
start!
Välkomna till taLKO-kartan – Ett spel för samverkan! 

Detta är ett innovativt verktyg som syftar till att låta allas
perspektiv göras hörda.

Första steget är att ni gemensamt väljer ett scenario som ni
vill fokusera på genom hela kartans gång. Välj alltså en
utmaning ni vill lösa tillsammans!

Exempel: Vi ser ett behov av fler servicepunkter, vi är en grupp
ungdomar som vill fundera ut vad vi ska satsa på under sommaren
eller hur en bygd blir mer hållbar.





start!
Välkomna till taLKO-kartan – Ett spel för samverkan!

Detta är ett innovativt verktyg som syftar till att låta allas
perspektiv göras hörda. Låt idéerna flöda fritt!

Tillsammans bygger ni ihop er egen TALKO-karta så våga
sätta just din prägel på spelet.





1 BEhOV

tänk fritt och försök visualisera er landsbygd 
framför er!

• Vad saknas i er landsbygd? 

• Vad behöver utvecklas för att er bygd ska bli mer 
attraktiv?





2 tiLLgångar

allas perspektiv har betydelse. Dela med dig av 
din upplevelse och lyssna på andras. Fokusera på 
alla möjligheter, det finns inga dåliga idéer!

• Hur är det att leva i er landsbygd?

• Vad har er landsbygd för tillgångar?

• Vilka tillgångar kan användas för att uppfylla 
behoven på fråga 1?





3 OmVärLD

sätt er landsbygd i ett omvärldsperspektiv. titta 
på vad som händer i grannkommuner, andra 
regioner samt på nationell och global nivå.

• Vad kan ni lära er av omvärlden relaterat till det ni 
diskuterar?

• Finns det särskilda styrkor som ni kan dra nytta av?

• Vad finns det för hot?





4 VEm gör VaD?

Vilka organisationer representerar ni? Börja med
att fundera kring vilka roller ni har.
Diskutera sen kring samarbetsmöjligheter och
ansvar utifrån de svar ni har fyllt i på frågorna 1-4.

Exempel på aktörer är: Kommun, förening, företag, andra 
organisationer och grupper i samhället. Om du representerar 
en annan grupp i samhället, tänk utifrån det.

• Vad kan varje aktör bidra med?

• Vilka samarbeten sker idag?

• Vilka aktörer kan ni samarbeta med för att uppfylla 
behovsrutan? Vilka samarbeten hade ni önskat?





5 KOmmuniKatiOn

utgå från svaren i de tidigare rutorna och se över 
hur kommunikationen ser ut i er landsbygd. ni 
har tidigare skrivit ner grunden för vad ni vill göra 
och med vem, nu kan ni fokusera på hur det ska 
utföras.

• Hur kommunicerar de olika aktörerna idag?

• Vad behöver göras för att förbättra 
kommunikationen och uppnå det ni vill förändra?





6 åtgärDEr

Dags att konkretisera era idéer. 

Se över vad ni har kommit fram till i alla kartans 
rutor. Lista upp vilka åtgärder som ska utföras i 
nummerordning och skriv ner hur de ska utföras 
och av vem.

Ett tips är att välja milstolpar av era tidigare idéer som är 
möjliga att uppnå stegvis. Exempelvis kan ett steg på vägen 
för att skapa en levande bygd vara att anordna en årlig 
mässa.





7 tiDsLinjE

Fyll i tidslinjen med punkterna från listan. 

Placera ut de numrerade åtgärderna utifrån när ni 
har tänkt att de ska genomföras och under vilket 
tidsspann.

Skriv gärna upp stödord som förklarar hur ni har tänkt vid 
markeringen på linjen. Detta underlättar om ni vill gå 
tillbaka för att läsa igenom senare.





måL!
ni är i mål! Bra jobbat! 

Ni har precis deltagit i ett innovativt möte där vi hoppas att
ni kan arbeta vidare utifrån era målsättningar från denna
workshop.

Fyll i sammanfattningen av ert arbete med kartan och
planera in hur uppföljning ska se ut så att era idéer lever
kvar.





måL!
ni är i mål! Bra jobbat! 

Ni har precis deltagit i ett innovativt möte där ni kan arbeta
vidare utifrån era målsättningar från TALKO-kartan.
Ni har konkretiserat era tankar och idéer kring en särskild
utmaning och därmed är nästa steg att skriva en
handlingsplan. Börja med att sammanfatta era tankar.

Innan ni går från denna workshop ska det vara tydligt hur ni 
arbetar framåt och följer upp vad som ska göras. Ett förslag är 
att sätta ihop enstyrgrupp.




