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Progression mod arbejdsmarkedet
Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) er både nationalt og internationalt set det hidtil mest
omfattende videnskabelige progressionsmålingsstudie, der har undersøgt, hvad der rent faktisk
betyder noget for, at udsatte kontanthjælpsmodtagere kommer i job1.
I denne publikation præsenterer vi hovedresultaterne fra tre forskningsrapporter fra BIP. I disse
analyser er der set på, hvad der kendetegner aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, virkningen af de aktive indsatser, de tilbydes, samt hvilken betydning beskæftigelsesmedarbejderne
har for, om borgerne kommer i job.
Forskningsrapporterne kan downloades i deres fulde længde på Væksthusets Forskningscenters
hjemmeside www.vaeksthusets-forskningscenter.dk. Her kan alle publikationer fra BIP hentes.

1

Se sidste afsnit i denne publikation for en kort introduktion til Beskæftigelses Indikator Projektet.
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PROGRESSIONSMÅLINGSREDSKABET I BIP
I BIP har vi systematisk målt ca. 4.000 aktivitetsparate borgeres udvikling på 11 indikatorer for
arbejdsmarkedsparathed. Indikatorerne er vist i figuren nedenfor.
FIGUR 1. DE 11 INDIKATORER I BIP
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BIP-indikatorerne er gennem fire år blevet testet som et redskab til at måle progression i
udsatte kontanthjælpsmodtageres ledighedsforløb. Indikatorerne er blevet valideret for, om en
progression på disse betyder, at jobsandsynligheden stiger. Det er yderst gavnligt at have
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disse indikatorer, da vejen til job for udsatte kontanthjælpsmodtagere sjældent banes via én
enkelt indsats. Den er snarere resultatet af længere tids arbejde med borgerens ressourcer,
potentialer og udfordringer.
Ved at bruge disse validerede indikatorer for arbejdsmarkedsparathed kan vi måle på, hvor
gode indsatserne er til at skabe udvikling på netop de områder, som vi ved hænger sammen
med øget chance for at opnå job.
Indikatorerne måler forskellige dimensioner af det at være arbejdsmarkedsparat – lige fra
arbejdsmarkedsrettede forhold til mere sociale, personlige og helbredsmæssige forhold.
Indikatorerne er blevet omsat til ni konkrete spørgsmål, som er stillet til borgerne selv, og
elleve spørgsmål som er stillet til deres sagsbehandler2. Borgerskemaet er blevet besvaret af
borgerne ca. hver tredje måned i forbindelse med samtaler på jobcentret. Sagsbehandlerskemaet er ligeledes blevet besvaret ca. hver tredje måned af sagsbehandlerne.

2 De konkrete spørgsmålsformuleringer kan ses her: Væksthusets Forskningscenter, 2017: “BIP indikatorer og jobsandsynlighed. Hovedpointer.”
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De vigtigste hovedresultater
Overordnet set viser analyserne, at det har en afgørende betydning, hvad beskæftigelsessystemet gør i forhold til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det er ikke kun den lediges
specifikke udfordringer, der har betydning for jobchancen.
Ca. en fjerdedel af de aktivitetsparate borgere har ikke modtaget en indsats inden for det
seneste kvartal. Analysen viser, at hvis mennesker i udsatte positioner ikke tilbydes indsatser,
så går udviklingen frem mod arbejdsmarkedet ikke kun i stå, men faktisk baglæns.
Det er dog ikke ligegyldigt, hvilke indsatser borgerne tilbydes. Generelt er de jobrettede indsatser (fx virksomhedspraktik og jobsøgning) bedst til at skabe progression mod arbejdsmarkedet. Opkvalificerings-, sociale og helbredsrettede indsatser skaber i sig selv ikke progression
mod arbejdsmarkedet – det gør de kun, hvis de kombineres med en jobrettet indsats.
På samme måde skaber en jobrettet indsats størst effekt, hvis den kombineres med andre
indsatser. Det betyder, at progressionen mod arbejdsmarkedet går endnu hurtigere, hvis den
jobrettede indsats ikke står alene, men kombineres med fx en opkvalificerings- og en
helbredsindsats. 18% af borgerne får en kombineret indsats, hvori en jobrettet indsats indgår.
Ca. 50% af de aktivitetsparate får kun én type af indsats. Heraf får ca. halvdelen en indsats, der
ikke er jobrettet.
Det er ikke kun de indsatser, som de aktivitetsparate borgere tilbydes, der har stor betydning
for, om der sker en progression mod arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesmedarbejderen spiller i
sig selv en stor rolle heri. Analysen viser, at der er store forskelle på, hvor gode beskæftigelsesmedarbejderne er til at få borgerne i job. De mindst succesfulde får 7% af borgerne i job – de
mest succesfulde får 23% i job. Disse forskelle kan ikke forklares med, at de mest effektive
medarbejdere har de mest ressourcestærke borgere. Tværtimod.
Der er således store potentialer i at sætte fokus på, at beskæftigelsessystemet stiller de rette
muligheder til rådighed, samt at beskæftigelsesmedarbejdernes kompetencer løftes.
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At være aktivitetsparat
En aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager har som udgangspunkt nogle udfordringer, som af
beskæftigelsesmedarbejderen vurderes at stå i vejen for, at vedkommende uden videre kan
komme ind og få en plads på arbejdsmarkedet.
Så hvad kendetegner en aktivitetsparat ledig? Det har vi set nærmere på ud fra en række
centrale registre i Danmarks Statistik samt DREAM3:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gennemsnitsalder 39 år
20% er gift
60% har ingen børn
18% er single med børn
16% har ét barn, 25% har 2 eller flere børn
16% er ikke-vestlige indvandrere4
71% er ufaglærte, 23% er faglærte, 4% har videregående uddannelse
Har gennemsnitligt været i beskæftigelse 5% af tiden de forudgående tre år
46% har psykiatrisk diagnose eller købt psykofarmaka inden for det seneste halve år
21% har bevægeapparatlidelser
18% har fordøjelses- og urinvejslidelser
23% får receptpligtig medicin mod livsstilsrelaterede sygdomme
28% får antidepressiva
Hver fjerde mand har været sigtet og dømt efter straffeloven.

3 Populationen i BIP er sammenlignet med den samlede population af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Danmark.
Generelt har vi i BIP et repræsentativt udsnit af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvorfor vi kun præsenterer data for
borgerne i BIP.
4 Hvad angår oprindelse, adskiller de aktivitetsparate borgere i BIP sig fra den samlede population. 25% af de aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere i Danmark er ikke-vestlige indvandrere.
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Sammenhæng mellem helbredssituation og arbejdsmarkedsparathed
I BIP har vi undersøgt, i hvor stort omfang det at have fysiske eller psykiske udfordringer spiller
ind på arbejdsmarkedsparatheden.
MENTALT HELBRED
Generelt gælder det, at borgere med psykiske helbredsproblemer vurderer sig selv lidt lavere
på indikatorerne for arbejdsmarkedsparathed. De største forskelle er på evnen til at tage
kontakt med andre, hverdagsmestring, helbredsmestring samt troen på at kunne klare et arbejde. Helt overordnet set er det dog bemærkelsesværdigt, at niveauforskellene ikke er større.
Generelt oplever beskæftigelsesmedarbejderne, at aktivitetsparate borgere med psykiatriske
diagnoser er lidt mindre arbejdsmarkedsparate end aktivitetsparate borgere uden psykiatriske
diagnoser. Det gælder særligt i forhold til borgernes evne til at tage initiativ, samarbejde og
hverdagsmestring. Jobchancen vurderes faktisk ikke markant lavere. Igen er det slående, at der
ikke er større forskel, end der er.
I figur 2 og 3 ses, hvordan svarene på BIP-spørgsmålene fra borgerne og sagsbehandlerne
varierer på tværs af de registerbaserede oplysninger om borgernes mentale helbred.
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FIGUR 2. BORGERBESVARELSER OG MENTALT HELBRED OP TIL BESVARELSESTIDSPUNKTET
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Hverken psykiatrisk diagnose inden for seneste 3 år eller køb af psykofarmaka inden for sidste halve år
Lettere psykiatrisk diagnose inden for seneste 3 år eller køb af psykofarmaka inden for sidste halve år

Sværere psykiatrisk diagnose inden for seneste 3 år

Note: Besvarelserne på de ni borgerindikatorer måles på en ordinal skala fra 1 til 5, hvor 1 er borgernes laveste
vurdering af sig selv, og 5 er højeste. De lette diagnoser defineres som: lidelser som følge af misbrug (F10-F19);
affektive lidelser (F30-F39); nervøse og stressrelaterede lidelser (F40-F49); adfærdsændring ifm. fysiske faktorer
(F50-F59); og adfærdsmæssige og følelsesmæssige forstyrrelser (F90-F98). De sværere diagnoser defineres
som: organiske lidelser (F00-F09); psykoser (F20-F29); personlighedsforstyrrelser (F60-F69); mental retardering
(F70-F79); og udviklingsforstyrrelser (F80-F89). I parentes er angivet ICD 10 diagnosekoder.
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FIGUR 3. SAGSBEHANDLERBESVARELSER OG MENTALT HELBRED OP TIL BESVARELSESTIDSPUNKTET
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Lettere psykiatrisk diagnose inden for seneste 3 år eller køb af psykofarmaka inden for sidste halve år

Sværere psykiatrisk diagnose inden for seneste 3 år

Note: Besvarelserne på de 11 sagsbehandlerindikatorer måles på en ordinal skala fra 1 til 5, hvor 1 er laveste
vurdering af borgeren, og 5 er højeste vurdering. De lette diagnoser defineres som: lidelser som følge af misbrug
(F10-F19); affektive lidelser (F30-F39); nervøse og stressrelaterede lidelser (F40-F49); adfærdsændring ifm. fysiske
faktorer (F50-F59); og adfærdsmæssige og følelsesmæssige forstyrrelser (F90-F98). De sværere diagnoser
defineres som: organiske lidelser (F00-F09); psykoser (F20-F29); personlighedsforstyrrelser (F60-F69); mental
retardering (F70-F79); og udviklingsforstyrrelser (F80-F89). I parentes er angivet ICD 10 diagnosekoder.
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FYSISK HELBRED
Generelt gælder det, at borgernes fysiske helbredssituation ikke spiller afgørende ind på,
hvordan borgerne selv eller beskæftigelsesmedarbejderne vurderer deres arbejdsmarkedsparathed. Den eneste svage forskel er, at borgere med fysiske helbredsproblemer vurderer
deres helbredssituation en smule dårligere, end borgere der ikke har fysiske helbredsproblemer, ligesom de ikke i helt samme omfang vurderer, at de kan klare et arbejde. Igen er det
meget små forskelle, der gør sig gældende.
At psykisk og fysisk helbred ikke ser ud til at have en afgørende betydning for arbejdsmarkedsparatheden hænger muligvis sammen med, at vi taler om en borgergruppe, som i forvejen er
marginaliseret som følge af en meget begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet.

JOBSØGNING PÅ TRODS AF HELBREDSUDFORDRINGER
Den eneste markante forskel i arbejdsmarkedsparathed mellem borgere med og uden
fysiske/psykiatriske diagnoser er deres tilbøjelighed til at søge job. Borgere med psykiatriske
diagnoser søger i noget mindre grad job end borgere uden en psykiatrisk diagnose. Samme
tendens gør sig gældende for borgere med og uden en fysisk lidelse, om end forskellene her
ikke er lige så store.

78% af de aktivitetsparate borgere med svær psykiatrisk diagnose søger ikke job.
16% søger faktisk job.
59% af de aktivitetsparate borgere uden psykiatrisk diagnose søger ikke job.
35% søger faktisk job.
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Aktiv indsats og progression
Fællesnævneren for de indikatorer for arbejdsmarkedsparathed, som er udviklet i BIP, er, at
de er mulige at påvirke med forskellige indsatser. En indsats kan potentielt medvirke til, at
borgeren rykker sig på en eller flere af indikatorerne. Når vi her vurderer, hvilke indsatser der
virker bedst, gør vi det derfor ud fra, hvor god indsatsen er til at skabe progression på BIPindikatorerne.
HVILKE INDSATSER DELTAGER BORGERNE I?
I BIP har vi kortlagt, hvilke typer af indsatser borgerne deltager i. Der er spurgt ind til 21
forskellige indsatser på tværs af jobrettede, opkvalificeringsrettede, sociale og helbredsrettede
indsatser. Det har også været muligt at angive, hvis borgeren ikke har deltaget i en indsats.
I analysen af, hvilke indsatser der virker bedst, er de 21 indsatser grupperet i fire hovedgrupper
af indsatser, da vi også har ønsket at se på, hvordan kombinationer af indsatser virker. Hvis
vi ikke opererer med sådanne grupperinger, bliver antallet af deltagere for lavt i hver enkelt
indsats, ligesom kombinationsmulighederne bliver overvældende store.
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BOKS 1. HVILKE AKTIVITETER HAR BORGEREN DELTAGET I INDEN FOR DE SIDSTE TRE MÅNEDER?
1.

Opkvalificering af almen-faglige kompetencer (læse/skrive kundskaber, sprog, IT,
kommunikation)

2.

Fag-faglig opkvalificering (fx kurser, certifikater)

3.

Viden om arbejdsmarkedet (fx lovgivning, regler, normer på arbejdspladser og branchekendskab)

4.

Opkvalificering af sociale og personlige kompetencer

5.

Jobsøgning

6.

Styrkelse af netværk

7.

Virksomheds-, uddannelses- eller jobcentermentor

8.

Hverdagsmestring (fx hjælp med bolig, gæld, transport)

9.

Kost og motion

10.

Udredning og/eller behandling, inkl. genoptræning (via læge, psykiater, psykolog mv.)

11.

Mestring af psykisk og/eller fysisk helbred (fx psykoedukation, smertehåndtering)

12.

Træning/praktik i eget værksted/intern virksomhed

13.

Træning/praktik på ekstern arbejdsplads

14.

Virksomhedscenter

15.

Social mentor/støtte-kontaktperson

16.

Misbrugsbehandling

17.

Løntilskud

18.

Forrevalidering

19.

Vikartimer

20.

Jobrotationsprojekt

21.

Revalidering

22.

Ingen aktiviteter

Grupperingen er foretaget ud fra et skøn af formålet med indsatsen. Vi har således vurderet,
hvorvidt formålet med indsatsen er jobrettet, sigter mod opkvalificering i uddannelsesmæssig
forstand, om indsatsen har et socialt sigte, og endelig om indsatsen har et sundhedsfremmende eller helbredsmæssigt sigte.
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I boks 2 ses, hvordan de 21 konkrete indsatser er grupperet i forhold til de fire hovedgrupper af
indsatser.
BOKS 2. INDDELING AF AKTIVE INDSATSER I FIRE HOVEDGRUPPER

JOBRETTET INDSATS
Viden om arbejds-

OPKVALIFICERINGS
INDSATS
Almenfaglige

markedet

SOCIAL INDSATS
Sociale og personlige

Kost og motion

kompetencer
Fagfaglig

Jobsøgning

Udredning og/eller
Styrkelse af netværk

Forrevalidering
Virksomheds-, uddannel-

behandling, inkl. genoptræning

Hverdagsmestring

ses- eller jobcentermentor Revalidering

Mestring af psykisk og/eller
Social mentor/støtte-

Intern praktik

HELBREDSRETTET
INDSATS

fysisk helbred

kontaktperson
Misbrugs-

Ekstern praktik

behandling

Virksomhedscenter
Løntilskud
Vikartimer
Jobrotation

Halvdelen af borgerne har deltaget i én indsatstype (altså enten en jobrettet, opkvalificerende,
social eller helbredsrettet indsats), mens en fjerdedel har deltaget i en kombination af to eller
flere indsatser. Næsten en fjerdedel (23%) har ikke deltaget i en indsats inden for de seneste
tre måneder.
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FIGUR 4. BORGERNES DELTAGELSE I AKTIVE INDSATSER INDEN FOR DE SENESTE TRE MÅNEDER
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Ser vi på de fire hovedtyper af indsatser, så har 24% deltaget i udelukkende en jobrettet
indsats. 14% af borgerne har alene fået en helbredsrettet indsats. 6% har udelukkende fået en
opkvalificeringsindsats, og ligeledes 6% har kun fået en social indsats.
De kombinerede indsatser dækker over alle, som parallelt deltager i to eller flere indsatshovedtyper – fx en jobrettet indsats samtidig med en helbredsrettet indsats. Ca. 26% får en
kombineret indsats. Heraf får 18% en kombineret indsats, hvor en jobrettet indsats indgår.
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23% af borgerne har ikke fået en indsats inden for de seneste tre måneder.
33% af borgerne har fået indsatskombinationer, hvor der ikke indgår en jobrettet indsats.
42% af borgerne har deltaget i en jobrettet indsats, enten separat eller i kombination med
andre indsatser.

HVEM FÅR HVILKE INDSATSER?
Der er ikke store systematiske forskelle i, hvad der kendetegner dem, der deltager i de forskellige indsatstyper. For eksempel er der mange fællestræk mellem dem, der ikke får en indsats,
og dem, der får en jobrettet indsats. Det gælder i forhold til andelen med psykiatrisk diagnose/
køb af psykofarmaka, andelen med somatiske diagnoser, brug af receptpligtig medicin, antal
lægebesøg samt andelen, der er sigtet eller dømt for kriminalitet.
Dog er der også nogle forskelle, som er værd at påpege:
Deltagere i opkvalificeringsindsatser er i markant højere grad indvandrere med ikke-vestlig
baggrund og ufaglærte. Derudover er der blandt deltagere i opkvalificeringsindsatser en
mindre andel med psykiatriske diagnoser, og færre der tager receptpligtig medicin. Andelen,
der er blevet sigtet og dømt, er også mindre.
Deltagere i sociale og helbredsrettede indsatser er i noget højere grad kendetegnet ved at
have både lettere og sværere psykiatriske diagnoser. De har flere lægebesøg, og en større
andel har købt psykofarmaka og bruger antipsykotisk receptpligtig medicin og antidepressiva.

HVILKE INDSATSER VIRKER BEDST?
Analysen viser, at borgere, der ikke får en indsats, oplever signifikant tilbagegang på samtlige
indikatorer. Det vil sige, at hvis borgeren ikke får en indsats, står udviklingen frem mod arbejdsmarkedet ikke kun stille, men går derimod tilbage.
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FIGUR 5. BETYDNINGEN AF IKKE AT FÅ EN INDSATS

Borgere, som får en indsats, oplever i gennemsnit enten stilstand eller progression. Den gode
nyhed er altså, at hvis man er i en eller anden indsats, så bevæger man sig i det mindste ikke
længere væk fra arbejdsmarkedet. Der er dog forskel på, hvor gode indsatserne er til at skabe
progression mod arbejdsmarkedet.
Borgere, der deltager i jobrettede indsatser, oplever generelt fremgang på BIP-indikatorerne.
Analysen viser imidlertid også, at hvis den jobrettede indsats indgår i en kombination med
andre indsatser, så virker den endnu bedre. Særligt virksom er kombinationen mellem en
jobrettet indsats, opkvalificering og en helbredsrettet indsats.
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Det betyder, at progressionen mod arbejdsmarkedet går endnu hurtigere, hvis der igangsættes
parallelindsatser, hvor borgeren hjælpes på flere fronter på en gang. At der eksempelvis arbejdes med helbredsmestring samtidig med en jobrettet indsats.
FIGUR 6. BETYDNINGEN AF AT DELTAGE I EN KOMBINERET INDSATS

Opkvalificeringsindsatser, sociale og helbredsrettede indsatser skaber i sig selv ikke progression mod arbejdsmarkedet. Det gør de faktisk kun, når de kombineres med andre indsatser, og
altså særligt når de kombineres med en jobrettet indsats.
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Beskæftigelsesmedarbejderens betydning
Fra tidligere BIP-analyser ved vi, at der er en kausal sammenhæng mellem beskæftigelsesmedarbejderens tro på borgerens jobchance og den reelle jobeffekt5. Helt konkret har borgere,
der har en sagsbehandler med høj tiltro til, at hendes borgere kommer i job, en forøget
jobsandsynlighed på 32% i forhold til borgere, der har en sagsbehandler, der ikke i særlig
udstrækning tror, at hendes borgere kan komme i job.
Vi ved også, at det kun gælder i en fjerdedel af tilfældene, at sagsbehandleren har en positiv
vurdering af borgernes jobchancer. I ca. halvdelen af tilfældene tror sagsbehandlerne ikke på,
at borgerne kan komme i job.
Den nye analyse viser, at der er store forskelle på, hvor gode sagsbehandlerne er til at få
borgerne i job6. Rent metodisk er sagsbehandlerne blevet opdelt i fire lige store grupper, ud fra
hvor effektive de er til at få deres borgere i job.
Her ser vi, at den mindst succesfulde fjerdedel af sagsbehandlerne gennemsnitligt får 7% i job,
mens den mest succesfulde fjerdedel gennemsnitligt får 23% i job.
Forskellen mellem de mest effektive og de mindst effektive sagsbehandlere er altså 16 procentpoint.

5 Væksthusets Forskningscenter, 2017: “Sagsbehandlerens betydning for udsatte borgeres jobchancer. Hovedpointer”.
6 Vi anvender her et udvidet beskæftigelsesbegreb, hvor borgeren defineres som i beskæftigelse, hvis vedkommende har
haft e-indkomst; dvs. foruden ordinært job (fuldtid/deltid) er fleksjob, løntilskud og småjobs også inkluderet.
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FIGUR 7. ANDEL I JOB OPDELT PÅ SAGSBEHANDLEREFFEKTIVITET
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Det gode spørgsmål er så, om vi ser denne forskel, fordi de mest effektive sagsbehandlere har
de mest ressourcestærke borgere? Det er ikke tilfældet.
Når vi renser for borgernes karakteristika, bliver forskellene endnu større.
Her er det vigtigt at huske på, at vi i analysen kan tage højde for en lang række forhold. Vi
kontrollerer således for registerbaserede oplysninger såsom køn, alder, etnicitet, forsørgelseshistorik, geografi, familiestatus, uddannelsesbaggrund samt fysiske og psykiatriske diagnoser.
Derudover kontrolleres for borgernes egne besvarelser af BIP-spørgsmålene og progressionen
heri, som altså er mål for deres arbejdsmarkedsparathed.
Når vi tager højde for borgernes karakteristika, øges forskellen mellem de mindst effektive og
de mest effektive sagsbehandlere endnu mere. Forskellen er nu ti procentpoint større, nemlig
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26 procentpoint. Det betyder, at de mest effektive sagsbehandlere er langt bedre til at få
borgerne i job, på trods af at borgerne ikke er de mest ressourcestærke borgere – tværtimod.
I analysen har vi til slut set på, hvor stort potentialet er, hvis vi havde en metode til at gøre
alle sagsbehandlere lige så effektive som de mest effektive sagsbehandlere. Her ser vi, at vi
potentielt kan fordoble andelen af borgere, der kommer i beskæftigelse.
TABEL 1. POLICYEKSPERIMENT; ALLE SAGSBEHANDLERE ER LIGE SÅ EFFEKTIVE SOM GENNEMSNITTET
BLANDT DE 25% MEST EFFEKTIVE

GENNEMSNITLIG ANDEL I BESKÆFTIGELSE

ANDEL

Gennemsnitlig andel i beskæftigelse, faktisk

14,76%

Gennemsnitlig andel i beskæftigelse med effektive sagsbehandlere

28,45%

Forøget andel i beskæftigelse

14,69%

Det viser os, at der er store potentialer i at arbejde med at gøre beskæftigelsesmedarbejderne
dygtigere.
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Kort om Beskæftigelses Indikator Projektet
Analyserne i denne udgivelse bygger på data fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP).
BIP er et samarbejdsprojekt, som inddrager både praktikere og forskere. BIP er initieret og
finansieret af Væksthuset Den Erhvervsdrivende Fond, og Væksthusets Forskningscenter
har stået for projektstyring. Forskningsprojektet blev igangsat i 2011, og dataindsamlingen er
foregået fra 2013 til og med 2016.
Ti jobcentre har medvirket i forskningsprojektet. I hvert af jobcentrene er der blevet udvalgt et
antal aktivitetsparate borgere til at deltage i BIP. Deltagerne i BIP er et repræsentativt udsnit af
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Danmark7.
De ti jobcentre har i alt over fire år foretaget gentagne progressionsmålinger på ca. 4.000 aktivitetsparate borgere. Hovedparten af borgerne i projektet er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere på 30 år eller derover, men der indgår også en mindre andel af aktivitetsparate
unge på uddannelseshjælp8. Ca. 300 sagsbehandlere har været involveret i projektet. Der er
blevet gennemført over 27.000 målinger – ca. 13.500 borgerbesvarelser og 13.500 sagsbehandlerbesvarelser.
Michael Rosholm, professor i økonomi ved Aarhus Universitet, har i samarbejde med kolleger
på Aarhus Universitet gennemført alle analyser af datamaterialet.
Yderligere information om BIP kan findes på Væksthusets Forskningscenters hjemmeside:
www.vaeksthusets-forskningscenter.dk.

7 På et enkelt punkt adskiller de aktivitetsparate borgere i BIP sig fra alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Danmark,
nemlig etnisk oprindelse. I BIP har 81% dansk oprindelse, mens det kun er tilfældet for 71% af alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Danmark.
8 Ca. 10% af de borgere, der indgår i BIP, er unge under 30 år.
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