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 1. BAKGRUND 

1.1 Introduktion 

Projekt CONNEXT for inclusion (hädanefter kallat CONNEXT) har erhållit medel från Europeiska 

socialfondens transnationella utlysning för social ekonomi, integration, unga och migranter inom 

programområde 2. Projektet ska skapa förutsättningar för nyanländas inkludering och delaktighet i 

samhälle och arbetsliv i syfte att öka målgruppens möjligheter till etablering på arbetsmarknaden.  

Detta ska ske genom utveckling av nya innovativa metoder och utbildning av berörd personal. I 

projekt CONNEXT samarbetar partners från Sverige, Belgien och Finland med att använda spelifiering 

och element från Serious Urban Games (SUG) som grund i metodutvecklingen. Övergripande mål är 

att utveckla, anpassa och implementera nya innovativa strategier och metoder som baseras på 

individuella behov i syfte att underlätta för nyanlända flickor/kvinnor och pojkar/män att etablera sig 

på arbetsmarknaden.  

Två utvärderare från Contextio Ethnographic AB följde projektet under projektets genomförandefas 

och levererade en slutrapport i december 2020. Resultatet presenterades även på projektets 

spridningskonferens i januari 2021. Då projektet förlängdes sent i processen beslutade styrgruppen i 

samråd med ESF att ett kort kompletterande PM skulle levereras i juni 2021 för att ge möjlighet att 

följa implementeringsprocessen närmare. Resultatet presenteras i detta PM. 

 

1.2 Metod 
Under våren 2021 har en av utvärderarna deltagit i tre styrgruppsmöten för att få en bild av nuläget. 

Projektdokumentation har studerats och en intervju genomfördes också med projektledaren i juni 

2021. Syftet har främst varit att få en bild av den fortsatta implementeringsprocessen som påbörjats 

under 2020 och spridning samt att bedöma hållbarheten i resultaten. Data har analyserats utifrån 

framtagna indikatorer och förändringsteori, se bilaga 1.  

 
 
 

2. RESULTAT 

2.1 Projektaktiviteter 
Trots den pågående Covid 19-pandemin har det första halvåret 2021 varit händelserikt i projektet. En 

rad spridningsaktiviteter har genomförts och nya spel testats. Nedan nämns aktiviteter som dels 

berör fullföljande av de målsättningar som finns för projektet, liksom spridnings- och 

implementeringsaktiviteter. Tidsramen är delvis flytande då arbete som påbörjades under 2020 

fortsatte under 2021 i och med förlängningen av projektet.  

2.1.1 Transnationell nivå 

En handbok på engelska har tagits fram gemensamt av det tre transnationella parterna och utgår 

från begreppet gamebased epmpowerment.1 där Sveriges del främst varit co-creation-processen 

 

1 Gamebased empowerment – en vidareutveckling av begreppet spelbaserat lärande; att använda spel som ett 
sätt att öka effektiviteten på inlärningsprocessen och därmed också hållbarheten på inlärningen. Se 
https://gamewise.io/en/game-based-empowerment 
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(samskapandet tillsammans med målgruppen) samt framtagandet av ett jämställdhetsspel. 

Handboken innehåller en beskrivning av processen, forskning på området spelifiering samt exempel 

på hur de tre parterna använt metoden. Syftet är främst att väcka intresse för spelifiering som metod 

samt att inspirera aktörer som redan är intresserade. Handboken har bland annat spridits på 

webbplatser, intranätet i Karlstads kommun, facebook och Linkedin.  

Gemensamma ”lärmöten” för de tre länderna har genomförts för att parterna ska lära av varandra 

inför projektens avslut. Alla har spelat på den finska plattformen som enligt projektledaren upplevs 

vara enklarare än GameWise. De transnationella styrgruppsmötena är nu avslutade. Visst samarbete 

fortsätter i nya projekt, dock finns ännu ingen formaliserad struktur för fortsatt nätverksarbete. 

Förenklingsarbete av den belgiska plattformen pågår för närvarande.  

Artevelde University College Ghent i Flandern har haft ansvaret för den transnationella utvärderingen 

som blev klar i juni 2021. Utvärderingen visar att CONNEXT har uppfyllt sin del av de transnationella 

målen i form av utbildade CT och GM, testpersoner från målgruppen och deltagande organisationer. 

Kvalitativa resultat är bland annat samskapandet som upplevts som meningsfullt och lärorikt och 

resulterat i nya perspektiv, ny samverkan och nya verktyg att använda för målgrupperna.2 

Utvärderingen rekommenderar en fortsatt finslipning av uppföljningsmetoder utifrån förbestämda 

mål för att underlätta framtida forskning på området och att mäta effekterna av arbetet. Uppföljning 

av effekter såsom egenmakt och motivation är också områden som det kan finnas intresse av att 

diskutera med ESF för att hitta gemensamma indikatorer.  

2.1.2 Nationell nivå 

Även på den nationella nivån har genomförandefasen fortsatt och en rad spridningsaktiviteter 

genomförts. Några av dessa presenteras nedan.  

På grund av Covid 19-pandemin var aktiviteten bland de nya Game Masters (GM) som utbildades i 

december 2019 i princip icke existerande, då dessa inte hann vara med på spel tillsammans med CT 

innan pandemin bröt ut. En nystart planerades till hösten 2020 men fick även då avbrytas på grund 

av pandemin. Projektledaren har under våren genomfört en uppdatering av utbildningen för att GM 

ska kunna använda sina kunskaper och genomföra spel på sina arbeten. Totalt sju av de tretton som 

utbildades är nu aktiva och intresserade av att fortsätta med metoden. Dessa finns främst på 

arbetsplatser med utbildade CT som kan ge stöd vid speltillfällen.  

En spelsession med #Work samt moment från jämställdhetsspelet genomfördes med samtliga elever 

på med en gymnasieskola i Karlstad. Det finns efterfrågan från fler skolor, dock har projektledaren 

inte möjlighet att själv bistå med spelsessioner till samtliga skolor. Istället erbjuds vid intresse 

möjlighet att skolan själv köper in licenser och att projektet utbildar nya GM på skolorna och studie- 

och yrkesvägledare och/eller lärare kan spela med eleverna.  

Jämställdhetsspelet har varit klart för test med målgruppen under flera månader, dock har detta inte 

gått att genomföra på grund av Covid 19-pandemin. Istället har spelet testats på personal och vissa 

uppdrag från spelet lagts in vid andra spelsessioner, exempelvis när skolelever testat #Work. Det 

 

2 Artewelde University College 2021. Final evaluation and assessment report. ESF CONNEXT for inclusion.  Juni 

2021 
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finns ett stort intresse för spelet hos nya GM:s som kommer att testa spelet på olika målgrupper till 

hösten och därefter kommer spelet vid behov att justeras.  

Ytterligare aktiviteter:  

• En spridningskonferens genomfördes i januari 2021 med 52 deltagare, främst personal från 

olika förvaltningar och kommuner. Konferensen fick enligt projektledaren ett gott 

mottagande med ökat intresse för metoden, främst lokalt. 

• Två av de utbildade Core trainers (CT) med licenser för fortsatta användning av GameWise 

plattform har fått nya tjänster. En CT arbetar nu i Arvika och skolan har köpt in en licens.  

• Ett nytt spel, Luckdown Mind kring psykisk hälsa har översatts till svenska och kommer snart 

att lanseras och vara öppet för alla i Värmlandsregionen.   

• #Work har spelats i två andra ESF-stödda projekt i Värmland och metoden kan därmed också 

nå flera värmländska kommuner.  

2.1.3 Om projektets resultat 

Projektets resultat i förhållande till målsättningar har noga beskrivits i utvärderarnas slutrapport.3 Att 

projektet i stort har uppnått de transnationella målen har också konstaterats i Arteweldes 

transnationella utvärdering. Arbetet under våren har snarare förstärkt måluppfyllelsen där fler 

målgrupper och tjänstepersoner testat spelen, inklusive det nya spel som nu översatts till svenska, 

Luckdown Mind. Det som fortfarande återstår är test av jämställdhetsspelet med målgruppen och en 

fortsatt co-creation process till hösten. Det är också oklart i hur hög grad involverad personal fått en 

ökad kunskap om de horisontella principer, utöver de personer som deltagit i utvecklingen av 

jämställdhetsspelet. Vi kan konstatera att samtliga nya GM inte är aktiva, också detta förmodligen en 

följd av pandemin. Samtidigt har förlängningen av projektet och inköp av licenser gett möjlighet att 

fortsätta utvecklingen av nya uppdrag, översätta spel och testa med nya målgrupper. Från 

deltagande på styrgruppsmöten är det också tydligt att detta genererat nya idéer och att spridning av 

metoden ständigt pågått.  

De framgångsfaktorer som beskrevs i slutrapporten står kvar, med metoden spelifiering som främsta 

framgångsfaktor, då den öppnat upp nya pedagogiska sätt att se på lärande om språk, 

arbetsmarknad och samhällsorientering med digitala hjälpmedel. Bland utmaningarna finns 

pandemin, liksom att plattformen, trots förenklingar, är svårarbetad och tidskrävande. Det faktum 

att kommunen är en politiskt styrd organisation innebär också svårigheter för mer långsiktig 

planering. Dock ser projektledaren i dagsläget förhoppningsfullt på vidare spridning och användning 

av metoden och att licenser kommer att köpas in även för 2022. Eventuellt kan nya plattformar 

komma att användas i framtiden.  

2.1.4 Implementeringsprocessen 

Implementeringsprocessen inleddes redan våren 2020 då implementering vid ett flertal tillfällen 

diskuterades i styrgruppen, dock utan konkreta resultat. Ett erbjudande från den belgiska parten om 

fortsatta licenser för utbildade CT kom dock att förändra bilden och hösten 2020 förklarades sig flera 

organisationer intresserade av att köpa in licenser för 2021. Dessa besked underlättade också det 

 

3 Sennemark, E. & Andersson, J. (2021). Lärande utvärdering av projekt CONNEXT for inclusion. Slutrapport 
januari 2021. Contextio Ethnographic AB 
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fortsatta arbetet med metoden för berörda CT som kunde fortsätta arbetet med att sprida och 

använda metoden. I skrivande stund har nio licenser köpts in och det finns eventuellt också intresse 

från fler aktörer, exempelvis skolor, att köpa in licenser menar projektledaren. Core trainers kan 

också bistå med att utbilda nya GM så att metoden kan spridas ytterligare. En implementeringsplan 

finns framtagen och ska även fyllas i för de verksamheter som haft en representant i styrgruppen.  

Spridnings- och implementeringsprocesserna kan sägas hänga nära samman och där de två nya ESF-

stödda projekten i Värmland är utmärkta plattformar för vidare spridning. Vid det senaste 

styrgruppsmötet i maj 2021 fanns en rad idéer på vidare spridning, exempelvis att använda metoden 

på kvotflyktingar, ensamkommande på boenden och på yrkesutbildningarna. Genom att CT själva kan 

bygga och lägga upp nya uppdrag kan spelen anpassas efter inriktning, målgrupp och geografiskt 

läge. Detta talar för att processen kommer att fortsätta även efter projektets avslut. Projektledaren 

har också i sin nya tjänst möjlighet att stötta upp arbetet under hösten 2021, liksom CT på sina 

respektive arbetsplatser. Detta talar för att implementering- och spridningsprocessen kommer att 

fortsätta, åtminstone nästa år 2022.  Även om licenser från GameWise så småningom kommer att 

upphöra finns möjligheter att använda metoden med spelifiering, hitta nya plattformar och/eller 

utveckla andra.  

Det förefaller finnas ett ökat intresse för spel som metod där exempelvis Finland nu har en 

högskolekurs på temat. Högskolan i Skövde har ett nyligen avslutat projekt rörande spelifiering som 

metod för att underlätta för UVAS (Ungdomar som varken arbetar eller studerar) att komma i arbete 

och som nu fortsätter i annan regi.4 Under senhösten 2019 startade högskolan i Skövde också en 

halvfartskurs i spel, spelande och spelkultur där ett av temana var hur spel kan användas för 

verksamhetsutveckling.5 Spelifiering, eller simulering, används också på flera sätt inom skolans 

samhällskunskap, där exempelvis Amnestys material ”Det nya landet” är ett exempel på hur 

simulering och reflektion ökar elevernas motivation och inlärningsförmåga rörande mänskliga 

rättigheter.6 Detta innebär att CONNEXT legat väl i tiden och dessutom kunnat tillgodogöra sig 

erfarenheter från transnationella partners, nu och förmodligen även i framtiden. Dock kan det finnas 

ett behov av att formalisera samverkan, både transnationellt och lokalt, i form av strukturer för 

exempelvis nätverk och/eller annan samverkan.  

 

3. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

De slutsatser som utvärderarna drar är att måluppfyllelsen för CONNEXT på många sätt har förstärkts 

under det halvår som projektet förlängdes. Metoden har ytterligare implementerats i berörda 

organisationer och nya har tillförts. Det finns en rad idéer om användning av metoden i nya 

verksamheter, kommuner och för nya målgrupper. Intresset är stort och förefaller att spridas vidare. 

I takt med att nya GM utbildas och metoden testas på nya målgrupper ökar också chansen för att 

”ringarna på vattnet” blir fler och fler.  

 

4 https://www.mynewsdesk.com/se/his/pressreleases/framgaangsrika-studio-ludum-avslutas-med-nystart-

3068500  
5 https://www.spaningen.se/ny-hogskolekurs-om-spel-spelande-och-spelkultur/  
6 https://skola.amnesty.se/lektioner/manskliga-rattigheter/det-nya-landet/  

https://www.mynewsdesk.com/se/his/pressreleases/framgaangsrika-studio-ludum-avslutas-med-nystart-3068500
https://www.mynewsdesk.com/se/his/pressreleases/framgaangsrika-studio-ludum-avslutas-med-nystart-3068500
https://www.spaningen.se/ny-hogskolekurs-om-spel-spelande-och-spelkultur/
https://skola.amnesty.se/lektioner/manskliga-rattigheter/det-nya-landet/
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Samtidigt kommer det efter projektets slut att saknas en samordnande funktion för metoden och det 

blir därför upp till enskilda chefer att driva, bekosta och frigöra tid för det vidare arbetet. Det i sig är 

en uppenbar risk, inte minst med tanke på eventuella framtida omorganisationer och besparingar. 

Det finns idag inga formella strukturer för det framtida samarbetet, varken på transnationell eller 

lokal nivå. Det innebär också en risk för att samverkan främst blir personberoende och riskerar att 

försvinna om nyckelpersoner slutar eller byter arbetsplats. Motsvarande skulle dock också kunna 

vara en chans för att nya verksamheter introduceras i metoden.  

Vi ser ett värde i att formalisera samverkan för att minska sårbarheten och skapa forum där fortsatt 

utveckling kan diskuteras och nya idéer genereras och delas. Detta gäller främst CT, eventuellt även 

nya GM, liksom eventuellt på transnationell nivå. Ett nätverk med ambulerande sammankallande 

ansvar kan vara ett sätt att behålla engagemanget, tillföra ny kunskap samt lösa eventuella 

gemensamma problem. Under det sista styrgruppsmötet diskuterades nätverk för Core Trainers 

respektive Game Masters vilket också innebär en fortsättning av att arbeta med metoden samt 

utveckling av nya spelområden. På transnationell nivå kan ett nätverk fylla en liknande funktion, dock 

framstår detta inte som lika ”akut”.  

Vi instämmer också i den rekommendation som ges av Artewelde i den transnationella utvärderingen 

om behovet av att mäta effekterna för målgruppen. En fortsatt uppföljning med gemensamma och 

tydliga indikatorer kan bidra till att visa på eventuella effekter för målgruppernas räkning, var 

metoden är mest effektiv och dessutom fungera som ett underlag för framtida forskning.  

 

3.1 Rekommendationer 
Även om projekt CONNEXT for inclusion nu är slut så lever metoden spelifiering kvar. Den 

samskapande processen (co-creation) är också ett värdefullt inslag som med fördel kan användas 

även inom andra områden i arbetet med målgrupper. Inför framtiden vill vi, utöver de som tidigare 

gett i slutrapporten ge följande rekommendationer:  

• Formalisera om möjligt det nationella nätverket med Core Trainers så att kunskapen om 

metoden kan bevaras även vid eventuella omorganisationer och besparingar. Nätverket kan 

användas för löpande erfarenhetsutbyte och inspirationskälla.  

• Utveckla gemensamma mål och indikatorer för uppföljning och mätning av effekter på det 

spelbaserade lärandet för olika målgrupper. Dessa bör kunna följas upp inom ramen för 

verksamhetens ordinarie uppföljningssystem.  

• Fortsätt sprida information om spelifiering, framtagna spel och dess fördelar i olika 

sammanhang.  

• Se över möjligheten till samarbete med andra svenska aktörer gällande spelifiering, 

exempelvis Högskolan i Skövde, Chalmers, Amnesty för att utbyta erfarenheter och kunskap. 

Finns det andra plattformar som kan användas? Finns det intresse för att skapa nya 

plattformar?  

 

 

 

 



 

 

BILAGA 1: VERKSAMHETSLOGIK (FÖRÄNDRINGSTEORI) 

 


