
SOCIAL KAPITAL PÅ SPIL 

7 LIVLINER TIL GAMEMASTER 

INSPIRATION TIL, HVORDAN GAMEMASTER KAN 
HÅNDTERE 7 TYPISKE UDFORDRINGER, NÅR SPILLET 

OG HVERDAGEN SKAL HÆNGE SAMMEN
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OVERBLIK: De 7 livliner
De 7 livliner er en støtte til GAMEMASTER i opgaven med at styre spillet gennem de 
8 Levels.

Livlinerne er ikke facitlister, men de giver inspiration til, hvordan I kan håndtere 
typiske udfordringer, når spillet og hverdagen skal hænge sammen.
Livlinerne går på tværs af alle Levels og kan bruges i alle faser af spillet.

ET OVERORDNET RÅD
Hvis I oplever, at det er vanskeligt at få spillets instruktioner til at passe med jeres 
virkelighed, bør I tilpasse spillet til virkeligheden, snarere end virkeligheden til 
spillet.

Spillet handler om at øge den sociale kapital på arbejdspladsen for derved at nå to 
mål: At styrke trivslen og at udvikle den faglige kvalitet i kerneydelsen.

Det er vigtigere at arbejde mod disse mål end at følge spillets anvisninger i detaljer.

1.  Hvordan sammensætter vi de makkerpar, der skal løse 
opgaverne sammen?

2.  Hvad gør vi hvis vi ikke kan bruge personalemøder til fælles 
opsamling?

3.  Hvad gør vi, hvis vores medarbejdere ikke kan læse 
spillekortene?

4.  Hvordan håndterer vi særligt sårbare eller marginaliserede 
medarbejdere?

5.  Hvordan håndterer vi grænser mellem det professionelle og 
det personlige i spillet?

6.  Hvordan holder vi en ”pause” med spillet – og kommer i gang 
igen?

7.  Hvad gør vi, når spillet tydeliggør behov for særlige 
indsatsområder i relation til social kapital?
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LIVLINE 1: 
Hvordan sammensætter vi de makkerpar, der 
skal løse opgaverne sammen?
I hvert Level skal GAMEMASTER sammensætte makkerpar, som skal løse opgaver 
sammen.

Nedenfor er flere forslag til principper, I kan følge ved inddelingen. I kan sagtens 
bruge andre principper, og I kan skifte mellem principperne fra Level til Level. Det 
vigtigste er, at alle har nogen at drøfte opgaverne med:

STYRET SAMMENSÆTNING – FX SAMMENSÆTNING EFTER PERSONERNES:
	 ▪		Relationer	–	det	kan	være	efter,	om	de	er	tætte	eller	løse.
	 ▪		Samarbejde	–	det	kan	være	efter,	om	de	har	samarbejde	ofte	eller	

sjældent.
	 ▪		Geografi	–	det	kan	være	efter,	om	de	arbejder	tæt	på	eller	langt	fra	

hinanden.
	 ▪		Funktioner	–	det	kan	være	efter,	om	de	er	ens	eller	så	forskellige	som	

muligt.
	 ▪		Fagligheder	–	det	kan	være	efter,	om	de	er	ens	eller	så	forskellige	som	

muligt.

TILFÆLDIG SAMMENSÆTNING – FX:
	 ▪		Ren	lodtrækning.
	 ▪		Efter	fødselsdage.
	 ▪		Alfabetisk.

HVIS MEDARBEJDERNE ER UDEKØRENDE ELLER DET AF ANDRE ÅRSAGER IKKE 
ER HENSIGTSMÆSSIGT AT PLANLÆGGE MAKKERPAR CENTRALT:
	 ▪		Bed	medarbejderne	om	selv	at	finde	de	makkere,	som	det	er	muligt	at	

have	10-	15	minutters	drøftelser	med	–	fx	i	forbindelse	med	pauser.
	 ▪		Giv	evt.	en	timemæssig	kompensation,	hvis	medarbejderne	er	nødt	til	at	

bruge pausetid på opgavene.
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LIVLINE 2: 
Hvad gør vi hvis vi ikke kan bruge 
personalemøder til fælles opsamling?
På flere Levels i spillet er der lagt op til, at I løser opgaver på personalemøder eller 
andre	fælles	møder	på	arbejdspladsen.	Formålet	med	møderne	er	at	skabe	fælles	
forståelse og fælles konklusioner i forhold til vigtige elementer i spillet.

Er det ikke muligt for jer at holde det antal fælles møder, som spillet lægger op til, 
må I vurdere hvad alternativet kan være:

▪		Parallelle teammøder med samme dagsorden, som spillet 
foreskriver for det fælles møde. GAMEMASTER får et særligt 
ansvar med at sikre at viden og forståelse kommer til at flyde på 
tværs af teammøderne.

▪		Andre former for møder, hvor det er muligt at sætte spillet på 
dagsordenen.

▪		Bruge vægavisen aktivt som et sted, hvor alle kan holde sig 
orienteret om spillets gang. GAMEMASTER får en særlig opgave 
med at sikre information og kommunikation på vægavisen.

▪		En ny slags møder, hvor I kan skabe fælles kendskab og forståelse. 
Bør kun være en løsning, hvis I synes, I har brug for sådanne 
møder fremover. Spillet bør spilles i den hverdag, I har, og så vidt 
muligt ikke føre til nye aktiviteter.
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LIVLINE 3: 
Hvad gør vi, hvis vores medarbejdere ikke kan 
læse spillekortene?
Nogle arbejdspladser har medarbejdere, der har vanskeligt ved at læse 
spillekortene eller forstå betydningen af instruktionerne godt nok til, at de 
umiddelbart kan udføre opgaverne og reflektere over resultatet.

GAMEMASTER KAN
▪		Tilbyde at læse kortet højt for den enkelte medarbejder, når hun 

skal i gang med en ny opgave. Vær opmærksom på, at nogle 
medarbejdere ikke har lyst til at gå til deres leder for at bede om 
oplæsning - men hellere til en kollega.

▪		Sammensætte parrene sådan, at mindst den ene kan læse kortene. 
Samtidig kan I instruere arbejdspladsen i, at når et nyt kort spilles, 
skal parrene læse kortet sammen og afklare om instruktionen er 
forstået.

▪		Lave en gruppe af frivillige medarbejdere, der kan kontaktes for 
oplæsning og forståelsesspørgsmål.

GAMEMASTER BØR IKKE
▪		 Lave en samlet oplæsning og gennemgang for hele 

arbejdspladsen. Medarbejderne skal have mulighed for netop at 
arbejde med opgaverne én af gangen og i eget tempo.
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LIVLINE 4: 
Hvordan håndterer vi særligt sårbare eller 
marginaliserede medarbejdere?
Nogle arbejdspladser har medarbejdere, der af den ene eller anden grund vil 
have svært ved at deltage fuldt ud i spillet. Det kan være medarbejdere med 
funktionsnedsættelse, medarbejdere i skånejob eller andre særlige vilkår.

Der kan også være medarbejdere, der ikke mener, at spillet er relevant for dem, 
fordi de selv vurderer, at deres tilknytning til arbejdspladsen er for lille.

GAMEMASTER BØR
▪		Træffe beslutninger om deltagelse i lyset af, at social kapital netop 

er inkluderende processer på arbejdspladsen og at manglende 
deltagelse kan marginalisere medarbejderen yderligere.

▪		Overveje om medarbejderen kan deltage i spillet på særlige vilkår, 
f.eks. ved at give ekstra ressourcer til en makker, der kan hjælpe 
og støtte den sårbare medarbejder i spillet. I så fald bør makkeren 
måske også have en anden makker på mere jævnbyrdige vilkår.

▪		Skabe mulighed for medarbejderens deltagelse i spillets Level 
3, hvor tillid, retfærdighed og samarbejdsevne er i fokus. Level 
3 er det mindst abstrakte og mindst omfattende Level i spillet 
og samtidig det Level, der meget tydeligt sætter fokus på 
inkluderende relationer på arbejdspladsen.
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LIVLINE 5: 
Hvordan håndterer vi grænser mellem det 
professionelle og det personlige i spillet?
I dele af spillet bliver I bedt om at forholde jer til temaer i jeres hverdag, hvor 
man kan svare ud fra vidt forskellige perspektiver på arbejdslivet. Det samme 
spørgsmål kan tolkes som dybt privat eller som skarpt professionelt; som 
afhængigt af rolle og position eller som helt personligt.

	 ▪		Spillets	intention	er	at	skabe	samtale-	og	refleksionsrum,	der	er	
professionelle og personlige, så man kan få udforsket, det man mener 
i en arbejdsmæssig sammenhæng. Intentionen er IKKE af samtalerne 
skal blive private, på den måde, at man blotlægger sit inderste. 

	 ▪		Figuren	her	viser,	at	både	det professionelle og personlige niveau er 
relevant	–	men	øv	jer	i	at	skabe	en	sund	distance	til	det	private	(det	røde	
felt).

GAMEMASTER KAN MED FORDEL
▪		Være opmærksomme på, hvilket niveau I vælger, når I 

kommunikerer med hinanden og medarbejderne om spillet.

▪		Tydeliggøre jeres egne perspektiver i kommunikationen. Ex: ”Nu 
taler jeg ud fra min egen personlige overbevisning….”, ”Nu taler jeg 
som tillidsrepræsentant…”

PPP-MODELLEN
PÅ HVILKET NIVEAU
FOREGÅR 
KOMMUNIKATIONEN?

PROFESSIONEL

PRIVAT

PERSONLIG
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LIVLINE 6: 
Hvordan holder vi en pause med spillet – og 
kommer i gang igen?
SOCIAL KAPITAL PÅ SPIL er designet til at kunne gennemspilles på ca. 12 måneder. 
Det kræver, at arbejdspladsen kan holde fokus på spillet i hverdagen i hele 
perioden.

I kan opleve behov for at holde pause med spillet, hvis udfordringerne på 
arbejdspladsen pludselig bliver for store. Det kan være en pålagt omstrukturering; 
krav om fyringer; ny ledelse eller andet.

GAMEMASTER KAN OVERVEJE AT
▪		Fortsætte spillet – evt. med længere tid til hvert Level og/eller 

med en anden rollefordeling i GAMEMASTER – fordi spillet netop 
udvikler de kompetencer, arbejdspladsen har brug for, for at kunne 
arbejde med de nye udfordringer.

▪		Holde en pause med spillet, hvor I fastlægger en afgrænset 
pauseperiode. Når den fastlagte pause er slut, træffer 
GAMEMASTER en beslutning om det videre spil.

▪		 Holde en pause med spillet i en afgrænset periode, hvor 
GAMEMASTER har opmærksomhed på den fortsatte udvikling 
af social kapital på arbejdspladsen med baggrund i de Levels og 
opgaver, der allerede ER løst.
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LIVLINE 7: 
Hvad gør vi, når spillet tydeliggør behov for 
særlige indsatsområder i relation til social 
kapital?
Det er ikke usandsynligt, at spillet bringer nogle forhold op til overfladen, som I 
har behov for at arbejde yderligere med på arbejdspladsen. I kan f.eks. opdage at:

Disse udfordringer kan ikke umiddelbart løses inden for spillets rammer.

I stedet bør GAMEMASTER tydeliggøre både behov og ideer til yderligere 
opfølgning	overfor	arbejdspladsens	ledelse	og	MED-udvalg	(hvis	dette	ikke	er	
sammenfaldende med GAMEMASTER). I kan overveje, om det er muligt at forankre 
indsatsområder eller udviklingsprojekter i spillet.

▪		Nogle grupperinger har sværere ved at opbygge social kapital end 
andre.

▪		Arbejdspladsen har brug for at blive mere tydelig om kerneopgaven.

▪		Arbejdspladsen har behov for mere afklaring af mål og afledte 
prioriteringer.

▪		Nogle medarbejdere og ledere opdager nye, frugtbare muligheder i 
samarbejdet – både i de brobyggende og forbindende relationer.

▪		Nogle medarbejdere og ledere omvendt ikke tillægger den 
brobyggende og forbindende sociale kapital særlig betydning i 
hverdagen.

▪		Eller I opdager helt andre behov end de nævnte….
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