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Future  City  Game,  Spelet  om  Gustavsberg 17 100  %

4-5  maj  2013 17 100  %

Spelare 17 100  %

Observatör 0 0  %

Expert  /  sakkunnig 0 0  %

Politiker 0 0  %

Övriga 0 0  %

Redigera  detta  formulär

17  svar
Visa  alla  svar   Publicera  analyser

Sammanfattning

Namn  på  spelet

Datum

Din  roll  under  spelet

sidkvist@gmail.com

Andreas Sidkvist 


Andreas Sidkvist 


Andreas Sidkvist 
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under  16 5 29  %

21-24 0 0  %

25-34 2 12  %

35-44 5 29  %

45-54 3 18  %

55+ 2 12  %

Kvinna 13 76  %

Man 4 24  %

Annat 0 0  %

Anställd  /  egen  företagare 9 53  %

Student  på  universitet  eller  högskola 2 12  %

Student  på  gymnasie-  eller  grundskola 5 29  %

1.  Ditt  namn

Danuta    Rickard  Willebrand    Christina  Unger  Lithner    Karin  Schulz    Outi  Kilkki    Anna

Karlsson    Sara  Böklund    Lennart  Qvarfordt    Felicia  Johansson    Elida  Strömberg    Karin

Ekelund  Malmros    Carolina  Sölvelid    Isabella  Kenne    -Stina  Juhlin    Samuel  Stenow

Maria  Olsson    Simon  Ax  riise

2.  Din  hemort

Värmdö    Skogalund    Gustavsberg    Gustavsberg    Ingarö    Gustavsberg    Koviks  udde

Gustavsberg    Värmdö    Gustavsberg    Gustavsberg    Gustavsberg    Gustavsberg

Gustavsberg    Värmdö    Gustavsberg    Gustavsberg

3.  Ålder

4.  Kön

5.  Vad  är  din  sysselsättning

Andreas Sidkvist 
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Student  på  gymnasie-  eller  grundskola 5 29  %

Övriga 1 6  %

Myndighet  /  kommun 2 13  %

Affärsvärlden/Industri 3 19  %

Utbildning 3 19  %

Kultur  eller  sociala  frågor 1 6  %

Övriga 7 44  %

Generera  idéer  för  Gustavsberg  i  framtiden 0 0

%

Utveckla  min  kunskap  och  förmåga  att  bidra  mer  effektivt  för  att  skapa  ett  hållbart  stadsområde 0 0

%

Nätverka  och  utbyta  erfarenheter  och  idéer  med  andra 0 0

%

Övriga 17 100

%

6.  Om  du  arbetar,  i  vilken  sektor  arbetar  du?

7.  Vad  var  ditt  huvudsyfte  eller  mål  med  att  spela  spelet?

Spelet  uppfyllde  mina  förväntningar  [8  a)  Vänligen  markera  din  åsikt  om  de  olika

påståendena]

Andreas Sidkvist 


Andreas Sidkvist 
Svaren stämmer inte, blev korrupt i formuläret

Andreas Sidkvist 


Andreas Sidkvist 


Andreas Sidkvist 


Andreas Sidkvist 


Andreas Sidkvist 
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Håller  verkligen  med 8 47  %

Håller  med 8 47  %

Håller  varken  med  eller  inte  med 1 6  %

Håller  inte  med 0 0  %

Håller  verkligen  inte  med 0 0  %

Håller  verkligen  med 9 53  %

Håller  med 6 35  %

Håller  varken  med  eller  inte  med 2 12  %

Håller  inte  med 0 0  %

Håller  verkligen  inte  med 0 0  %

Sammantaget  så  var  det  här  ett  event  av  hög  kvalité  [8  a)  Vänligen  markera  din
åsikt  om  de  olika  påståendena]

Spelet  uppnådde  målen  som  beskrevs  under  första  dagen  [8  a)  Vänligen
markera  din  åsikt  om  de  olika  påståendena]

Andreas Sidkvist 
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Håller  verkligen  med 10 59  %

Håller  med 6 35  %

Håller  varken  med  eller  inte  med 1 6  %

Håller  inte  med 0 0  %

Håller  verkligen  inte  med 0 0  %

Håller  verkligen  med 10 59  %

Håller  med 6 35  %

Håller  varken  med  eller  inte  med 1 6  %

Håller  inte  med 0 0  %

Håller  verkligen  inte  med 0 0  %

8  b)  Var  vänlig  kommentera  hur  spelet  mötte  eller  inte  mötte  dina  förväntningar
och  kvalitén  på  den  service  du  fått

Över  förväntan...  Väldigt  demokratiskt    Alla  har  varit  jätteduktiga  och  servicen  har  fungerat

perfekt.    Metoden  begränsade  under  vissa  moment  kreativiteten.    Förväntade  mig  tydligare

hjälp  med  idéerna,  en  idé  kan  vara  så  stor  och  många  blev  det.  jag  hade  velat  se/höra  fler  små

lösningar.  Servicen  var  av  toppkvalité.   Vet  inte  om  tävlingsformen  är  helt  optimal.  Alltså  att

ha  det  som  en  tävling.    Jag  trodde  det  skulle  vara  tråkigt,  men  det  var  roligt!  :)    Krånglig

paren,  otydlighet  kring  området  vi  skulle  fokusera  på  i  arbetet.  (Gustavsberg  eller  centrum).

Problemen  vi  skulle  adressera  glömdes  bort  under  processen  och  fångades  upp  först  i  sista

powerpointen.  /  Vad  hur  varför.    Tydlig  process  med  inslag  av  flera  olika  kreativa  moment.

Högt  tempo  =  bra!    Spelet  var  väldigt  roligt  och  lärorikt    För  många  detaljer  /  övningar  lite

oproffsig  information.    Det  mötte  mina  förväntningar  och  det  var  bra  service.   Svårt  och

intensivt,  men  väldigt  givande  och  kul.    Det  mötte  mina  förväntningar  och  var  riktigt  bra

service.

Jag  upplevde  att  spelet  har  ökat  min  kunskap  om  de  utmaningar  som  mitt
område  står  inför  [9  Tänk  på  ditt  eget  deltagande  i  spelet  och  markera  till  vilken
grad  du  håller  med  eller  inte.]

Jag  upplevde  att  spelet  har  gett  mig  tillgång  till  nya  nätverk  inom  mitt
arbetsområde  eller  i  lokalområde  [9  Tänk  på  ditt  eget  deltagande  i  spelet  och
markera  till  vilken  grad  du  håller  med  eller  inte.]

Andreas Sidkvist 
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Håller  verkligen  med 4 24  %

Håller  med 9 53  %

Håller  varken  med  eller  inte  med 4 24  %

Håller  inte  med 0 0  %

Håller  verkligen  inte  med 0 0  %

Håller  verkligen  med 5 29  %

Håller  med 6 35  %

Håller  varken  med  eller  inte  med 4 24  %

Håller  inte  med 2 12  %

Håller  verkligen  inte  med 0 0  %

Jag  upplevde  att  spelet  har  gett  mig  tillgång  till  nya  verktyg  för  att  utveckla  idéer
för  att  möta  de  utmaningar  mitt  lokalområde  eller  mitt  verksamhetsområde  står
inför  [9  Tänk  på  ditt  eget  deltagande  i  spelet  och  markera  till  vilken  grad  du
håller  med  eller  inte.]

10.  Vilka  av  följande  färdigheterna  upplever  du  att  spelet  har  hjälpt  dig  att
utveckla

Andreas Sidkvist 
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Projektledning 7 15  %

Att  samarbeta  i  grupp 16 33  %

Ekonomiskt  tänkande 2 4  %

Gemensam  visionering 11 23  %

Analys  och  utvärdering  av  information 6 13  %

Ledarskap 4 8  %

Övriga 2 4  %

Ja 14 82  %

Nej 3 18  %

11  a)  Har  du  för  avsikt  att  använda  din  erfarenhet  av  spela  Future  City  Game  i
framtiden?

11  b)  Om  du  svarat  "ja"  var  vänlig  beskriv  hur  du  planerar  att  använda  den,
inklusive  eventuella  nätverk  du  kommer  att  vara  involverad  i  eller  någon  spelidé
som  du  kommer  att  utveckla  vidare

Tar  med  mig  erfarenheten.    Ta  idén  med  till  Baleal  i  Portugal    Strategisk  planering  inom  mitt

yrke.    I  mitt  arbete  med  kommuner  och  hållbar  utveckling.    Har  redan  lämnat  två  idéer  till

Moa.  Hittar  personer  och  vägar  för  mitt  projekt  Ekedals  skolmuseum.    Vid  framtagande  av  nya

idéer  som  politiker.    Om  jag  blir  politiker?  Jag  vet  inte.    Ingen  idé  idag,  men  önskan.

Verksamhetsplanering  inom  den  ledningsgrupp  som  jag  är  del  i  på  min  arbetsplats.    Jag  fick

nya  kunskaper  och  kommer  att  använda  dom.    Att  ge  förslag  om  ändringar  i  kommunen.

Jag  vill  använda  mina  idéer  och  det  jag  lärt  mig  genom  diskussion  med  de  i  kommunen  som

arbetar  med  frågorna.

11  c)  Om  du  svarat  "nej"  beskriv  varför  du  inte  har  för  avsikt  att  använda  din
erfarenhet.  Var  vänlig  och  beskriv  de  eventuella  hinder  som  påverkar  dig.

Andreas Sidkvist 
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Mycket  bra 9 53  %

Bra 5 29  %

Ok 2 12  %

Inte  så  bra 1 6  %

Dålig 0 0  %

Mycket  bra 7 41  %

Bra 5 29  %

Ok 3 18  %

Inte  så  bra 2 12  %

Dålig 0 0  %

Mycket  bra 5 29  %

Bra 10 59  %

Ok 2 12  %

Inte  så  bra 0 0  %

Dålig 0 0  %

Vet  inte  i  dagsläget  vilket  sammanhang,  men  absolut  om  det  skulle  bli  aktuellt.   Inget  konkret

som  jag  vet  i  dagsläget    Jag  vet  inte  idag  om  jag  kommer  att  använda  den  erfarenheten.

Tidshållning  i  relation  till  informationen  från  spelledaren  [12.  Var  vänlig  gradera
följande  på  skalan]

Informationen  som  tillhandahölls  av  spelledaren  var  användbar  [12.  Var  vänlig
gradera  följande  på  skalan]

Relationen  till  spelledaren  under  spelet  [12.  Var  vänlig  gradera  följande  på
skalan]

Experter  och  de  sakkunnigas  bidrag  [12.  Var  vänlig  gradera  följande  på  skalan]

Andreas Sidkvist 
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Mycket  bra 9 53  %

Bra 8 47  %

Ok 0 0  %

Inte  så  bra 0 0  %

Dålig 0 0  %

Mycket  bra 9 53  %

Bra 5 29  %

Ok 3 18  %

Inte  så  bra 0 0  %

Dålig 0 0  %

Mycket  bra 9 53  %

Bra 8 47  %

Ok 0 0  %

Inte  så  bra 0 0  %

Dålig 0 0  %

Lokala  medborgarnas  bidrag  [12.  Var  vänlig  gradera  följande  på  skalan]

Tillgång  till  kommunens  planer  [12.  Var  vänlig  gradera  följande  på  skalan]

13.  Future  City  Game  är  en  produkt  från  British  Council.  Hur  troligt  är  det  att  du

skulle  tipsa  om  British  Council  för  en  vän  eller  kollega?

Andreas Sidkvist 
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1 2 12  %

2 1 6  %

3 0 0  %

4 0 0  %

5 3 18  %

6 2 12  %

7 2 12  %

8 3 18  %

9 3 18  %

10 1 6  %

Håller  verkligen  med 4 24  %

Håller  med 7 41  %

Osäker 3 18  %

Håller  inte  med 2 12  %

Håller  inte  alls  med 1 6  %

14.  Personligt  lärande

15.  Vad  kan  bli  bättre  med  spelet?

Ta  bort  tävlingsmomentet.  Fokusera  mer  på  kreativitet  och  idégenerering.  Att  sovra  är  betydligt

enklare.    Det  fungerade  bra.    Marknadsföringen  inför  spelet.    Ha  det  igen!  I  olika  grupper.

Mer  tid  att  göra  research  och  att  utvärdera  idéer.    Bättre  verktyg  för  att  kunna  rita  och  skapa

material  på  datorer.  Större  tillgång.  Kommunens  datorer  var  dåliga  och  tillgången  till  dem  var

också  dålig  -  blev  trång  sektor.   Det  behövs  en  timme  till  vid  visionsplaneringen.  Öka  från  3  till

4  timmar.   Mer  tid!    Lite  mer  tid  hade  nog  varit  bra!    Enklare  process  -  skippa  snurrorna.

Fokus  på  att  lösa  utmaningarna,  tydlig  områdesavgränsning  i  utmaningsfasen.   Ge  mer  tid  för

instruktioner.  Ställtiden  mellan  (omfattande)  instruktion  -->  producera  idéer  var  väldigt  kort.  Det

var  många  frågeställningar  som  ingick  o  de  olika  processtegen.   Lite  mer  tid.    Färre  steg  och

mer  tid  att  deltagarna  kan  få  mer  tid  till  samtal.    Mer  information  om  vilket  arbete  som  krävs

före/vid  anmälan  till  spelet.  Något  stor  omfattning  för  två  dagars  arbete.

Andreas Sidkvist 
1 = Väldigt osannolikt 10 = Väldigt sannolikt

Andreas Sidkvist 


Andreas Sidkvist 
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16.  Vad  var  bra  med  spelet?

Ett  bra  initiativ  förutsatt  att  det  tas  på  stort  allvar  från  politikernas  sida.   Man  fick  en  bra

förståelse  för  hur  projektplanering,  ekonomi  och  idégenerering  fungerar.    Möjlighet  att  nätverka

och  att  känna  delaktighet  och  påverka  (förhoppningsvis)  kommunens  framtida  utformning.

Samspel  med  andra  medborgare.  Möjlighet  att  träffa  chefer  och  politiker.  Känslan  av  att  få  vara

med  och  påverka.    Bra  och  kul  med  lagsamarbete  om  än  också  svårt.    Ett  bra  tempo  som

driver  fram  lagens  utveckling.   Roligt.    Allting  var  bra  och  lärorikt!    Chans  att  påverka

kommunens  utveckling.   Tillgång  till  mix  av  kommunal  info,  fria  tyglar  att  själv  skapa

lösningar.  Härligt  sätt  att  starta  igång  oss  med  Katja  och  Magnus.  Det  var  en  kick  att  tänka

kreativt.   Det  är  lärorikt  och  en  bra  sak  för  framtiden.   Bra  med  att  lära  känna  nya

människor.    Bra  beskrivet  och  ledare.    Att  arbeta  tillsammans  med  andra  som  jag  annars

inte  skulle  möte  i  mitt  arbete.  Att  göra  något  för  min  omgivning,  en  chans  att  visa  engagemang

för  det  lokala.    Personerna  som  höll  i  spelet  var  väldigt  trevliga.

Antal  dagliga  svar

Andreas Sidkvist 



