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KARRIERE

URBAN spurgte 
nogle af delta-
gerne på semi-
nariet ‘Rollespil 
og Innovation’ på 
Aarhus Universi-
tet, hvorfor de var 
kommet, og hvad 
de kan bruge rol-
lespil til.

Af Thomas Ross
Foto: Jonna Fuglsang 
Keldsen
 
Edwin Stanton Spencer, konsu-
lent i Tango Consult:

»Jeg vil gerne inspireres og hø-
re, hvordan andre bruger det. Vi 
bruger allerede rollespil, når vi 
afholder kurser og events, der 

»Det handler om at lære de farlige ting i ufarlige situationer«

Lettere at tage 
hul på tabu-em-
ner på arbejds-
pladsen, når 
man bevæger 
sig ind i rolle-
spilsverdenen.

Af Thomas Ross

> Rollespil er ikke kun noget for 
bumsede teenagedrenge med 
en dragedræber i maven.

Nålestribede karrierekvinder 
og -mænd har også taget rolle-
spil til sig – hvad enten det inklu-
derer udklædning og mere har 
form som en event eller drejer 
sig om fiktive problemstillinger, 
som spilles igennem.

»Erhvervslivet er generelt åbne 
over for brugen af rollespil, men 
det skal være konkret og ikke 
virke som noget gøgl,« siger Ask 
Agger, direktør for Zentropa In-
teraction, der hjælper store fir-
maer med at arbejde med deres 
kultur.

Det 14-mand store Zentropa-
selskab bruger elementer fra bå-
de rollespil, brætspil og compu-
terspil, og har blandt andet ar-
bejdet for Mærsk, DSB og Dong 
Energy.

Ask Agger var en af oplægs-
holderne, da teatervirksomhe-
den RollespilsGalleriet og Insti-
tut for Æstetiske Fag ved Aarhus 
Universitet i sidste uge afholdt 
seminariet ‘Rollespil og Innova-
tion’.  

En del repræsentanter fra er-
hvervslivet havde fundet vej til 
seminariet for at blive inspire-
ret.

»Spil giver mulighed for at 
skifte perspektiv og åbne op for 
fordomme og tabuer på arbejds-

pladsen,« siger Ask Agger på 
spørgsmålet om, hvad det er, rol-
lespil og fiktion kan tilbyde virk-
somhederne.

Spil gode til dialog
Ask Agger understreger dog 
samtidig, at brugen af spil ikke 
nødvendigvis frembringer de 
rigtige svar på en problemstil-
ling.

»Spil er derimod rigtig gode til 
at stille spørgsmål, som kan give 
en konstruktiv dialog og inddra-

ge folk. Man undgår vanetænk-
ning og ser udover skyklapper-
ne.«

Konsulent og spildesigner 
Svend Ask Larsen og ejer af RiA 
– Reflection in Action – har siden 
2000 udviklet såkaldte ‘refleksi-
onsspil’ til firmaer, som måske 
står over for en fusion, har pro-
blemer med arbejdsmiljøet eller 
skal igennem en fyringsrunde.

»Rollespil er godt til at se ver-
den fra et andet sted og lære af 
det – for eksempel ved at sæt-

te sig i kollegaens, chefens el-
ler konkurrentens sted,« siger 
Svend Ask Larsen og tilføjer:

»I nogle sammenhænge bliver 
rollespil betragtet som en ube-
hagelig måde at lære på, fordi 
folk sidder og kigger. Derfor er 
det vigtigt, at underviseren kan 
håndtere processen. Så er det et 
stærkt redskab.«

thr@urban.dkv

Rollespil tiltrækker erhvervslivet

BØRN OG MANGE VOKSNE GØR DET – spiller rollespil med sværd, skjold og andet eventyrudstyr på. Nu er erhvervslivet hoppet med på ideen og bruger blandt andet rol-
lespil til at spille fiktionære situationer, som en dag kunne blive virkelige for virksomheden.    A R K I V F OTO :  M I K A L S CH LO SSER /S C A N PI X

Dan Skovgaard, konsulent i 
Djurslands Erhvervsråd:

»Vi arbejder med innovations-
projekter i stor stil i det daglige. 
Det at være innovativ kan også 
være at bruge helt nye metoder 
i virksomheden, og det kunne 

man godt praktisere via rolle-
spil. 

Man kan prøve at lære de far-
lige ting i nogle ufarlige situa-
tioner – overskride nogle græn-
ser, uden at det gør ondt dagen 
efter.«

blandt andet fokuserer på virk-
somhedens psykiske arbejds-
miljø. Via rollespil bliver man 
bevidst om og reflekterer over 
ens egen praksis. Det kan være 
svært, hvis man sidder i mød-
dingen på arbejdspladsen. Så 
man får nogle erfaringer i den 
fiktive verden, som man kan 
drage paralleller til i den virke-
lige verden.«

Iben Geismar, konsulent ved 
Finanssektorens Uddannelses-
center.

»Jeg vil gerne høre hvilke mu-
ligheder, der er inden for rolle-
spil. blandt andet for at se, hvor-
dan vi kan tænke rollespil ind, 
når vi skal synliggøre de foran-

dringsprocesser, der sker på en 
arbejdsplads.

Min erfaring er, at du kommer 
til nogle andre erkendelser ved 
at bruge rollespil frem for ren 
teori. Du får det ned i maven, og 
dermed bliver forståelsen bed-
re.«

ASK AGGER ER di-
rektør for Zentropa 
Interaction, der 
hjælper store fir-
maer med at arbejde 
med deres kultur 
blandt andet ved 
hjælp af rollespil. 
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