
   
 

  

Om du arbetar inom vuxenutbildning, rådgivning, offentliga 

organisationer som arbetar med sysselsättning och 

arbetsgivare/arbetsgivarorganisationer 

ELLER 

Om du är en ung vuxen, mellan 18-30 års ålder, och 

långtidsarbetslös eller står inför utmaningar i att komma in på 

arbetsmarknaden och behöver extra stöd 

Då är igma3 projektet något för dig 

 

 

 

Förkorta avståndet till arbetsmarknaden 
för ungdomar med risk för arbetslöshet 
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Inverkan på yrkesverksamma och organisationer som arbetar med ungdomar: 

• Professionaliseringen av yrkesverksamma som arbetar med rådgivning för unga 

vuxna 

• Professionaliseringen av tjänster som erbjuds till unga vuxna via intressentnätverk 

• Förbättring av administrativa rutiner gällande karriärvägledning vilket bidrar till att 

hantera större arbetsbelastning mer effektivt 

• Effektivare yrkesvägledning och praktikmöjligheter för unga vuxna i åldern 18-30 

Inverkan på unga vuxna 

 Underlätta elevernas läroprocess genom en flexibel igma3 metodik anpassad efter 

deras behov och kapacitet 

 Förbättra möjligheten till utbildning med starkt fokus på fortsatt anställning vilket 

leder till en minskning av arbetslösheten för unga vuxna 

 

Projektets inverkan 

Projekt partners: 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

www.dimitra.gr 
contact@dimitra.gr 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

www.mmclearningsolutions.com 
eu@mmclearningsolutions.com 

www.documenta.es   
info@documenta.es 

www.revalento.nl 
info@revalento.nl 

 

  

 

  

 

Projektkoordinator: 

 

 

Address: 
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 

Uppsala, Sweden 

Tel. +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 
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I kommissionens uttalande "hjälp ungdomar till anställning" 2012, 

konstaterar kommissionen att det största problemet när det 

gäller ungdomsarbetslösheten är den svaga länken mellan skola 

och arbete. Vilket beror på två anledningar: a) arbetsgivare är inte 

villiga att investera i framtida arbetskraft och är oftast fokuserade 

på de aktuella behoven i företagen; b) Det finns en brist på 

samarbete/samordning mellan olika aktörer i regionen som 

arbetar med utbildning, rådgivning och sysselsättning för unga 

vuxna. Ovanstående gör karriärsrådgivning ineffektiv och 

arbetsförmedlingen är inte anpassade efter individuell utbildning 

och kapacitet samt till de regionala sysselsättningsbehoven. 

Det finns många organisationer som är involverade i processen 

för utbildning, rådgivning och sysselsättning för ungdomar, 

exempelvis: vuxenutbildning, yrkesutbildning, kommuner, icke-

statliga organisationer etc. Dessa organisationer använder sina 

egna metoder för karriärvägledning och jobbplacering. Eftersom 

det inte finns någon samordning mellan dem, är det samma 

vägledningstjänster som tillhandahålls till en person flera gånger 

eller tjänster som erbjuds vid fel tillfällen. I de flesta EU-länder 

finns det brist på yrkesskicklighet och utbildning för 

yrkesverksamma inom området karriärvägledning. 

Igma3 syftar till att åtgärda denna utmaning genom att leverera 

en metod samt resurser för de intressenter som arbetar med 

unga vuxna. Vilket också kommer att omfatta 

arbetsplaceringsstrategier och know-how för att ändra attityder 

hos arbetsgivare. Dessutom kommer intressenterna att få en 

distansutbildningskurs genom Moodle systemet. Slutligen syftar 

igma3 till professionaliseringen av yrkesverksamma på 

vuxenutbildning som arbetar med yrkesvägledning och 

jobbplacering av unga vuxna. 

 

 

Bakgrund & mål för projektet 
Vad handlar igma3 om? 

 

Fördelar med igma3, för 

både intressenter och unga 

vuxna: 

 Intressenter 

 Professionalisering  

 Förbättring av 

administrativa rutiner 

gällande 

karriärsrådgivning 

 Mer effektiv 

karriärsguidning och 

jobbplacering 

 

 

 Unga vuxna  

 Stöd i 

inlärningsprocessen 

genom en flexibel 

metod anpassad till 

behov och förmåga 

 Förbättrade möjligheter 

till utbildning med 

fokus på vidare 

anställning, vilket leder 

till minskning av 

arbetslösheten 

 

 

 3 

För att uppnå syftet med projektet har en omfattande arbetsplan tagits fram som kommer att resultera i 

följande: 

1. Utveckling av igma3 metodik för yrkesverksamma  

2. Utveckling av igma3 utbildningsplan för intressenter i regionalt nätverk 

3. Nationell undersökning av befintlig rådgivning för unga vuxna och betydelsen av olika 

regionala/lokala intresseorganisation i vägledningsprocessen 

4. Broschyr med marknadsföringsinformation för arbetsgivare 

5. En PR-webbplats med tillgång till en e-utbildningsplattform innehållande igma3 utbildningsmaterial 

 

Effekterna av införandet av igma3 metodik i regionala nätverk för intressenter kommer att leda till 

bättre möjligheter för jobbplacering av unga vuxna, som bygger på deras behov och kapacitet. Dessutom 

kommer de samordnade insatserna av intressentnätverket leda till öppenhet och effektivitet på 

systemnivå när det gäller yrkesvägledning och sysselsättning för unga vuxna. 

Igma3 huvudresultat 

De mest relevanta ämnena för 

igma3 projektet: 

1. Arbetsmarknads 

frågor, 

karriärsvägledning, 

ungdomsarbetslöshet  

2. Ny innovativ 

utbildningsplan/utbild

ningsmetoder/utveckli

ng av 

utbildningskurser 

3. Regional dimension 

och samarbete  

 

För mer information om igma3 besök    

www.igma3.eu  

 

http://www.igma3.eu/

