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Tre Skärgårdar
Kort projektbeskrivning

www.treskargardar.com



Projektet

• Fokuserar på skärgårdsområdet Stockholm-Åland-Åbo

• Drivs av Anthesis tillsammans med Coinnovate och Digital Riktning 

• Uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten

• Pågår under juni 2019 till mars 2020

• Skanning av genomförda och pågående projekt

Tillsammans hittar vi lösningar på 

skärgårdens samhällsutmaningar

www.treskargardar.com



Åland Åbo

Stockholm
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Vårt fokus och angreppssätt

Miljömässig hållbarhet

Ekonomiskt 

välstånd
Socialt 

välmående

Ekosystem-

tjänst-

perspektiv

Hållbar 

konsumtion 

och 

produktion

Rättvis 

fördelning

Bevara 

biologisk 

mångfald

Källor: inspirerad av Maltby, 2006. 

DelstudierInnovationskluster
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Genomförande

www.treskargardar.com

Projektledning och Sekretariat

- Samordning

- Kommunikation

- Konferenser

- Skapa delstudier

Innovationskluster

- Intressenter

- Workshops

- Dialogmöten

Delstudier

- Totalt 9-10 st

- 3 redan startat

- 6 st i höst

- Syntesrapport



Påbörjade delstudier

2. Digitaliseringens och delningsekonomins möjligheter

1. Inventeringsstudie om förutsättningar Content Here

3. Klimatanpassning Content Here

Ytterligare ca 6 delstudier under hösten. 

Avslutas med en syntesrapport under våren.
Text
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Tankar om kommande delstudier

www.treskargardar.com

Blå tillväxt

Demografi

Kriterier för hållbar 

skärgårdsutveckling

Digitalisering

Hållbar sjöfart

Hållbart fiske 

och vattenbruk

Hållbar turism

Skärgårdsbo-

driven utveckling

Robusthet 

och resiliens

EntreprenörskapCirkulär ekonomi
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01 Inventeringsstudie om förutsättningar 

Mejla tankar, idéer och inspel till: 

henrik.nordzell@anthesisgroup.comBild från Ö för Ö: www.oforo.se

Syfte: 

Inventera förutsättningar som 

är viktiga för att leva och bo i 

skärgården och koppla till 

demografi och rörelsemönster

Bilden visar  delar av Stockholms 

skärgård, men det ska tas fram 

statistik för alla tre skärgårdarna. 



www.treskargardar.com

NY PRISSÄTTNING/

NYA FÖRSÄLJNINGS-

KANALER

NYA PROCESSER/

NYA LEVERANSMETODER

NYA AFFÄRS-

METODER/ 

NYA SÄTT ATT 

ORGANISERA

NYA PRODUKTER/

NYA TJÄNSTER

Källa: OECD, 2005. 

02 Digitaliseringens och delningsekonomins möjligheter

Skicka mejl med tankar, länkar eller inspel till: mariell@digitalriktning.se

Digitalisering och delningsekonomi möjliggör för innovationer som kan tackla skärgårdens utmaningar



03 Klimatanpassning 

Syfte: 

Kartlägga och tydliggöra 

skärgårdens möjlighet att bidra 

till minskad klimatpåverkan. 

Beskriva hur ett förändrat klimat 

kan påverka skärgården och 

vilka anpassningar som kan 

behövas.

Mejla tankar, idéer och inspel till: 

agneta.persson@anthesisgroup.com
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Bild: Shutterstock



Tack!
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Mariell Juhlin 

mariell@digitalriktning.se
Saga Ekelin
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