
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2021-10-20 

Personalloggare: Lärare Mona och Anna 

Elevloggare: Jasmine och Valenthino 

Väder:  Soligt    

Position: Harbour Las Palmas, Gran Canaria 

Temperatur:  30 grader 

Beräknad avgång till nästa hamn:  2021-10-21 

 

Elevlogg:  
Hej! 

Idag fick vi finbesök av Jan Käck och Pedro Eklund. De pratade om sina erfarenheter inom före-

tagande och svarade på klassens frågor. Båda jobbar inom båtservicebranschen, fast inte den man 

vanligen tänker sig. Både Pedro och Jan jobbar mycket med oljeriggar och bunkring, alltså tankning 

av större båtar. 

Byssanlaget förberedde och sedan serverade en mycket uppskattad lunch idag. Vi fick en super god 

pastasallad som passar perfekt här i värmen. Därefter fick alla UF-grupper börja arbeta med inter-

nationella nulägesanalysen. Vi fick i uppdrag att utföra en fältundersökning i form av enkäter till 

lokalbefolkningen. Syftet med detta är att vi ska ta reda på om intressent för valt svenskt företag 

finns i Sverige och huruvida det skulle respektive kunna gå att starta upp på Kanarieöarna eller inte. 

Alla grupper gick runt på stan och intervjuade folket med frågor från enkäten. Efter ett antal inter-

vjuer var det dags för egen tid. Detta spenderades på valfri plats, men helst i solen på stranden. 

Hälsningar från Jasmine och Valenthino på Gran Canaria! 

 

Personallogg:  
Hej alla därhemma! 

Idag var alla utvilade efter gårdagens ganska tuffa schema och då passade det ju toppen med ett 

intressant företagsbesök! Direkt efter morgonens städning var det dags och våra besökare gav oss en 

inblick i helt annat verksamhetsområde än de entreprenörer som vi vanligtvis träffar är aktiva inom - 

skeppsagentur. Jan och Pedro delade med sig av erfarenheter, både affärsmässiga och personliga; 

t.ex. den viktiga insikten att det är med människor man gör affärer!  

När berättelser och frågor var slut knöt vi ihop det hela i en SWOT. Alltså att se Styrkor Svagheter 

Möjligheter och Hot (fast på engelska      ). Klassen lyckades ringa in dem väl och fick ett bra tillfälle 

att koppla ihop sina teoretiska kunskaper med verkligheten. Här fick gänget också tankar till den 

uppgift som de jobbar med under seglingen. 



Våra elever ska nämligen i grupper undersöka möjligheterna för ett mindre svenskt företag att 

etablera sig på Kanarieöarna. För att scanna intresset hos en potentiell målgrupp gör de bl.a. en 

pilotundersökning med enkäter på stan. Men det är ju inte att bara gå ut och fråga utan först 

behöver frågorna översättas till spanska. Och det ser ut att ha gått fint! 

Eftermiddagen bjöd sedan på blandade portioner av analys av undersökningen, sol & bad och besök 

på akvariet Poema del Mar. Älva ligger alldeles bredvid akvariet. De elever som var där var helt hän-

förda efteråt. Och jag håller med! 

Nu är middagsdisken snart klar och ett av vaktlagen har hittat på något för oss i kväll. Ut på stan med 

okänt uppdrag… 

Vi har alltid nya saker att se fram emot! 

 

Mona och Anna 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


