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SRF arbetar för en året runt levande skärgård genom 

att företräda anslutna medlemsföreningar inför 

myndigheter, politiska samhällsorgan och 

organisationer. Främst i frågor kring arbete, boende, 

service och miljö. Med en offensiv framtidssyn, tio 

aktiva ideellt arbetande arbetsgrupper och support 

från förbundet, ska vi underlätta för kust- och ö-

samhällen tillsammans med våra medlemsföreningar 

att nå uppsatta mål. 

 
Strategin är behandlad av representantskapsmötet 
2021-11-14 och beslutad av styrelsen 2021-11-23. 
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Sammanfattning  
Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) samlar de ca 90 000 människor som bor på öar i Sverige. Sverige är 

den nation i Europa, näst efter Finland, med flest bebodda öar vilket avspeglar sig i vår rika 

kust- och skärgårdskultur. SRF verkar för att det ska vara möjligt för alla boende i våra kust- och 

skärgårdssamhällen att leva och ha sin vardag här. SRF har ett litet kansli med 1,5 kanslitjänst, men vår 

organisation bygger i första hand på omfattande ideella insatser från våra medlemmars sida. SRF har 14 

medlemsföreningar spridda längs kusterna i hela landet och tio nationella arbetsgrupper. 

SRF har under hösten 2021 i bred samverkan och förankring i våra medlemsföreningar tagit fram en 
strategi för de kommande tre åren. Arbetet har resulterat i denna strategi som innehåller tydliga 
målsättningar om hur våra kust- och skärgårdssamhällen ska utvecklas. Strategin innehåller fem 
övergripande insatsområden som stödjer våra mål. Dessa är boende, kommunikationer, näringsliv, 
samhällsservice samt utbildning. Vi har även tagit fram ett antal indikatorer för att vi ska kunna följa 
utvecklingen i våra kust- och skärgårdssamhällen.  
Det är bland våra medlemsföreningar som utvecklingsarbetet av våra lokala skärgårdssamhällen 
genomförs. För att skapa goda kontaktvägar på lokal och regional nivå med politiken och 
tjänstepersoner vill SRF bidra till att skapa regionala skärgårdsråd där sådana fortfarande saknas.  
 
Under slutet av strategins genomförandeperiod vill vi sammanfatta arbetet genom en s.k 
skärgårdsriksdag. Genom skärgårdsriksdagen vill vi bredda kontaktnätet mellan boende i skärgård, 
politiker och tjänstepersoner. Vi vill också sprida kunskap om det arbete vi genomfört under strategins 
tre år. 
 
För att bedriva den ordinarie verksamheten och samtidigt genomföra arbetet i enlighet med denna 
strategi ansöker SRF om ett treårigt verksamhetsbidrag fördelat på 4,5, 5 och 4,5 miljoner kronor. 

 

 

 
 

 

 
 



  

 

 

Skärgårdarnas Riksförbund, strategi för verksamheten 2022–2024. 

3 
 

Ansökan om verksamhetsmedel 
Skärgårdarnas Riksförbund har funnits i 40 år och bildades för att ge skärgårdsborna en samlad röst i 
samhället. Våra ö- och skärgårdssamhällen är viktiga symboler för Sverige och betydelsefulla för 
rekreation och friluftsliv. Sommartid ökar skärgårdsbefolkningen mångfalt. Under pandemin har antalet 
deltidsboende som vistas större delen av året i skärgården ökat markant. Det varierande 
befolkningsunderlaget är en möjlighet och på många håll en förutsättning för att samhället ska fungera. 
Men det ställer också höga krav på öarnas service, infrastruktur och företagare. I arbetet med att verka i 
detta fluktuerande samhälle fyller SRF en viktig roll. Skärgårdarnas samhällen är sårbara/sköra och vi 
arbetar för att det fortsättningsvis ska gå att leva här och att villkoren inte försämras.  
 
SRF arbetar på nationell nivå. Våra medlemsföreningar verkar på kommunal och regional nivå. För att 
stärka medlemsföreningarnas kontaktytor på lokal nivå ska SRF arbeta för inrättandet av regionala 
skärgårdsråd i de regioner vi finns representerade. Regionala skärgårdsråd har sedan länge med gott 
resultat prövats i Region Stockholm och Region Östergötland/Småland.   
 
SRF planerar att under den kommande treårsperioden arbeta i en ”trestegsraket”. Under år 2022 ska vi 
arbeta för att bredda medlemsbasen. Detta genom att inventera och besöka öar och 
skärgårdssamhällen som inte finns representerade idag. Under 2023 inleds arbetet med att hjälpa till 
med att skapa regionala kontaktytor genom skärgårdsråden. Under 2024 summeras arbetet med att 
samla till en ”Skärgårdsriksdag”. Genom skärgårdsriksdagen når vi ut till tjänstepersoner och 
beslutsfattare på kommunal, regional, riks och EU-nivå.  
 
Parallellt med detta pågår den ordinarie verksamheten med att förmedla kunnande och erfarenheter 
om kust och skärgård till politiken, myndigheter och akademin som underlag för sina beslut.  
 
För att bedriva den ordinarie verksamheten samt genomförandet av strategin ansöker SRF om ett 
treårigt verksamhetsbidrag. År 2022 söker vi 4,5 mkr, år 2023: 5 mkr och år 2024: 4,5 mkr.  

Strategins framtagning 
Vår geografi ser väldigt olika i olika delar runt vår kust och därför är det viktigt alla våra medlemmar får 
föra fram hur situationen är just där de bor. Kommuner, regioner och länsstyrelser är olika bra på att ta 
vara på de resurser som finns i form av kunskap och erfarenhet på öarna och i våra kustsamhällen, vi har 
mycket att lära av varandra. Under hösten har vi haft digitala dialogmöten med medlemsföreningarna. 
De viktigaste frågorna som kom fram har samlats i fem insatsområden som styrelsen därefter bearbetat 
till denna strategi. Under november 2021 godkändes strategin av föreningens representantskapsmöte. 
Strategin är med andra ord väl förankrad bland våra medlemsföreningar. 
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Skärgårdarnas Riksförbunds roll i svensk landsbygdsutveckling 
Skärgårdarnas Riksförbund har spelat en roll i svensk landsbygdsutveckling i snart 40 år. Vad som 

särskiljer oss från övriga organisationer är vårt speciella beroende av kommunikation över vatten och 

vad det medför för att få vardagen att gå ihop. Detta leder till att öar påverkas av multipel periferalitet, 

d.v.s. förhållanden som leder till att boende, offentliga verksamheter, civilsamhälle och företag möter 

fler hinder än om likvärdiga verksamheter och aktiviteter bedrivits på fastlandet. 

SRF arbetar för en året runt levande skärgård genom att företräda anslutna medlemsföreningar inför 
myndigheter, politiska samhällsorgan och organisationer. Främst i frågor kring arbete, boende, service 
och miljö. Med en offensiv framtidssyn, tio aktiva ideellt arbetande arbetsgrupper och support från 
förbundet, ska vi underlätta för kust- och ö-samhällen tillsammans med våra medlemsföreningar att nå 
uppsatta mål. 
 
Bland de särskilda landsbygdsfrågor som berör oss är att det attraktiva fritidsboendet leder till skenande 

fastighetspriser och därmed svårigheter för unga att finansiera ett eget boende. Här ställer också 

strandskyddslagstiftningen till ytterligare problem. Kommunikation på vatten är en helt annan sak än 

kommunikation på väg och en viktig fråga för SRF, liksom också samhällsservicen i stort och skolor för 

barnen.  

SRF har löpande kontakter med riksdagsledamöter för att utifrån riksförbundets kunskap och erfarenhet 

bland annat försöka påverka den lagstiftning som berör oss. SRF:s viktigaste målsättning är att skapa 

förutsättningar för hållbar tillväxt i kust och skärgård.  

SRF:s medlemsföreningar agerar oftast på kommunal och regional nivå för att för att påverka den lokala 

utvecklingen. SRF stöttar sina medlemmar i aktuella frågor. Många samhällsfunktioner som på 

fastlandet naturligt tillkommer på kommunal, regional eller statligt initiativ måste ordnas av lokala 

krafter i kust och på öar. Detta är speciellt uttalat i mindre ö-samhällen utan fast landförbindelse. 

Skärgårdarnas Riksförbund och dess medlemsföreningar har ofta varit drivande i tillblivelsen av lokala 

och regionala samhällsfunktioner. 

Sammanfattningsvis besitter Skärgårdarnas Riksförbund med hjälp av sina medlemsföreningar en bred 

kunskap och kompetens om villkoren för att bo och verka i vårt område. 

Samarbete med andra aktörer inom landsbygdsutveckling 
Landsbygdsfrågorna har kommit i fokus i politiken. Det finns mycket att vinna på att att de som är 
verksamma med landsbygdsfrågor samarbetar. SRF har regelbundna möten med Hela Sverige ska leva. 
Med MUCF för vi diskussioner om hur vi engagerar unga, vilket är en stor fråga för oss. Sverige ligger 
efter i forskning om skärgården, men vi hoppas på det samarbete vi påbörjat med Södertörns högskola 
som har lyft upp frågan på agendan. Vi har också deltagit i ett forskningsarbete om skärgårdsboende 
med Blekinge tekniska högskola. Några i förbundet har utbildat sig i Habitability/bobarhet på Åbo 
akademin. 
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Andra aktörer som är viktiga för oss är Näringsdepartementet, Landsbygdsnätverket, Nordiska 
Skärgårdssamarbetet, Tillväxtverket, HaV, Jordbruksverket, och Naturvårdsverket.  

Europeiskt samarbete 
Sverige är den nation i Europa som efter Finland, och före Norge och Grekland, har flest helårsbebodda 

öar utan fast landförbindelse. 

SRF har sedan bildandet deltagit aktivt i europeiskt och nordiskt samarbete med nationella 

organisationer och för tjugo år sen formaliserades detta genom skapandet av ESIN (European Small 

Island Network, numera Federation). ESIN består för tillfället av elva medlemsorganisationer från tio 

länder. Eftersom Sverige var initiativtagare till organisationen är den registrerad i Sverige och SRF sköter 

därför ekonomiredovisning och bokslut. 

Den administrativa delen har i olika perioder administrerats av de andra medlemsorganisationerna och 

sköts för tillfället av den Irländska nationella ö-organisationen Comhdhail Oileain na hEireann (Irish 

Islands Federation). 

SRF har sedan starten tagit på sig ett stort ansvar för att driva de små öarnas frågor i EU genom den 

gemensamma organisationen och har på senare år upparbetat kontakter och kanaler i både 

Kommissionen, Parlamentet och speciellt den parlamentariska arbetsgruppen SEARICA (Seas, Rivers, 

Islands and Coastal Areas). 

Nära samarbete med organisationer som företräder de speciella områden som berör öar CPMR 

(Conference of Peripheral Maritime Regions) och FEDARENE (European Federation of Agencies and 

Regions for Energy and Environment), har fört oss in de sammanhang där de senaste årens europeiska 

miljö och energi policyer diskuterats och beslutats. 

På grund av/tack vare Covid 19 har de senaste två årens verksamhet i dessa miljöer varit digitala och vi 

har därför kunnat öka deltagandet utan att behöva finansiera resor och uppehälle. Detta kommer 

antagligen tyvärr att avta då samhället återigen öppnar upp för möten och interaktioner IRL. Att delta i 

samma utsträckning framgent kommer att kräva ekonomiska muskler som organisationen ESIN inte har. 

ESIN har de senaste åren i partnerskap med andra organisationer deltagit i två av Kommissionen utlysta 

upphandlingar för att i Bryssel driva sekretariat med målet att stödja energiomställningen på öar. Dessa 

har varit; European Islands Facility och Clean Energy for European Union Islands. Inget av de konsortier 

ESIN var part av vann upphandlingarna, men gav oss värdefulla erfarenheter, kunskaper och kontakter. 

ESIN har tidigare genom hjälp från Sverige genom arbetsinsatser, och även delvis finansiellt, kunnat 

stötta en del av dessa aktiviteter, vilket vi även fortsättningsvis hoppas kunna göra. 
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Området, kust och skärgård 
Hur definitionen av kust och skärgård ska göras är en fråga som är avgörande för vilka Skärgårdarnas 

Riksförbund ska företräda. Den definition vi valt att använda återfinns i ”Nationellt handlingsprogram för 

skärgården” GBV 1995. Denna avgränsning gjordes i brett samråd redan 1995. Se nedan: 
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Vision 
Vår vision är att Sveriges skärgård, större insjööar och kustsamhällen på ett långsiktigt och hållbart sätt 
utvecklas positivt, vad gäller befolkning, näringsliv och civilsamhällets infrastruktur. En levande skärgård 
där människor kan bo och verka nu och i framtiden. 

Kust och skärgård - behov och utvecklingsmöjligheter 
Under hösten 2021 genomförde vi två dialogmöten där alla medlemmar hade möjlighet att föra fram 
sina respektive behov och utvecklingsmöjligheter. Resultatet av dialogmötena visar på stort behov av 
fler permanentbostäder med bredare upplåtelseformer som ger möjlighet för fler att flytta ut. Många av 
våra kust och ö-samhällen lever farligt nära en gräns där avgörande samhällsfunktioner riskerar att 
upphöra beroende på för litet underlag. Även kommunikationer, samhällsservice, näringslivets villkor 
och utbildningsfrågor kom fram som viktiga frågor på öarna. Dialogen har resulterat i att SRF främsta 
mål kommer att vara hållbar befolkningstillväxt. 

Målsättningar 
● Sveriges kust- och ö samhällen har en positiv befolkningstillväxt och ett varierat näringsliv. 
● SRF företräder de som bor i Sveriges kust- och ö-samhällen. 
● SRF skapar “regionala skärgårdsråd” i de regioner som saknar sådana och deltar aktivt i de som 

finns. 
● SRF arbetar för god samverkan med och mellan myndigheter, politiska samhällsorgan och 

organisationer. 
● SRF arbetar för en hållbar miljö, biologisk mångfald och levande kultur på våra öar.  
● SRF verkar för att alla boende inom vårt område kan aktivt delta i digitaliseringen 
● SRF har ett arbetssätt och en organisation som säkerställer delaktighet på alla nivåer. 
● SRF stärker sin organisation och förbättrar arbetsgruppernas roll och arbetssätt.  

 
SRF delar in verksamheten i fem insatsområden som stödjer våra målsättningar - boende, 

kommunikationer, näringsliv, samhällsservice samt utbildning. 

Exempel på aktiviteter inom respektive område: 
 
Boende 
-Ökat bostadsbyggande på öar utan fastlandsförbindelse. 
-Arbeta för en sund politik vad gäller bygglov inom strandskyddsområde och jordbruksmark. 
-Utveckla konceptet Trygghetsboende för att öka utbudet av fastigheter. 
-Engagera fler unga att delta i utveckling av framtidens boende. 
 
Kommunikationer 
-Hänsyn till arbetspendlare tas med i färjeledernas turplanering.  
-Arbeta för större förståelse från färjerederier och berörda politiker vad gäller öbornas resevillkor. 
-Samtliga medlemsföreningar genomför utbildning i digitalisering av föreningslivet. 
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-Möjlighet till tung trafik (pråmar) utökas. 
 
Näringsliv 
-Arbeta med att förbättra villkoren för näringslivet inom besöksnäringen, dagligvaruhandeln, 
drivmedelsanläggningar och övriga entreprenörer inom t.ex. fiske och jordbruk. 
-Stimulera entreprenörer att starta lokal produktion och försäljning. 
Samhällsservice 
-Bevaka att servicenivåer inte försämras för post- och paketleveranser, barnomsorg, sjöräddning och 
sjuktransporter samt hemtjänsten. 
-Utveckla vår organisation med fler regionala skärgårdsråd. 
-Verka för landsbygds/skärgårdsutvecklare inom varje region i samverkan med regionen, kommuner 
och medlemsföreningarna. 
-Verka för att varje medlemsförening upprättar en plan för Hållbar Skärgård (miljö & energi). 
 
Utbildning 
-I samverkan upprätta regelverk för maximal tid av en skoldag. 
-Ta fram koncept för effektivare skolskjutsar. 
-Stötta utveckling av digital teknik i både i skolorna och i föreningslivet. 
-Bidra med kompetens för start av s.k. Bygdebolag i samverkan med medlemsföreningarna.  
-Verka för att utöka samarbetet med akademin för att skapa ett kust- och skärgårds-kunskapscentrum.  

Indikatorer och målvärden 
För att följa upp ska vi utgå från några indikatorer för att följa vad som händer och i vilken riktning 
utvecklingen går och göra en analys av situationen. Medlemmarna kan hjälpa till att samla in data och 
underlag. 

Indikatorer Boende 
Antal nya permanenthus byggda.  
Antal nekade dispenser för permanent boende.  
Antal nekade dispenser för bryggor för fastboende. 
Antal nya eller bortflyttade permanent boende.  
Antal nya reningsverk eller urinseparering. 

 
Indikatorer Kommunikation 
Antal öar som fått ny fiber.  
Öar som fått förbättrad eller försämrad kollektivtrafik. 
Antal fartyg/pråmar för inomskärstrafik 
Antal båtar som drivs med el. 

 
Indikatorer Samhällsservice 
Antal trygghetslarm 
Antal solcellsanläggningar 
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Antal förskolor 
Antal öar med fungerade post och paketleveranser 

 
Indikatorer Näringsliv 
Antal nya fiskelicenser och antal icke beviljade 
Antal jordbrukare som jordbrukarstöd 
Antal dagligvarubutiker på öar 
Antal bäddplatser öppna vinter respektive sommar 
Antal landsbygds/skärgårdsutvecklare 

 
Indikatorer Utbildning 
Antal skolor som öppnat resp lagts ner på öar 
Antal utbildningsplatser utanför den ordinarie skolan 
Antal skolor som bedriver utbildning med digital teknik 

Kommunikation 
Våra kommunikationsinsatser är uppdelade i intern och extern kommunikation.  

Den interna kommunikationen är viktig och i styrelsen cirkulerar varje vecka ett nyhetsbrev med 

rapporter och redovisningar om vad som skett under veckan. Efter varje styrelsemöte distribueras ett 

nyhetsbrev till våra medlemsföreningar och arbetsgrupper. Även digitala verktyg såsom googles 

molntjänster och Whatsapp används för att förenkla vårt interna kommunikationsarbete. De digitala 

möten som vi numera använder har utvecklat hastigheten på arbetet, eftersom det är lätt att ansluta till 

möten var man än bor i vår spridda geografi. vi ser dock att den digitala kompetensen behöver utvecklas 

och tillgången till stabil internetanslutning saknas ännu på många öar. 

Ett par gånger per år träffas medlemsföreningarna fysiskt.  

Den externa kommunikationen handlar om att berätta om vårt arbete för andra som är intresserade och 

berörs av vårt arbete. Här används vår hemsida, e-post och nyhetsbrev som kommunikationsvägar. De 

sociala kanalerna är viktiga i arbetet med att berätta om vårt arbete. Här är det främst Facebook och 

Instagram som vi använder, men även andra kanaler kan tillkomma.  

Målgrupper: 

● Skärgårdsbor och närmast involverade – Att väcka engagemang hos de närmast berörda är 
nyckeln för en framgångsrik resultatspridning 

● Politiker och tjänstemän i Sverige – Sprida kunskap om utvecklingen i våra skärgårdar till 
beslutsfattare, tjänstemän runt om i Sverige.  

 

Inom SRF finns en kommunikationsgrupp som arbetar med att nå ut med våra frågor. Kommunikationen 

vidare ut till medlemsföreningarna sker genom kommunikationsappar och e-post. På så vis får vi in 
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berättelser och historier från hela landet som sedan kommuniceras ut via ett offentligt nyhetsbrev; 

Nyheter från oss skärgårdsbor och på vår hemsida och Facebook.  

 

 

Organisation 
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Medlemmarna 

Blekinge Kust och Skärgårdsförening 

Bohusläns Skärgårdsråd 

● Föreningen Flatön   

● Dyröns samhällsföreningen 

● Gullholmens Byalag 

● Havstenssunds samhällsförening 

● Hunnebostrands samhällsförening 

● Hyppelns samhällsförening 

● Hönö Öråd  

● Klädesholmens samhällsförening 

● Knippla Öråd   

● Kosters samhällsförening 

● Resö-Galtö samhällsförening 

● Rörö Öråd 

● Skaftö Öråd   

● SSIS (Göteborgs södra skärgård)   

● Åstols samhällsförening 

● Öckerö Öråd  

● Personliga medlemmar 

Gräsö Skärgårdsråd 

Hemsö Skärgårdsförening 

Holmös Utvecklingsforum 

Hvens Byalag 

Luleå Skärgårdsförening 

SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktaktorganisation 

● Björkö Arholma Skärgårdsförening 

● Blidö Frötuna Skärgårdsförening  

● Östra Lagnö Byalag   

● Husarö företags- och intresseförening 

● Föreningen Rindöborna  

● Svartsörådet  

● Stavsuddaskärgårdens Intresseförening 

● Möjaskärgårdens Företagarförening   

● Sandhamnsområdets Intresseförening  

● Runmarö Intresseförening   

● Nämdö Hembygdsförening   

● Kymendö Intresseförening  

● Dalarö företagarförening 

● Södra Skärgårdens Intresseförening   

● Utö kontakt- och intresseförening 

● Utö företagarförening  

● Landsort Sjö och Miljö Centrum 

Smålandskustens Skärgårdsförening 

● Mellanskärgårdens intresseförening 

S.S.I.F., Sörmlands Skärgårds Intresseföreningar 

Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

Visingsörådet 

Östergötlands skärgårdsförening 

Personliga medlemmar 

http://www.bfsf.se/
http://www.lagno.com/
http://www.husaro.se/
http://www.rindoborna.se/
http://www.svartsoradet.se/
https://www.facebook.com/www.SIF.se
http://www.msff.info/
https://www.destinationsandhamn.se/om-sandhamn/foreningar/sandhamns-intresseforening
http://www.runmaro.se/
http://www.nämdöhbf.se/
http://www.kymendo.com/
http://dalaro.org/
http://www.södraskärgården.com/
http://www.utokontakt.se/
https://www.uto.se/
http://www.landsort.com/?page_id=527
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Styrelsen 
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Drift, den dagliga verksamheten 
Den största delen av arbetet i Skärgårdarnas Riksförbund sker ideellt i styrelsen och i våra tio nationella 
arbetsgrupper. Varje år planeras och genomförs minst två representantskapsmöten, varav det ena är 
årsstämman. 

Skärgårdarnas Riksförbund har idag tre anställda på totalt 1,5 årsarbeten för det löpande arbetet. 
Utöver det driver förbundet egna projekt samt deltar i projekt tillsammans med andra organisationer. 
Det löpande arbetet sker enligt de beslut som tas i representantskap och styrelse. Förbundet deltar 
också i möten med myndigheter och externa organisationer. Förbundet arbetar med såväl intern som 
extern kommunikation.  Detta sker via e-post, nyhetsbrev, hemsida, Facebook och Instagram. 
Undervisning och stöd i digitaliseringen ges till styrelse, arbetsgrupper, representantskap och 
medlemsföreningar.  Vi arbetar också i vår europeiska organisation, ESIN, European Small Islands 
Federation. 

Uppföljning och utvärdering 
Redovisning kommer att ske löpande till medlemsföreningarna via ordinarie nyhetsbrev. Redovisning 

kommer att ske till Näringsdepartementet eller enligt senare överenskommelse. 
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