
Förändringsteori CONNEXT for inclusion

RESURSER

AKTIVITETER PRESTATIONER

ESF-medel

Projektledare 
50%

Styrgrupp

Lokaler

Personal

FÖRVÄNTADE RESULTAT FÖRVÄNTADE EFFEKTER

Projekt-/Målgruppsnivå

Serious Urban Games 
används inom 

verksamheterna i det 
dagliga arbetet med 

målgruppen i de 
deltagande 

plattformarna

Metoden sprids 
utanför Karlstads 

kommun

Förutsättningarna för 
målgruppen att 
etablera sig på 

arbetsmarknaden 
förbättras

LÅNG SIKT

Utanförskap, 
skolavhopp 

och 
arbetslöshet 

bland 
nyanlända 

minskar

Översätta och 
lokalanpassa 

befintliga Serious 
Urban Games

Rekrytera core 
trainers (CT) och 

game masters 
(GM)

Löpande 
handledning och 

metodstöd online 
för CT

Träffar mellan CT 
och GM, samt 
med projekt-

ledningen

Transnationella 
utbildningsdagar 

och nätverksdagar

Delta i on-site 
support med 

EW32 
(handledning)

Transnationellt 
samarbete & 

nätverk

CT utbildar nya 
GM, ger 

metodstöd

Tillsammans med 
transnationella  CT 

utveckla ett nytt 
bas-Serious Urban 
Game med fokus 
på jämställdhet

Rekrytering av 
testpersoner från 

målgruppen

Testpersoner från 
målgruppen deltar 

i spel.

 Antal  CT (mål 8) 
har utbildats i att 

använda flera 
Serious Urban 
Games (SUG)

Informationsinsatser om projektet till 
andra förvaltningar och aktörer inom 

och utanför kommunen

Utbyte av erfarenheter, strategier och 
arbetsmetoder på transnationell nivå

Organisationsnivå

Antal  CT (mål 8) 
har utbildats i att 

utbilda GM

Antal GM (mål 15) 
som utbildats i att 

använda #Work

Antal CT och GM 
har utbildats i att 

använda Most 
Significant Change 

(MSC) som 
utvärderings-

metod

Ett nytt 
Serious Urban 

Game med 
fokus på 

jämställdhet 
har tagits fram

Antal 
utbildade nya 

GM

Antal 
testpersoner 
som spelat 

SUG 
(målsättning 

minst 30)

En film om projektet 
har levererats

Andra verksamheter inom  Karlstads kommun  
har anmält intresse för utbildning i  Urban 

Games som metod

Ökad samverkan kring målgruppen mellan 
olika aktörer/kommuner/partnerländer

CT & GM har  
ny metod i att 

stärka 
målgruppen 

CT  har fått 
förståelse för 

nya 
behovsområde

n för SUG

Kapacitet  att 
utbilda GM.

KORT SIKT
CT & GM har 
fått kapacitet 
att använda 

MSC som 
utvärderings-

metod

CT & PL har 
fått ökad 

kunskap om 
horisontella 

principer

Spelen upplevs 
tillgängliga av 
målgruppen

Målgruppen 
har genom 
spelet fått 

ökad kunskap 
kring valt tema

Målgruppen 
känner sig 

stärkta/
motiverade 
genom SUG

Ökad lokal-
kännedom hos 

målgruppen

CT utvärderar 
testpersoner med 
Most significant 

change

 Antal  CT (mål 8) 
har utbildats iatt 
utveckla nya spel

Ett metodstöd-
snätverk 

Utbildningsplan

CT kapacitet 
att utveckla 

nya spel.

Kompetens 
att använda 

SUG

Andra kommuner  har anmält intresse för 
utbildning i  Urban Games som metod

Förutsättningarna för 
målgruppen att 
etablera sig på 

arbetsmarknaden 
förbättras
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