och organisationer 
Utvärdering säsong 2019 
Reflexioner kring GCN och framtid 
    

• Oktober  
Styrgruppsmöte den 14/10  
Medlemsmöte den 15/10 
   

• November 
Cruise Baltic Conference 14-15/11 

 



Årets säsong 2019 
 

• 98 anlöp av 107 bokade 

• 47 anlöp på nya kajen – 28 i inre hamnen 

• 43 olika kryssningsfartyg 

• Totalt 97 000 passagerare och 37 000 crew 

• 9 st inställda anlöp – orsak blåst – ändrad 
rutt – ostadigt väder i hela regionen 

• Bogserbåten har varit värdefull 
30 st uppdrag 

• 2019 - 135 anlöp bokade 

 



Sammanfattning säsongen 2019 

 

• Allmänt bättre säsong än förra året  

• Färre anlöp som blåste förbi - bogserbåten viktig! 

• Mer positivt input än tidigare från handeln 

• Fler guideuppdrag än förra året 

 

 

 

 

 



Struktur nätverket 

Styrgrupp   

Arbetsgrupper som behandlar följande insatsområden: 

• Infrastruktur och logistik 

• Värdskap – guideutveckling, stadsmiljö, handel, information till kund etc 

• Produktutveckling – inventering av befintliga samt utveckling av nya produktidéer samt besöksmål 
i samarbete med rederier och turoperatörer 

• Marknadsföring & PR externt – Införsäljningsmaterial till industrin, web, produktmanual, broschyrer, videos etc 
Marknadsföring och information internt - Utveckling av intern hemsida Gotland Cruise Network, infomaterial till besökare, 
appar etc.  



Input infrastruktur och logistik 
Kajen 

• Bättre styrning av flöden på kajen och bättre skyltning när det gäller shuttle bussar 

• Securitas behöver se över sina rutiner  

• Taxifrågan behöver lösas – för många aktörer - däribland icke seriösa  

• Vissa transportörer får inte  köra in på området om de inte har en bokning (tuk-tuk, cykeltaxi etc) 

• Gångbron mycket kritik – dåligt nyttjad 

Buss 

• Bussfrågan generellt måste lösas till nästa säsong  - tillgång av bussar – shuttle stopp – logistik turbussar 

• Behöver ha ett shuttle stopp vid Söderport om man har två fartyg samtidigt 

• Handikapp buss inte fungerat – ingen som har uppmärksammat – dålig placering 

• Säkerhetsfrågan ej i fokus – behöver se över gångfartsområden 

• Hållbarhets aspekten – bör lägga shuttle stopp så att man kan optimera trafiken – inte belasta Almedalen i samma utsträckning 

• Visby har inte fysisk kapacitet till  exempelvis 7.700 gäster samtidigt – behöver arbeta fram nya lösningar gällande logistik 

 
Övriga reflexioner 

• Som ö har vi en annorlunda konkurrenssituation – inga subventioner när det gäller busstrafik – konkurrenskraftiga i relation till andra destinationer? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Input värdskap  
Allmänt 

• Guidekapacitet inte i paritet med antalet anlöp – guiderna överarbetade 

• Butiker tar inte utländsk valuta – finns ingen växlingsmöjlighet 

• Material – saknar broschyr som kan skickas till fartygen innan man anlöper Visby – ny karta produceras 

• Rabatt till passagerare och crew 

• Arbeta mer med flödesmätningar –så man vet var kunderna är och på så sätt styra kunderna bättre 

 
Toaletter 

• Fler offentliga toaletter än tidigare - fungerat i stan men inte på landsbygden 

• Vilka kriterier finns?  
Kan de ändras?  
Kan det omfatta även övriga Gotland?  

• Vi Behöver ha skälig tillgång till faciliteter 

 
Övrigt 

• Bussparkering behövs för övriga fastlandsbussar som kommer hit (beställningstrafik)  
Det finns totalt 6 platser i Visby idag 

 

 



Input Produkt/destinationsutveckling 

• Fortsatt arbete med produktutveckling med företagen i Visby och på landsbygden  

• Aktivt samarbete med operatörer samt rederier kring kundens behov idag och i framtiden  

• Benchmark med andra destinationer kring turutbud etc. 

• B2B-sidan är viktig i detta sammanhang  - ger en exponeringsmöjlighet för de små företagen 
Man är plötsligt med i en paketeringsmöjlighet där man inte är idag 
 

Exempel på aktörer inom reseindustrin 

• Resebyrån i Antwerpen  

• Shore excursion department på Holland America Line  

• Seascape i Stockhlm 

• Olles bussresor i Vara 

• Bokningsbolaget i Stockholm 

• Anna på Gotland Excursion  
”internt” behov av överblick av relevanta attraktioner/aktörer på ön 



Hållbarhet – hygienfaktor i framtiden 

 

• Rederierna tar idag dessa frågor på största allvar 

• Vi kommer de att behöva välja hållbara alternativ – kunderna kommer att kräva detta i framtiden 

• Östersjön är delikat område – föregångsdestination när det gäller restriktioner kring utsläpp mm 

• Förebyggande åtgärder på destinationer – Cruise Baltic manifest är ett viktigt dokument att börja 
arbeta med – hållbarhetscertifiering av destinationen Gotland (Visby som världsarv) 

• CMP’s kommersiella mål behöver balanseras så att man att man inte äventyrar leveransen eller 
sliter ut destinationen 

 



Input från näringslivet kring GCN  
 

• Avgörande för framtida utveckling att det finns en gemensam plattform samt samordning och organisation av kryssningsfrågor 
mot företagen på ön som ut mot marknaden (rederier, leverantörer) 

• Viktigt nätverk – har fått sammanhang att kryssningsarbetet berör många olika aktörer på en destination 

• Har fått ansikten på olika personer, bättre förståelse för olika roller samt också hur kryssningsindustrin fungerar kommersiellt 

• Har genererat nya samarbeten mellan aktörer på ön 

• Samordning behövs för utveckling gällande Visby och för hela Gotland som kryssningsdestination 

• Behöver finnas resurser som arbetar neutralt och med ett helhetsperspektiv   

• Gemensam marknadsföring behöver utvecklas mot rederier och leverantörer  

• Behövs resurs med kunskap om kryssningsrelaterade frågor inom RG/tekniska förvaltningen 

• Fortsatt arbete med guideutveckling behövs – ett samordnande organ behövs 

• Tydligare gemensamma mål framåt/strategi för kryssningsarbetet – inte enbart agera utifrån eget perspektiv/egna behov 

 



 
Input från Akademin kring besöksnäringsutveckling 
 
• Arbetet kräver samverkan mellan offentlig och privat verksamhet 

• Ett enskilt företag har sällan en hel produkt som besökaren kan ”konsumera”. Kollaboration mellan aktörer är därför 
avgörande för att leveransen ska fungera. Inte samma sak i andra branscher.  

• Avgörande att den offentliga delen ser värdet av det privata näringslivets insatser i tid och pengar – och vice versa 

• Konsekvenser för näringslivet är direkta – för den offentliga delen är mer indirekta  

• Vill man ägna sig åt destinationsutveckling? 

• Kunskapen om destination som begrepp behöver stärkas på Gotland 

• Stärka kundperspektivet  

• Turism är inte en enskild företeelse – bör tänkas in i alla förvaltningar – inte enbart inom näringslivsdelen 

• Klimatbudgeten – besöksnäringen är inte inräknad i denna  - transporter och turism finns inte som perspektiv 

• Behöver inte bara samverka på Gotland – behöver samverka med andra destinationer 

• Hållbarhetsfrågan är i centrum överallt – behöver tas på mer allvar – kroka arm med andra destinationer- 
produktutveckling 

• Samordningen och samtalet om kryssningsutveckling på Gotland måste fortgå – inte i projektform som tar slut 



Input från 
turoperatörer 
på fastlandet 

 

 

• Stora problem med infrastrukturen  

• Begränsat utbud utöver 15 bussar 

• 80 % av passagerarna vill åka shuttle buss – 1,4 km är för 
långt att gå 

• Önskemål – eltåg eller annan kollektivtrafik som 
alternativ för kunden 

• Det finns ingen gemensam översikt av befintliga guider 
(hemsida el liknande) 

• Det finns ingen guidesamordning – olika aktörer som inte 
samarbetar 

• För många äldre guider 

 

 



Behov Syfte                          Aktiviteter           Resultatmål Effektmål 

Samverkan och samsyn i 

det gotländska 

näringslivet om Gotland 

som kryssnings- 

destination 

Att säkerställa ett brett 

utbud av upplevelser för 

internationella 

dagsbesökare samt att 

professionalisera den 

gotländska besöksnäringen 

gentemot internationella 

marknader 

  
  
  

Kunskapshöjande och 

samverkansskapande 

aktiviteter som 

nätverksträffar, seminarium, 

studiebesök, arbetsmöte och 

speeddating utifrån olika 

teman.  

Exempelvis infrastruktur, 

guideutveckling, 

produktutveckling och 

marknadsföring 

 
  
  

Samsyn på- och 

samverkan kring en 

hållbar, attraktiv och väl 

fungerande 

kryssningsdestination i 

Östersjön  

Ett väl fungerande 

kryssningsnätverk med 

medlemmar som har 

större kunskap om 

internationella marknader 

och kryssningsindustri 

 

 
  

  

  

Ökad omsättning 

och fler anställda 

hos de 

medverkande 

företagen  

Fler strategiska 

samarbeten 

företagen emellan  

Fler exportmogna 

företag 

 
  

  

Projektlogik Cruise Gotland 3.0 



Mål Cruise Gotland 3.0 

 

 Inom projekttider skall 20 möten med näringen ha genomförts  

20 nya produkter/upplevelser skall produceras i samarbete med näringen 

50 rederier skall ha fått information om Gotlands nya produkter 

Varje år skall minst 15 rederier besökas där Gotlands nyheter presenteras 

Plattform för information och kunskapsöverföring har skapats – GCN - FB 

Produktmanual har producerats – B2bgotland.com samt Cruisegotland.com 

Dokumentation i form av  bland annat rörlig media har producerats  

Gotland skall ha medverkat på minst 6 olika mässor under projektperoiden 



Hur kan det fortsatta samarbetet inom 
kryssningsturism på Gotland se ut? 

 

1. Betalande nätverk som tidigare med liknande struktur i arbetsgrupper 

 

2. Resurs inom befintlig organisation/avdelning som arbetar med segmentet kryssningar 
 
* Koordinator som har kunskapen om Gotland och om marknad, rör sig mellan dessa 
* Samarbetet sker inom olika arbetsgrupper där man har tydliga mål och tydlig rollfördelning 


