KLUMME |

SPIL JER TIL BEDRE TRIVSEL

Spil jer

til bedre trivsel

”Mindre skema – mere dialog” skal skabe bedre trivsel i Roskilde Forsyning. I virksomheden har
man fundet på et spil, der sætter gang i snakken.

Af Sanni Grych, HR ansvarlig
Roskilde Forsyning A/S

I de fleste virksomheder gennemfører man regelmæssigt målinger blandt
medarbejderne for at tage temperaturen på trivslen. Det gør vi også i Roskilde Forsyning, men vi har fra 2015 ændret prioriteringen, så det sker ud
fra mottoet ”mindre skema – mere dialog”.
Årsagen var, at vi oplevede, at medarbejderne var trætte af mange og lange
spørgeskemaer, og de synes ikke, at det gav nogle mening med de mange tal,
der kom ud af det.

Hver gang et nummer
af HR-chefen
skal på gaden,
stiller vi en konkret
udfordring. Den lægges på inkedin, og vi
afventer derefter bud
fra relevante personer,
der har lyst til at
skrive en klumme til
magasinet. Det kan
være en case til
temaet, en holdning
til noget aktuelt eller
noget helt tredje.
Glæd dig til seks
spændende og
aktuelle klummer.
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I 2015 var udgangspunktet derfor at skære kraftigt ned i spørgeskemaet og
bruge mere tid på opfølgningen. Selve målingen gør os kun lidt klogere, men
ændrer jo ingenting ved virkeligheden. Det er derimod dialogen og handlingerne i dagligdagen, som gør en forskel.
Med gamification bliver det lidt sjovere – uden at miste alvoren
Jeg har arbejdet med spiludvikling til organisationer i flere år og er glad for at
være et sted, hvor man er meget åben for nye og anderledes processer. Det
er virkelig en ægte win-win, at jeg kan få lov at kombinere min erfaring med
spiludvikling med praktisk HR-udvikling.
I forbindelse med vores trivselsarbejde har vi skabt noget, der minder om et
spil. Det man i spiludviklernes fagsprog kalder gamification, dvs. at der tilsættes nogle spilelementer til virkeligheden. Det giver en ny oplevelse for de fleste
og skaber en god ånd fra starten af. Spilprocessen har vi døbt ”TRIM-møder”,
som en forkortelse af TRIvselsMåling.
I vores trivselsproces er det lykkedes at involvere alle, og vi har dermed skabt
en relevant snak både for håndværkerne, specialarbejderne, ingeniørerne, de
administrative medarbejdere og andre medarbejdergrupper. Der har været
engagement hele vejen igennem spillet. Flere er gået ind til processen med en
tvivl om, hvorvidt endnu en snak om trivslen nu giver værdi. Ved afslutningen
af spillet er det vurderet som en god og værdifuld snak – også af skeptikerne.
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I forbindelse med vores
trivselsarbejde har vi skabt
noget, der minder om et
spil. Det man i spiludviklernes fagsprog kalder
gamification, dvs. at der
tilsættes nogle spilelementer til virkeligheden. Det giver en ny
oplevelse for de fleste og
skaber en god ånd fra
starten af.

En af pointerne med spillet har
været, at dialogen er det mest afgørende. Nogle gange er dialogen i sig
selv med til at gøre en forskel, og
derfor er det ikke altid indsatserne,
der aftales, som er det vigtigste.
Nogle af indsatserne er naturligvis
vigtige.
Sanni Grych, HR ansvarlig Roskilde Forsyning A/S

Det er lykkedes, at få sat ord på de
emner, som er vigtige emner for
medarbejderne at få frem. De har
selv været med til at vælge det, som
betyder noget. Ikke bare det, som
har scoret lavest i trivselsmålingen,
men det, som faktisk fylder i hverdagen. Det kan f.eks. være samarbejde med andre afdelinger, at
der er for meget brok i hverdagen,
eller at vi skal hjælpe hinanden med
at stoppe voksenmobningen.

Sådan spilles TRIM
Gamification i Roskilde Forsynings trivselsmåling er et spilunivers
med spillebrik, spilleplade og nogle kort. Man kan ikke vinde spillet, men man kan ”vinde” den gode dialog.

En af ulemperne ved processen er,
som med så mange andre dialoger,
at der hurtigt bliver fokus på hullerne i osten og ikke det, som går
godt. Den afsluttende smiley-feedback hjælper til at løfte stemningen
til sidst.

Nu starter gruppen med at reflektere i 3-mandsgrupper om
resultaterne i trivselsmålingen for det først emne ”Samarbejde i
afdelingen”: Er der noget, der undrer og overrasker?

Spilforløbet er bygget op, så man tager en runde på spillepladen
for hvert emne, der debatteres. Nogle emner er obligatoriske,
og andre valgfri. En vigtig del af spil-designet er, at emnerne og
trivselsmålingen er koblet sammen, og at medarbejderne selv er
med til at vælge emner.

Næste step er at trække dialogkort med spørgsmål, som skal
besvares i relation til emnet. Kortene skubber dialogen i gang.
Derefter er der brainstorm om ideer til, hvordan trivslen kan blive
bedre i forhold til det emne, som debatteres. Disse skrives på de
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klassiske post-it. De prioriteres ikke
i denne fase. Emne-snakken slutter
med, at alle om bordet lægger en
smileybrik, der viser hvor værdifuld
hver især synes, snakken har været.
Dette giver en kort snak om, om
gruppen har fat i det væsentlige,
og om medarbejderne er gode til
at byde ind. Herefter starter runden
igen med et nyt emne. De fleste
grupper når at tale om 4-5 emner.

Grundprincipper i design af TRIM-gamification
Den store spilleplade er nærmest en helt dug, der ligger på
bordet. Det store format er en af hemmelighederne ved at få alle
med – at sikre, at man bliver suget ind i spillet. Det er vigtigt, at
man sidder relativt tæt omkring bordet og spillepladen. Helst ikke
mere end 10 personer. Hvis afdelingerne er større spiller de ved
flere borde samtidig.

Når der er ca. 20 min. tilbage af
tiden hopper man ud af emne-cirklen og flytter spillebrikken til de grå
afslutningsfelter. Nu skal alle post-it
med indsatser prioriteres. Nogle
indsatser kan de selv gøre noget
ved (de grønne post-it), og nogle
skal gives videre til andre uden for
afdelingen (de gule post-it). Der
bliver aftalt, hvem der er tovholder
for hver post-it.

På spillepladen står de regler, der er brug for at kende undervejs.
Ingen behøver derfor at læse regelbøger. Rent praktisk er teksten
på spillepladen skrevet i forskellige læseretninger, så nedarbejderne skiftes til at læse op, hvad der nu skal ske. Dette aflaster
lederen som facilitator, så der kan bruges mere energi på at lytte.

Smiley-feedback slutter spillet.
Medarbejderne giver deres glade
smileybrik til den af kollegerne i
gruppen, som de synes har bidraget
mest til en konstruktiv og god
dialog. Dette er et lille tiltag for at
fastholde fokus på udviklingen af
organisationens feedback-kultur.
Så er der gået ca. 3 timer, og det er
tid til hverdagens arbejde igen.
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Spillepladen guider medarbejderne i dialogen og skaber derfor
en klar ramme, som både sikrer, at de kommer rundt omkring
emnerne, og at der er fremdrift.

Spillebrikker er et stærkt gamification-symbol. I TRIM-processen
anvendes en stor spillebrik, der flyttes rundt, så alle kan huske,
hvilken fase af spilprocessen man er i gang med.
Valg af emner er et kapitel for sig selv. Som én af medarbejderne,
der kommer fra en større dansk ” finansvirksomhed”, så plejer vi
slavisk at skulle gå igennem alle spørgsmål i trivselsmålingen. Det
er meget mere meningsfyldt, det vi gør her.” Der er to obligatoriske emner, som er vurderet som centrale for næsten alle. Herefter
”stemmer” medarbejderne med deres smileybrikker om, hvilke
emner der vælges.
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Medarbejdergruppen sætter sig omkring bordet. Resultaterne af den seneste trivselsmåling
er printet. Den store spilleplade rulles ud. Post-it pakkes ud, emnekort og dialogkort blandes
og lægges på de rigtige felter på spillepladen. Så stilles spillebrikken på start,
og afdelingen er klar til dialogen om trivslen i afdelingen. Med gamification er der
efter få minutter gang i den fælles snak om det, som betyder noget.

Dialogkortene får brudt isen på de
svære emner, hvis ikke medarbejderne selv åbner op. Der trækkes
fire kort i hver runde, og medarbejderne vælger to af dem. På
denne måde sikres, at dialogerne,
der igangsættes, er mest muligt
relevante for det præcise emne, der
tales om.
Smiley-brikkerne har mere en symbolsk funktion end en praktisk, da
de giver alle ”kort på hånden” og
indflydelse på spillets forløb, når
der stemmes undervejs. Erfaringen viste, at det også er godt for
mange at have noget i hænderne
undervejs. Nogle valgte at tegne
lidt på dem.
Lederne er introduceret til TRIMspillet på en forberedende workshop. Deres rolle i spillet er primært
at lytte og sikre, at eventuelle
indsatser bliver fuldt op.

5 praktiske tip, hvis du

selv vil ’gamificere’ opfølgningen

1.
2.

Gennemtænk en målrettet kobling mellem måling og
spilproces (inden målingen går i gang).

3.

Hjælp gruppen med at få sat ord på de svære ting,
f.eks. med dialogkort.

Skab en markant visuel ramme, som hjælper både
ledere og medarbejdere med processen.

4.

Brug ”spilsymboler” med omtanke. De skal give
mening, ellers mistes hurtigt alvoren og respekten
for værktøjet.

5.

Sørg for, at medarbejderne hver især har nogle
små ”valg/beslutninger” undervejs, så de er
med og har indflydelse. Som når man i matador kan vælge at købe/ikke købe en grund,
i ludo kan vælge, hvilken brik man flytter, eller i yatzy kan
vælge, hvilke terninger man vil slå om.
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Rapporten med trivselsmålingen er
tilpasset processen, så hvert emne
vises på en side for sig, så det er let
at finde de resultater, der er relevante at tale om for hvert emne.

