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

Nätverksträff för svensk skärgårdsforskning och samverkan
Åstol 22 oktober 2022

Delta på plats eller online



                                         

Sverige är det land med flest antal öar i världen. Dock 

finns det idag ingen samlad bild av forskningsläget om 

svenska skärgårdar. Södertörns högskola har 

tillsammans med Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) 

och Skärgårdens Intresseföreningars 

Kontaktorganisation (SIKO), genom SLU fått ett 

nationellt uppdrag att bygga upp ett nätverk för svensk 

skärgårdsforskning. Forskare över hela landet bjuds in 

till nätverket.  

Nätverket för svensk skärgårdsforskning och 

samverkan är tänkt att spänna över en stor bredd av 

teman. En viktig utgångspunkt för nätverket är att 

forskningsteman ska utvecklas i samproduktion med 

skärgårdarnas intresseorganisationer och 

skärgårdsbefolkningen.  

Syftet med mötet på Åstol är att forskare tillsammans 

med skärgårdarnas intresseorganisationer och 

skärgårdsbefolkning påbörjar arbetet med att 

identifiera angelägna teman och forskningsfrågor. 

Under dagen finns också utrymme för att synliggöra 

den forskning som pågår eller har pågått i Sverige. Vi 

kommer också bekanta oss med intressanta projekt 

som drivs i skärgårdarna. 

Därför bjuder vi nu in forskare och andra intressenter 

från skärgårdarna för att långsiktigt stärka 

kunskapsutvecklingen om svensk skärgård. Till höger 

ses förslag på 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. Det vore tacksamt om 

var och en kunde fundera på dessa teman, lägga till 

eller dra ifrån. Allt för att blivande forskningsprojekt ska 

vara ordentligt förankrade i den verklighet som det 

innebär att leva i skärgårdarna. Maila gärna förslag på 

teman innan mötet på Åstol, så har vi möjlighet att 

sammanställa och kategorisera dessa. Maila till: 

enter@sh.se. 

• 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 resilienta 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 

• ? 

 



 

 

Deltagandet är kostnadsfritt. För den som är i behov 

av övernattning är det möjligt att ordna. Rundvandring, 

frukost, lunch, middag och fika ingår. I och med att vi 

har en begränsad budget så är antal deltagare på plats 

begränsat – så först till kvarn. För dem som inte har 

möjlighet att delta på plats erbjuds deltagande online. 

Zoom-länk kommer skickas till de som anmält intresse 

för att delta online. 

Intresseanmälan att delta på plats eller online skickas 

till enter@sh.se. 

Den 26 november sker nästa nätverksträff i 

Stockholms skärgård. 

Sprid gärna denna inbjudan till andra som kan vara 

intresserade att medverka. 
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