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Introduktion till BIP-forskningen



BIP till Sverige

2019-Finsam konferens med BIP-studien på programmet

Det finns forskning och evidens!

Samordningsförbundet i Halland  fick till ett samarbete som sedan har vuxit 

till att  ett dialog och skattningsverktyg har tagits fram och att utbildare från 

NNS håller utbildningar runt om i Sverige



Vaeksthuset



Relevant i Sverige?

I Sverige lägger kommunerna ca 5 miljarder/år på 

arbetsmarknadsinsatser, ca 5 200 årsarbetare och årligen 100 000 

deltagare.(Panican, Alexandru 2017)

Finns kritik kring resultaten och att evidensen på resultat är låga.

Begränsad forskning inom detta område i Sverige.



Varför använda BIPs 
forskningsresultat

• Tar ett helhetsgrepp: Organisation, Ledarskap, Handledare och 

Individnivå.

• Organisatoriskt: Samsyn och hjälp till verksamhetsutveckling.

• Ledarskap: Visar att det ledarskap som utövas gör skillnad.

• Handledare: Stärks i mötet med individen och i yrkesrollen.

• Individen: Ökad empowerment och tydliggör individen ansvar 

(behov). 

Nu finns forskningsunderlag!



Verksamma områden utifrån 
forskningen



BIPs 11 indikatorer

Anställnins-
barhet

Kunskap 
om arbets-
marknaden

Koncentrations-
förmåga 

Instruktions-
forståelse

Individens tro 
på att få jobb

Handläggarens 
tro på att 

individen får 
jobb

Målmedvete
nhet 

Formåga 
att skapa 
kontakt

Samarbets-
formåga

Stöd från 
nätverk

Hantering
av vardagen

Hälsa och 
hantering av 

hälsan

Jobbsöknin
gsbeteende 



Deltagar-

indikatorer:

- Kan hantera hälsoutmaningar 

- Kunskap om möjligheter 

- Tron på att kunna klara ett jobb 

- Förmåga att samarbeta 

- Realistisk förståelse för möjlig 
lönenivå 

- Söker jobb

Handledar-

indikatorer:

-Tror att deltagaren kommer 
att få jobb 

- Anser att deltagaren  agerar 
målmedvetet för att få ett 
jobb (targeted actions) 

JOBB

Indikatorer till arbete/studier



I dialog- och skattningsverktyget

Frågor till individen: Frågor till handledaren:

● Hantering av hälsoutmaningar ● Tror du individen kommer att få ett

● Hantering av vardagen arbete? (inom det närmsta året)

● Kunskap om möjligheter att få ett ● I vilken utsträckning agerar individen

arbete målmedvetet för att få ett arbete?

● Tron på att klara av ett arbete

● Förmåga att samarbeta

● Kompetenser

Jobbsökningsbeteende + Förväntningar på lön





Insatser och kombination 
av insatser





Jobb-fokuserad Kompetens-

höjande

Social Hälso- relaterad

Kunskap om 

arbetsmarknaden

Jobbsökning

Verksamhets-

utbildning- eller 

jobbcentermentor

Intern praktik

Extern praktik

Företagscenter

Höjning av allmänna 

kompetenser (läs-

och skrivkunskaper, 

språk, IT, 

kommunikation, 

matematik)

Höjning av 

yrkeskompetenser 

(kurser och 

certifikat)

Rehabiliterings-

kurser

Höjning av sociala 

och personliga 

kompetenser

Stärkande av 

nätverk

Hantering av 

vardagen 

(ekonomi, 

transport, 

rengöring, köpa 

mat)

Social mentor och 

kontaktperson

Kost och motion

Utredning och/eller 

behandling

Hantering av 

psykisk och/eller 

fysisk hälsa

Missbruks-

behandling



Verksamhetens utformning

• Är slutmålet alltid arbete/studier?

• Jobbar vi med parallella insatser eller trappsteg?

• Finns det alltid med inslag på jobbfokus?

• Hamnar individen mellan insatser? 

• Hur undvika avbrott?



Handledarens roll 
och vikten av tilltro



Handledarens betydelse 

• Handledarens tilltro, kompetens och förhållningssätt är mest 

avgörande om individen kommer i arbete.

• Öka fokus på handledarens arbetssätt.

• Något man kan jobba med och bygga in i utveckling av 

verksamheten



En stärkt handledarroll 

TILLTRO

KONTINUITET

ARBETSFOKUS

=

ÖKAD PROFESSIONALITET



Hela kedjans betydelse



Faktorer som påverkar tilltron



Att stärka tilltron 

• Arbetsplatskultur: Hur pratar vi om/till individerna?, Hur bemöter vi 
individer? 

• God kännedom kring lokal arbetsmarknad, samverkansparter, och 
lokala insatser.

• Trygghet, kompetens och erfarenhet i professionen

• Sparringkultur för att öka tilltron och förförståelsen

• Ledarskap



Insikter från studien 
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• Handledarens tilltro till att deltagaren kommer i arbete/studier

• Handledarkontinuitet

• Kontinuerliga insatser utan avbrott

• Arbeta med deltagarens helhet; hälsa, vägledning, praktik etc. parallellt

• Hela tiden fokus på arbete/studier

Vid låg tilltro, byte av handledare, avbrott av aktiva insatser backade 

deltagaren i sin progression mot arbete 



Möjlighet för 
organisationsutveckling 

• BIP-forskningenriktar om fokus från deltagaren till fokus på 

organisation, handledarroll och hur insatser är utformade.

• Samband: Politik -> Ledning -> Handledare -> Individ



christina.matteoni@arbetsformedlingen.se
christine.edgren@stockholm.se

TACK!

Föreningen NNS - intresseorganisation för 
samordningsförbund (nnsfinsam.se)

Væksthusets Forskningscenter

(vaeksthusets-forskningscenter.dk)

Væksthusets Kompetencecenter

(vaeksthusets-kompetencecenter.dk)
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