
GIFF ser vikten av att förmedla värdet av gotländska råvaror 
 

Gotlands Internationella Företagarförening, GIFF, utgör ett företagarnätverk som bland annat 
anordnar kompetenshöjande utbildningar och studieresor till sina medlemmar. Genom GIFF får man 
som medlem förmånliga rabatter samt stöd och viktiga kontakter i medlemsnätverket. 

Elias Eldenblom är VD för den ekonomiska föreningen. Vid starten år 2011 hade föreningen 25 
medlemmar i form av restaurangföretag. Idag består GIFF av 72 medlemmar varav 49 är 
restauranger. 

När projektet Ökad Livsmedelsförädling drog igång så gjorde man inom GIFF en förstudie om var 
intresset för projektet låg hos medlemmarna. Det visade sig att man såg ett behov i att öka kontakten 
och hitta samarbeten med primärproducenter och ta del av utbildningar.  

I dagsläget finns det knappt någon kontakt mellan krögare och lokala råvaruproducenter. Det finns 
en stor potential i att skapa en bättre kommunikation mellan parterna, inte minst när det kommer till 
att krossa vissa fördomar som kan finnas, menar Elias Eldenblom. 

Att bättre kunna sälja in gotländska råvaror och produkter är en annan fråga som väcker stort 
intresse bland GIFFs medlemmar. 

- Våra medlemmar vill veta hur deras serveringspersonal bäst ska sälja de 
gotländska varorna och kunna berätta vad det innebär när maten de serverar är 
gotländsk. Genom aktiviteterna som projektet har erbjudit så har man fått hjälp till 
att förstå värdet av gotländska råvaror. Innan var inställningen att det var dyrt med 
gotländskt - nu ser man att man kan tjäna pengar på det, särskilt om man kan sälja 
in det på rätt sätt. Dessutom skapades intressanta diskussioner och lärdomar kring 
matens pris och ursprung, berättar Elias.  

 
Medlemmar i Gotlands Internationella Företagarförening deltog bland annat vid följande aktiviteter i 
projektet Ökad Livsmedelsförädling: 

- Seminarium i grundläggande livsmedelshygien. 
- Speed-dating mellan kockar, primärproducenter och grossister. 
- Gästen i Fokus 

”Behovet kring att ”sälja Gotland” kvarstår. 
Serveringspersonal byts ut och det är viktigt med  
återkommande kurser om hur man säljer in 
gotländska råvaror. Kommunikationen mellan 
primärproducenter och restauranger är också något 
som behövs. Kanske kan det nya projektet 
Sustainable Speis, som syftar till att stärka Gotland 
som matdestination, dra lärdomar från Ökad 
Livsmedelsförädling och ta vidare vissa lyckade 
koncept?” 
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