
Är du engagerad i forskning och utveckling av 
svenska öar och skärgårdar?

Nätverksträff för svensk skärgårdsforskning och samverkan
Nämdö 26 november 2022

Delta på plats eller online



Sverige är det land som har flest antal öar i världen. 

Dock finns det idag ingen samlad bild av forsknings-

läget om svenska skärgårdar. Södertörns högskola har 

tillsammans med Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) 

och Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt-

organisation (SIKO), genom SLU fått ett nationellt 

uppdrag att bygga upp ett nätverk för svensk 

skärgårdsforskning. 

Nätverket för svensk skärgårdsforskning och sam-

verkan är tänkt att spänna över en stor bredd av teman 

och fokuserar på frågor som rör alla Sveriges öar och 

skärgårdar. Tanken är att nätverket ska vara inkluder-

ande för att fånga upp en bredd av skärgårdsforskare 

och teman. En viktig utgångspunkt för nätverket är att 

teman och forskning ska utvecklas i samproduktion 

med skärgårdarnas intresseorganisationer och 

skärgårdsbefolkningen.  

Syftet med träffen är att forskare tillsammans med 

skärgårdarnas intresseorganisationer påbörjar ett 

arbete med att ta fram angelägna och relevanta teman 

och forskningsfrågor. Samtidigt kommer det finnas 

utrymme för att identifiera och synliggöra den forskning 

som pågår eller har pågått i Sverige. Även vissa 

projekt som olika intressenter driver i skärgårdarna 

kommer presenteras 

Vi bjuder därför in forskare, ö- och skärgårdsboende 

samt intressenter från ö- och skärgårdsorganisationer 

att delta i detta möte för att långsiktigt stärka kun-

skapsutvecklingen om svensk skärgård. Till höger 

skissas på några av de potentiella teman som det 

kommande svenska nätverket kan samlas kring. Listan 

ska inte ses som komplett och många av dessa teman 

är och kan vara kopplade till varandra. 

• Hållbara, tillgängliga och planerbara

transporter i skärgårdarna

• Hållbara energilösningar i skärgårdarna

• Hur trygga social välfärd och offentlig

verksamhet på öarna och i skärgårdarna

• Boendefrågan för skärgårdsbefolkningen

• Skärgårdsföretagandets utmaningar och

möjligheter

• Vad händer med arbetstillfällena i

skärgårdarna?

• Digitaliseringens effekter i skärgårdarna

• Relationen hav och ö. Vad händer i haven och

hur påverkar det öarna. (t.ex. uppföljning av

fördjupade översiktsplaner för havet)

• Säsongsberoendet och utvecklingen av en

levande skärgård året runt

• Klimatförändringarnas långsiktiga effekter för

skärgårdarna

• Demografiska utvecklingen i skärgårdarna

• Skärgårdspolitiken (lokalt, regionalt, nationellt

och EU)

• Kulturens roll i skärgårdarna

• Kompetensbehovet och kompetensutveckling i

skärgårdarna

• Relationen mellan deltidsboende, tillfälliga

turister, och den fasta befolkningen på öarna

• Hur skapas hållbara skärgårdssamhällen

• Att vara ung och bo i skärgård

• Industri- och turismfiskets påverkan på lokalt

småskaligt fiske och lokalsamhället

• Skärgårdsjordbrukens villkor och framtid

• Förändringar i kusternas och skärgårdarnas

kulturlandskap och i biologisk mångfald

• Besöksnäringens relation till skärgårdarnas

traditionella och övriga näringar

• Civilsamhället och föreningslivets roll i

skärgårdssamhällen

• ?



Vi bjuder nu in till den andra nätverksträffen där man 

kan delta på plats eller online. Deltagandet är 

kostnadsfritt. Nätverket bjuder långväga deltagare på 

enklare övernattning. Mat och förtäring kommer att 

ingå för samtliga mötesdeltagare.  

För er som inte kan resa med Waxholmsbåten 

kommer nätverket i den mån det är möjligt att bistå 

med transport till och från Nämdö. Mer information om 

detta skickas ut när vi vet hur många som behöver 

resa och varifrån de behöver resa. Vi kan också bidra 

med resekostnader för ett begränsat antal långväga 

deltagare. 

Antal deltagare på plats är begränsat. Det är principen 

först till kvarn som gäller. Du som vill delta men som 

har svårt att resa har möjlighet att få delta online. 

Zoom-länk kommer skickas till dem som anmält 

intresse för att delta online. 

Intresseanmälan om att delta på plats eller online 

skickas till enter@sh.se. 

Preliminärt program 

Nätverksträff för svensk skärgårdsforskning och samverkan 

Nämdö, 26 november 2022 

09.00-09.15 Välkommen 

09.15-10.00 Presentation av deltagarna 

10.00-10.30 Projektpresentationer. Holmön och Nämdö 

10.30 Fika 

10.50-11.50 Workshop. Vilka frågor tycker vi är viktiga. Diskussion 

11.50-12.30 Presentation av resultat från workshop 

12.30-14.00 Lunch samt rundvandring 

14.00-15.00 Presentationer. Resultat om vad vi har kommit fram till på Åstol och Nämdö 

15.00-15.30 Projekt SIKO-SH. Energifrågor, Samverkansrådet 

15.30-16.00 Kaffe 

16.00-17.30 Hur tar vi detta vidare? Workshop och diskussion 

17.30-18.30 Slutdiskussion. Hur knyter vi ihop säcken? Målsättningar för framtida utvecklingsarbete 

18.30 Buffé. Skärgårdssmaker 
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