
SPELETS SYFTE 

Spelet är ett sätt att tillsammans komma med idéer samt planera och konkretisera 
åtgärder för att främja öppen förvaltning och ge ett personligt löfte om att främja 
öppenheten i förvaltningen.

Spelet kan användas som ett konkret verktyg för att främja öppen förvaltning inom 
olika gemenskaper och organisationer.

MATERIAL

För spelet behövs det material som räknas upp nedan. Materialet kan skrivas ut på 
adressen https://avoinhallinto.fi/tyon-tueksi/avoin-hallinto-peli/ eller låta tryckas. 
Anvisningar för tryckning finns på samma adress.
•  Spelbräde
•  Spelbrickor
•  Metodkort
•  Perspektivkort
•  Korten A–E som styr spelets förlopp + kortet Innan ni börjar spela

Dessutom behöver ni
•  Post-it-lappar
•  Pennor 
När spelet är slut lönar det sig att dokumentera resultatet genom att fota 
spelbrädet inklusive lapparna. Det går bra med mobiltelefonens kamera.

SPELETS FÖRLOPP 

DEL A ‒ Ni skapar en gemensam uppfattning om vad öppen förvaltning är.
DEL B ‒ Ni går med hjälp av delområdena och metoderna för öppen förvaltning 
igenom nuläget och vart ni vill komma.
DEL C‒D ‒ Ni väljer och formulerar ett konkret föremål för utveckling som ni  
ska främja.
DEL E ‒ Ni ger ett personligt, konkret löfte om att främja öppenheten i förvaltningen.
•  Därtill dokumenterar ni alla idéer och utvecklingsplaner som uppstått under  
   spelets gång.

Information till den som ordnar spelet 

SPELET ÖPPEN FÖRVALNING



BAKGRUND TILL SPELET 

Spelet har utformats inom ramen för programmet för öppen förvaltning (www.
avoinhallinto.fi). Vid utformningen av spelet har man utnyttjat erfarenheterna 
av Kommunförbundets delaktighetsspel (https://www.kommunforbundet.fi/
delaktighet-och-vaxelverkan/demokrati-och-delaktighet/kommuninvanarnas-
delaktighet/delaktighetsspel) och en del av texterna på spelets metodkort. 
För visualiseringen av spelet svarar Ida Juva. 

SPELARE  

Spelet kan spelas av 6–8 personer. Om man är fler kan man använda flera 
spelbräden eller spela parvis.

BÖRJA SPELA 

Placera instruktionskorten (A–E) i en hög bredvid spelbrädet. Börja med att 
läsa kortet ”Innan ni börjar spela”. Börja sedan spelet med att en spelare lyfter 
instruktionskort A och läser upp instruktionerna på det för de andra spelarna. Alla 
spelare följer instruktionerna tills de har utfört samtliga uppgifter i del A. Fortsätt 
sedan till del B genom att nästa spelare lyfter instruktionskort B och läser upp det 
för de andra spelarna, varefter alla utför uppgifterna på kortet. Fortsätt från en del 
till en annan så att en ny spelare varje gång lyfter följande instruktionskort. På så 
sätt får alla turvis vara spelledare.

Spelledaren ska även ha koll på tiden och meddela när den tid som reserverats för 
de olika delarna börjar ta slut.

BERÄKNAD TID FÖR DE OLIKA DELARNA

DEL A ‒ Öppen förvaltning ‒ 20 min
DEL B ‒ Studera och fundera ‒ 20 min
DEL C ‒ Formulera ‒ 15 min
DEL D ‒ Analysera och precisera‒ 25 min
DEL E ‒ Ge ett löfte‒ 10 min

HA SÅ ROLIGT!

Frågor och feedback kan sändas på adressen:
avoinhallinto@vm.fi


