
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 
knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 
startade sitt arbete den 28 januari 1813. 
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Hållbara skärgårdsföretag på naturens villkor 
 

 
Hur kan vi skapa långsiktigt levande skärgårdsföretag i harmoni med naturens förutsättningar? Vilka 
resurser och möjligheter erbjuder Östersjön för lokala, hållbara näringar? I KSLA:s caseutmaning 2022 ska 
du tillsammans med andra unga utveckla en hållbar affärsidé för skärgårdsmiljö.  
Skärgården präglas av en kulturhistoria med fungerade självhushållning, 
entreprenörer och mångsysslare. Skärgårdens befolkning är en vital resurs för lokal 
utveckling, men idag minskar den fasta befolkningen på öarna. Det är dessutom få 
lokala näringsverksamheter som nyttjar områdets naturresurser i form av fisk, alger, 
vilt eller jordbruksprodukter. Den utvecklingen går att ändra på! 
 
Bredband och modern teknik har skapat nya förutsättningar för distansarbete och 
samverkan för dem som bor och verkar i skärgården. Samtidigt finns en ökande 
efterfrågan på klimatsmarta lösningar inom gröna näringar, vilket skulle kunna ge 
näringslivet ny kraft i skärgården. 
 
KSLA:s caseutmaning 2022 inleds i Stockholm men fortsätter på plats i skärgården. 
Under en helg ska du som deltagare arbeta med att utveckla en hållbar affärsidé för 
skärgårdsmiljö. Du kommer att ingå i en grupp bestående av andra unga intresserade 
personer och arbeta fram ett projekt i en open-space-process. Förslaget kokas ned till 
en pitch som presenteras för en kommitté av skärgårdsbor.  
 
Som deltagare får du vara med i ett spännande och inspirerande projekt där innovativt 
och lösningsorienterat tänkande sätts på sin spets. Ditt deltagande ger dig också en 
god möjlighet att etablera nya kontaktnät och bygga värdefulla relationer för 
framtiden. Belöningen för intensivt arbete under en helg är tankeväckande 
föreläsningar och möten, kost och logi på vackra Idöborg och professionell coachning 
i hur man pitchar sitt bidrag. 
 
Varmt välkomna! 
 
Eva Pettersson 
Akademisekreterare och vd 
 

KSLA:s Caseutmaningar finansieras med stöd av Lund Trust 

Tid & plats 
Samling på KSLA, Drottning-
gatan 95 B, Stockholm fre 6 maj 
kl. 11.30. Därefter gemensam 
buss- och båtresa till Idöborg. 
Åter i Stockholm ca kl. 16, sönd. 
8 maj. Du får fri kost och logi 
under helgen och viss ersättning 
för resa T/R Stockholm. 
 
Anmälan 
Vi tänker oss att du som deltar 
antingen jobbar praktiskt eller är 
i slutet av en utbildning eller 
relativt nyutbildad. Du är 
förmodligen 35 år eller yngre.  
   
 
Frågor 
Innehåll: sara.osterman@ksla.se 
08-5454 7706 eller 
Elin.Dahlgren@slu.se 
 
Övrigt:  
agneta.ohlson@ksla.se  
08-5454 7712 
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Hållbara skärgårdsföretag på naturens villkor 
 
Program 
 
Fredag 6 maj 

• Samling kl 11.30 på KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm (Tunnelbana Odenplan) 
• Lunch kl 11.30–12.15 
• Välkommen till KSLA – Eva Pettersson, akademisekreterare och VD 
• Praktiska förutsättningar, schema, arbetsformer  
• Inspirationsföreläsningar med möjlighet till frågor  

Moderator Malcolm Dixelius, journalist och dokumentärfilmare 
- Förutsättningar för företagande i skärgårdsmiljön - Sune Fogelström, engagerad skärgårdsprofil 
- Globala till lokala utmaningar - Louise Hård af Segerstad, Co-Director Albaeco  
- Mångsyssleriets konst – att verka och bo på jordens paradis! Perspektiv på företagande, nationalpark och 

omställning - Helena von Bothmer, grundare av Kosters trädgårdar  
- Mat från havet – kan man leva på det? – Anders Kiessling, prof. i akvakultur, SLU 

• Buss mot Stavsnäs avgår kl 14.00. Presentationer av deltagarna ombord på bussen 
• Båt avgår till Idöborg kl 15.30  
• Inkvartering Idöborg 
• Caseutmaningen startar 
• Middag kl 17.45. Vid middagen presenterar William Grönholm Idöborg 

Lördag 7 maj 
• Frukost kl 08:00 
• Arbete i grupper – Open space 
• Coachning om hur man skapar och levererar en pitch  
• Lunch runt 12:00 samtidigt som arbete i grupper fortsätter 
• Halvtid (alla tar del av förslagen, de mest gångbara förslagen arbetas vidare med, omgruppering) 
• Fika när det passar samtidigt som arbete i grupper fortsätter  
• Fördjupningsarbete samt löpande stöd från experter  
• Middag kl 19:15 

Söndag 8 maj 
• Frukost kl 08:00 
• Presentation av affärsidéerna för lokalbefolkningen samt diskussion 
• Lunch kl 11:30 Avslutning med lunch 
• Hemresa. Båten avgår kl 13.00, därefter SL-buss på egen hand från Stavsnäs 


