
Gotlandspecialisten vill göra Gotland till en matdestination 
 

Grossistföretaget Gotlandspecialisten (Solfrukt & Grönt) startades 1995 och har idag 13 anställda 
över hela året och under högsäsong utvidgas teamet till dubbel styrka.  

Alla medarbetare hos Gotlandspecialisten har deltagit i något av projektet Ökad livsmedelsförädlings 
aktiviteter, men Sandra Håkansson, inköpsansvarig för restaurang, är en av dem på bolaget som har 
deltagit vid flest tillfällen. 

Aktiviteten ”Speed-dating” innebär att restauranger på ön för möjlighet att träffa lokala producenter 
och livsmedelsleverantörer, och det upplever Sandra har inneburit ett viktigt tillfälle för företaget att 
visa upp sig och sin roll på Gotland: 
 
- Vi jobbar hårt för Gotland och det gotländska - dels för att göra ön mer attraktiv 
som matdestination och för att skapa bra förutsättningar för alla som bor och lever 
här. Speed-datingen har kanske inte genererat nya kunder, men vi behöver vara där 
och synas och visa att vi är med, att vi kan bidra. Denna typ av möten med 
primärproducenter är något som jag vill se mer av.  

Gotlandspecialisten deltog även i seminarieserien om LEAN, vilket skapade nya insikter och lett till att 
företaget nu har valt att implementera LEAN och jobba mer utifrån det tänkesättet. 

Att projektet Ökad livsmedelsförädling har fyllt en funktion för Gotlandspecialisten kan Sandra 
Håkansson intyga.  

- Vi måste hålla oss ajour med och ha forum där vi kan vidareutveckla oss. Men det bästa är om 
den här typen av projekt kan bli mer långsiktiga. Vi behöver hitta en plattform att hålla den här 
näringen på, det får inte bli spretigt. 

 
Gotlandspecialistens medarbetare deltog bland annat i följande aktiviteter i projektet Ökad 
Livsmedelsförädling: 

- Seminarieserie om LEAN 
- Speed-dating mellan kockar, primärproducenter och grossister. 
- Förpackningsdag med minimässa 
- Grundläggande livsmedelshygien

”Tillfället att träffas har varit det bästa med 
projektet Ökad livsmedelsförädling. Det gäller 
alltifrån att träffa kunder och nya samarbets-
partners till att få höra andras tankar och krossa 
vissa myter som kan finnas. Det är viktigt att dessa 
forum finns, vilket stundvis inte har funnits på 
Gotland tidigare. Jag ser att fler behöver komma 
med på träffarna, både kunder och leverantörer.” 

Sandra Håkansson,  
inköpsansvarig för restaurang, Gotlandspecialisten


