
Projekt Mirjam 



Projekt Mirjam - Bakgrund 

● Finansierat av Europeiska Socialfonden och vi finns 
i Östergötland och Södermanland. 
 

● 2016-2019 
 

● Ca 700 deltagare 
 

● Kvinnor i etableringen med en kortare utbildning 
 

● Mål: Att utveckla en vägledningsmetod som bidrar 
till att fler utrikesfödda kvinnor med kort utbildning 
kommer ut i arbete eller studier. 

 



Upplägg 

● Vägledningsgrupper med jämställdhetsfokus 

● 15 kvinnor i varje grupp 

● 10 veckor  

● 3 timmar per dag – 5 dagar i veckan. 

● Parallellt med studier i svenska   

● Vi har tolk under hela gruppvägledningen 

 



Gruppvägledning ca 2 ggr/ vecka 

● Arbetsförmedlingens metod om vägledning som bas. 
 

● Vi ger information för att starta diskussioner kring olika 
ämnen, exempelvis om livspussel, arbetsmarknaden, 
betalt/obetalt arbete, anställningsvillkor. 

 



Studiebesök ca 2 ggr / vecka 

● Studiebesök på arbetsplatser och 
utbildningsanordnare. 
 

● Utifrån bristyrken, mansdominerade 
arbetsplatser samt kvinnornas 
intressen. 
 

● Vi vill vidga synen på lämpliga och 
möjliga  
jobb. 
  

● Ge referensramar att gör kloka val. 



Inspiratörer ca 1 ggr / vecka 

● Inbjudna gäster som exempelvis pratar om svensk 
arbetsmarknad, sin karriär, sin livsresa, migration och 
hälsa och om att starta eget företag.  

 



Mentorer 

● Syftet är att skapa nätverk, att få en kontakt. 
 

● Delar med sig av sina erfarenheter med sin adept.  

 



Resultat 

●  11 % har fått jobb. 
 
Majoriteten har fått jobb innan etableringstiden tar 
slut. 
 

 

● Ca 2% gått vidare i studier 
 



Framgångsfaktorer 

● Vägledning i grupp 

Nu vet jag vilka jobb som finns och 

vad jag behöver för att få det. 



Framgångsfaktorer 

● Studiebesök 

 

När vi besökte företag såg vi vad 

vi kunde göra på riktigt inte bara 

prata om det. 

Man fick uppmuntran att jobba där. 



Framgångsfaktorer 

● Skapa arenor där arbetsgivare och arbetssökande 
möts 

Det viktigaste är inte svenska 

språket, utan att vi har ett 

gemensamt språk.  



Framgångsfaktorer 

● Se kvinnorna som en resurs 

 

 

Hur kommer det sig att vi alltid 

pratar om vilka hinder dessa 

kvinnor har?  

 



Välkommen att besöka oss 

Maria Edberg 

010-488 85 37 

maria.edberg@arbetsformedlingen.se 

 

 

Barbro Spjuth 

010-488 16 44 

barbro.spjuth@arbetsformedlingen.se 

 


