
Ett större perspektiv får verksamheten att växa 

När Eleonor Alverdal började att arbeta som restaurangchef på Stelor år 2017 var intentionen, från 
både hennes och ägarnas sida, att hon skulle komma att ta en större roll i bolaget framöver. Och så 
blev det; år 2018 gick Eleonor in som delägare i det som kom att kallas Stelor Gård driftbolag.  

- Det var första gången som jag drev ett bolag och med det kom utmaningar som ung entreprenör, 
men det var också jättekul såklart. Jag tog på mig det administrativa ansvaret och det huvudsakliga 
personalansvaret. Då kände jag att jag hade ett behov av att utöka mina kunskaper inom ledarskap. 

När Stelor Gård startades ville Eleonor gå med i Gotlands Krögarförening, då hon kände att det var 
viktigt att ta del av föreningslivet. Där fick hon lära sig mer om Gotland Grönt Centrum och utbudet 
som projektet Ökad livsmedelsförädling hade. På så sätt fick hon höra talas om seminarieserien 
Ledarskap för krögare som hon deltog i vid fyra tillfällen under hösten 2018:  

- Många andra i kursen hade större erfarenhet och var äldre än jag. Att som ung och 
ny komma in i det forumet var väldigt värdefullt för mig. Vi tittade mycket på 
ledarskapsperspektivet och gick igenom ekonomi och administration, men lärde oss 
även om personligheter och hur man förhåller sig till olikheter. Det blev en jättebra 
dynamik i gruppen och man pratade öppet om erfarenheter från sina verksamheter 
och kunde söka råd hos varandra. 

Att det behövs fler projekt och satsningar som Ökad livsmedelsförädling på Gotland är något som 
Eleonor Alverdal är tydlig med. Hon menar att det finns ett stort behov av kunskapslyft, men att det 
finns en utmaning i att många krogar har säsongspersonal som byts ut.  

- Vi behöver inte bara behålla råvaran på ön, utan även tänket och kunskapen. Den behöver 
förvaltas där den kan bli långsiktig. 

Idag arbetar Eleonor Alverdal som konsult inom event och lokal affärsutveckling. Hon är dock 
fortfarande aktiv i Stelor Gård, även om i mindre utsträckning.  
 
- Genom att ha deltagit i projektet Ökad livsmedelsförädling har jag knutit nya och värdefulla 
kontakter. Att ha jobbat som krögare och drivit eget har gjort att jag nu ser saker ur ett annat 
perspektiv och vet vad som är viktigt att prioritera. Det är något som jag har med mig i allt jag gör.  
 

I seminarieserien Ledarskap för krögare fick man 
lära sig vikten av att ibland lyfta ut sig själv ur 
verksamheten för att ta sig tid att fokusera på 
utvecklingen. 

”Det är det enda sättet att få verksamheten att 
växa! Att inte vara så låst i den dagliga driften, 
utan att kunna ta ett kliv åt sidan och få nya 
perspektiv. Det tankesättet använde jag mig av när 
jag sedan byggde schemat för sommarsäsongen 
2019 på Stelor”.  

Eleonor Alverdal,  
delägare Stelor Gård 


