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Äventyrens Ö

Äventyrens Ö 
Sveriges konstigaste mötesanläggning?

Det första som möter oss när vi 
kliver iland är en grupp ivrigt 
samtalande tandläkare på en 

klippa vid bryggan. De berättar att de kom 
hit för en minutiöst planerad tvådagarskon-
ferens men beslöt sig för att stryka hela pro-
grammet när de såg miljön. ”Vi ska ägna de 
här två dagarna åt att bara vandra omkring 
här på ön och småprata med varandra. Vi 
tror att det ger verksamheten mycket mer 
än vad vårt eget program skulle ha gjort”. 

En ö som skapar kommunikationsvägar
Kanske är Äventyrens Ö Sveriges konsti-
gaste anläggning? Lite som en crossover 
mellan en professionell Amerikansk Resort 
och en Back to Nature Retreat. Anläg-
gningen ligger på en ganska stor privat ö 
45 minuter från Stockholm C så det enda 
alternativet att ta sig dit är med båt. 

Redan när Sören & Mimmi Dahlström – 
som äger och driver Äventyrens Ö -  köpte 

ön, hade de en tanke om att göra den till en 
annorlunda mötesplats. I nära 20 år hade 
de då arbetat inom mötesindustrin och 
arrangerat allt det som var så populärt på 
70 – 80-talet: Jättestora personalfester med 
olika teman varje år och flödande spritbarer. 
Men ett jobb kom att vända upp och ner, 
inte bara på deras drömmar, utan också på 
hur idéerna kring företagsevent rent allmänt 
skulle komma att förändras. Det var den 
gången då en kund ringde och ville ha ett 
event runt en lägereld ute på nån ö.

Det som hände det dygnet kom att ligga 
till grund för skapandet av Äventyrens Ö. 
För där – runt lägerelden – hände helt andra 
saker än runt ett traditionellt matsalsbord på 
en konferensanläggning. Människorna runt 
lägerelden började samtala med varandra 
på ett sätt som aldrig tidigare inträffat. 
Det var som om den sprakande brasan och 
enkelheten i naturen gjorde något med 
människorna. Något bra.

Våga vara lite ”laid back”
När man kommer till ön så slås man av 
skönheten. Den okomplicerade skönheten 
som naturen i skärgården bjuder sina 
besökare på.  Men framförallt kanske av vad 
som händer där?

På en äng står folk och skriker av skratt 
i någon övning jag aldrig sett förut. På en 
annan sitter folk i vad som synes vara väldigt 
djupa samtal. På en stig kommer folk i full 
bergsklättrarutrustning och i den stora 
möteslokalen tycks någon form av väldigt 
interaktiv ledarskapsträning pågå.

Allt under ledning av Äventyrens Ö per-
sonal. För på Äventyrens Ö arbetar några av 
Sveriges mest meriterade ledarskapskonsult-
er, specialiserade äventyrsguider och rena 
entertainers. De arbetar alla med de som är 
deras specialitet. Därav mixen av aktiviteter 
på ön.

Det finns något annat där också. Något 
lite mer ogripbart. För i samma stund som 
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man kliver iland, sjunker axlarna och man 
kopplar av!  De skriver om det på hemsidan, 
att man ska utnyttja det som händer när man 
kommer dit och våga vara lite ”laid back”. 
Och det är verkligen så det är när man kom-
mer dit. 

Egen ö om man är över 100 personer
Språken som talas på ön är också mång-
facetterade. Ofta kommer stora utländska 
grupper bara för att få uppleva Stockholms 
Skärgård under lite annorlunda och roliga 
former. När man är över 100 personer får 
man dessutom ön alldeles för sig själv. Det 
uppfattas som mycket lyxigt nere på konti-
nenten. En egen ö är ju i resten av världen, 
en lyx bara för de allra rikaste.  Men där 
slutar lyxen.  För Äventyrens Ö bjuder inte 
på lyx så som vi traditionellt tänker oss den. 
Det här är lyx på ett annat sätt. Maten skulle 
visserligen platsa på vilken guldkrog som 
helst men det är den avslappnade atmos-
fären, naturen, aktivitetsutbudet och miljön 
med de brinnande lägereldarna som är det 
unika här. 

Många grupper som kommer dit är vana 

att åka business, gå på röda mattor och 
bo femstjärnigt.  De ler alltid lyckligt när 
de ser miljön och väljer hellre öns enkla 
boende framför det deras sekreterare an-
nars alltid bokar in dem på. Och de väljer 
att komma tillbaka.

För de flesta bokningarna kommer från 
tidigare gäster.  Från chefer som gått kurser 
där och vill ge sina egna grupper lite av vad 
de fått själva på sin ledarskapsträning. Andra 
kommer dit för en kul Kick Off, försvinner 
ett par år för att sedan ringa och säga: Vi vill 
komma tillbaks för vi har inte hittat något 
som varit bättre trots att vi letat. 

Grupperna beter sig lite underligt
Men mycket konstigt händer också ute på 
den här ön, utan personalens inblandn-
ing. I början av sommaren kom en stor 
sjukhusavdelning ut. Bokaren var lite orolig 
för att standarden inte skulle vara tillräckligt 
hög eftersom alla docenter, professorer och 
läkare skulle vara med. Så allt planerades 
minutiöst för att möteslokalen skulle up-
pfylla deras högt uppställda krav. 30 minuter 
efter påbörjat konferenspass hittade man 

dem sittandes i cirklar på marken utspridda 
över hela ön. Med lyckligt breda leenden 
förklarade de att ”professorn tyckte de kom 
varandra närmre så här”.

Gruppen från det flotta finansdistriktet 
var lika noga de. Allt inspekterades med för-
storingsglas av arrangörsgruppen. Oroliga 
frågor om den annorlunda och enkla miljön 
ställdes och besvarades. Tveksamheten om 
det verkligen skulle fungera att ta dessa 
finansmänniskor till ön stöttes och blöttes. I 
slutet av inspektionen kom de upp till Ener-
gitanken - 21 hängmattor på en fantastiskt 
vacker naturplats. De frågade om det var ok 
att ”ta ett litet planeringsmöte där”? Och 
”knyta ihop säcken av intryck”? På Äventy-
rens Ö är man van vid att besökare reagerar 
så just där och lämnade dem. Två veckor 
innan ankomst kom deras konferenspro-
gram. Första dagen var i sin helhet förlagt 
till hängmattorna. För – som de sa – det var 
”en bra mötesplats”.

Så konstiga saker händer ute på Äventy-
rens Ö.

Eller kanske så enkla?
 Marelius Håkansson


