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Sammanfattning  

I Sveriges strategi för hållbar utveckling konstateras ett förändrat lärande som centralt för att 

uppnå hållbar utveckling. Det nya lärandet innebär att gå från ett kunskapssamhälle till ett 

kompetenssamhälle. Ett lärande som kan motivera och engagera till samarbete, diskussion, 

problemlösning och kritiskt tänkande efterfrågas i en allt större omfattning. Kompetens 

innebär att en individ har förmågan att hantera uppkomna situationer inom ett visst område på 

ett tillfredsställande sätt. Seriösa spel är verktyg som anses lämpliga inom samhällsförändring 

då de kan generera långsiktig förändring. De kännetecknas av att vara underhållande men har 

inte underhållning som främsta mål. Målet är att utveckla specifika färdigheter hos 

användaren genom samarbete med andra och i en stimulerande miljö. Ett seriöst spel är 

Riskköping.  

Den här studiens syfte var att undersöka hur kommunpolitiker anser att spelet Riskköping kan 

generera kompetenser, som anses relevanta ur ett lärande och kompetensperspektiv för att 

uppnå hållbar utveckling. Det har undersökts genom att bjuda in kommunpolitiker att 

genomföra en spelomgång och därefter fått besvara en enkät utifrån vad de ansåg att 

Riskköping genererade.   

Resultatet av enkätundersökningen visar att de aktuella speldeltagarna anser att spelet 

utvecklar flera av de kompetenser som anses relevant i arbetet med hållbar utveckling. De ger 

också sitt stöd för att spelet genererar en lärprocess. Det krävs dock vidare undersökningar för 

att bedöma att Riskköping genererar detta.  
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Abstract 

In Sweden's sustainable development strategy, a change in learning is found to be central to 

achieving sustainable development. The new learning involves moving from a knowledge 

society to a community of competence. A learning that motivates and engages in 

collaboration, discussion, problem solving and critical thinking is increasingly demanding. 

Competency means that an individual has the ability to handle the situation in a particular area 

in a satisfactory manner. Serious games are tools that are considered appropriate in social 

change as they can generate long-term change. They are characterized by being entertaining 

but do not have entertainment as their primary goals. The goal is to develop specific skills of 

the user through collaboration with others and in a stimulating environment. A serious game 

is Riskköping. The purpose of this study was to investigate how municipal politicians believe 

that the game Riskköping can generate competencies, which are considered relevant from a 

learning and competence perspective to achieve sustainable development. It has been 

investigated by inviting municipal politicians to complete a game round where they have 

answered a questionnaire based on what they believe Riskköping can generate. The results of 

the survey show that the current game participants consider the game to develop several of the 

competencies considered relevant in the work of sustainable development. They also support 

the game's generating a learning process. However, further studies are required to assess that 

Riskköping generates this. 
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1. Inledning  

“I call for the need of world leaders to address climate change and reduce the increasing risk 

of disasters – and world leaders must include mayors, townships and community leaders.” 1 

Uttalat av Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare 2009 som uppmuntrar till förändring och 

ansvarstagande. Uttalandet grundar sig i forskning som kan anses samstämmig i att klimatet 

förändras som en konsekvens av mänskligt handlande som därmed kräver åtgärder.  

 

1.1 Bakgrund 

Sedan industrialiseringens framväxt konstateras globalt en generell temperaturökning, utöver 

det ökar värme- och torrperioderna i flera områden, havsnivån höjs, djupet till permafrost i 

polarområdena ökar, havsisens utbredning i Arktis och Antarktis har minskat, trädgränsen 

ligger på en allt högre nivå över havsytan och odlingsperioderna har i vissa områden blivit 

längre. IPCC menar med 95 % säkerhet att människans utsläpp av växthusgaser har påverkat 

den globala uppvärmningen. (Cunningham 2017) 

 

1.1.1 Industrialiseringens påverkan på framtida klimat   

1987 skrev Brundtlandsrapporten om hållbar utveckling vilken fick stor spridningen efter Rio-

konferensen 1992. Sedan dess har hållbar utveckling diskuterats vidare genom flera olika 

begrepp såsom adaption (anpassning), resiliens (motståndskraft), transition (övergång) och 

transformation (omvandling). Genom dessa begrepp utvecklas och förändras samhällets 

policys, åtgärder och mål att hantera klimatförändringar både lokalt och globalt. (Pelling 

2011).  

I Sverige kan vi förvänta oss direkta effekter av en högre årsmedeltemperatur samt en ökande 

årsmedelsnederbörd främst under vinterhalvåret då vi under sommarhalvåret kan få ökade 

perioder av torka med anledning av minskad nederbörd. De negativa konsekvenserna av detta 

är flera; förändringar i flora och fauna (trädgränsen förskjuts norrut, skadeorganismer ökar 

inom jordbruket), en lägre salthalt i Östersjön (förändrade förutsättningar för maritimt liv, 

havsnivåhöjning (förlust av markytor, ökad risk för erosion och översvämningar samt 

inträngande av saltvatten i grundvattnet) samt en minskande vinterturism. Positiva aspekter 

som kan gynna Sverige är en längre odlingssäsong inom jordbruket, en ökande sommarturism 

och möjlighet till ökad utvinning av energi då avrinningen och vattenföringen i älvarna ökar, 

även transportsektorn kan gynnas av ett varmare vinterklimat. (Bogren, Gustavsson, Loman, 

2014)  

1.1.2 Hållbar utveckling  

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.".2 

Definition av Gro Harlem Brundtland, WHO från rapporten: Vår gemensamma framtid. Vilket 

innebär att förbättra människors liv idag och framöver utifrån ekonomiska, ekologiska, sociala 

och kulturella aspekter. 1981 användes begreppet av Lester Brown som en vision att skapa 

långsiktighet genom hållbar utveckling på de samhällsutmaningar vi står inför. Detta togs upp 

av WHO som skrev om det i Brundtlandrapporten 1987. Begreppet spreds globalt efter FN:s 

                                                             
1 Ban Ki-moon, UN Secretary-General at the Incheon Conference ‘Building an Alliance of Local Governments for Disaster Risk Reduction’, 

August 9th, 2009 
2https://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-2-12-H%C3%A5llbar-utveckling.pdf 
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möte i Rio de Janeiro 1992 (Cunningham 2017). Strategier för hållbar utveckling 

vidareutvecklas kontinuerligt och 2015 satte FN 17 globala mål för hållbar utveckling (agenda 

2030) med fokus på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, både internationellt och 

nationellt. I Sverige är det statsråden i regeringen som är ansvariga för genomförandet av 

agenda 2030 inom sina respektive områden. Civilministern har det övergripande ansvaret för 

det nationella genomförandet som dock även inkluderar kommuner, landsting, statliga 

myndigheter och regeringskansliet. På vilket sätt de globala målen uppfylls innefattar även att 

andra aktörer engagerar sig vilka exempelvis kan vara; näringsliv, akademi och 

frivilligorganisationer (regeringen.se) 

 

I agenda 2030 finns främst ett mål som kopplas till den här undersökningen, mål 4 som 

innebär ”god utbildning för alla” men även mål 11 ”hållbara städer och samhällen”. Under 

mål 4 finns delmål 4.7 som är ”lärande för hållbar utveckling och globalt medborgarskap” 

vilket innebär att senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter 

som behövs för att främja en hållbar utveckling. Det inkluderar utöver utbildning för hållbar 

utveckling även hållbar livsstil, mänskliga rättigheter, jämställdhet och globalt 

medborgarskap. 2030-agendan är tydlig med att det är kvalitén som räknas och den riktar sig 

till alla medborgare. Utbildningsfrågor ska därför tydligt kopplas till individens behov under 

hela livet vilket inkluderar utöver skola även arbetsliv och livet i samhället. Individens behov 

ska ses ur samhällets behov att främja hållbar utveckling genom värderingar, kunskaper och 

färdigheter. (globalamalen.se) Mål 11 är intressant i det här sammanhanget då det hanterar 

den pågående och ökande urbaniseringen på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt sätt. Den 

ekonomiska tillväxten behöver hantera/undvika påfrestningar på ekosystemen men även aktivt 

arbeta för att minska sociala klyftor. Att arbeta med hållbar stadsutveckling omfattar även 

hållbart byggande och hållbar planering. Lösningar på detta kan inkludera ny teknik men 

kräver också samarbete mellan sektorer och styrning på flera nivåer i samhället, från nationell 

till lokal nivå. (globalamalen.se) 

 

I Sveriges strategi för hållbar utveckling (2003/04:129) konstateras att målet hållbar 

utveckling inkluderar alla politikerområden och konkretiserar att målet endast kan uppnås 

genom; 1. Samarbete mellan regionala och globala aktörer 2. Integration i alla 

politikerområden 3. Ytterligare nationella insatser. Strategin hanterar utöver dem tre även fyra 

strategiska framtidsfrågor vilka är 1. Miljödriven tillväxt och framtid 2. En god hälsa, 

framtidens viktigaste resurs 3. En samlad politik för ett hållbart samhällsbyggande 4. Barn 

och ungdomspolitik för ett åldrande samhälle. En av utmaningarna för att nå målet med 

hållbar utveckling identifieras vara den pågående urbaniseringen i landet som kräver ett 

fungerande samspel både mellan men också inom kommuner i stads- och landsbygd. Åtgärder 

behövs för att motverka social integration, bostadsbrist, otillräcklig transportkapacitet samt att 

öka andelen naturområden i tätbebyggda samhällen vilket ställer krav på lokal 

samhällsplanering och hållbar stadsutveckling. För att möta de kraven behövs 

utbildningsinsatser på flera nivåer i samhället, i dessa betonas vikten av att arbeta med alla 

parametrar i hållbar utveckling; socialt, ekonomiskt och ekologiskt då målet är att skapa 

kompetens. Att inneha kompetens anses vara en förutsättning för att alla aktörer ska kunna 

vara aktiva, demokratiska och ansvarfulla i sitt beslutstagande på olika nivåer i samhället för 

att skapa en hållbar utveckling. Akademin (universitet och högskola) förväntas ta en aktiv roll 

i detta arbete för att integrera det omgivande samhället genom sin forskning och utbildning.  

För att skapa ett hållbart samhälle krävs en stark helhetssyn vilket inkluderar insatser mellan 

skilda politikerområden för att samverka och ömsesidigt förstärka varandra. Det inkluderar 

hantering av eventuella målkonflikter för att uppnå ett långsiktigt resultat. I detta arbete krävs 

både verktyg och styrmedel, ett av dessa är att uppmuntra tvärsektoriellt arbete. Samtidigt 
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lyfts kompetenser som samarbete, dialog, engagemang, motivation och diskussion fram som 

viktiga parametrar för att lyckas. För att utnyttja de kommunala resurserna effektivt behöver 

åtgärder följas upp och utvärderas vilket inkluderar återkoppling av erfarenheter och resultat 

till berörda parter. Avslutningsvis lyfts utåtriktade aktiviteter fram som ett komplement till 

ekonomiska, juridiska och tekniska åtgärder som betydelsefulla. För att sprida kunskap och 

erfarenheter föreslås seminarium, konferenser och andra typer av aktiviteter som stimulerar 

till erfarenhetsutbyte. (Sveriges strategi för hållbar utveckling)    

1.1.3 Att anpassa samhället inför kommande klimatförändringar 

Cunningham W, Cunningham M.A (2017) konstaterar att de val och riktlinjer (policys) som 

aktörer tar beslut om på lokal, regional och global nivå kommer att påverka miljökvalitén och 

naturresurser för nästkommande generationer. De policys som beslutas kan både påverka men 

också påverkas av individers handlande, olika aktörer har därför varierande roller för att 

uppnå en förändring alternativt att handla för att denna förändring inte uppstår. Hållbar 

utveckling är en av vår tids största utmaningar som ofta innebär intressekonflikter mellan 

tillväxt och miljöpåverkan i en strävan att ”alla” människor på jorden eftersträvar ökad 

komfort och möjligheter till ett gott liv i välmående regioner. Att finna möjligheter att erbjuda 

den välfärden utan att utarma resurser kräver kreativitet och åtaganden.  

Vid en signifikant klimatförändring tvingas samhället oavsett anledning till förändringen 

anpassas genom att kompensera följderna av förändringen. Det kan innebära relativt enkla 

åtgärder på lokal nivå genom förändring/utveckling av befintlig teknik. Men kan också kräva 

en helt ny välutvecklad teknologi som kräver en global samverkan och stora ekonomiska 

resurser. På lokal nivå bör också de positiva möjligheterna som klimatförändringarna 

genererar hanteras och optimeras. (Bogren et al. 2014) 

Pelling (2011) menar att det sociala lärandet (lärande tillsammans med andra i beaktande av 

befintlig kultur) har en stor betydelse för att skapa hållbar utveckling. Genom det lärandet 

utvecklas både nya värden men också nya idéer och praktiker som får spridning både på lokal 

och global nivå. Det sociala lärandet kan förändra beteenden och skapa långsiktigt förändring 

som behövs både lokalt och globalt. Pelling (2011) menar att politiker har en stor betydelse att 

anpassa lokala samhällen att bli mer medvetna om nuvarande och framtidens risker och 

hanteringen av dem. Alla städer är också en social konstruktion där visioner skapas genom 

ideologiska, materialistiska och ekonomiska intressen. Beroende av maktbalansen mellan 

dessa intressen skapas prioriteringar och handlingar som får betydande konsekvenser för den 

enskilda staden och kan även påverka utanför stadens gränser.  

 

1.1.4 Lärandets och kompetensers betydelse för hållbar utveckling 
Lärande och utbildning lyfts generellt av FN som en nyckelfaktor för att uppnå samtliga 17 

hållbarhetsmål i agenda 2030. Det innebär att lärande behöver att anpassas för få en hållbar 

ekonomisk, social, kulturell och ekologisk utveckling. (globalamalen.se) 

I arbetet för hållbar utveckling bör lärande ske på ett nytt sätt hävdar Illeris (2007) att frångå 

den traditionella föreläsningsundervisningen där repetition uppmuntras anses nödvändigt. 

Istället bör lärande utvecklas där individen genom samspel med andra utvecklar kompetenser 

som kan användas i arbetet för hållbar utveckling. Det innebär att vi går ifrån ett 

kunskapssamhälle till ett kompetenssamhälle där också nya inlärningsmetoder är intressanta 

att undersöka. Ett sätt att uppnå kompetensutveckling är genom seriösa spel som syftar till att 

på ett lustfyllt sätt skapa kompetenser som kan möjliggöra en samhällsförändring.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Mitt intresse grundar sig i att globala klimatförändringar kräver lokala anpassningar för att 

skapa ett hållbart samhälle. I det arbetet finns kommunala politiker som behöver relevant 

kompetens att hantera de många gånger komplexa frågor som genomförandet av en hållbar 

utveckling innebär. Därför är det intressant att undersöka huruvida lärandeprocesser och 

kompetenser kan utvecklas i arbetet för hållbar utveckling.  

Syfte 

Det finns en koppling mellan industrialiseringen och klimatförändringar som behöver att 

hanteras både globalt, nationellt och lokalt vilket visar sig i olika strategier om hållbar 

utveckling där flera aktörer behöver ta ansvar. Att en förändring i samhället behövs kan 

konstateras, hur denna förändring ska genomföras är inte lika tydligt. Lärande och kompetens 

förespråkas av flera internationella och nationella aktörer men hur detta uppnås är inte lika 

tydligt.  

Det övergripande syftet med den här studien är därför att undersöka hur lärande och 

kompetens kan utveckla individers förmåga att arbeta för hållbar utveckling. Det studeras 

genom att en grupp kommunpolitiker spelar ett seriöst spel ”Riskköping” och därefter 

utvärderar spelet utifrån ett lärande och kompetensperspektiv, kopplat till hållbar utveckling.  

 

Frågeställningar 

 

 Hur kan lärande och kompetens bidra till hållbar utveckling? 

 På vilket sätt kan spelet Riskköping bidra till att utveckla kompetens i arbetet för 

hållbar utveckling?  

 Hur upplever speldeltagarna att Riskköping motiverar till att arbeta med hållbar 
utveckling?  

 Utifrån vad som kännetecknar ett seriöst spel, är Riskköping ett sådant utifrån 
speldeltagarnas upplevelse? 
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1.3 Uppsatsens struktur     

I uppsatsens bakgrund konkretiseras hur industrialiseringen påverkar klimatet och att 

samhället behöver anpassas till detta genom att arbeta för en hållbar utveckling.   

I kapitel två presenteras ett teoretiskt ramverk kring hur lärande, kompetens och seriösa spel 

kan gynna hållbar utveckling. Där undersöks vilka faktorer som ligger till grund för lärande 

och dess möjlighet att generera kompetens. För att förstå hur kompetens blivit en betydande 

faktor i arbetet för hållbar utveckling presenteras hur utvecklingen har gått från ett 

kunskapssamhälle till att eftersträva ett kompetenssamhälle. Att inneha relevant kompetens 

som samarbetsförmåga och diskussionsförmåga anses vara viktiga faktorer för att arbeta 

tvärsektoriellt, främja problemlösning och underlätta beslutsfattande. För att skapa kompetens 

behövs ett förändrat lärande, att frångå traditionell föreläsningsundervisning till att uppmuntra 

kreativitet, kritiskt tänkande, reflektion och samarbete. Detta kan göras genom användandet 

av seriösa spel som genererar engagemang och motivation. Ett seriöst spel kännetecknas av 

att det är ett underhållande spel som motiverar till lärande genom att presentera relevanta och 

realistiska problem och uppmuntra deltagarna till att lösa dessa tillsammans med andra. För 

att undersöka om seriösa spel kan främja hållbar utveckling har kommunpolitiker bjudits in 

för att spela Riskköping. Det är ett samhällsplaneringspel som syftar till att uppmärksamma 

klimatrelaterade risker i samhället.  

I kap 3 presenteras den valda metoden; en kvalitativ enkätundersökning som syftar till att 

undersöka om Riskköping upplevs kunna utveckla kompetenser som anses relevanta för 

hållbar utveckling. Resultatet av enkätundersökningen presenteras i kap 4. I kap 5 diskuteras 

resultatet av enkätundersökningen och analyseras utifrån det teoretiska ramverket; Lärande, 

Kompetens och Seriösa spel. Avslutningsvis presenteras undersökningens slutsatser i kap 6.  

 

1.4 Avgränsningar 

Under arbetets gång har flera avgränsningar gjorts. Begrepp som adaption och resiliens var 

aktuella från början har valts bort för att fokusera på hållbar utveckling då det passar bättre in 

på spelet Riskköping som undersöks.  

Inom området ”seriösa spel” så sker en stor del av utvecklingen i datoriserade miljöer vilka 

inte presenteras i den här uppsatsen, det valdes bort av två anledningar. 1. Min nyfikenhet att 

undersöka ”enkla och billiga” verktyg och se vilket utfall det kan ge. 2. Tidsaspekten, att en 

10-veckorsperiod troligen inte är tillräckligt med tid för att finna ett sådant spel, lära in, 

genomföra och analysera.   

Ytterligare avgränsningar gjordes med anledning av tidsaspekten. Att undersöka hur 

spelledaren i en spelomgång påverkar kompetensutvecklingen i spelet. Det finns intressanta 

vetenskapliga artiklar som presenterar en spelledares betydelse för lärande. Det hade även 

varit intressant att i en fallstudie undersöka olika spelomgångar i Riskköping vilket inte anses 

möjligt i den satta tidsperioden.  

I uppsatsen läggs ett stort fokus på kompetens, det innebär inte på att kunskap i sig är oviktig 

utan förutsätter att samhället har en viss kunskap inom området (orsaker till och effekter av 

klimatförändringar) som behöver att utvecklas till kompetens för att uppnå hållbar utveckling.   
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2. Teoretiskt ramverk   

Genom sökningar i universitetsbibliotekets databas har jag tagit del av tidigare forskning och 

skapat ett teoretiskt ramverk utifrån relevanta vetenskapliga artiklar och böcker. Syftet är att 

undersöka hur lärande och kompetens kan ske genom seriösa spel. I kapitel 2 kommer 

huvudsakligen tre olika teoretiska ramverk att presenteras utifrån: lärande, kompetens och 

seriösa spel och hur de kan kopplas till hållbar utveckling.  

2.1 Lärande  

Det finns flera definitioner kring lärande varav en är: ”Lärande är varje process som hos 

levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, 

biologisk mognad eller åldrande” (Illeris 2007 s.13) Lärande kopplas ofta till den traditionella 

skolan och dess undervisning vilket är rimligt då individer i norden spenderar ca 10000 

timmar i skolan. Illeris (2007). På samma sätt som vi har olika lätt att lära oss tenderar vi 

också ha olika förmågor till att komma ihåg det vi har lärt oss.  

 

2.1.1 Tre dimensioner av lärande och lärande i arbetslivet 

Lärande enligt Illeris (2007) är beroende av tre dimensioner; innehåll, drivkraft och sampel 

vilket innebär att samtliga bör beaktas och inkluderas för att förstå hur ett läroförlopp eller en 

lärosituation kan uppnås. Innehållsdimensionen inkluderar: kunskap, förståelse och 

färdigheter vilket innebär att den lärande vet, kan och förstår. Det är inom det området som 

den traditionella läroforskningen intresserat sig. Drivkraftsdimensionen beskrivs genom; 

motivation, känslor och vilja vilket visar sig i förmågan att mobilisera den mentala energin till 

det som lärandet kräver. När människan känner sig osäker, nyfiken eller otillfredsställd 

kommer hen därför att söka ny kunskap för att möta den osäkerheten vilket då även kan 

utveckla vår sensitivitet i förhållande till vår omvärld. Innehålls- och drivkraftsdimensionen 

aktiveras samtidigt och integreras och samspelar mellan individen och omgivningen. Det vill 

säga att man inhämtar kunskap antingen för att man vill det eller att man är tvungen till det; 

vilket då oavsett skapar ett lärande. Den kunskap vi får kan dock förändra balansen mellan 

vilja och tvång beroende av de svar som fås. (Något man gjorde för att man måste kan skapa 

en nyfikenhet och vilja att lära sig mer på samma sätt som en nyfikenhet kan göra att när man 

lärt sig mer tappar man intresset för sakfrågan.) Samspelsdimensionen däremot handlar om 

individens förhållande till omgivningen, både det materiella och det sociala vilket inkluderar 

möten med andra människor men också hur kontexten ser ut som avgör hur samspelet 

kommer att utvecklas. Den inkluderar därför; handling, kommunikation och samarbete som 

avgör hur väl individen integreras i sociala sammanhang. Lärande skapas genom dessa tre 

dimensioner och utvecklar kompetens. (Illeris 2007) 

Illeris (2007) menar att lärande sker i olika lärorum där lärandet är beroende av ett yttre 

sammanhang. Det finns fyra olika lärorum där lärande sker; 1. Vardagslärande som är 

praktiskt lärande som sker utan att individen reflekterar kring det 2. Skol/utbildningslärande 

och arbetslivet som är det traditionella lärorummet. 3. E-lärande som är ett relativt nytt rum 

och 4. Det intressebaserande lärandet. Det finns dock möjlighet att röra sig mellan de fyra 

olika rummen för att skapa en förståelse kring vilka möjligheter och utmaningar det kan 

finnas för att skapa kompetens. Här presenteras lärande i arbetslivet då det anses centralt för 

att ställas i relation med hur kommunala politiker kan utveckla sin kompetens för ett hållbart 

samhälle.  

Lärande i arbetslivet: Lärande blir mer och mer accepterat som en process som pågår genom 

hela livet och inte något som avtar i och med avslutade studier. Individen lever i en tid som 
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poängterar vikten av flexibilitet och förändringsbenägenhet vilket då också erbjuds och krävs 

av både arbetsgivare och arbetstagare i en allt större utsträckning inom arbetslivet. Tidigare 

beskrevs utbildningars läromål i termer av kunskaper, färdigheter och kvalifikationer men har 

på senare tiden ersatts med kompetensbegreppet enligt Illeris (2007). Att lära ut kompetens 

kan vara problematiskt då det kräver att individer ska ha förmåga att hantera/agera i ständigt 

föränderliga problemsituationer. Det kan också finnas en motvilja hos individer att ta till sig 

ny kunskap för att höja sin kompetens, att vuxna människor anser att de är ”färdiga med 

skolan” då det kan förknippas med lärarens överordnande roll och att man som elev för en 

underordnad roll vilket kräver att situationen omstruktureras. Det finns även en problematik i 

att förutsätta att arbetsplatser är anpassade till en lärande miljö då de främst är skapade för att 

producera varor och tjänster vilket behöver beaktas och förändras vid behov. Inom arbetslivet 

finns det ofta kompetensutvecklingsplaner som medarbetarna erbjuds vilket ofta är långsiktiga 

organisatoriska mål i verksamheten. I verkligheten tenderar dock just kompetensutveckling att 

vara något som ledningen i organisationer drar ner på till förmån för andra kortsiktiga mål. 

Därför tenderar kompetensutveckling vara något som oftare ”sker av sig självt” och därför 

inte kostar något att genomföra varken i tid eller pengar vilket leder till ett starkt ifrågasatt 

lärande. Utan en planerad och strukturerad läroprocess som har tydliga mål blir därför 

kompentensutveckling ”det blir som det blir” och uppnår inte sin fulla potential. Samtidigt 

hyllas just denna form av lärande av stora instanser som EU, FN och OECD. (Illeris 2007)  

Det finns tre viktiga utmaningar som behöver hanteras för att uppnå ett fullgott lärande/ 

kompetensutveckling: 1. Att kompetensutveckling inte enbart gynnar de redan utbildade 2. 

Att kompetensutveckling ska prioriteras även om andra kortsiktiga mål kräver åtgärder 3. 

Läroinsatser kan vara störande för den befintliga verksamheten och behöver hanteras utifrån 

det. Lärande kan därför med fördel ske på annan plats och med tydligt inbokade datum för när 

det ska ske genom exempelvis konsulter som håller i utbildningen på annan ort. (Illeris 2007) 

2.1.2 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande och kompetens  

Det finns en stark relation mellan lärande och välstånd. I vår kultur finns en föreställning om 

att en välutbildad befolkning är en av de viktigaste parametrarna för ett ökat välstånd och höjd 

livskvalité. Med industrialiseringen och den miljöbelastning som den skapar behövs lärande 

som kan möta dessa utmaningar. Det innebär att enbart kunskap om en viss företeelse 

(exempelvis miljöpåverkan) räcker inte utan att ha kompetensen att hantera den. Att ha ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande innebär att undersöka hur individer och grupper 

samspelar och tar till sig och använder mentala och fysiska resurser. I ett sociokulturellt 

perspektiv har verktyg/redskap en speciell betydelse vilket innebär att alla resurser både 

fysiska och mentala som vi har tillgång till för att förstå och agera påverkar oss och utvecklar 

våra beteenden. Det inkluderar då den tekniska utveckling som har skett samt vår 

intellektuella förmåga att använda oss av den.  Det är således genom kommunikation (att 

förmedla kunskap) som sociokulturella resurser skapas och förs vidare. (Säljö, 2014)  

Säljö (2014) menar att vårt sätt att tänka, kommunicera och uppfatta verkligheten påverkas av 

sociala och kulturella erfarenheter vilket då innebär att individen, beroende av det kollektiv 

hon befinner sig i skapar sin egen omvärld och agerar utifrån den. Därmed bildas samtidigt 

nya kunskaper som förs vidare till nästa generation så länge som de anses relevanta. Ju mer 

komplext ett samhälle är ju svårare är denna kunskapsförmedling. Det ställer krav på 

utbildningsväsendet att förmedla relevant kunskap inför kommande arbetsliv där 

förutsättningarna kontinuerligt förändras.  

Att individers sätt att tolka omvärlden och att agera har ett intimt samband med de sociala och 

kulturella mönster som finns runt omkring är tydligt enligt Säljö (2014) Människan tar lärdom 

av andras handlande och lär av det, antingen att göra likadant, variera eller att helt avstå från 
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en handling utifrån vår tidigare kunskap. Hur människan resonerar och tolkar omvärlden har 

betydelse för hur kommunikation sker med andra i framtida situationer. Därigenom sker ett 

lärande i att utforma strategier individuellt och kollektivt. Det innebär att i ett sociokulturellt 

perspektiv utformas och utvecklas handlingar tillsammans genom exempelvis samtal för att 

söka lösningar som individen själv inte kan finna svar på men i tillsammans med andras 

reflektioner så utvecklas samtalet. Genom att minnas gemensamt kan problem formuleras, 

svar sökas och i medvetna ansträngningar komma fram till en lösning. Att kontinuerligt växla 

mellan tänkande och kommunikation utvecklas nya sätt att resonera och handla. Vid 

studerandet av människors handlande är det alltid i relation till den kontext som de befinner 

sig i och vilka redskap som finns att tillgå, vilket i sig kan vara lika intressant som att få insikt 

i vad individen tänker men måste analyseras utifrån helheten.  

2.1.3 Det livslånga lärandet skapar kompetenser i samhällets förändring 

Samhällets transformation genererar nya utmaningar inom ekonomi, utbildning och politik 

samt i sociala och vetenskapliga kontexter. Ett livslångt lärande ses som en lösning att hantera 

detta vilket innebär att utveckla kompetenser både hos individer och organisationer. 

Kompetenser inom det livslånga lärandet är kritiskt tänkande, urskilja relevant information, 

mediehantering, kreativitet, engagemang, ett tvärsektoriellt samarbete och att kunna verka i 

olika sociala kontexter för att skapa ett harmoniskt samhälle. Individens kompetenser har en 

stark koppling till dennes anställningsbarhet, dessvärre menar Pilco, Salas, Sdenka, Z (2013 ) 

så tenderar den stora utmaningen finnas i det traditionella läranderummets oförmåga att ställa 

om. Även Säljö (2014) tar upp det livslånga lärandet och menar att föreläsningstiden tenderar 

att sakta men säkert bytas ut mot ett lärande som sker mer tillsammans och i dialog med 

varandra, där spås nya redskap dominera framöver. Att förmedla kunskap genom att 

uppmuntra repetition uppfattas allt mer omotiverande och inte passande i den nya typen av 

”livslångt” lärande där lärande förväntas att ske genom hela livet. 

2.1.4 Att skapa ett lustfyllt lärande genom spelifiering 

De svenska elevernas skolresultat sjunker, samtidigt som samma ungdomar bedömer att 

utbildning är viktigt och de ser positivt på att utbilda sig vilket kan te sig paradoxalt. 

Palmqvist (2018) menar att en förklaring till detta kan vara att det finns en vilja och en 

ambition att lära sig men att utbildningsmiljön i sig är svårförståelig och oengagerande vilket 

då kräver ett förändrat arbetssätt kring lärande. Spelifiering skulle kunna vara ett motiverande 

verktyg för inlärning då det engagerar deltagarna genom en meningsfull och tydlig 

utformning som ger direkt feedback vilket ökar lusten att vilja förstå.  

Spelifiering kräver inte digital teknik (även om den digitala utvecklingen är omfattande) 

Spelifiering är en slags motivationsdesign som uppmuntrar till att påbörja, upprätthålla och att 

avsluta uppgifter, därmed är inte själva spelandet målet utan det handlar om samspelet mellan 

kognitionsvetenskap, pedagogik och psykologi för att öka engagemang och arbetsglädje. 

Spelifiering ska därför inte betraktas som lek utan snarare något som är mer regelstyrt men 

ändå lustfyllt vilket gör att det anses effektivt att använda för att motivera människor att utföra 

uppgifter som ses som komplexa, komplicerade eller där frågan i sig inte engagerar till 

handling. För att skapa motivation så kan spelet konstrueras för att uppnå olika nivåer, samla 

poäng eller medaljer men det kan också vara att motivera genom att skapa begripliga 

uppgifter att lösa, att uppgifterna känns meningsfulla och att deltagaren får använda sin 

förmåga för att lösa den. (Palmqvist 2018) Spelifiering innebär att målet är relevant och att 

det går att uppnå målet genom att handla i olika givna situationer, de olika 

handlingsmöjligheterna uppmuntrar deltagarna till att kontinuerligt utveckla sina kunskaper 

och färdigheter.  
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Det finns studier som visar att spel får deltagaren att utsöndra belöningssubstansen dopamin, 

det sker när deltagaren engagerar sig i spelens olika delar, samarbeten, överraskningar och 

responser. Dopamin har en tydlig koppling till den fysiska och psykiska hälsan och kan 

påverka vår inlärning men också våra beteenden, intellektuella funktioner, viljestyrda rörelser, 

sömn och koncentration. Människan kan därför vilja lära sig ny kunskap genom spel då 

hjärnan utsöndrar dopamin som sänder ut signaler av tillfredställelse till övriga kroppen. 

(Palmqvist, 2018) 

Den främsta anledningen anser Palmqvist (2018) till att använda spelifiering för inlärning är 

att det fungerar, människan vill lära sig genom att se helheter och sammanhang både 

individuellt och i grupp. Det förutsätter dock att spelifiering inkluderar följande: målsättning, 

regler och återkoppling.  

 

2.2 Kompetens  

Kompetens innebär för gemeneman att en individ har förmåga att hantera de situationer som 

kan uppstå inom ett visst område på ett tillfredsställande sätt. Att hitta en samstämmig 

definition i litteraturen är desto svårare även om det finns en viss enighet kring begreppet. Här 

utgås från en definition framtagen av OECD inom ramen för DeSeCo-projektet av 

schweizarna Dominique Rychen och Laura Salganik som är en relativt bred definition som 

dock anses vara den viktigaste och mest auktoritativa definitionen:  

”Kompetens definieras som förmågan att på ett framgångsrikt sätt förhålla sig till 

komplexa krav i ett bestämt sammanhang genom en mobilisering av psykosociala 

förutsättningar (inklusive både kognitiva och icke-kognitiva aspekter). Det innebär en 

kravorienterad eller funktionell syn på definitionen av kompetens. Det fokuserar i 

synnerhet på de resultat som individen uppnår genom en handling, ett val eller ett 

beteende med hänsyn till de krav som exempelvis knyts till en bestämd yrkesposition, 

en social roll eller ett personligt projekt.”  (Illeris, 2013 s. 33)  

2.2.1 Utveckling mot ett kompetenssamhälle  

Ordet kompetens kan sägas ha sin bakgrund i ordet kvalifikationer. Kvalifikationer 

diskuterades livligt inom produktionsindustrin under 50-talet då det krävde en viss 

kvalifikation för att kunna arbeta vid ”löpande band”. Under senare 60-talets högkonjunktur 

krävdes utöver den rena kvalifikationen vid bandet också mer allmänna kompetenser som; 

initiativ, formuleringsförmåga, orientering och överblick tillsammans med mer personliga 

förmågor som självständighet, samarbetsförmåga, tillmötesgående och flexibilitet vilket 

utvecklades inom organisationspsykologin. Att begreppet kompetens utvecklades var i 

grunden ett sätt för företag att bli konkurrenskraftiga genom att anta en ledningsstrategi som 

fokuserar på medarbetarnas resurser och förändra synen på arbetsledning och 

arbetsmotivation. Kompetens i Sverige kom initialt att handla om att gå från att göra saker rätt 

till att göra rätt saker. (Illeris 2013) 

Konkret innebär detta att kvalifikationsbegreppet har fokus på tydliga färdigheter och 

kunskaper medan kompetensbegreppet istället betonar vikten av personliga egenskaper i 

förhållande till ett bestämt sammanhang. Ordet kompetens har blivit ett nyckelord inom 

lärande, för att få optimal nytta ur individer, grupper, organisationer och nationer genom att 

ha förmågan att hantera den värld vi verkar i. Det är främst näringslivet och inte skol- och 

utbildningsväsendet som drivit utvecklingen av kompetensutveckling då medarbetaren blir 

bättre på sina arbetsuppgifter, största fördelen är dock att medarbetarna blir mer motiverade 

och solidariska vilket ger en positiv organisationsutveckling. Medarbetares kompetens anses 

även gynna både välfärd och demokrati (Illeris 2007)  
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För att utveckla kompetens utgår man ifrån de kompetenser som individen redan har (uppnådd 

kompetens). Det innebär att individer med olika kompetens ställs inför en uppgift 

(utvecklingszonen) och där individer tillsammans kommer fram till en lösning vilket då har 

genererat framtida kompetens.   

 

Dagens komplexa samhällen kan ses som en utvecklingszon, inom lärande kan dessa miljöer 

skapas för att uppnå ett visst syfte utifrån de sociokulturella möjligheterna som finns. I 

utvecklingszonen kan därmed problem formuleras, lösningar prövas och anpassas till den 

miljön och utifrån de redskap som finns närvarande. I utvecklingszonen får de aktuella 

deltagarna olika utrymmen då olika kompetenser förmedlas mellan individer. Den här typen 

av lärande är intressant då den ser till mänskliga handlanden och uppmuntrar kreativitet och 

ger utrymme för förändring. Att utgå från befintlig kunskap för att skapa en ny framtid genom 

att individer inte är passiva åskådare utan att de bidrar genom sina handlingar till att återskapa 

och förnya sociokulturella mönster. (Illeris, 2013)  

En utgångspunkt för ett sociokulturellt perspektiv på lärande är hur återskapandet av 

kunskaper och färdigheter skiljer sig åt mellan olika samhällen. Det innebär att det 

institutionaliserade lärandet har fokuserat på att läsa, tala och att skriva som huvudsakliga 

aktiviteter vilket kan beskrivas som att individer uppmanas att tala om världen snarare än att 

agera i den. Idag sker en intressant utveckling där lärande förväntas att bedrivas i en ny form 

och i nya miljöer där individer och utbildare får förändrade roller. Som exempel på nya 

redskap som lyfts fram är digitaliseringen och hur vi använder vårt språk. I vår 

kommunikation blir mer information lättillgänglig för oss vilket kräver kompetenser i att 

värdera kunskap, organisera information, urskilja relevans i olika sammanhang och få detta 

till att bli användbart och produktivt utifrån ett givet mål. Det är en utveckling som ställer allt 

högre krav på förmågor som att få överblick, strukturering och kritisk värdering. Därutöver 

poängteras vikten av att kunna argumentera och att vara lyhörd och ställa frågor. (Säljö 2014) 

2.2.2 Kompetensutveckling genom Engagemang, Problem/praktik och Reflektion  

Som Illeris (2013) konstaterat finns det inom kompetensutveckling några förutsättningar för 

att ett lärande ska ske, han konkretiserar det genom att vidareutveckla begreppet med för 

honom några betydande nyckelord för hur ett lärande kan uppstå för att utveckla kompetens 

dessa är; Engagemang, problem/praktik samt reflektion.  

Engagemang: Handlar om ett samspel mellan den som lär ut och den som lär sig, för att öka 

möjligheterna för att få till ett positivt engagemang (som ofta kan liknas vid motivation) bör 

lärandet tematiseras och upplevas som relevant hos den som ska ta till sig lärandet vilket kan 

innebära att den lärande själv kan vara med och formulera målen för lärandet. Upplevelsen 

bör innefatta att ämnet är upplagt för att leda fram till det som det avser och att den lärande får 

insikt i den strukturella och teoretiska grunden i det som lärs. För att uppnå ett engagemang 

rekommenderas att varva relevanta praktiska övningar och problemlösning i läroprocessen där 

sakfrågan får relateras och diskuteras utifrån deltagarens egna intressen och perspektiv. Under 

lärandets gång bör relevant och positiv feedback att ges av den som undervisar och handleder 

samt visa engagemang för den lärandes framsteg.  Det är också viktigt att engagemanget 

stimulerar till att framhäva deltagarnas mentala energi för att övervinna begränsningar, 

missförstånd och försvarsmekanismer. Lärmiljön bör därför utformas så att både de praktiska 

färdigheterna kan användas men också att det socialt erbjuder möjligheter som deltagarna blir 

Uppnådd 

kompetens
Utvecklings-zon

Framtida 

kompetens 
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exalterade över vilket då behöver anpassas beroende av de deltagande individernas 

kompetensbehov.  

Praktik eller Problem: Praktik innebär i det här avseendet att vara i händelsernas centrum, 

att bygga kompetens i olika situationer som kräver ett anpassat handlande. Där praktiken inte 

är en kunskap, färdighet eller kvalifikation utan har vidareutvecklats till att inom ett bestämt 

område kunna hantera olika situationer i dess sociala och mänskliga kontext. Genom att vara 

deltagare i praktiken finns där nya utmaningar och lösningar vilket bygger en framtida 

kompetens. Det blir således en växelverkan mellan utbildningsmiljö och praktikermiljö där 

båda är av betydelse för att hantera situationer. Praktik kan även inkludera exkursioner och 

studiebesök men behöver ses som lösningar på ett problem där deltagarna inkluderas och inte 

enbart blir åhörare. Genom att använda problem som begrepp räcker det inte enbart med att 

objektivt konstatera ett problem utan det måste av deltagaren subjektivt upplevas vara ett 

problem som är värt att engagera sig i då det har berört dem.  

Reflektion: Under hela inlärningsprocessen ska en reflektion ske för att uppnå 

kompetensutveckling, den avgörande reflektionen uppkommer oftast vid avrundningen av 

utbildningen. Reflektionen ska göras både individuell och i grupp på ett målmedvetet sätt där 

deltagarna reflekterar kring det de varit delaktiga i och hur det har gått utifrån den givna 

måluppfyllelsen.  Det är reflektionen som leder till en mer bestående kompetensutveckling 

genom att deltagarna får utvärdera och ge varandra feedback både det som hänt men också 

inför framtiden hur man individuellt eller gemensamt kan göra annorlunda.  

Illeris (2013) presenterar dessa tre nyckelord som en förenkling av kompetensutveckling men 

också som de viktigaste punkterna att arbeta med. Genom att arbeta med dessa tre framhävs 

några av de mest centrala förhållandena som är viktiga i en kompetensutvecklingsprocess för 

att inkludera deltagarna och optimera lärandemiljön.   

Kompetens inkluderar vilken kunskap/förmåga individer, organisationer, företag och nationer 

ska inneha för att fungera ändamålsenligt och tidsenligt och begreppet används flitigt av 

internationella organisationer som EU, OECD och FN men också på mer lokal nivå. 

Kompetens innebär att ha förmågan att göra kvalificerade bedömningar och ta relevanta 

beslut i den miljön som kompetensen gäller. (Illeris 2013)  

2.2.3 Nyckelkompetenser för hållbar utveckling  

Barth, Godeman, Rieckman, Stoltenberg (2007) menar att i både formella och informella 

lärprocesser kan en ny lärkultur utveckla nyckelkompetenser för en hållbar utveckling. Det 

innebär att skapa en kultur där individer inte bara förvärvar kunskap utan också ges möjlighet 

till reflektion inom komplexa frågor tillsammans med andra. Behovet av den nya 

lärandekulturen växer fram när tillämpningen av centrala begrepp som hållbar utveckling ska 

efterlevas i praktiken. De nyckelkompetenser som ses som centrala är; kreativitet, 

nytänkande, kritiskt tänkande, kommunikation (muntlig och skriftlig), samarbete, deltagande, 

empati, konflikthantering, beslutsfattande, motivation och planering. Det innebär att individer 

utvecklar kompetens genom produktion av och reproduktion till kunskap tillsammans med 

andra där den lärande individen kan upptäcka och analysera sin egen förmåga genom att vara 

öppen inför att förändra sig själv och andra utifrån verklighetens behov. (Barth et al. 2007) 

Barth et al. (2007) menar att det finns särskilda aspekter i en inlärningsprocess för att använda 

och utveckla kompetenser där individerna motiverar varandra och sig själva, vilka är. 1. 

Reflektionsprocessen som innebär ett kritiskt förhållande till sina egna handlingar och 

förmåga att reflektera kring dessa. Att kontinuerligt ifrågasätta och undersöka utifrån ett 

sammanhang kräver ett tvärsektoriellt samarbete. 2. Självförtroendeprocessen menar att 

lärande bör ske i en öppen process med tydliga riktlinjer där det sker ett kontinuerligt 
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självstyrt lärande. I den processen sker en ständig reflektion om de upplevda för och 

nackdelarna kring lärandet som uppmuntrat till utvecklandet av kompetenser. 3. 

Kontextprocessen där förmågan att ta till sig kunskap från andra i olika kontexter och använda 

det för att komma vidare i en process tillsammans. 

Voogt, Pareja (2012)  anser även de att lärande behöver förändras för att möta de kompetenser 

som krävs i den värld vi lever i. Att utbildningssystem behöver anpassas till detta är 

uppenbart. Voogt, Pareja (2012) menar att politiska beslutsfattare tenderar att vara oförmögna 

till att genomföra den förändringen även om organisationer som OECD, FN och EU har 

betonat vikten av att utveckla kompetenser. Gemensamt för dessa tre organisationer är att 

samtliga behandlar kompetenser som kreativitet, kritiskt tänkande, problemlösning och 

utvecklingsförmåga. Ett exempel inom hållbar utveckling är UNESCO som internt poängterar 

vikten av kompetenser genom att skapa sitt eget kompetensramverk där krav på medarbetares 

kompetenser inom organisationen blir tydliga. De kompetenser som efterfrågas i Unescos 

kompetensramverk har ett tydligt forskningsstöd i tidigare presenterad litteratur av Pilco 

(2013),Voogt (2012), Barth (2007) och Illeris (2013).  

Ramverket ”UNESCO Competency Framework” tydliggör organisationens kärnvärden och 

vilka kompetenser medarbetare och chefer i organisationen ska ha och utveckla samtidigt som 

det ger en samsyn kring arbetssätt och måluppfyllelse. De presenterar nyckelkompetenser som 

alla medarbetare ska ha och verka efter för att uppnå UNESCO:s intressen samt 

chefskompetenser som riktar sig till högre chefer i hur de ska förhålla sig till organisationen 

och sina medarbetare. Ramverket hanterar även hur externa relationer ska hanteras och 

utvecklas. (Unesco.com) Kompetensramverket syftar till att tydliggöra förväntningar och 

standardiseringar för att alla ska sträva mot samma mål. De olika kärnkompetenserna som 

presenteras är inom sju områden och tydliggör ett antal kunskaper, färdigheter och förmågor 

och hur de relaterar till varandra och skapar önskvärda kompetenser i form av beteenden som 

förväntas när man arbetar för organisationen vilka är: Ansvar, kommunikation, Teamwork, 

Innovation, Resultatfokus, Planering och organisering, kunskapsspridning och 

kontinuitetsförbättring. Dessa nyckelkompetenser riktar sig till alla anställda och visar hur 

kunskap-färdigheter och förmågor genererar den faktiska kompetensen att hantera frågor i en 

organisation både internt och externt och hur det sker en ständig kompetensutveckling när en 

lärandeprocess blir en naturlig del i en organisation. Att kompetenser blir summan av vårt 

handlande i många gånger komplexa situationer där en flexibilitet krävs för att uppnå ett 

övergripande mål. En sammanfattning av Unescos kompetensramverk, sammanställt av mig 

finns i Bilaga 1.  

2.2.4 Riskkompetens   

Hansen (2017) diskuterar kring riskkompetens och dess betydelse inom vetenskaplig 

utbildning för att arbeta med och förstå riskrelaterade frågor i samhället. I den politiska 

debatten i demokratiska samhällen diskuteras denna typ av beslutsfattande frågor för att 

hantera risker. Att hantera risker behöver dock inte innebära att helt eliminera risker, däremot 

att ha förmågan (riskkompetens) att identifiera, utvärdera alternativ, uppmärksamma fördelar 

och kostnader inom olika scenarion för att ta beslut kring dessa risker. Utbildningsledare 

behöver finna vägar till att diskutera risker på ett sätt som leder till att deltagarna utvecklar 

riskkompetens. I riskrelaterade frågor behövs utöver kunskap även värderingar och etiska 

överväganden beaktas genom aktiva diskussioner bland deltagarna. Att utveckla 

riskkompetens inkluderar förståelsen för att risk inte enbart värderas objektivt utan att även 

subjektiva bedömningar kan påverka upplevelsen och hanteringen av en uppkommen 

situation. Därmed blir risker en komplex sammansättning av de objektiva förhållandena som 

starkt relateras till individens kulturella och sociala karaktär vilket innebär att beslut inte 
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enbart baseras på vetenskaplig fakta inom statistisk och kunskap. Om risk enbart var objektivt 

och mätbart i en given situation skulle riskutbildning enbart behöva fokusera på 

expertutlåtanden och statistisk fakta för att lösa dessa problem. Det finns dock en tydlig 

koppling mellan riskperception och den faktiska risken som behöver att hanteras för att 

hantera risker. (Hansen 2017)  

Riskkompetens kan ses som en del av vetenskapligt kunnande, men att lära ut om risker är en 

utmaning eftersom att det hanterar situationer i verkliga livet, från riskperception, 

identifiering, utvärdering, bedömning och inför beslutsfattande vilket är en komplex process 

där många olika faktorer påverkar. Riskkompetens definieras enligt Hansen (2017) som en 

sammanslagning av olika termer som omfattar alla de förmågor en individ behöver inneha för 

att hantera riskrelaterade frågor i en verklig situation. Att utbilda kring hantering av 

riskrelaterade frågor inkluderar även att deltagarna får träna på sin argumentation och 

beslutsfattande för att bidra till demokratisk diskurs och en demokratisk beslutsprocess. Det 

anses viktigt att arbeta med riskrelaterade frågor då vi har ett samhälle som behöver hantera 

olika riskscenarion och där riskkompetens anses ha en betydande roll. (Hansen 2017).  

Samtidigt som det anses viktigt att utforma kompetens presenterar Illeris (2013) svårigheterna 

med att mäta kompetens. Dels då det finns flera definitioner till vad kompetens innebär, men 

framförallt då kompetens handlar om att hantera en känd eller okänd situation i en ny kontext. 

Kompetens påverkas också av människors personlighetsdrag vilket i sig inte är en kompetens 

men ändå kan påverka sättet att hantera en situation. Att mäta en kompetens skulle således 

kräva vissa indikatorer att mäta utifrån vilket blir svårt att genomföra i praktiken. Illeris 

(2013) menar att det i princip är omöjligt att mäta kompetens. Mätningar av kompetens kan 

således aldrig inkludera helheten, däremot ju mindre delar som kompetensen bryts ned i så 

kan delkompetenser lättare mätas. Samtidigt som kompetens anses bli viktigare och viktigare i 

vårt samhälle kan kompetensutveckling hämmas av svårigheten att mäta utfallet av den. Både 

mätningar och tolkningar av mätningen tenderar att bli subjektiva vilket då upplevs som 

frustrerande i ett samhälle som eftersträvar mätbara mål.  

2.3 Ett spelbaserat lärande  

Abt (1967) presenterar i sin artikel ”games ans simulations” att spel som är framtagna för 

lärande kan presentera komplexa verkligheter i aktuella interaktiva processer på ett lämpligare 

och effektivare sätt än föreläsningar och inläsning. Målet med dessa spel är att motivera den 

studerande till lärande genom att presentera relevanta och realistiska problem tillsammans 

med att introducera en mer effektiv och aktiv förståelse av information (kunskap). Abt (1976) 

menar att spel är effektiva inlärningsenheter eftersom att de tillåter tre nivåer av inlärning 

vilka är:  

1. Effektivt lärande av fakta 

2. Lärande av orsak och effekter genom att uppleva personliga erfarenheter i spelet 

3. Lärande av strategiskt tänkande genom att överväga resultat av alternativa 

handlingsmöjligheter.  

Spel som fokuserar på verkligheten är beroende av varierande kombinationer av; skicklighet, 

chans, verklighet och fantasi. När ett spel utformas behöver spelutvecklaren därför  

1. Definiera övergripande mål och omfattning  

2. Identifiera nyckelaktörerna, deras mål och begränsningar. 

3. Identifiera vinstkriterierna  

4. Välja presentationsform.  
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Utöver det behöver spelet kompromissa mellan förenkling och realism, koncentration och 

fullständighet, melodrama och analys. Vad gäller innehållet ska man försöka att undvika att 

inkludera för mycket, för många parametrar i ett spel. Abt (1967) menar att spel som 

utbildningsform har funnits länge, vår spelutveckling härstammar från militär planering och 

krigsspel sedan tidigt 1900-tal då man experimenterade i olika laboratorium olika 

krigsstrategier. I dagens utbildningsväsende finns ett annat fokus och förhållningssätt. 

Utbildningsspel (idag kallat seriösa spel) ska idag motivera deltagaren samtidigt som de är ett 

tidseffektivt sätt att lära sig på. Abt (1967) jämför att lära sig med att spela fotboll genom att 

se och göra eller genom att läsa sig till eller få berättat för sig hur man gör. Detta gör att 

seriösa spel lämpar sig extra bra i komplexa interaktiva processer där deltagaren behöver 

uppmärksamma flera saker samtidigt, exempelvis; vad händer, vart hände det, vem som 

gjorde mm. Genom att se och uppleva får man information på en bråkdel av tiden jämfört med 

att ta till sig det verbalt eller i skrift.  

Dessa spel måste utformas på så sätt att det finns utrymme för spelarens fantasi men ändå vara 

realistiska. Ett spel kan då generera en högre nivå av fakta per tidsenhet än alternativa 

tekniker, framförallt i komplexa processer. Abt (1967) tar som exempel ett spel kring ett 

samhälle i London och hur bönder, investerare och återförsäljare är beroende av varandra för 

att uppnå sina egna mål men också att bidra till ett övergripande mål; leverera mat till 

samhället. Spelet grundar sig i att lösa problem.  

Seriösa spel tillåter att dessa tre nivåer av inlärning sker samtidigt och inte enbart hos en 

individ utan hos flera individer i en grupp och på det sättet menar Abt (1967) att kompetens 

byggs, utifrån elevens egen nivå i ett spel tillsammans med andra. Ett spel kan skapa 

gemenskap då det kan inkludera olika människor på varierande nivåer och åldrar och ändå 

utveckla kompetens hos samtliga. Dock lär sig individen olika saker beroende av tidigare 

kunskap, den som har en låg kunskap lär sig av den som kan mer och den som har en hög 

kunskap utvecklar sitt strategiska tänkande. Det är att föredra att det i spelet finns olika 

grupper som kan konkurrera med varandra, tre personer per grupp anser Abt (1967) generellt 

är lämpligt. Grupperna ska stimulera konkurrens mellan lagen och uppmuntra samarbete inom 

laget. Seriösa spel är en blandning av skicklighet, chans, verklighet och fantasi vilket skiljer 

sig från spel som syftar enbart till underhållning. Seriösa spel ska motivera och framkalla 

aktiv förståelse av information samtidigt som deltagaren har roligt.  

Speldesignprocessen följer en viss struktur, det innebär att det övergripande målet behöver 

identifieras för att veta om spelet syftar till att vara analytiskt, experimentellt eller 

undervisande. Därefter behöver omfattningen av spelet fastslås, vilken varaktighet spelet ska 

ha, vilken geografisk omfattning som ska inkluderas och vilka frågor som spelet ska hantera. 

När det är gjort är det dags att identifiera nyckelaktörer för vilka som spelet utformas och 

målet med det, om det är beslutsfattare, nationer, politiska grupper, konsumentgrupper mm. 

Avslutningsvis ska ovan nämnda steg implementeras i ett lämpligt forum där material, 

information och varor distribueras till deltagaren. Alla pedagogiska spel kräver således en 

nödvändig avvägning eller kompromiss mellan realism och förenkling. När ett spel visar upp 

en förenkling av verkligheten är det viktigt att göra noggranna avvägningar så att spelet ändå 

ska vara meningsfullt att spela. Spelet behöver även inkludera alla speldeltagare då Abt 

(1967) menar att hela poängen med spelen är att motivera de studerande till att vara aktiva 

och engagerade.  

Säljö (2014) lyfter fram hur spelindustrin har utvecklat och konstruerat miljöer där människor 

kan skaffa sig betydande kunskaper. Genom att utveckla förmågor i integration med andra i 

olika valmöjligheter kan också svårighetsgraden anpassas för att utveckla individens 

kompetens.  
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2.3.1 Seriösa spel för samhällsförändring 

Ritterfeld et al. (2009) menar att seriösa spel är ett ökande och viktigt verktyg som ska 

respekteras utifrån att möjliggöra ett djupt och långsiktigt lärande. Den typen av spel lämpar 

sig främst inom utbildning, träning och samhällsförändring och används därför av flera olika 

aktörer, allt ifrån internationella organisationer, börsnoterade företag och 

frivillighetsorganisationer i olika omfattning och utifrån verksamhetens mål och behov. Dessa 

spel kan enligt Ritterfeld et al (2009) erbjuda ett mer effektivt lärande än traditionell 

utbildning. Inom genren ”seriösa spel” har dess utvecklare tydligt skiljt på spel enbart för 

nöjes skull och spel för utbildning och lärande. Ett ”seriöst spel” skapar specifika färdigheter 

hos användaren genom utvecklandet eller förstärkandet av ämnet samtidigt som spelaren 

stimuleras och utvecklar kunskap. Det är tydligt att seriösa spel är underhållande spel med 

mål som är icke underhållande. Av de seriösa spel som finns på marknaden används 

uppskattningsvis 14 % för att uppnå en samhällsförändring, det kan då inkludera politiska 

frågor och/eller sociala frågor vilket kan vara att hantera fattigdom eller att skydda miljön. 

Två exempel på sådana spel är ”Darfur is dying” vilket hanterar hot mot överlevnad i 

flyktingförläggningar och det andra spelet ”Waterburs” hanterar hur vatten kan hushållas med 

i privata hem. Ritterfeld et al. (2009) menar att seriösa spel utgår från fyra principer 1. 

Använda färdigheter 2. Kunskapsutveckling genom att uppleva 3. Kognitiv problemlösning 

och 4. Social problemlösning. Genom att lära genom att spela ska då ett lärande uppstå, detta 

finns det viss kritik emot som är att det snarare blir roligt än lärorikt och att det är svårt att 

mäta utfallet av det.   

Ett av de områden där seriösa spel lämpar sig väl är inom samhällsförändring där breda frågor 

hanteras och enbart kunskapen i sig har svårt att skapa den efterfrågade förändringen. Det 

handlar i det avseendet om att skapa hopp att förändring är möjlig och att attityder spelar roll 

för att utifrån det skapa önskvärda beteenden. Genom att spelen skapar motivation till 

förändring kan långsiktig förändring uppnås. (Ritterfeld et al. 2009)  

2.3.2 Att mäta utfallet av seriösa spel  

För att uppnå en optimal spelupplevelse utifrån ett lärandeperspektiv behöver deltagarna 

förstå de övergripande reglerna i spelet. Att få en bakgrundinformation är centralt i många 

spel eftersom att den skapar intresse hos deltagaren att vilja spela. Att bygga ett spel kring en 

berättelse (början, mitt och slut) gör det enklare att minnas och att förstå ett område och en 

berättelse som avviker från det vi tror ska inträffa kan ytterligare förstärka minnet. Att få 

spela tillsammans med andra gör att meningsfullheten ökar när relationer både kan byggas 

och förstärkas när gruppen tillsammans har kompetens till att klara av uppgiften och att 

deltagarna tar hänsyn till och respekterar varandra. När spel används som inlärning aktiveras 

också olika känslor hos deltagarna, på samma sätt som målet är att spel ska vara motiverande, 

engagerande och lustfyllda kan de också skapa känslor som frustration, ångest och stress 

vilket behöver hanteras och undvikas. Därför är en viktig del inom spelifiering att uppmuntra 

till att försöka, att belöna en ansträngning snarare än att uppmärksamma och straffa ett 

misslyckande. Att kunna mäta exakt hur spelifiering lyckas inom lärande är svårt. Palmqvist 

(2018) menar att det istället kan vara lättare att utifrån vissa kriterier utvärdera själva 

spelifieringen. Kriterierna hanterar då både fysiska och psykiska och psykosociala faktorer. 

Dessa kan vara att reflektera och analysera kring om spelet är anpassat för upplevelsen hos 

olika (relevanta) deltagare och tar hänsyn till deltagarnas olika intressen och färdigheter. 

Huruvida om spelet bryter ner stora utmaningar till hanterbara delar. Om spelet inkluderar 

främjandet av innovativa experiment och uppmuntrande till problemlösning i en miljö där 

deltagaren känner sig trygg och som kontinuerligt får feedback och belöning för sin insats. Ett 

spel behöver inte inkludera alla dessa kriterier men behöver utformas för att uppnå det mål 

som spelifieringen har. Palmqvist (2018) 
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2.4 Motivation inom lärande, kompetensutveckling och seriösa spel  

Ett centralt begrepp som återkommer inom både lärande, kompetens och spelifiering är 

motivation. Jenner (2004) menar att motivation inkluderar både viljan att lära och viljan till 

förändring. Motivation kommer från det latinska ordet movare som betyder att röra sig. 

Jenner (2004) menar att undersöka motivation innebär att undersöka vad som får människor 

att röra sig. I grunden är människans motivation en följd av erfarenheter som denne gjort och 

det bemötande som erhållits snarare än en egenskap hos individen. Dock kan motivation både 

förstärkas och förminskas hos en person beroende av dennes självförtroende. En person med 

högt självförtroende kan motiveras både av att lyckas och att misslyckas med ett mål. Att 

lyckas motiverar till att ta sig an svårare uppgifter och att misslyckas motiverar till att satsa 

ännu mer för att lyckas. En person som har lågt självförtroende kan istället för att motiveras 

av ett misslyckande sänka ambitionsnivån och när ett mål upplevs så motiverar det inte till 

vidare utmaningar utan individen är nöjd med att ha klarat av uppgiften. Motivation kan 

förstärkas eller förminskas genom att bli sedd/inte sedd och att se andra.  

Motivation kan också påverkas av hur individen ser på sina möjligheter att lyckas, både 

subjektiv och objektivt. Det innebär att inför givna situationer och inför olika val i livet görs 

en form av vinst/förlust-kalkyl där sannolikheten för att lyckas eller misslyckas bedöms för att 

antingen skydda sig mot besvikelsen att misslyckas eller vinsten av att lyckas. Vad gäller de 

bedömningarna är de inte alltid objektiva, hur individen ser på sig själv subjektivt är också en 

del. Jenner (2004) presenterar att en del människor är av typen som oftare tänker och handlar 

utifrån att det där klarar jag om jag anstränger mig medan andra tänker och handlar utifrån 

det spelar ingen roll hur mycket jag anstränger mig, det går aldrig. Motivation handlar därför 

inte bara om vilja utan också om chansen att få uppleva framgång och att undvika 

misslyckanden både objektivt och subjektivt och det är det som visar sig i vilken motivation 

som individen har.  

Att arbeta pedagogiskt och främja motivation innebär i det avseendet att arbeta med 

utveckling och förändring snarare än med uppfostran och undervisning. Det innebär då att 

skapa förutsättningar för individer att utifrån deras egen självbild våga utmana sig till att 

lyckas och att misslyckas ska ses som ett steg till att lyckas. (Jenner, 2004)  

Det finns ett samband mellan motivation och lärande, när individer är omotiverade försvinner 

generellt lusten att lära. Motivationsforskning visar på att individens strävan efter mål är 

underbyggd av inre och yttre faktorer. Yttre faktorer är exempelvis viljan att få mer pengar, 

social status, höga betyg (belöningar) medan de inre faktorerna eftersträvar en ökad 

självaktning, lycka och självförverkligande (tillfredsställelse). (Palmpvist, 2018) Motivation 

anses vara huvudingrediensen i framgångsrika spelkontexter genom att det får spelaren att 

vilja börja spela, fortsätta och avsluta spelet. Inom spelutveckling så är all motivation bra 

motivation och lägger därför inte tyngd vid vilken typ av motivation som genereras. Däremot 

poängteras att ta hänsyn till både inre och yttre motivation men då utifrån det sociala 

sammanhanget vilket gör att både inre och yttre faktorer stimuleras i ett spel. Den sociala 

aspekten är viktig och inkluderar även samarbete och konkurrens vilket kan generera ett högre 

engagemang än om spelaren agerar ensam. Lite förenklat kan man konstatera att belöningar 

inom yttre motivation skapar kortsiktiga förändringar och belöningar inom inre motivation 

skapar långsiktiga förändringar vilket behöver beaktas beroende på vad som ska uppnås. Det 

finns kritik mot att huvudsakligen arbeta mot yttre belöningar då de tenderar att relativt snabbt 

tappa engagemanget hos spelaren. (Palmqvist 2018) 

Även Säljö (2014) presenterar hur motivation genom belöningar och förstärkningar av 

individens beteende påverkar dennes handlande, genom att antingen upprepa eller undvika ett 

visst beteende. Att skapa önskvärda beteenden oavsett om det är belöning i form av beröm, 
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pengar eller sötsaker behöver ha ett tydligt syfte så att ”rätt” beteende premieras. Det finns 

kritik mot att premiera ett repetitivt lärande som inte uppmuntrar till egen reflektion. För att 

utveckla kompetenser inom problemlösning och beslutsfattande bör individen uppmuntras till 

egna ansträngningar istället för att enbart få utbildning genom traditionell 

föreläsningsundervisning. 
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3. Metod och Material 

Till grund för denna studie ligger en kvalitativ enkätundersökning som syftar till att undersöka 

hur speldeltagare upplever att spelet Riskköping kan utveckla kompetenser och Riskköping 

som ett lärande verktyg. Den aktuella enkäten är därmed beroende av speldeltagare som har 

använt det aktuella verktyget som undersöks.  

I mitten av december kontaktades en ledande kommunpolitiker och fick frågan om hen var 

intresserad av att utvärdera hur kompetenser kan skapas genom att spela spel. Till 

undersökningen efterfrågades aktörer som har koppling till att arbeta med hållbar utveckling, 

men inte mer specifikt än så. Spelet Riskköping belystes också genom att spelet kan vara 

intressant att spela som en gruppaktivitet där deltagarna på något sätt arbetar mot ett 

gemensamt mål i samhället. 16 deltagare (9 män och 7 kvinnor) bjöds därefter in till en 

spelomgång och 9 närvarade på den aktuella dagen. En spelomgång kräver ca 10 deltagare.   

Spelomgången genomfördes den 6/3 med nio lokalpolitiker från samma kommun. 

Speldeltagarna arbetar som gruppledare i kommunens nämnder och bolag och har generellt en 

god kunskap kommunens miljöarbete och riskhantering. Deltagarna bjöds in till en 

kompetensutvecklingsdag där den huvudsakliga aktiviteten bestod i att spela Riskköping 

tillsammans med mig som spelledare och att därefter utvärdera spelet individuellt i en enkät. 

Speldeltagarna har i enkäten primärt utvärderat hur de upplever spelet utifrån den aktuella 

spelomgången och inte sin egen individuella insats vilket de också informeras om. 

Undersökningen undersöker inte deras insats utan deras upplevelser, vad de anser om spelet.      

Min egen insats i spelomgången var att agera spelledare utifrån de givna spelinstruktionerna 

som finns till spelet Riskköping vilket gör att det tillsammans blev 10 speldeltagare.  

Inledningsvis i 3.1 introduceras kvalitativ metod och en fenomenologisk ansats som utgår 

ifrån hur människan uppfattar olika företeelser. Den valda metoden i den här studien är en 

enkätundersökning och hur den har utformats presenteras i 3.2. I avsnitt 3.3 presenteras hur 

det insamlade materialet analyseras. Under avsnitt 3.4 beskrivs hur spelet Riskköping används 

och dess aktuella speldeltagare. Avslutningsvis under 3.5 framkommer de etiska 

överväganden som gjorts löpande under studien.  

 

3.1 Kvalitativ metod 

Att använda en kvalitativ metod lämpar sig väl när man ska karaktärisera något, i den här 

studien är syftet att beskriva egenskaper och hur dessa uppkommer, Larsson (1996) menar att 

använda en kvalitativ metod innebär att karaktärisera, gestalta något. En kvalitativ metod 

söker svar på beskrivningar eller fenomen i sammanhang med omvärlden och passar väl för 

att undersöka hur människor upplever vissa situationer. Datamaterialet kan inhämtas på flera 

sätt varav enkäter är ett vilket använts i det här fallet.  

I användandet av en kvalitativ metod är undersökaren ofta nära dem man forskar om, det gör 

kvalitativ forskning spännande och intensiv men kräver också en anpassning av den som 

undersöker till den verklighet som möter när undersökningen startar. Därför rekommenderas 

att datainsamling görs tidigt i projektet för att ha möjlighet att anpassa teori och perspektiv till 

vad som framkommer i den empiriska analysen. Den kvalitativa forskningen karakteriseras av 

inlevelse och kreativitet men också av systematik och drivs fram mellan teori och empiri. 

Kvalitativa forskningsmetoder söker förståelse medan kvantitativa söker förklaringar. Den 
kvalitativa innebär en nyfikenhet på hur en situation uppstår. Tjora (2012)  
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En kvalitativ metod är som sagt att skildra hur man kan göra en så bra beskrivning av ett 

sammanhang som möjligt. En fenomenografisk ansats innebär att undersöka hur människor 

uppfattar olika företeelser eller hur objekt uppfattas av människor, det innebär att välja att 

beskriva hur något uppfattas snarare än hur det egentligen är. Larsson (1996) I den här studien 

innebär det att undersöka hur lokala politiker upplever Riskköping som de spelat under en 

spelomgång.  

Den forskning som bedrivs inom en fenomenografisk ansats ser på inlärning som kvalitativa 

förändringar. Den anser att resultatet av inlärning alltid är i förhållande till omvärlden och hur 

den ter sig. Att välja urval av människor till studien i en kvalitativ studie innebär att välja 

individer så att man kommer åt den speciella gruppen man vill studera vilket också styr hur 

många individer som bör väljas ut. Larsson (1996)  

3.2 Enkätundersökning  

Enkät som metod är vald då den är lämplig för att studera individer, grupper eller 

institutioner. Enkäter används oftast på stora populationer men kan också användas vid ett 

mindre antal respondenter. Enkäter är användbara för att mäta attityder genom exempelvis 

Likert-skalan som har använts i den här undersökningen och kan vara både deskriptiva eller 

analytiska. En deskriptiv enkät beskriver variabler som anses intressanta. Enkäter är lämpliga 

för att samla information om attityder, värderingar, beteenden och erfarenheter vilket passar 

bra i att utvärdera ett spel efter en spelomgång. En av anledningarna för att använda en 

enkätundersökning är att dra slutsatser från den. Ju mindre population som studeras desto 

större är utmaningen ätt få fram ett användbart resultat. Vad gäller populationen som enkäten 

fokuserar på gäller att ju tydligare avgränsning desto mindre tid behöver läggas på 

urvalsprocessen. (Cohen 2007)        

I den aktuella undersökningen genomförs en gruppenkät då den anses lämplig att användas till 

personer som träffas i ett givet sammanhang, där enkäterna både delas ut och samlas in vilket 

möjliggörs vid den aktuella spelomgången. Det ger kontroll över hur många som fyller i 

alternativt inte fyller i enkäten och det går att säkerställa att individerna inte samtalar med 

varandra under tiden de fylls i. Det ger ofta en relativt hög svarsfrekvens jämfört med andra 

typer av enkätundersökningar. Ejlertsson (2014) I Bilaga 3 presenteras enkäten i 

originalutförande.  

Arbetet med att få deltagarna att bli motiverade att delta och att svara på frågorna påbörjas 

innan enkäten delas ut och inkluderar att deltagarna får tillit till undersökaren. I Bilaga 4 finns 

den information som deltagarna fick muntligen av mig innan spelomgången. För att få bra 

kvalitet i svaren uppmuntras deltagarna att svara ärligt och uppriktigt. I den här 

undersökningen är ambitionen att skapa inre motivation hos respondenten vilken skapas 

genom att förmedla vikten av respondentens betydelse för undersökningen och det resultat 

som den eftersträvar. Den inre motivationen och upplevelse av meningsfullhet ställer krav på 

den som genomför undersökningen men kan också generera ett högre utfall, både i kvalitet 

och för att minska bortfall. 

Ejlertsson (2014) menar att tidpunkten är viktig för när enkäten delas ut. En annan viktig 

aspekt är utformningen av enkäten, där antalet frågor kan hanteras på olika sätt för att få en 

strukturerad och lättöversiktlig enkät att fylla i och som inte känns betungande. Här utformas 

relevanta och tydliga frågor vilket ses som avgörande för att få givande svar. Därför anpassas 

enkäten till de som ska besvara den, utifrån deras förutsättningar. Frågorna bör vara 

välformulerade, upplevas som meningsfulla i sitt sammanhang och presenteras på ett 

tilltalande sätt. Vid utformandet av frågor så menar Ejlertsson (2014) att fasta frågor kan 

kompletteras med öppna frågor för att få relevanta svar. Att utforma både frågor och 
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svarsalternativ innebär att anpassa både språk och uppskattad kunskapsnivå till den svarande 

för att undvika missförstånd. 

Likert-skalan kan användas i en enkätundersökning för att mäta attityder, den består av ett 

antal påståenden inom samma ämnesområde som respondenterna antingen ska ta avstånd ifrån 

eller instämma i med hjälp av en fem- eller sjugradig skala. Exempelvis genom alternativen 

instämmer helt/instämmer inte alls. Ejlersson (2014) Att använda en Likert-skala anser även 

Cohen (2007) vara lämpligt för att studera attityder, den är välanvänd i forskning, den kan 

dock enbart mäta en sak per påstående. Vid analys av en Likert-skala beaktas att det är 

respondenten som avgör, en stark tvåa kan för en annan respondent svara en svag fyra. 

Beroende på vad denne tolkar in i påståendet utifrån de givna sifferalternativen. En kritik som 

riktas mot Likert-skalan är att det är svårt att veta om respondenten är sanningsenliga i sina 

svar och det finns heller inte möjlighet att framhäva/motivera sitt val. Cohen (2007) Det kan 

dock kompletteras med motiverande svar vilket har gjorts i den här undersökningen.   

Ejlertsson (2014) menar att det kan vara olämpligt i en enkät att ställa JA/NEJ frågor där 

svaret inkluderar en åsikt, värdering eller inställning. Den typen av frågor bör kompletteras 

med ytterligare ett svarsalternativ som är mer neutralt som ”vet ej” om det inte är så att det är 

uppenbart att respondenterna bör ha tillräckligt med kunskap för att kunna besvara frågan med 

JA/NEJ. Enkäten har i den här undersökningen utformats utifrån de teoretiska ramverk inom 

lärande, kompetens och seriösa spel som ligger till grund för hur kompetenser kan utvecklas 

med fokus på hållbar utveckling.   

För att få så bra utfall som möjligt av enkäten finns några aspekter att ha hänsyn till. Att 

erbjuda tillräckligt med tid för respondenten att fylla i gör att denne kan reflektera och fundera 

kring sina svarsalternativ i lugn och ro. Att fylla i enkäten bör inte ta mer än 15-30 min vilket 

innebär att mängden frågor som hanteras behöver att få rum inom den tidsintervallen. 

Vid genomförandet av en enkätundersökning behöver resultatet analyseras utifrån om 

resultaten är korrekta. Därför används begreppen validitet och reliabilitet. Validitet i en 

enkätfråga innebär frågans förmåga att mäta det som avsetts att mätas. Reliabilitet innebär 

huruvida upprepade mätningar får samma resultat. (Ejlertsson 2014) 

3.3 Analysmetod   

En statistisk undersökning kan användas där statistiska uppgifter har betydelse, ämnesområdet 

kan variera och hantera stora områden såsom ekonomi, sociologi och inom medicin. De 

statistiska undersökningarna kan delas in i fyra grupper varav den här undersökningen 

tillämpar deskriptiv (beskrivande) statistik som syftar till att ge information och att kartlägga 

det som studeras. Statistiska undersökningar syftar till att ge information om en mängd 

individer (populationer) vilka inte behöver vara människor utan kan också vara materiel eller 

företeelser. Vid denna typ av undersökning så skiljer man på ändliga (fysiskt existerande) och 

oändliga (teoretiska) populationer. Vid undersökningen så används mätinstrument, vilket i 

den här undersökningen är ett frågeformulär där individen själv skriver ner sina svar. Ett 

mätinstrument måste uppfylla vissa kriterier; de måste ha hög validitet vilket görs genom 1. 

Mäta det som avses att mätas 2. Mätinstrumentet ska ge tillförlitliga svar (hög reliabilitet). Ett 

mätinstrument som vid upprepade mätningar av en viss variabel ger samma mätresultat har 

hög reliabilitet. Det är svårare att mäta om mätinstrumentet har hög validitet. (Körner, Ek, 

Berg 1992). 

Den statistiska undersökningen har gjorts i fyra steg; planering, datainsamling, bearbetning 

och analys samt rapportsammanställning. Här har målpopulationen valts ut genom att bjuda in 

lokala politiker då det är den målgruppen som är aktuell. De undersökta variablerna har valts 

ut utifrån undersökningens syfte, det innebär att enkäten söker svar på teorier kring lärande, 
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kompetens och seriösa spel. Körner et al. (1992) rekommenderar att vid användande av 

frågeformulär bör antalet frågor begränsas till det som undersökningen söker svar på och inte 

utforma frågeformuläret för omfattande med många frågor då alltför många variabler kan 

sänka kvalitén på data, då de riskerar att besvaras slarvigare än om det är ett färre antal frågor 

som ska besvaras. (Körner et al. 1992) 

Urvalet i vilka individer som ska delta i undersökningen är beroende av vad som undersöks. 

Körner et al. (1992) menar att när en homogen grupp undersöks så spelar urvalsprocessen inte 

så stor roll. Generellt för urvalsundersökningar finns det en viss osäkerhet i de erhållna 

resultaten eftersom att enbart en del av populationen har studerats. För att optimera utfallet av 

tillförlitligheten kan ett större urval väljas, vilket dock är mer tidskrävande och mer kostsamt. 

För att få fram de kvalitativa svaren görs en kategorisering av fritextsvaren med en 

fenomenografisk utgångspunkt. Det utgår ifrån ”första ordningens perspektiv” som handlar 

om vad som kan studeras utifrån (genom enkätundersökningen) och ”andra ordningens 

perspektiv” som handlar om hur någon upplever något. Det handlar således inte om att 

säkerställa om något är sant eller falskt utan frågan om vad som studeras. Larsson (1996) 

Därför presenteras i resultatet hur deltagarna har svarat att de upplever/anser spelomgången 

utifrån de ställda frågorna/påståendena.   

Att bearbeta data innebär att jämföra likheter och skillnader utifrån de olika svaren, man kan 

leta efter stora skillnader eller hitta likheter som annars vore svåra att identifiera. Att jämföra 

kan anses centralt i all kvalitativ analys. Att analysera enkäter med relativt korta svar 

förutsätter frågor som tydligt söker svar på det som undersöks. Genom att kategorisera data 

framträder en bild av vad undersökningen visar. I den kvalitativa analysen är det således 

forskarens uppfattning och tolkning av resultatet och inte den personliga uppfattningen som 

bör framkomma, därför kan det vara bra att anknyta till andra författare som har studerat 

liknande fenomen för att tillföra ytterligare aspekter på resultatet. Larsson (1996)  

För att presentera resultatet av enkätundersökningen har jag använt mig av deskriptiv statistik 

i kapitel 4 som tabeller men också en analys av innehållet utifrån en kategorisering av olika 

teman som framkommer i enkätens fritextsvar. I kapitel 5 diskuteras och analyseras resultatet 

från enkätundersökningen vidare utifrån det teoretiska ramverket som inkluderar lärande, 

kompetens och seriösa spel.  

3.4 Spelet Riskköping och speldeltagare 

År 2013 skapades spelet ”Riskköping” i ett projekt vid Karlstad Universitet, spelet har sedan 

dess används till både interna och externa besökare i olika åldrar för att uppmärksamma 

deltagare i klimatrelaterade risker och hur dessa kan hanteras. Riskköping går således ut på att 

deltagarna får uppdrag för att bygga och planera en ”attraktiv stad” vilket även inkluderar att 

hantera konsekvenserna när en klimatrelaterad händelse drabbar staden. Under spelomgången 

uppmuntras deltagarna att diskutera och motivera sina val och resonera om aktuella åtgärder 

varit positiva eller negativa för utvecklingen i spelet. Karlstad Universitet uppmuntrar till att 

andra aktörer kan göra sin egen version av spelet då spelet är relativt enkelt att skapa. 

Spelutrustning som behövs är tyg i grönt och blått för att symbolisera mark och vatten, grått 

och svart för att symbolisera vägar och järnväg samt diverse träklossar som kan symbolisera 

olika sorters byggnader; industri, bostäder, kultur och samhällsviktig verksamhet som 

exempelvis vattenverk, sjukhus, polisstation. Spelet är uppbyggt kring uppdrag, uppgifter till 

speldeltagarna vilka är i form av spelkort och som finns att skriva ut på Universitetets 

hemsida. (kau.se/ccs/samverkan-och-motesplatser/risklab/riskkoping.se) I Bilaga 3 finns en 

utförligare beskrivning av hur en spelomgång går till.  
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Spelet Riskköping är valt till undersökningen då det hanterar samhällsfrågor utifrån mål 11 

”hållbara städer och samhällen” i Agenda 2030. Riskköping får därigenom exemplifiera en 

stad som ställs inför komplexiteten mellan tillväxt och hållbar utveckling i vilken 

speldeltagarna utmanas och förhoppningsvis utvecklar kompetens att hantera dessa frågor. Då 

spelet är utformat för lärande passar det även mål 4 ”god utbildning för alla”, Agenda 2030.           

Urvalet av deltagare till spelomgången har gjorts med beaktande av Sveriges strategi för 

hållbar utveckling. Den konstaterar att målet hållbar utveckling inkluderar alla politikområden 

och det behövs aktiva åtgärder som stimulerar till erfarenhetsutbyte och uppmuntrar ett 

tvärsektoriellt arbetssätt. Strategin presenterar bland annat att Sverige behöver en samlad 

politik för ett hållbart samhällsbyggande vilket ställer krav på lokal samhällsplanering och en 

hållbar stadsutveckling. Att inneha kompetens anses i strategin vara en förutsättning för att 

alla aktörer ska kunna vara aktiva, demokratiska och ansvarsfulla i sitt beslutstagande för en 

hållbar utveckling. I arbetet för hållbar utveckling behövs verktyg för att uppmuntra ett 

tvärsektoriellt arbete där förmågor som samarbete, dialog, motivation och diskussion lyfts 

fram som viktiga faktorer för att lyckas. Undersökningen söker svar på om kommunpolitiker 

upplever att dessa kompetenser kan genereras i spelet Riskköping.  

Kommunpolitiker bjuds därför in för att delta in en spelomgång och efteråt fylla i en 

enkätundersökning med kvalitativa frågor och svara på hur de upplever att spelet Riskköping 

kan generera kompetens som anses relevant i arbetet med hållbar utveckling. 

3.5 Etiska överväganden 

Vad gäller etiska frågor så behöver de hanteras genomgående under hela processen, det 

inkluderar enligt Kvale (2014)) sju forskningsstadier som inleds med 1. Tematisering, där 

syftet tydliggörs tillsammans med att klargöra det vetenskapliga värdet av undersökningen. 2. 

Planering som innebär att reflektera kring vilka konsekvenserna kan bli för de deltagande 

individerna och att planera för hur deltagarnas anonymitet i undersökningen kan uppnås. 3. 

Under själva undersökningen så ska det tas i beaktande hur individerna som undersöks kan 

påverkas både under men också hur de kan komma att se på sig själva efteråt. 4. Det är viktigt 

att säkra konfidentiellt i den utskrivna texten och att den är lojal mot det tidigare sagda. 5. Det 

insamlade materialet behöver analyseras på ett korrekt sätt utan att övertolkas men också 

huruvida individerna som svarat ska få inflytande över hur deras svar tolkas. 6. Det är 

forskarens etiska skyldighet att redovisa kunskap som är säkrad och verifierad så långt det är 

möjligt. Vilket innebär att ta ställning till hur pass känsliga frågor som kan ställas. 7. 

Rapportering som då återknyter till det inhämtade materialet och vilka konsekvenser en 

rapport kan få både för individerna som direkt svarat men också för den grupp de tillhör. 

(Kvale 2014)  

Det finns flera etiska riktlinjer kring frågor som jag reflekterat kring i framtagande av enkäten 

utifrån rekommendationer från Kvale (2014) vilka hanterar frågor som vilka goda effekter 

som undersökningen kan ge och hur mycket information deltagarna ska få inför 

spelomgången och vad kan vänta tills efter. Utöver det har jag reflekterat kring hur 

deltagarnas identitet kan döljas och vilka konsekvenser undersökningen kan få för dem som 

deltar. Genomgående har jag även funderat kring hur min roll kan påverka undersökningen.  

Det finns fyra osäkerhetsområden att använda som ram inför att förbereda ett etiskt protokoll 

för en kvalitativ studie och som kan användas som en påminnelse under arbetets gång i vad 

som ska eftersökas i praktiken när forskning bedrivs vilka undersökningen tagit hänsyn till. 

Informerat samtycke innebär att deltagarna informerats om det allmänna syftet med 

undersökningen, hur den är upplagd och vilka risker och fördelar som kan genereras i och 

med deltagandet. Det innebär också att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan 
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avbryta. Att informera om detta kan göras skriftligt men görs vanligtvis muntligt. 

Konfidentialitet innebär de överenskommelser som deltagarna ingår om vad som kan göras 

med datan som frambringas, principen är att deltagaren har rätt till sitt privatliv vilket då kan 

innebära etiska och vetenskapliga dilemman dem emellan. Det är också väsentligt vem som 

får ta del av materialet och på vilket sätt. Om individens svar kan få konsekvenser på en grupp 

så ska det också beaktas. Under hela ”undersökningsperioden” så är det viktigt att analysera 

hur undersökarens roll påverkar så att inte deltagarna berättar om saker som de sedan ångrar 

att de delade med sig av. Forskarens roll anses vara avgörande för den vetenskapliga 

kunskapens kvalitet och hållbarhet i de etiska beslut som tas efterhand som arbetet fortskrider. 

I praktiken innebär det att ett moraliskt ansvarsfullt forskningsbeteende är mer än abstrakt 

kunskap och kognitiva tal utan handlar om forskarens moraliska integritet, hennes empati, 

känslighet för och engagemang i känsliga frågor. Etisk kompetens innehåller därför ett 

hantverk och kunskap om professionens goda praktiker. (Kvale 2014) 
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4. Analys av enkätresultat 

Syftet med den här studien är att undersöka om lokala kommunpolitiker upplever/anser att 

spelet Riskköping kan utveckla kompetenser utifrån ett lärandeperspektiv och om spelet 

motiverar till att arbeta med hållbar utveckling. Det har skett genom en praktisk aktivitet 

(spelomgång) som utvärderats i en efterföljande enkät. Politiker bjöds in då de kan anses ha 

en betydande roll i skapandet av hållbar utveckling. Spelet Riskköping är valt då det har en 

tydlig koppling till hållbar utveckling genom stadsplanering och klimatrelaterade händelser. 

Spelomgången syftar till att undersöka om speldeltagarna upplever att spelomgången kan 

generera kompetenser som anses relevanta för att utveckla ett hållbart samhälle. Studien söker 

också svar på om Riskköping kan anses vara ett seriöst spel utifrån speldeltagarnas upplevelse 

av spelet.     

Enkäten fylls i av 9 personer, 6 män och 3 kvinnor varav 3 deltagare arbetar heltid med 

politiken. 5 deltagare upplever att de under de senaste 12 månaderna fått kompetensutveckling 

innan denna aktivitet.  

I resultatkapitlet är min ambition att tydliggöra hur speldeltagarna upplever, vad de anser om 

Riskköping utifrån en genomförd spelomgång. Det innebär att studiens frågeställningar går att 

besvara men att svaren inte ska tolkas vara vetenskapligt bevisat då det skulle kräva mer 

empiri. Den empiri som insamlats får dock stöd av de tre teoretiska ramverken som 

presenterats i kapitel 2 och som diskuteras vidare i kapitel 5 där även deltagarnas fritextsvar 

utvecklas.  

De aktuella frågeställningarna som enkätundersökningen söker svar på är:   

 Hur kan lärande och kompetens bidra till hållbar utveckling? 

 På vilket sätt kan spelet Riskköping bidra till att utveckla kompetens i arbetet för 
hållbar utveckling?  

 Hur upplever speldeltagarna att Riskköping motiverar till att arbeta med hållbar 
utveckling?  

 Utifrån vad som kännetecknar ett seriöst spel, är Riskköping ett sådant utifrån 

speldeltagarnas upplevelse? 

 

Utfallet av enkäten (I sin helhet i Bilaga 5) visar på en stor samstämmighet i att spelet upplevs 

kunna skapa flera av de kompetenser som anses relevanta för hållbar utveckling. 

Speldeltagarna är också positiva till att lära genom spel och Riskköping ses som ett givande 

spel som deltagarna vill spela flera gånger. Samtliga deltagare har haft roligt under 

spelomgången och upplever att spelet främjar ett tvärsektoriellt arbetssätt och är ett 

tidseffektivt sätt att lära. Spelet anses också motivera till att arbeta för en hållbar utveckling 

och kan generera nya kunskaper i hur speldeltagaren själva kan påverka ett samhälles 

utveckling och hur en stad kan påverkas av en klimatrelaterad händelse.  

Resultatet presenteras i tre olika tabeller. I tabell 1 presenteras utfallet där deltagarna besvarat 

ett antal påståenden utifrån en Likert-skala 1,2,3,4,5 där 1=instämmer inte alls och 
5=instämmer helt och med möjlighet att motivera sina svar. I tabell 2 och 3 har deltagarna 

besvarat 7 olika frågor med de kryssningsbara alternativen; Ja, Nej och Delvis och under varje 

fråga uppmuntras de att motivera sina svar.  

Därefter presenteras de fritextsvar som deltagarna har gett på frågorna och påståendena som 

presenterades i tabell 1, 2 och 3.  
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4.1 Resultat av enkätundersökningens 11 påståenden  

Följande resultat ges där samtliga nio speldeltagare fyller i ett antal påståenden utifrån hur väl 

de anser (1 instämmer inte alls och 5 instämmer helt) att påståendet stämmer överens i den 

genomförda spelomgången. Påståendet ”Främjar ökade kunskaper i hur ett samhälle påverkas 

av klimatrelaterade händelser” besvarades av åtta deltagare, övriga påståenden besvarades av 

samtliga nio. Diagrammet visar antal svarande i siffror och färger anger hur väl påståendet 

stämmer där 1 (svart) innebär instämmer inte alls och 5 (blå) instämmer fullt. 

       

 

tab. 1.  

 

 

 

 

 

1

1

2

1

1

3

2

6

5

3

4

4

4

4

6

4

2

2

3

4

5

3

3

3

2

3

3

7

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ger motivation till att arbeta med hållbar utveckling i din…

Främjar samarbete mellan deltagarna

Främjar dialog mellan deltagarna

Främjar diskussion mellan deltagarna

Främjar argumentation mellan deltagarna

Främjar ökade kunskaper i hur ett samhälle påverkas av…

Främjar ambitionen att arbeta med övergripande mål…

Främjar inkluderande av alla deltagare

Främjar ett demokratiskt arbetssätt

Kan vara givande att spela inför kommunala processer (tex…

Kan främja ett tvärsektoriellt arbetssätt
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till att
arbeta
med

hållbar
utveckling
i din roll

som
politiker?

Främjar
samarbete

mellan
deltagarna

Främjar
dialog
mellan

deltagarna

Främjar
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deltagarna

Främjar
argumenta
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kunskaper
i hur ett
samhälle
påverkas
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klimathän

delser

Främjar
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n att
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med

övergripan
de mål
inom

klimatförä
ndringar

Främjar
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de av alla
deltagare

Främjar
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arbetssätt
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givande
att spela

inför
kommunal

a
processer
(tex RSA,
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Kan främja
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tvärsektori
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arbetssätt

1

2 1

3 1 2 1 1 3 2

4 6 5 3 4 4 4 4 6 4 2 2

5 3 4 5 3 3 3 2 3 3 7 7

Efter genomförd spelomgång 1 2 3 4 5
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4.2 Resultat av enkätens slutna frågor   
Utöver de påståenden som fylldes i ovan ställdes sju stycken frågor för att undersöka lärande 
kompetens och seriösa spel närmare. Frågorna besvarades med Ja, Nej och Delvis som 
kryssningsbara alternativ. Samtliga frågor fylldes i av alla 9 deltagare. Vilket gav följande resultat:  

 

tab. 2. 

 

tab. 3.  

 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Har dina
kunskaper ökat
om hur en stad
kan påverkas

av en
klimatrelaterad

händelse

Har dina
kunskaper om

hur du själv
kan påverka ett

samhälles
utveckling ökat

Anser du att
spelet kan

motivera till att
arbeta för en
hållbar stad

Efter genomförd spelomgång

Ja Nej Delvis

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Skulle du vilja spela igen
med andra deltagare

Skulle du vilja spela igen
med samma deltagare

Anser du det vara ett
tidseffektivt sätt att lära

genom att spela spel

Har du haft roligt under
spelomgången

Efter genomförd spelomgång

Ja Nej Delvis



31 
 

4.3 Resultat från fritextsvar 

Resultatet från de rangordnade påståendena (tab. 1) motiveras av deltagarna på följande sätt, svaren 
ska ses som individuella svar och är inte representativa för hela gruppen: Speldeltagarnas individuella 
upplevelser av spelet motiveras med följande.  

 
– Ger mig ett nytt sätt att tänka. 
– Arbetssättet främjar dialog och samarbete, eventuellt för kort tid gör att argumentationen 

inte hinns med/glöms bort.  
– Bra att få tänka helhet kring en stads utveckling och risker.  
– Arbetssättet blir optimalt när man ser helheten och upplever krisen tillsammans och genom 

dialog, argumentation kommer fram till en lösning som man anser hållbar.  
– På ett lekfullt sätt få nya kunskaper  
– Bra att kunna prova olika scenarion 
– Spelet kan främja ett tvärsektoriellt arbete om deltagarna kommer från olika områden. 
– Spännande arbetssätt som kan vara ett bra komplement till kommunens beslutsfattare – Den 

starka tidsbegränsningen främjar inte argumentation, det hinns inte.  

Resultatet från de sju frågorna (tab. 2 och tab. 3) motiveras av deltagarna enligt följande, svaren ska 
ses som individuella svar och är inte representativa för hela gruppen. Samtliga nio frågor besvaras av 
alla 9 deltagare. Bakom varje fråga presenteras hur många deltagare som fyller i fritextsvar då en del 
har liknande motiveringar.  

 Har dina kunskaper ökat om hur en stad kan påverkas av en klimatrelaterad händelser? (8 
speldeltagare fyller i fritextsvar)  

Ja Nej  Delvis  

 5   4 

Speldeltagarnas individuella upplevelser av spelet motiveras med följande.  

– Komplicerat och helhet  
– Vi hann inte med så många olika scenarion (bara översvämning)  
– En hel del visste jag sedan tidigare men alltid spännande att diskutera med andra och få syn 

på andras perspektiv 
– Viktigt att tänka innan man planerar  
– Påvisar hur svårlöst en händelse kan vara och vilken lösning som bör ske för att minimera 

orsakerna/begränsningarna över händelsen  
– Ser helheten bättre  
– Kunskaper är viktigt  
– Absolut  

 

 Har dina kunskaper om hur du själv kan påverka ett samhälles utveckling ökat? (4 
speldeltagare fyller i fritextsvar) 

Ja Nej  Delvis  

 6 1 2  

Speldeltagarnas individuella upplevelser av spelet motiveras med följande.  

– Viktigt att testa olika arbetssätt och blanda kompetenser inför idéer om stadsutveckling  
– Kanske inte som privatperson men väl tänkt att inte bara se utifrån ett håll, samverkan och 

helhetstänk.  
– Blir påmind om hur sårbart vårt samhälle är, I synnerlighet om man sitter i en planerande 

församling  
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 Skulle du vilja spela Riskköping igen med andra deltagare? (7 speldeltagare fyller i fritextsvar)  

Ja Nej  Delvis  

 9     

Speldeltagarnas individuella upplevelser av spelet motiveras med följande: 

– Olika scenarion  
– Bra att lyssna på andra människor  
– Roligt och man fick tänka brett och skapa fritt 
– För att ge en bredare förståelse för hur en stad ska växa och byggas för att kunna vara 

hållbar  
– Givande att reflektera tillsammans  
– Vi borde jobba mer med modellbygge inför beslut  
– Se skillnader i tänk och argumentation  

 

 Skulle du vilja spela Riskköping igen med samma deltagare? (7 Speldeltagare fyller i 
fritextsvar)  

Ja Nej  Delvis  

 9     

Speldeltagarnas individuella upplevelser av spelet motiveras med följande: 

– Se en förändring  
– Vi borde jobba mer med modellbyggen inför beslut  
– Jag tycker att det skulle vara spännande att köra flera gånger, nu tyckte jag att man var 

väldigt fokuserad på bara sitt. Kanske skulle man kunna byta uppgifter mellan grupperna  
– Se hur man skulle lösa situationer/katastrofer redan i inledningsskedet av stadens byggande.  
– Om vi hade mera tid så att det fanns utrymme för dialog.  
– Då skulle man börja på en högre gemensam nivå och undvika samma missar, troligen bättre 

lösningar.  
– Blir mera kreativt  

 

 Anser du att spelet kan motivera till att arbeta för en hållbar stad? (4 speldeltagare fyller i 
fritextsvar)  

Ja Nej  Delvis  

 8   1 

Speldeltagarnas individuella upplevelser av spelet motiveras med följande: 

– Man får ta in många synpunkter/perspektiv  
– Om förståelsen för hur saker hänger ihop   
– Det blir mera konkret 
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 Anser du att det är ett tidseffektivt sätt att lära sig genom att spela spel? (6 speldeltagare 
fyller i fristextsvar) 

Ja Nej  Delvis  

 8   1 

Speldeltagarnas individuella upplevelser av spelet motiveras med följande: 

– Går mycket fortare än att läsa sig till olika lösningar  
– Lustbetonat  
– Blir tydligt och konkret vad som händer vid tex översvämning  
– Kul sätt att arbeta med frågan  
– Ja och det blir väldigt konkret  
– Lite för lite tid.  

 

 Har du haft roligt under spelomgången? (1 speldeltagare fyller i fritextsvar, Den som svarade 
delvis var påverkad av andra faktorer)  

Ja Nej  Delvis  

 8   1 

Speldeltagarnas individuella upplevelser av spelet motiveras med följande: 

– Kul att försöka skapa en hållbar stad utifrån eventuell klimatpåverkan.  

4.4 Analys utifrån kategorisering 

Utifrån de här fritextsvaren har jag gjort en kategorisering utifrån en fenomenografisk ansats 

och fått fram tre olika teman utifrån respondenternas upplever och vad de anser om 

Riskköping. De tre teman som framkommer är; Helhet, Givande och Kreativt vilket bör ses 

genom de frågor som ställdes. I en fenomenografisk analys fokuseras på deltagarnas 

upplevelser vilket här görs utifrån de givna frågorna med fokus mot hållbar utveckling. 

Deltagarnas uppfattning är utifrån dessa:  

Helhet: -Bra att få tänka helhet kring en stads utveckling och risker, - Arbetet blir optimalt 

när man ser helheten och upplever risen tillsammans genom dialog, argumentation komma 

fram till en lösning man anser hållbar.  

Givande: -Ger mig ett nytt sätt att tänka – Främjar ett tvärsektoriellt arbete – Påvisar hur 

svårlöst en händelse kan vara och vilken lösning som bör ske för att minimera 

orsakerna/konsekvenserna av händelsen – För att få en bredare förståelse för hur en stad ska 

växa och byggas för att kunna vara hållbar –Givande att reflektera tillsammans –Blir påmind 

om hur sårbart vårt samhälle är, i synnerhet om man sitter i en planerande församling  

Kreativt: På ett lekfullt sätt få nya kunskaper – Bra att få pröva olika scenarion – Spännande 

arbetssätt som kan vara ett bra komplement till kommunens beslutsfattare – Viktigt att testa 

olika arbetssätt och blada kompetenser inför idéer om stadsutveckling – Roligt och man fick 

tänka brett och fritt – Blir mer kreativt –Kul sätt att arbeta med frågan  
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5. Diskussion  

I den här studien har ambitionen varit att undersöka om kompetenser, relevanta för hållbar 

utveckling kan utvecklas genom ett seriöst spel. I diskussionen relateras därför till de tre 

teoretiska ramverk som presenteras inom lärande, kompetens och seriösa spel utifrån hur 

speldeltagarna upplever Riskköping.  

Litteraturgenomgången visar hur lärande, kompetens och hållbar utveckling hänger samman 

och att detta kan genereras i ett seriöst spel. Att enbart undersöka lärande gör att ämnet blir 

för omfattande i perspektivet hållbar utveckling, att smalna av det till kompetens konkretiserar 

att samhället behöver förändras. Det är dock först i undersökningen av seriösa spel som teorin 

får utvecklas i praktiken. Det är intressant att så många aktörer konstaterar att lärande är 

betydelsefullt för hållbar utveckling och att kompetens anses vara en avgörande faktor men att 

det är relativt få som intresserar sig för hur denna utveckling ska ske. Därför ska det bli 

intressant att se hur seriösa spel som Riskköping kommer användas framöver, i nya miljöer 

och med nya aktörer.   

I enkätundersökningen framkommer att Riskköping anses ge motivation till att arbeta med 

hållbar utveckling. Motivation anses som centralt både inom lärande, kompetens och seriösa 

spel. Jenner (2004) menar att motivation inte enbart handlar om att vilja utan är en följd av 

individens erfarenheter. Att främja motivation inom lärande innebär att uppmuntra till 

utveckling och förändring snarare än uppfostran och undervisning. Även Illeris (2007) 

diskuterar motivation som en aspekt av lärande. Enligt honom är lärande beroende av tre 

dimensioner: 1. Innehåll, som inkluderar kunskap, förståelse och färdigheter. 2. Drivkraft som 

inkluderar motivation, känsla och vilja 3. Samspel som innebär individens förhållande till 

omgivningen. Enligt Palmqvist (2018) behöver lärande ske i en motiverande miljö som 

engagerar och motiverar deltagaren till att se helheter och att lösa utmaningar där nya 

kunskaper och färdigheter utvecklas till en användbar framtida kompetens. Att spela 

Riskköping kan enligt speldeltagarna vara en motiverande miljö som bidrar till hållbar 

utveckling.   

Speldeltagarna anser också att spelet genererar kompetenser som samarbete, dialog och 

diskussion vilket anses som nödvändiga kompetenser enligt Pilco et al. (2013) som menar att 

när samhället förändras ställs nya krav på lärande och det ”livslånga” lärandet växer fram. Där 

ny kunskap och kompetens ständigt efterfrågas och bedöms vara en nödvändighet, det kräver 

dock att det traditionella lärandet ”undervisningslärandet” byts ut mot ett lärande som sker 

tillsammans genom diskussion och samverkan för att uppnå ett tvärsektoriellt arbetssätt. 

Speldeltagarna är mer oense om spelet Riskköping upplevs främja argumentation, där anses 

tidsaspekten för begränsad för att utveckla argumentation.  

En spelomgång av Riskköping innebär att deltagarna själva tar del av andras och delar med 

sig av egen kunskap vilket är viktigt för en läroprocess enligt Säljö (2014) som menar att 

lärande i stor utsträckning innebär att dels att ha information, färdigheter och förståelse men 

också att avgöra vilken information, färdigheter och förståelse som är relevanta för det 

aktuella sammanhanget. Speldeltagarna anser att Riskköping kan främja ökade kunskaper i 

hur ett samhälle påverkas av klimathändelser. Säljö (2014) anser att en viktig utgångspunkt 

för att förstå lärande är att förstå och uppfatta situationer och problem ur ett perspektiv som 

man själv inte representerar. Vilket uppmuntras i en spelomgång där speldeltagarna får 

motivera sina beslut inför varandra. Genom kommunikation genereras kunskaper och 

färdigheter, det kan skapa en medvetenhet och även nyfikenhet som även kan delas med 

andra. Det sociokulturella sättet att se på lärande innebär att se på lärande på ett sätt utöver det 

traditionella lärandet (memorera och repetera), det innebär att kunskap förs mellan individer 
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och i olika kontexter i samhället där kommunikation är det centrala. Grunden i lärande och 

utveckling i ett sociokulturellt perspektiv är därmed via ett direkt eller indirekt samspel med 

andra som våra handlingar växer fram och bidrar till sociala praktiker. Därigenom utvecklas 

strategier för att lösa problem, genom att dels minnas tidigare erfarenheter och i samband med 

andra analysera framtiden. Speldeltagarna anser att Riskköping främjar både ökade kunskaper 

i hur ett samhälle påverkas av klimathändelser och främjar ambitionen att arbeta med 

övergripande mål inom klimatförändringar vilket stämmer väl överens med Säljö att ett 

sociokulturellt lärande ska generera. Ritterfeld et al. (2009) menar att seriösa spel lämpar sig 

väl för att uppnå långsiktig samhällsförändring. 

Illeris (2013) menar att vi går från ett kunskapssamhälle till ett kompetenssamhälle där 

individer uppmuntras till att ta initiativ, samarbeta, diskutera, kommunicera, se helheter och 

använda befintlig kunskap i det sammanhang som de lämpar sig bäst. Ritterfeld et al (2009) 

menar att seriösa spel kan generera ett långsiktigt lärande och utveckla kompetenser i frågor 

som hanterar samhällsförändring. Seriösa spel skiljer sig därför mot andra typer av spel då de 

anses skapa specifika färdigheter hos användaren, det är tydligt att seriösa spel är 

underhållande spel med mål som är icke underhållande. Speldeltagarna i undersökningen är 

samstämmiga i att de haft roligt under spelomgången, de anser också att spelet kan motivera 

till att arbeta för en hållbar stad vilket är intressant då spelet uppmuntrar initiativ, diskussion, 

samarbete för att se övergripande mål vilket här stöds som viktiga aspekter av Illeris (2013) 

Att utveckla kompetens kan ses genom Illeris (2013) nyckelord; Engagemang, problem och 

reflektion. Engagemang innebär ett samspel mellan den som lär ut och den som lär sig, där 

relevant kunskap förmedlas och skapas gemensamt för att få ett högt engagemang och energi 

att fortsätta utvecklas. För att uppnå detta rekommenderas praktiska övningar som fokuserar 

på problemlösning. Problem innebär att ställas inför en utmaning i ett bestämt sammanhang 

och ha förmågan att hantera framtida problem, vilket innebär att uppleva och ta lärdom av en 

händelse, ett studiebesök eller i det här fallet en spelomgång. Reflektion innebär att löpande 

reflektera, både individuellt och i grupp ge feedback kring vad som skett och vad som hade 

kunna gjorts annorlunda utifrån det givna målet. Det är reflektionen som leder till långsiktig 

kompetensutveckling. Att utveckla kompetens blir således en ständig utveckling genom att 

använda sin teoretiska kunskap i ett relevant sammanhang. Riskköping är en praktisk övning 

med fokus på problemlösning. Speldeltagarna anser att spelet genererar reflektion och att de 

blir engagerade under spelomgången.   

Riskkompetens innebär inte att ha förmågan att eliminera risker utan att ha förmågan att 

hantera risker, både subjektiva och objektiva vilket innebär att identifiera, utvärdera 

alternativ, hantera olika scenarion och att ta beslut. I enkäten ställdes frågan om deltagarnas 

kunskap om hur denne själv kan påverka ett samhälles utveckling har ökat vilket ger 

varierande resultat men sex av nio deltagare anser att det gjort det.   

Det finns vissa nyckelkompetenser enligt Barth et al. (2007) för hållbar utveckling; 

kreativitet, kritiskt tänkande, kommunikation, samarbete och motivation som dock behöver att 

utvecklas genom ett nytt sätt att lära. Han menar att kompetens behöver utvecklas 

tvärvetenskapligt och att arbeta tvärsektoriellt i en miljö som uppmuntrar samarbete för ett 

gemensamt mål, det innebär att reflektera, att ge och få feedback och att ge och ta till sig ny 

kunskap. Riskköping som spel uppmuntrar till feedback och att dela kunskap med varandra. 

Speldeltagarna anser att Riskköping kan främja ett tvärsektoriellt arbetssätt. Den nya 

lärandekulturen som växer fram optimerar förutsättningarna för att utveckla kompetens inom 

hållbar utveckling eftersom att individerna motiverar varandra och sig själva. Även Voogt et 

al. (2012) menar att lärande bör ske utifrån verkliga scenarion för att utveckla kompetenser 

genom problemlösning, kritiskt tänkande och samarbete vilket är fallet i Riskköping.       
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Abt (1967) menar att spel som är framtagna för lärande kan presentera komplexa verkligheter 

på ett bättre sätt än vad föreläsning och inläsning kan göra. Genom att motivera den 

studerande genom att ställas inför relevanta och realistiska problem samtidigt som ny kunskap 

presenteras kan ett lärande av orsaker och effekter utifrån olika handlingsmöjligheter uppnås 

då upplevelsen känns personlig. Alla seriösa spel kräver dock en avvägning mellan realism 

och förenkling för att spelet ska upplevas som meningsfullt av alla deltagare. Huvudsyftet 

med dessa spel är att de ska vara motiverande och engagerande. Speldeltagarna i Riskköping 

anser att spelet kan vara givande att spela inför kommunala processer som Risk- och 

Sårbarhetsanalyser och översiktsplanering.  

Palmqvist (2018) menar att ett seriöst spel bör byggas upp som en berättelse med början, mitt 

och slut gör det enklare för deltagaren att minnas och förstå det som händer. Att få spela 

tillsammans med andra anses effektivt då det ökar meningsfullheten och bygger relationer när 

en uppgift genomförs tillsammans. När spel används som inlärning aktiveras olika känslor hos 

deltagarna vilka kan vara både glädje och frustration. Det ställdes därför i 

enkätundersökningen tre frågor om deltagarna vill spela igen med samma eller andra 

deltagare samt om de haft roligt under spelomgången. Dessa frågor ställdes då en del i seriösa 

spel är att de ska vara underhållande för att uppmuntra till att spela fler gånger och generera 

mer. Palmqvist (2018) presenterar att spelifiering kan skapa lust att vilja förstå och att ämnet 

dopamin kan utsöndras vilken har en tydlig koppling till belöningssystemet och den fysiska 

och psykiska hälsan. Huruvida dopamin har utsöndrats bland speldeltagarna är oklart, men 

Riskköping är uppbyggt som en berättelse som spelarna själva skapar innehållet i. Det är 

tydligt att de haft roligt och har en vilja att spela fler gånger.     

Den stora utmaningen under den här undersökningen har varit att kunna mäta utfallet i ett 

seriöst spel, Illeris (2013) är tydlig med att kompetens är svårt att mäta. Palmqvist (2018) är 

också tydlig med att utfallet av seriösa spel är svåra att mäta. Båda är dock eniga i att om 

kompetens/seriösa spel bryts ner i mindre enheter så kan det gå att mäta även om det är 

utmanande. Speldeltagarna i den här undersökningen har därför uppmanats att svara utifrån 

vad de anser vilket blir deras individuella verklighet vilket besvarar aktuella frågeställningar 

men säkerställer inte att resultatet är applicerbart på andra.  

Det som är tydligt är att speldeltagarna ger stöd för att Riskköping är ett seriöst spel och att 

det spelet genererar kompetenser som anses avgörande i arbetet för hållbar utveckling. Det 

skulle också kunna vara så att Riskköping passar väl in i den nya tidens livslånga lärande som 

kräver nya förmågor att hantera kommande klimatförändringar. Samtidigt är det för mig 

omöjligt att analysera hur resultatet hade blivit med en annan spelledare. 

5.1 Metoddiskussion 

Valet mellan att använda fokusgruppintervju eller enkät som underlag till undersökningen var 

inte självklart. En fokusgruppsintervju ger möjlighet att exempelvis i en semistrukturerad 

intervju söka svar på de aktuella forskningsfrågorna men hade också inneburit begränsningar i 

antalet som hade möjlighet att delta. Enkäten ger däremot möjlighet att ställa öppna frågor 

som kan besvaras av samtliga speldeltagare utifrån deras upplevelser. Den aktuella 

tidsaspekten gjorde att valet blev en enkätundersökning där stor vikt lades på 

förarbetet/utformningen av enkäten för att få fram så mycket material som möjligt eftersom 

antalet respondenter är förhållandevis få. I bilaga 3 presenteras enkäten i originalutförandet. 

Jag genomförde enligt rekommendation av Ejlersson (2014) en pilotstudie innan 

genomförandet och fick värdefulla synpunkter om hur enkäten tolkades och förslag på 

förbättringar.  
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Populationen som valts ut till den aktuella undersökningen valdes inte slumpmässigt utan 

istället bjöds 16 ledande kommunalpolitiker in för att spela och utvärdera Riskköping. 9 

närvarade i spelomgången och undersökningen. Vad gäller det aktuella bortfallet så var 

ambitionen att få det så litet som möjligt. Spelomgången planerades som en 

kompetensutvecklingsaktivitet på en tidigare för de inbjudna deltagarna inbokad mötesdag där 

det i princip gäller obligatorisk närvaro. Att delta i enkäten var däremot frivilligt. Det aktuella 

bortfallet berodde på sjukdom samt tidigare meddelade förhinder (speltillfället låg tisdag efter 

sportlov). För att minimera bortfall av deltagare som fyller i enkäten delades den ut direkt 

efter spelomgången istället för via mejl efter spelomgången vilket hade inneburit en längre 

svarstid och troligen en lägre svarsfrekvens. Då tidpunkten är viktig för när enkäten 

genomförs övervägdes hur många deltagare som skulle bjudas in och hur stort bortfallet skulle 

kunna bli. I efterhand hand skulle några deltagare till ha bjudits in till spelomgången, men då 

spelet har en begränsning i hur många som kan spela samtidigt så behövde även det beaktas. 

Min förhoppning var att ha 10-12 speldeltagare för att få mer underlag i enkäten, 

spelomgången i sig genomfördes på ett korrekt sätt.   

Alla deltagare informerades om att det var frivilligt att delta i undersökningen både muntligen 

och skriftligen och de fick även information om hur enkätresultatet skulle användas. Innan 

enkäten fylldes i tydliggjorde jag även kort för skillnaderna mellan dialog, diskussion och 

argumentation för att optimera förutsättningarna för att kunna tolka resultaten. Deltagarna fick 

30minuter på sig att fylla i enkäten vilket var tillräckligt.  

Under enkätundersökningen har jag ställt mig frågan flera gånger om resultaten är korrekta, 

jag kan konstatera att jag fick den målgruppen jag efterfrågade, att frågorna gett svar utifrån 

det jag ämnade att undersöka vilket genererar en hög validitet. Bortfallet blev litet då alla 

deltagare som deltog i spelomgången fyllde i enkäten. Vad gäller reliabilitet så kan jag inte 

säga om upprepade mätningar skulle ge samma resultat då det inte har undersökts, vilket ger 

en låg reliabilitet. Det går heller inte att säga att undersökningsresultaten är generaliserbara då 

urvalet av population skett genom att ett antal politiker bjudits in genom kontakt med en 

individ. Jag funderar på om jag hade fått en högre reliabilitet vid en intervjuundersökning 

efter flera spelomgångar men anser att det är svårt att inom ramen för det här området att 

hinna med flera undersökningstillfällen under en 10-veckorsperiod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

6. Slutsatser  

Den här studien har valt att fokusera på speldeltagarnas upplevelser, det de anser i 

användandet av ett seriöst spel med utgångspunkt hållbar utveckling. Det hade varit intressant 

om än omöjligt att undersöka huruvida spelet faktiskt påverkar deltagarnas framtida beslut. En 

framgång för mig är om speldeltagarna intresserat sig för ett nytt sätt att lära som på sikt kan 

generera den förändring som samhället behöver i arbetet med hållbar utveckling.  

Att ett förändrat lärande från kunskap till kompetens anses nödvändigt är konstaterat, 

fortfarande kvarstår dock frågan hur detta lämpligast sker. De aktuella speldeltagarna anser att 

spelet utvecklar flera av de kompetenser som anses relevant i arbetet med hållbar utveckling. 

De ger också sitt stöd för att spelet genererar en lärprocess. Det saknas dock fortfarande 

empiriskt stöd för att säkerställa om Riskköping genererar detta. Det är bevisligen svårt att 

mäta både individers kompetenser och utfallet av seriösa spel.   

Min förhoppning är att den här studien resulterar i en ökad nyfikenhet kring lärande genom 

seriösa spel och att det på sikt kan skapa hållbar utveckling. För det behövs.  
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Bilaga 1 UNESCO:s kompetensramverk  

UNESCO, United Nations Educational, Scentific and Cultural organization arbetar aktivt för 

att individer och samhällen ska leva och verka mer hållbart. Genom att uppmuntra till 

utbildning vill de uppnå förändring och konstaterar att utbildning har en central roll i att leva 

upp till FN:s hållbarbetsmål. För att nå de övergripande hållbarhetsmålen har de tagit fram ett 

ramverk där de identifierar diverse kompetenser som de anser ha en avgörande roll för att 

lyckas nå målet. Ramverket ”UNESCO Competency Framework” tydliggör organisationens 

kärnvärden och vilka kompetenser medarbetare och chefer i organisationen ska ha och 

utveckla samtidigt som det ger en samsyn kring arbetssätt och måluppfyllelse. De presenterar 

dels nyckelkompetenser som alla medarbetare ska ha och verka efter för att uppnå UNESCO:s 

intressen samt chefskompetenser som riktar sig till högre chefer i hur de ska förhålla sig till 

organisationen och sina medarbetare. Ramverket hanterar även hur externa relationer ska 

hanteras och utvecklas.  

De nyckelkompetenser som alla medarbetare (på alla nivåer i organisationen) ska ha 

inkluderar kunskaper, färdigheter och förmågor som genererar resultat i förväntade beteenden. 

Utöver nyckelkompetenserna finns chefskompetenser som vänder sig till högre chefer utöver 

dessa finns ett komplement som hanterar specifika uppgifter i specifika fall i 

expertkompetenser som kompletterar det större ramverket.  

Kompetensramverket syftar till att tydliggöra förväntningar och standardiseringar för att alla 

ska sträva mot samma mål. Det används förutom i det dagliga arbetet även i processer som; 

rekryteringar, prestationsmätning, karriärsutveckling, kompetensutveckling, personlig 

utveckling och i framtagande av arbetsbeskrivningar. De olika kärnkompetenserna som 

presenteras är inom 7 områden och tydliggör ett antal kunskaper, färdigheter och förmågor 

och hur de relaterar till varandra och skapar önskvärda kompetenser i form av beteenden 

som förväntas när man arbetar för organisationen vilka är: Ansvar, kommunikation, 

Teamwork, Innovation, Resultatfokus, Planering och organisering, kunskapsspridning och 

kontinuitetsförbättring. Ansvar: Att i alla aspekter ta ansvar för sitt arbete, sina ord och sina 

handlingar och att vara konsekventa i dem. Det innebär att ta ägarskap för handling och beslut 

samt att uppfylla överenskommelser med kollegor och partners samtidigt som ageranden alltid 

sker med regelefterlevnad utifrån UNESCO:s regler och regleringar. Utöver det ska 

medarbetaren vara transparant och ärlig i alla sina beslut och handlingar. Kommunikation: 

Genom att effektivt dela information och idéer med andra, lyssna noggrant och förklara och 

tydliggöra så att andra förstår skapas förutsättningarna för att hantera andra människors 

åsikter. För det krävs att kommunikationen anpassas till åhöraren och att hantera och filtrera 

information på ett lämpligt sätt samtidigt som informationen sätts in i tid och rum. Genom att 

uppmuntra ”två-vägs” kommunikation delas relevant information med andra i aktuella 

kommunikationskanaler och med rätt redskap effektivt. Teamwork: För att skapa en positiv 

och samarbetsvänlig arbetsmiljö poängteras att stötta kollegor genom att visa respekt och 

omtänksamhet för andra i att bygga förtroende och bevara relationer både inom och utanför 

UNESCO vilket innebär att arbeta tvärsektoriellt. I det arbetet arbeta aktivt för att nå 

konsensus med andra för att uppnå uppsatta mål vilket inkluderar att uppmuntra ”input” från 

andra och värdera deras idéer och expertis för att identifiera lösningar tillsammans. 

Innovation: För att uppmuntra initiativ och kreativitet ska medarbetarna aktivt söka 

förbättringar i projekt, aktiviteter, arbetsmetoder och processer för att utveckla nya idéer och 

lösningar och uppmuntra initiativtagande när det behövs. Det inkluderar även att själv ha ett 

intresse för att göra saker på ett nytt sätt och att uppmuntra och övertyga andra att överväga 

nya infallsvinklar och att tänka ”utanför boxen”. Resultatfokus: Genom att fokusera på och 
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förutsätta tillförlitligheten på levererade och argumenterade resultat tillsammans med att själv 

demonsterara resultat på ett sätt som visar hur de bidrar till organisationens mål. Det innebär 

att aktiviteter har realistiska mål och att de uppfyller en viss kvalitetsstandard. Det betyder att 

tid och resurser (även finansiering) behöver att hanteras effektivt och att anpassningar kan 

behövas att göras under tiden för att konsekvent behålla fokus på målet även vid störningar 

och att uppmuntra andra att förhålla sig på samma sätt och göra likadant. Genom att anpassa 

sig på ett lämpligt sätt till förändringar identifieras problemet och kreativa och praktiska 

lösningar genomförs då förmågan till det finns. Planering och organisering: Att etablera en 

realistisk och systematisk inriktning kan prioriteringar och resurslokalisering göras objektivt 

och resurseffektivt. Genom att förutse risker och hinder men även att tillåta oförutsedda 

händelser vid planering skapas en flexibilitet som optimerar utfallet. Det innebär att lokalisera 

och använda rätt/lämpliga tid och resurser effektivt samt att involvera och kommunicera med 

andra i en egen planering och genomföra utvärderingar tills arbetet är avslutat. 

Förutsättningarna optimeras genom att hela tiden ha helhetssyn när planer utvecklas och 

implementeras samtidigt som relevanta personer konsulteras för att säkerställa att berörda 

frågor och tidsramar är realistiska och att resurser finns tillgängliga. Kunskapsspridning och 

kontinuitetsförbättring: Genom att vara en del i en lärande kultur krävs att kunskap och 

kompetenser kontinuerligt delas med andra både i det egna kunskapsfältet och utanför genom 

att demonstrera kompetenser, arbetskunskap och förmågor och ta till sig när andra gör 

likadant och ser det som en möjlighet att lära sig något nytt. Men också att identifiera egna 

avdelningens behov och att aktivt söka möjligheter att utvecklas. Det innebär också att dela 

kunskap med kollegor och externa partners för att uppnå handlingskraftighet och att i alla 

lägen uppmuntra kunskapsöverföring genom att identifiera nya vägar till förbättring och att 

genomgående ge varandra feedback.  

Dessa nyckelkompetenser riktar sig till alla anställda visar tydligt hur kunskap-färdigheter och 

förmågor genererar den faktiska kompetensen att hantera frågor i en organisation både internt 

och externt och hur det sker en ständig kompetensutveckling när en lärandeprocess blir en 

naturlig del i en organisation. Att kompetenser blir summan av vårt handlande i många gånger 

komplexa situationer där en flexibilitet krävs för att uppnå ett övergripande mål kräver utöver 

de grundläggande kompetenserna även en viss kompetens av organisationens chefer. Även 

dessa chefskompetenser är ett antal förmågor och färdigheter inklusive tidigare kunskap som 

krävs för att leda i organisationens mål. Chefskompetenserna delas in i 6 olika områden: Att 

driva och hantera förändring, Strategiskt tänkande, Att ta beslut med hög kvalité, Att bygga 

partnerskap, Att leda och stärka andra samt Uppmuntra förändring. I dessa områden 

tydliggörs chefens ansvar genom att presentera vilka kompetenser som krävs. Att driva och 

hantera förändring: Innebär att identifiera behov av förändring men också att visa en positiv 

och öppen attityd till förändring. Det görs genom att ta ägarskap i en förändringsprocess där 

förändringen leds och hanteras effektivt och identifierar potentiella möjligheter för att 

förbättra ett arbetssätt. Att ha kompetens att mobilisera teamet i förändringens riktning genom 

att skapa mod och uppmuntra medarbetarna men även att identifiera eventuellt motstånd till 

förändringen och hantera det effektivt. Strategiskt tänkande: För att stötta och förespråka 

inriktningsbeslut i organisationens visioner och värden krävs kompetens att förstå interna och 

externa influenser som kräver att organisationen förändras. Genom att konsekvent överväga 

flera tänkbara risker och konsekvenser av en situation hantera utmaningar i en större kontext 

utifrån organisationens prioriteringar och planer. Det innebär att omsätta strategier i verklig 

handling och att beakta åtgärder och långsiktiga konsekvenser även när kortsiktiga lösningar 

krävs. Att ta beslut med hög kvalité: Innebär att ta sunda, kunskapsbaserade beslut och att 

göra val i beaktande av risker och konsekvenser men också att kunna leverera beslut och ta 

ansvar för resultatet. Det kräver kompetenser som att aktivt söka relevant information innan 
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beslut tas och att förstå komplex information och i det snabbt identifiera nyckelfrågor. När 

beslut är tagna behövs kompetensen att stå fast i den tagna riktningen och stå fast vid den i 

beslut som tas under tiden även om de kan anses vara tuffa och svåra. Beslut som tas skapar 

impact till organisationen och andra aktörer. Att bygga partnerskap: Genom att ha kompetens 

att skapa och upprätthålla partnerskap över lång tid i nätverk som gynnar organisationens mål 

krävs att chefen identifierar interna och externa intressenter och upprätthåller ett öppet och 

ärligt förhållande till dem. Den innefattar även att initiera och bygga nya allianser som främjar 

organisationens mål genom exempelvis att själv aktivt stötta och förorda intersektoriella 

allianser och aktiviteter men också att uppmuntra andra till det. Det kräver kompetens att 

förstå komplexiteten i den miljö relationen befinner sig i för att optimera utfallet av den. Att 

leda och stärka andra: Genom att ha kompetens att inspirera andra till en delad vision och 

skapa förståelse för att följa idéer och visioner på ett etiskt sätt. Det förutsätter en förståelse 

för teamets styrkor och utvecklingsområden eftersom att verksamheten bygger på och är 

beroende av individers potential. Chefen ska vara synlig och tillgänglig för sina kollegor och 

försäkra att beslut och delegering är transparanta och rättvisa. Utöver det betonas vikten av att 

vara ett föredöme och uppmuntra andra till att anpassa sig till förändring genom sina starka 

ledarskapsförmågor. Att uppmuntra utveckling: Genom att ha kompetens att skapa ett positivt 

arbetsklimat där individer kan utvecklas optimalt utifrån dennes förmåga ska chefen försäkra 

att utvecklingsfrågor hanteras rättvist, konstruktivt och att det inkluderar alla medarbetare. 

Det innebär att både egen och teamets utveckling bidrar till organisationens mål och syften då 

medarbetarna uppmuntras till karriärsutveckling samtidigt som de får kontinuerlig feedback 

som syftar till att stärka och utveckla individen. Vad gäller att uppmärksamma och uppmuntra 

inkluderar det både försök till och uppnådda mål.  

Att chefskompetenserna hanterar både interna och externa relationer i förhållande till 

organisationens övergripande mål inom hållbar utveckling tydliggör vikten av att 

kompetenser hanteras på alla nivåer i organisationen (UNESCO) 
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Bilaga 2.  Beskrivning av en spelomgång Riskköping 

En spelomgång av Riskköping genomförs på följande sätt:  

Förberedelser:  

Spelplanen ställs upp på golvet utifrån anvisningar och deltagarna delas in i olika grupper, ca 

3-4 deltagare i varje grupp och en person utses till spelledare. Spelledarens uppgift är att ge de 

andra deltagarna tidsbestämda uppdrag (förtryckta spelkort) och att ta tid. Spelplanen 

presenteras för deltagarna i vad som finns på spelplanen (industri, infrastruktur och 

byggnader)  

Spelomgång uppdrag 1:  

Varje grupp får ett varsitt uppdrag av spelledaren (i form av ett uppdragskort) som de ska 

diskutera och utföra på två minuter. När de är klara läser varje grupp upp sin uppgift och 

förklarar för övriga hur de resonerat och vilka åtgärder de genomfört.  

 

Spelomgång uppdrag 2:  

Innebär att speldeltagarna i sina grupper får 5 minuter på sig att genomföra förändringar i 

staden med direktiven att skapa en attraktiv, säker och hållbar stad, grupperna resonerar och 

genomför relevanta förändringar. Därefter är det återigen dags att gå ”laget runt” där 

grupperna presenterar vad de gjort och får argumentera för deras sak samtidigt som övriga 

gruppen får ställa frågor till dem.  

 

Spelomgång uppdrag 3: 

Efter att samtliga grupper presenterat sina åtgärder så tar spelledaren ett annat uppdragskort 

där staden drabbas av en klimatrelaterad händelse och gruppen får resonera om vilka 

konsekvenserna kan bli. Avslutningsvis diskuteras kring följande frågor: Hur stort och vilket 

område drabbas, hur individer drabbas och vilka åtgärder som kan genomföras för att undvika 

detta i framtiden.  

 

Övrigt:  

Genomgående under spelets gång ska spelledaren uppmuntra och berömma deltagarna och be 

dem att utveckla sina resonemang så att övriga förstår.  

 

Spelinstruktioner finns att läsa på: www.kau.se/ccs/samverkan-och-

motesplatser/risklab/riskkoping.se  
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Bilaga 3 Enkäten i originalutförande 

Stort tack för ditt deltagande, det är betydelsefullt för undersökningens kvalité att du lämnar dina synpunkter. 

Genom att fylla i den här enkäten ger du ditt samtycke till att jag får använda dina svar i analysen av ”spelet 

Riskköping som verktyg för att utveckla kompetenser”. Du fyller i dina svar anonymt och dina svar kommer 

därför inte att kunna kopplas till dig som individ.  

 Är du:  

     Man         Kvinna       Annat 

   
 

 Arbetar du heltid som politiker?  

Ja             Nej                      

    
 

 Har du, i din roll som politiker fått kompetensutveckling under de senaste 12 månaderna innan dagens 

aktivitet?  

Ja             Nej 

    
 

Nedan följer ett antal påståenden, kryssa i dem utifrån hur väl du anser att de stämmer där 1 (instämmer inte 

alls) till 5 (instämmer helt).  Du får gärna utveckla dina svar på sidan 2.   

  
 Anser du att spelet: 

Instämmer 
inte alls       

Instämmer 
helt  

       
1. 

Ger motivation till att arbeta med hållbar 
utveckling i din roll som politiker? 1 2 3 4 5 

2.  Främjar samarbete mellan deltagarna 1 2 3 4 5 

3. Främjar dialog mellan deltagarna  1 2 3 4 5 

4.  Främjar diskussion mellan deltagarna 1 2 3 4 5 

5. Främjar argumentation mellan deltagarna 1 2 3 4 5 

6.  
Främjar ökade kunskaper i hur ett samhälle 
påverkas av klimathändelser 1 2 3 4 5 

7.  
Främjar ambitionen att arbeta med 
övergripande mål inom klimatförändringar 1 2 3 4 5 

8.  Främjar inkluderande av alla deltagare 1 2 3 4 5 

9.  Främjar ett demokratiskt arbetssätt 1 2 3 4 5 

10. 
Kan vara givande att spela inför kommunala 
processer (tex RSA, ÖP) 1 2 3 4 5 

11. Kan främja ett tvärsektoriellt arbetssätt 1 2 3 4 5 
 

Utveckla gärna dina rangordnade (1-5) svar här: 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Har dina kunskaper ökat om hur en stad kan påverkas av en klimatrelaterade händelser?  

Ja Nej  Delvis  

      
 

Motivera gärna ditt svar: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Har dina kunskaper om hur du själv kan påverka ett samhälles utveckling ökat? 

Ja Nej  Delvis  

      
 

Motivera gärna ditt svar:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Skulle du vilja spela Riskköping igen med andra deltagare?  

Ja Nej  Delvis  

      
 

Motivera gärna ditt svar:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Skulle du vilja spela Riskköping igen med samma deltagare? 

Ja Nej  Delvis  
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Motivera gärna ditt svar:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Anser du att spelet kan motivera till att arbeta för en hållbar stad? 

Ja Nej  Delvis  

      
 

Motivera gärna ditt svar:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Anser du att det är ett tidseffektivt sätt att lära sig genom att spela spel? 

Ja Nej  Delvis  

      

 

Motivera gärna ditt svar:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Har du haft roligt under spelomgången?  

Ja Nej  Delvis  

      

 

Motivera gärna ditt svar:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Tack för ditt deltagande! 

/Pernilla Gälldin  
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Bilaga 4 Presentation inför spelomgången Riskköping.  

Välkomna!  

Pernilla Gälldin heter jag, jag både studerar och arbetar här på Universitetet. Jag har haft 

förmånen att prata inför några av er förut. Då var fokus det coachande ledarskapet.  

När vi sågs för knappt 3 år sen arbetade jag med organisationsförändring, 

verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning och just viljan att fortsätta arbeta med de 

frågorna fick mig att läsa ett program som heter miljö och säkerhet (snart två år sen) då jag 

anser att det är ett område där man framöver kommer att arbeta allt mer med just 

organisationsförändring och verksamhetsutveckling. Både utifrån nya lagar och direktiv inom 

miljöområdet men också att vi ser hur både företags och organisationers kunder och 

medarbetare (väljare?) kräver åtgärder för miljöansvar och kommande generationer.  

Sedan i somras har jag arbetet på centrum för klimat och säkerhet här på KAU och då 

arbetat med olika pedagogiska verktyg. Både utveckling av dem och presentationer av dem 

inför interna och externa besökare. Besökarna är i varierade åldrar från skolbarn, 

universitetsstudenter till olika samhällsaktörer internationellt och nationellt och grunden i 

de pedagogiska verktygen är att de ska vara lätta att använda. Min erfarenhet av att arbeta 

med både kompetensutveckling (20år) och verksamhetsutveckling (10år) är att ju enklare 

det är att genomföra desto bättre blir resultatet.  

En presentationsrunda; vad arbetar ni med som kan koppla till klimatförändringar/hållbar 

utveckling? 

Vi ska spela spel idag, kan det vara givande? Jag tycker det, det är därför jag har bjudit hit er 

idag! Det finns forskning kring fördelarna med att lära genom spel jämfört med traditionellt 

lärande (läsa och lyssna, lärare/elev) vill vi uppnå förändring och öka vår kompetens för att 

utveckla oss själva och vår organisation är dessa verktyg enligt mig relevanta.  

Ett av de verktygen ska vi använda tillsammans idag. Riskköping! Det handlar om att bygga 

den attraktiva staden vilket jag är säker på att ni har betydligt mer visioner om och kunskap 

kring än vad jag har. Det är att använda den kunskapen som ni har och omvandla den till 

kompetens och lära av varandra och utvecklas gemensamt inför övergripande mål som är 

dagens aktivitet. Spelet har en tydlig koppling till klimatrelaterade händelser.  

Jag skriver just nu ett examensarbete kring lärande, kompetens och seriösa spel (som RK kan 

vara) och ni kommer därför att få fylla i en enkät efter spelomgången där ni får vara experter 

i att utvärdera spelet. Jag undersöker alltså inte hur ni spelar, om ni spelar bra eller dåligt, 

(nej dåligt kan man inte spela) men jag vill veta hur ni upplever spelet, därav enkäten.   

Kl 14.15-ca 15.00 kommer Mikael Granberg att prata kring hållbar utveckling och tillväxt. 

Mikael är professor i statsvetenskap och föreståndare vid centrum för klimat och säkerhet. 

 Jag finns kvar om ni skulle vilja diskutera vidare eller har övriga frågor.  

Välkomna fram så ska jag berätta om hur spelet går till!  
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Bilaga 5 Utfall enkätundersökning 

Stort tack för ditt deltagande, det är betydelsefullt för undersökningens kvalité att du lämnar dina synpunkter. 

Genom att fylla i den här enkäten ger du ditt samtycke till att jag får använda dina svar i analysen av ”spelet 

Riskköping som verktyg för att utveckla kompetenser”. Du fyller i dina svar anonymt och dina svar kommer 

därför inte att kunna kopplas till dig som individ.  

 Är du:   

     Man         Kvinna       Annat 

6 3  
   

 Arbetar du heltid som politiker?  

Ja             Nej                      

 3 6 
 

 Har du, i din roll som politiker fått kompetensutveckling under de senaste 12 månaderna innan dagens 

aktivitet?  

Ja             Nej 

 5 4 
 

Nedan följer ett antal påståenden, kryssa i dem utifrån hur väl du anser att de stämmer där 1 (instämmer inte 

alls) till 5 (instämmer helt).  Du får gärna utveckla dina svar på sidan 2.   

  
 Anser du att spelet: 

Instämmer 
inte alls 1 2 3 4 

Instämmer 
helt 5 

       
1. 

Ger motivation till att arbeta med hållbar 
utveckling i din roll som politiker?    6 3 

2.  Främjar samarbete mellan deltagarna    5 4 

3. Främjar dialog mellan deltagarna    1 3 5 

4.  Främjar diskussion mellan deltagarna   2 4 3 

5. Främjar argumentation mellan deltagarna  1 1 4 3 

6.  
Främjar ökade kunskaper i hur ett samhälle 
påverkas av klimathändelser   1 4 3 

7.  
Främjar ambitionen att arbeta med 
övergripande mål inom klimatförändringar   3 4 2 

8.  Främjar inkluderande av alla deltagare    6 3 

9.  Främjar ett demokratiskt arbetssätt   2 4 3 

10. 
Kan vara givande att spela inför kommunala 
processer (tex RSA, ÖP)    2 7 

11. Kan främja ett tvärsektoriellt arbetssätt    2 7 
 

Utveckla gärna dina rangordnade (1-5) svar här: 6 deltagare fyller i frisvar. 1 deltagare fyller inte i påstående 

nr 6.  
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-ger mig ett nytt sätt att tänka. –Arbetssättet främjar dialog och samarbete, eventuellt för kort tid gör att 

argumentationen inte hinns med/glöms bort. –Bra att få tänka helhet kring en stads utveckling och risker. –

Arbetssättet blir optimalt när man ser helheten och upplever krisen tillsammans och genom dialog, 

argumentation kommer fram till en lösning som man anser hållbar. –På ett lekfullt sätt få nya kunskaper –Bra 

att kunna prova olika scenarion – Spelet kan främja ett tvärsektoriellt arbete om deltagarna kommer från olika 

områden. –Lek (3) –Spännande arbetssätt som kan vara ett bra komplement till kommunens beslutsfattare – 

Den starka tidsbegränsningen främjar inte argumentation, det hinns inte.  

 

Har dina kunskaper ökat om hur en stad kan påverkas av en klimatrelaterade händelser? 8 speldeltagare fyller i 

fritextsvar.   

Ja Nej  Delvis  

 5   4 

 

Motivera gärna ditt svar: -Komplicerat och helhet -Vi hann inte med så många olika scenarion (bara 

översvämning) –En hel del visste jag sedan tidigare men alltid spännande att diskutera med andra och få syn på 

andras perspektiv –Viktigt att tänka innan man planerar –Påvisar hur svårlöst en händelse kan vara och vilken 

lösning som bör ske för att minimera orsakerna/begränsningarna över händelsen –Ser helheten bättre –

Kunskaper är viktigt –Absolut  

 

Har dina kunskaper om hur du själv kan påverka ett samhälles utveckling ökat? 4 speldeltagare fyller i 

fritextsvar. 

Ja Nej  Delvis  

 6 1 2  

 

Motivera gärna ditt svar: -Viktigt att testa olika arbetssätt och blanda kompetenser inför ideer om 

stadsutveckling –Kanske inte som privatperson men väl tänkt att inte bara se utifrån ett håll, samverkan och 

helhetstänk. –Blir påmind om hur sårbart vårt samhälle är –I synnerlighet om man sitter i en planerande 

församling.  

Skulle du vilja spela Riskköping igen med andra deltagare? 7 speldeltagare fyller i fritextsvar.  

Ja Nej  Delvis  

 9     

 

Motivera gärna ditt svar: -Olika scenarion –Bra att lyssna på andra människor –Roligt och man fick tänka brett 

och skapa fritt –För att ge en bredare förståelse för hur en stad ska växa och byggas för att kunna vara hållbar. 

–Givande att reflektera tillsammans –Vi borde jobba mer med modellbygge inför beslut. –Se skillnader i tänk 

och argumentation.  

 

 

Skulle du vilja spela Riskköping igen med samma deltagare? 7 Speldeltagare fyller i fritextsvar.  

Ja Nej  Delvis  

 9     
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Motivera gärna ditt svar: -Se en förändring –Vi borde jobba mer med modellbyggen inför beslut – Jag tycker att 

det skulle vara spännande att köra flera gånger, nu tyckte jag att man var väldigt fokuserad på bara sitt. Kanske 

skulle man kunna byta uppgifter mellan grupperna –Se hur man skulle lösa situationer/katastrofer redan i 

inledningsskedet av stadens byggande. –Om vi hade mera tid så att det fanns utrymme för dialog. –Då skulle 

man börja på en högre gemensam nivå och undvika samma missar, troligen bättre lösningar. –Blir mera kreativt  

 

Anser du att spelet kan motivera till att arbeta för en hållbar stad? 4 speldeltagare fyller i fritextsvar.  

Ja Nej  Delvis  

 8   1 
 

Motivera gärna ditt svar: -Man får ta in många synpunkter/perspektiv –Om förståelsen för hur saker hänger 

ihop –Blir konkret –Det blir mera konkret 

 

Anser du att det är ett tidseffektivt sätt att lära sig genom att spela spel? 6 speldeltagare fyller i fritextsvar 

Ja Nej  Delvis  

 8   1 

 

Motivera gärna ditt svar: -Går mycket fortare än att läsa sig till olika lösningar –Lustbetonat –Blir tydligt och 

konkret vad som händer vid tex översvämning –Kul sätt att arbeta med frågan –Ja och det blir väldigt konkret –

Lite för lite tid.  

 

Har du haft roligt under spelomgången? 2 speldeltagare fyller i fritextsvar (varav en: distraherad av bebis som 

ger betyg delvis) 

Ja Nej  Delvis  

 8   1 

 

Motivera gärna ditt svar: -kul att försöka skapa en hållbar stad utifrån eventuell klimatpåverkan.  

 

Tack för ditt deltagande! 

/Pernilla Gälldin  

 


