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En gemensam vetenskapligt förankrad grund, 
förståelse för forskningens huvudsakliga punkter och 
skapa förutsättningar för god samverkan utifrån BIP:s resultat 

Syftet med kunskapsdagen är att ge:

För vem?
Kunskapsdagen riktar sig till dig som är chef och medarbetare hos
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälso- och sjukvården samt Södertälje
kommun

Datum: 19 september kl.13-16.30
Plats: Hagabergs folkhögskola i Södertälje, Erik Dahlbergs väg 60. Lokal:
Hagabergshallen
Anmäl dig här:  Kunskapsdag om BIP  [www.sfris.se]

Välkommen till en eftermiddag för att
öka kunskapen om BIP!

Samordningsförbundet i Södertälje bjuder in till en gemensam
kunskapsdag för medlemmarna i förbundet. 

I samarbete med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och Væksthuset i
Danmark.  
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Om BIP-studien  - en sammanfattning

 

BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) har undersökt vad som faktiskt gör att
personer utan arbete med komplex problematik kan närma sig arbete eller
studier. Forskningsprojektet följde 4000 arbetslösa under fyra år och är den
internationellt största forskningsstudien inom sitt område. 

Indikatorer för anställningsbarhet 
I forskningsprojektet har elva indikatorer för anställningsbarhet utvecklats.
Indikatorerna har testats som ett verktyg för att mäta progression i individers
arbetslöshetsförlopp. Det är inte progressionsmätningarna i sig som får arbetslösa
individer att komma närmare arbetsmarknaden. De faktorer som är mest
avgörande för att en person med komplexa problem ska komma i arbete är;
handledarens tilltro till att individen kommer i arbete;  att ha samma handledare
under hela perioden;  kontinuerliga insatser utan avbrott; arbeta med individens
helhet och att parallellt arbeta exempelvis med hälsa, vägledning, praktik etc. Hela
tiden fokus på arbete/studier.

Bild: De elva BIP-indikatorerna för anställningsbarhet

BIP indikatorer och jobbsannolikhet (svenska)
Handläggarens betydelse för individens möjligheter att nå arbete(svenska)
Verksamma inslag på vägen till jobb (svenska)
What affects job prospects? (2019) 

Läs mer om BIP

Länkar till Vaeksthuset samlade forskning:
Vaeksthusets samlade BIP-forskning 

Mest aktuella skrifter:

Bild: Traditionell trappmodell vs. Samordnade insatser

Källa:: BIP forskningsprojekt, Vaeksthuset
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