
AktivaByar 
Testa och undersöka förutsättningar för fysiska mötesplatser och en digitalplattform  

för erfarenhetsutbyte mellan utvecklingsgrupper på landsbygden 
Förstudie 2018 jan -nov



12 byar ifrån olika delar 
av Sverige möts i Berg, 
Småland  2 dagar  
i febr 2017. 



Vad händer?
● Bjuda in till delaktighet kontaktytor 

○ Intresseanmäla 
○ Slack 
○ Intro-Webinarie  
○ Storytellinggrupp 
○ Programmering 

● Bjuda in till erfarenhetsutbyte - Bykunskap 
○ Röstånga Engagemang 16 -17 juni 
○ Rural talks 1 juni, september Kultur 
○ Självfinansierat erfarenhetsutbyte 

● Testa dokumentation/skapande av historier 
○ Spela in föreläsningar ifrån Röstånga och Uddebo  
○ Olika byar spelar in/dokumenterar på olika sätt 

● Påbörja teknisk plattform 
○ Framtidsanvändning -visionsbaserad 
○ Utvärdering vilka funktioner vi vill ha 
○ Test implementering - enkla case 

● Kartläggning av aktiva byar i Sverige 

● Samarbete och framtiden  
○ Samtal med olika aktörer som stödjer utvecklingsgrupper. 









Bild av plattformen





Visualisera samtal och processer för delaktighet



Om ditt leaderområde 
var en person… 
 
- hur mår den?  
- hur ser den ut?  
- hur ser miljön ut runt 
omkring den? 
- vad behöver den 
just nu?  
 
Rita den! 



Vad tror du skulle stärka 
byarna/orterna  
i ditt område om de lärde 
sig om om? 





Kartläggning 
Vad vill vi lära för att utveckla vår by? 

 
Hur gör man för att alla i en by ska bli medskapande och  
hur stödjer vi engagemang och delaktighet i hur vi organiserar 
oss?  
 
Hur kan vi skapa goda boende möjligheter för personer med olika  
ekonomi och bakgrund - för att stärka  byutveckling ?  
 
Vilka former för gemensamt ägande kan gynna landsbygden?  
Vilka är modellerna som går att kopiera mellan byar?  
 
Hur skapar vi förutsättningar och stödjer arbete/försörjning och 
entreprenörskap på landsbygden?  
 
Hur kan kreativ finansiering av lokal projekt och intiativ se ut?  
 
Hur skapa vi en en öppen och inkluderande kultur?  
 
Hur kan byar skapa relationer för lärande och samverkan?  
 
 
 
 



Frågor & Feedback

●  Hur skulle denna mötesplats skulle kunna bil integrerad i vår organisations 
sätt att arbeta/våra processer -  just nu och i framtiden? 

● Är du intresserad av att samarbeta kring frågan om mötesplats eller vara 
delaktig under förstudien?  
 
Skriv ditt namn och epost på postits! 
maria.richter.simsek@gmail.com 



“You can have a group of individually
intelligent people—but until that group
knows what it knows together— the group is not 
intelligent.” Peter Senge


