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Inledning  

Bakgrund 
Uppsala kommuns socialtjänst har i flera år reagerat över de stora kostnader som kom-
munen haft för ungdomar som är aktuella för insatser inom individ- och familjeomsor-
gen (IFO) och där en del av öppenvårdsinsatsen för ungdomarna genomförts av privata 
entreprenörer, t ex Målet.  
 
Socialnämnden för barn och unga gav därför IFO i uppdrag att år 2008 starta och driva 
en ny verksamhet, Mentorn, inom ramen för strukturerad Öppenvård inom IFO. Sats-
ningen medförde bland annat att IFO skapade en personalgrupp med fyra medarbetare 
som tillsammans, under dag och kvällstid, fungerat som mentorer till ett antal ungdo-
mar. Den kategori av ungdomar som initialt uttrycktes som målgrupp för satsningen var 
ungdomar som riskerade att hamna i kriminalitet, missbruk eller i annan form av social 
problematik. Kontakten mot ungdomarna har varit individuell, det har således inte 
handlat om att ungdomarna sinsemellan har träffats – utan det centrala har varit vuxen-
kontakten. 
 
Verksamheten uttrycks ha fokus utifrån fyra friskfaktorer: sysselsättning, nätverk, fritid 
och KASAM (känslan av sammanhang). Med beaktande av att det är en ny verksamhet 
som IFO har igångsatt är det angeläget att både löpande under processen gång, som vid 
ett senare förutbestämt avstämningstillfälle, erhålla utvärderingserfarenheter av hur 
verksamheten förlöper. Detta kan dels handla om hur verksamheten upplevs fungera 
ställt i relation till de förväntningar som fanns innan satsningen påbörjades, men även 
handla om vilka lärdomar och vilket eventuellt förändringsbehov som finns utifrån den 
verksamhet som initialt bedrivits. 
 

Uppdraget 
Kommunikation & IT, Uppsala Teknik & service (UTS) har fått i uppdrag av Individ- 
och familjeomsorgen (IFO) inom Uppsala Vård- och bildning (UVB) att genomföra en 
utvärdering av IFO:s satsning på Mentorskap. Uppdraget avrapporteras med en slutrap-
port vid årsskiftet 2009/10, samt med den nu aktuella delrapporten. 
 

Syfte 
Ett övergripande syfte med utvärderingsuppdraget är att ta reda på i vilken utsträckning 
verksamhetssatsningen svarar upp mot uppställda mål och mot de olika intressenternas 
behov och förväntningar. Resultaten i utvärderingen skall även kunna fungera som un-
derlag om verksamhetens effekter när det gäller brukarnas (ungdomarna och dess anhö-
riga) upplevda nytta av den genomförda satsningen. En ytterligare ambition med utvär-
deringsuppdraget är att fånga upp synpunkter och dra lärdom av hur starten av den nya 
verksamheten har fungerat.   
 
Inriktningen på den nu aktuella delrapporten har fokus mot det första verksamhetsåret, 
främst ur mentorernas eget perspektiv, liksom ur socialsekreterarnas perspektiv (d v s 
den grupp av socialsekreterare i kommunen vars klienter kan vara aktuella att befinna 
sig i insats hos Mentorn). Syftet med denna del av utvärderingsuppdraget har varit att 
fånga upp vad som har fungerat bra, respektive vad som kan vara värt att förändra under 
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år 2009, för att få en så bra verksamhet som möjligt. Ytterligare en dimension som be-
handlas i delrapporten är lärdomar som har erhållits i samband med starten av en ny 
verksamhet. 

 

Metod 
Metoder som används för att inhämta kunskap för denna delrapport är dokumentstudier, 
individuella intervjuer, samt gruppintervjuer. De fyra mentorerna har intervjuats i grupp 
vid två tillfällen år 2008. Individuella intervjuer har därutöver genomförts i början av år 
2009.  
 
Samtliga socialsekretare (tio stycken) i Uppsala kommun som hade beslutat om någon 
insats på Mentorn för en ungdom och där insatsen hade påbörjats senast i september 
2008, har tillfrågats för att delta i gruppintervju. Sju av dessa tio socialsekretare accep-
terade inbjudan och har deltagit i intervjuer uppdelade på två olika grupper. 
 
För uppdragsgivaren för denna utvärdering, IFO, har under utvärderingens gång en en-
skild intervju genomförts med representant för uppdragsgivaren. Dessutom genomför-
des flera samtal med uppdragsgivarens för utvärderingen i samband med att utvärde-
ringsuppdraget skapades under våren 2008. Från berört uppdragskontor har uppdrags-
strateg intervjuats för att höra denna parts syn på Mentorn.  
 
I början av år 2009 har tre intervjuer genomförts med ungdom (en intervju) och vård-
nadshavare (två intervjuer), vilka direkt varit berörda av satsningen på Mentorn. För att 
komma i kontakt med dessa intervjuobjekt så tog utvärderaren hjälp från Mentorn och 
lät mentorerna fråga ungdomar och vårdnadshavare om de kunde delta vid intervju. 
Önskemålet från utvärderaren var att erhålla ytterligare ett antal intervjuobjekt från bru-
karperspektivet, dock utan att lyckas. 
 
Utöver ovan så har en arbetsledare inom AME (Arbetsmarknadsenheten) intervjuats. 
AME bedömdes inför satsningen på Mentorn få en aktiv roll för att skapa aktivitet för 
ungdomar hos Mentorn som inte går i skolan. 
 
Stora flertalet intervjuer har gjorts i direkt möte med intervjuobjektet, medan några in-
tervjuer (främst de med ungdom och vårdnadshavare) har skett som telefonintervjuer. 
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Resultatredovisning 
 

Erfarenheter av startandet av ny verksamhet  
 
Utgångspunkten för satsningen på Mentorn som ny verksamhet inom IFO:s öppen-
vårdsverksamhet var, enligt IFO:s ledning och berört uppdragskontor, att i kommunal 
regi erbjuda öppenvård för ungdomar i formen av förstärkt kontaktmannaskap. Detta 
har varit ett område där privata aktörer varit klart dominerande innan. Satsningen hand-
lade enligt dessa bland annat om att kunna få kontroll över de ekonomiska effekterna av 
att driva öppenvårdsinsatser för unga. 
 
Mentorns ledstjärnor beskrivs av IFO:s ledning i termer som tillgänglighet och flexibi-
litet. Flexibiliteten står för att de skall ta emot olika typer av ärenden och att även ung-
domar på frivillig basis skall kunna vara deltagare. Avseende tillgänglighet är tanken att 
Mentorn vid behov skall kunna vara nåbar under ”vaken tid” på vardagar, medan social-
jouren skall kunna finnas tillgänglig övrig tid. 
  
Rekryteringen av medarbetare på Mentorn skedde vid årsskiftet 2007/08, vilket i sin tur 
innebar att de fyra personer som fick anställning hade möjlighet att påbörja sina anställ-
ningar vid olika datum - beroende på hur snabbt de kunde komma ifrån sina dåvarande 
sysslor. Konsekvensen blev att mentorerna började vid skilda tillfällen, i ett spann på 
cirka fyra månader. Såväl mentorerna själva som IFO:s ledning ser att det skulle ha fun-
nits fördelar om det hade blivit en mer enhetlig lösning när personerna hade tillträtt, 
även om detta är en faktor som varit svårt att påverka. Det är inte heller en omständighet 
som på något påtagligt sätt har påverkat effektiviteten i arbetet under det första året.  
 
Beskrivningen från de berörda indikerar att det problem med olika datum för tillträde 
som likväl funnits var som störst när alla utom en av de nyanställda kommit på plats, 
eftersom det då började formeras ett arbetslag och önskan av att påbörja verksamheten i 
”skarpt läge” var som störst. Till en del kunde detta pareras genom att den person som 
var den sista att tillträda sin tjänst inom Mentorn fanns i IFO:s organisation redan tidi-
gare och därigenom fick hyfsade möjligheter att delta på de arbetsmöten som hölls sista 
tiden innan tillträdet på tjänsten.  
 
När gruppen var fullt bemannade, våren 2008, fanns enligt intervjuade vissa problem att 
initialt vara fullt effektiva i den nya verksamheten, beroende av att det tog viss tid att få 
in tillräckligt många ungdomar i den nya verksamheten. Samtidigt poängterar alla parter 
att det även var viktigt att den nya arbetsgruppen fick tid att prata ihop sig. 
 
Från de intervjuade socialsekreterarna, vilka haft klienter hos Mentorn, framkommer att 
dessa upplever att de fick förhållandevis god information om den nya verksamheten i 
samband med starten. Däremot skulle, enligt socialsekreterarna, informationen om 
Mentorn tagits emot mer positivt om den nya verksamheten framställts som ytterligare 
ett alternativ som socialsekreterarna hade att välja mellan vid behov av insats för en 
klient. I detta fall kom informationen om Mentorn vid samma period där rutinerna för-
ändrades angående socialsekreterarnas delegation att besluta om insatser utförda av ak-
törer utanför kommunen. Introduktionen av Mentorn innebar därför i realiteten även att 
Mentorn skulle ersätta privata alternativ som enligt socialsekreterarna fungerat mycket 
bra. Det som socialsekreterarna allra mest reagerade på var att även pågående fram-
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gångsrika insatser hos privata aktörer skulle avslutas och sedan startas upp på nytt hos 
Mentorn.    
 
Inom IFO:s ledning uttrycks såväl positiva som negativa erfarenheter från starten av den 
nya verksamheten. Bland det positiva var bland annat nyttjandet av en referensgrupp 
innan Mentorn påbörjades, något som gjorde att det fanns relativt många personer, med 
olika intressen och bakgrund, som var involverade i tankearbetet kring den nya verk-
samheten. Den intervjuade inom IFO:s ledning menar vidare att bristerna i hur verk-
samheten introducerades till relativt stor del berörde relationen till socialsekreterarna 
inom IFO. Dels beskrivs att de som var ansvariga för den nystartade Mentorsverksam-
heten borde ha haft någon form av rundfråga hos socialsekreterarna om vad de efterfrå-
gade innan Mentorn satte igång. Dessutom uttrycks att förankringsarbetet hos socialsek-
reterarna skulle ha varit mer omfattande – angående orsakerna till att Mentorn kom till 
och vilka ekonomiska begränsningar hela IFO stod inför.  
 
Den intervjuade uppdragsstrategen från berört uppdragskontor menar på att dessa under 
flera års tid sett behovet av att kommunen i egen regi borde ha den karaktär av verk-
samhet som Mentorn numer bedriver, och skulle egentligen ha önskat att verksamheten 
hade kunnat påbörjas ännu tidigare än vad som nu blev fallet. Även om uppdragsstrate-
gen är klart positiv till satsningen på Mentorn, så betonar denne att det för att nå fram-
gång med verksamheten är av största vikt att hantera kontakten och informationen till 
socialsekreterarna på ett bra sätt. En av de kritiska framgångsfaktorer som finns i denna 
satsning är enligt uppdragsstrategen att undvika att socialsekreterarna upplever att de 
blir påtvingade Mentorn som insats, utan att det skall upplevas som något positivt. 
 
I samband med att verksamheten påbörjades hade IFO:s ledning en uppfattning om 
vilka samarbetspartners som skulle kunna vara viktiga – och där AME nämndes som en 
förhållandevis viktig samarbetspartner. Vid en intervju med en arbetsledare inom AME 
framkommer att endast ett litet fåtal ungdomar totalt sett funnits hos AME, vilka under 
år 2008 varit aktuella inom Mentorn. I åtminstone ett av dessa fall var dessutom gången 
den omvända mot hur det i förväg var planerat kring kopplingen mellan AME och 
Mentorn – här var den unge först inskriven på AME och gick sedan vidare till att få en 
insats på Mentorn.  
 
Den intervjuade arbetsledaren är även aningen tveksam om Mentorns ungdomar i någon 
större utsträckning kommer att vara aktuella hos AME i framtiden. Resonemanget 
grundar sig på att delar av AME:s verksamhet sker i en arbetsmiljö med mycket maski-
ner, ordningsregler och ansvar, där personlig lämplighet och mognad är viktiga egen-
skaper. Den intervjuade arbetsledaren känner sig här inte helt övertygad över om Men-
torns ungdomar generellt passar in i det sammanhanget. Den intervjuade beskriver även 
att det är av yttersta vikt att de som finns i sysselsättning inom AME personkemimässigt 
fungerar bra tillsammans. 
 
Insatsen – från dess början till avslut  
 
I detta avsnitt behandlas aspekter som omnämnts i de olika intervjuerna som viktiga 
faktorer för att Mentorn skall bli lyckosam, liksom en värdering hur dessa aspekter hit-
tills har fungerat. Inom de respektive delavsnitten beskrivs först synpunkter från social-
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sekreterarna, därefter mentorernas synpunkter. Dessa kompletteras avslutningsvis, där 
så är aktuellt, med ungdoms- respektive vårdnadshavarperspektivet. 

 

Inledningsfasen för en ny insats 
 
Generellt finns en uppfattning från socialsekreterarna att Mentorn sköter inledningsar-
betet i samband med en ny insats på ett bra sätt, där informationsöverföring och lik-
nande genomförs på ett tillfredställande vis. Ett problem som socialsekreterarna fram-
fört är dock att de fått intryck av att det inte sker någon ”matchning” mellan ungdo-
marna som kommer som nya för en insats hos Mentorn och vilken mentor som sedan får 
i uppdrag att etablera kontakten med ungdomen ifråga. Såsom socialsekreterarna upp-
fattat det så är det den enskilda mentorns arbetsbelastning som är helt avgörande för 
vilken mentor som får ansvaret för en ny ungdom.  
 
Någon intervjuad socialsekreterare beskriver att denne haft en ungdom hos Mentorn där 
båda de två mentorer som var inblandad i denna insats var av motsatt kön än klienten, 
något som socialsekreteraren uppfattade som klart olyckligt i det specifika fallet. En 
annan socialsekreterare beskriver att dennes klient haft två mentorer (av samma kön 
som klienten) där det fungerat bra – och där det också ansågs som angeläget att mentorn 
hade samma kön. Socialsekreteraren beskriver detta som ”tur” vid tillsättningen av 
mentorer för detta ärende, just med motiveringen att Mentorn inte matchar sin personal 
mot den specifika ungdomen vid nytillkomna ärenden.  
 
I jämförelse med ickekommunala aktörer så menar flera av de intervjuade socialsekrete-
rarna att detta är något väsentligt som de privata alternativen kunnat erbjuda, d v s 
matchning mellan vuxen och ungdom så att det funnits goda förutsättningar till att skapa 
en god relation mellan varandra. Matchningen har såsom det beskrivs främst handlat om 
kön, till viss del om gemensamma fritidsintressen och liknande. 
 
Några av socialsekreterarna har även reagerat på att det varit, vad dessa upplevt som 
långa väntetider för att komma in på Mentorn. Dessa tar i detta sammanhang upp att de 
ser problem med att motivation hos ungdomarna att delta i insatsen hinner försvinna om 
väntetiden blir för lång. Några andra socialsekreterare nämner omvänt det faktum att 
deras klient i princip omedelbart har kunnat börja på Mentorn som något klart positivt 
angående hur de ser på Mentorn.    
 
I övrigt kommer det vid intervjuerna med socialsekretare upp önskemål om att Mentorn 
även borde vända sig till en något yngre målgrupp än vad som nu är fallet. Detta moti-
veras dels med att det finns otillräckliga insatser för socialsekretare att nyttja sig av i 
den åldersgruppen, dels av att de intervjuade ser förutsättningarna till framgång som 
klart större om arbetet med ungdomar sker när problemen inte är så långt gångna. 
 
Vid intervjuer med mentorerna framkommer en annan bild angående matchning än vad 
socialsekreterarna beskrev. Mentorerna betonar att matchning mot ungdomar är ett in-
strument som tillämpas vid tilldelning av ärenden, men att detta måste värderas i rela-
tion till hur arbetsbelastningen ser ut inom gruppen. Beskrivningen som görs av Men-
torn är att verksamheten både beaktar matchningsaspekten, som arbetsbelastningen 
inom gruppen.  
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En av mentorerna beskriver samtidigt att eftersom de är förhållandevis få personer i 
gruppen så finns det oundvikligen ändå brister i förmågan att matcha. Könsaspekten går 
att matcha, liksom ”personkemi” – däremot har verksamheten svårare att matcha rätt 
kompetens om det är känt att en ungdom har en viss missbruksproblematik, och att det 
är angeläget att ansvarig mentor även skall ha god kunskap kring detta.  
 
Någon av mentorerna menar på att de egentligen, utifrån förutsättningarna, har en 
ganska avancerad form av matchning, utifrån sitt arbetssätt vid nya ärenden. Metoden 
innebär att de först tilldelar en ny ungdom två mentorer, såväl beaktat matchnings-
aspekten som ledig kapacitet, men att en av dessa efter en tid erhåller ett huvudansvar. 
Detta medför att det görs en form av initial matchning när den unge kommer till Men-
torn och sedan en ytterligare bedömning under pågående insats - där de tittar på vilken 
av de två mentorerna som har etablerat bäst kontakt med den unge. Detta gör, menar 
någon av de intervjuade mentorerna, att betydelsen av lyckad matchning just när ung-
domen kommer till Mentorn minskar, utan att detta är något som till en del kan växa 
fram i det löpande arbetet.   
   
Vid de individuella intervjuer som skett med mentorerna under början av år 2009 så 
framkommer det även att det bland ungdomarna som nu står i kö för insats även i några 
fall finns tydliga ”beställningar” från socialsekretare – främst i formen av att de involve-
rade mentorerna bör ha ett visst kön. Mentorn beskriver att de försöker tillmötesgå 
denna typ av önskningar så gått det går, men betonar att detta samtidigt kan medföra att 
ungdomen behöver stå i kö en tid för att vänta in att ”rätt” mentor får en lugnare arbets-
belastning. De mentorer som tar upp denna omständighet uttrycker att de ser det som 
positivt att socialsekreterarna är tydliga med hur de tänker kring insatsen och har idéer, 
men menar att det samtidigt är väsentligt att Mentorn själva har sista ordet när det gäller 
hur bemanningen formeras.  
 
När det gäller matchning utifrån kön – ungdom och mentor – så är även ett par av 
mentorerna tydliga med att det är viktigt att inte bara fokusera utifrån relationen till den 
unge. Lika viktigt kan det vara att relationen med vårdnadshavaren fungerar bra för 
Mentorn, och då kanske inte alls det primära just skall vara att ungdomen och dess 
mentor skall ha samma kön. 
 
I de fall där ungdom som haft insats på Mentorn eller vårdnadshavare till ungdomen 
blivit intervjuade i utvärderingen, så har dessa uttryckt att personkemin fungerar bra 
med mentorerna redan från början. I ett par av dessa samtal har de intervjuade dock 
uttryckt att de från början var lite skeptiska till att det var två mentorer inkopplade, utan 
att det borde ha räckt med en person. Vid båda dessa två intervjuer beskriver dock de 
intervjuade att det allt eftersom framkommit förtjänster med att ha två mentorer invol-
verade. Det som främst betonas är den höga graden av tillgänglighet – att det i princip 
alltid varit någon av mentorerna som funnits kontaktbar. Den tredje brukarrepresentan-
ten som intervjuats menar på att denne redan från början blev positivt överraskad av att 
det fanns två mentorer att tillgå. Denne vårdnadshavare menar på att detta varit värde-
fullt, bland annat med beaktande av att den unge har ytterst få vuxna förebilder i sin 
vardag utöver Mentorn. 
  
En av de intervjuade vårdnadshavarna betonar också att det gått att fördela kontakterna 
– själv har denne nästan haft alla kontakter med en av mentorerna, medan den unge 
kommunicerat med båda mentorerna ungefär lika mycket. Den ungdom som har inter-
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vjuats menar på att den beskrivning som denne erhöll alldeles i början, dels från sin 
socialsekreterare och dels av Mentorn, även till stor del stämde när denne själv kom in i 
verksamheten. De avvikelser som funnits mot hur det initialt beskrevs har egentligen 
bara varit positiva, såtillvida att den intervjuade har fått ännu större stöd än vad denne 
från början trodde var möjligt från Mentorn. 

 

Under insatsens gång 
 
Den generella beskrivningen som socialsekreterarna lämnar är att de är tillfreds med hur 
de löpande kontakterna har fungerat med Mentorn under insatsernas gång. Det upplevs 
inte ha funnits situationer där det uppkommit irritation eller liknande angående hur 
Mentorn genomfört sitt arbete. I ett specifikt fall beskriver dock en av de intervjuade 
socialsekreterarna att denne mer av en tillfällighet fick kunskap om att dennes klient 
hade en klart mindre frekvens av kontakt med Mentorn, än vad socialsekreterarna trott – 
och uttrycker viss förvåning över att inte Mentorn i det fallet hade informerat denne. I 
övrigt beskrivs kontakterna vara tillräckliga och på en bra nivå mellan parterna.  
 
Däremot menar flera av de intervjuade socialsekreterarna att Mentorn behöver bli bättre 
på att ur ett allmänt perspektiv marknadsföra sitt arbetssätt och vad de kan erbjuda ung-
domar i målgruppen. Några av de intervjuade socialsekreterarna menar att det vid kon-
takter med Mentorn läggs mycket fokus på att socialsekreteraren skall tydliggöra ”vad 
ungdomen behöver”, men att det vore bra om Mentorn själva mer skulle kunna uttrycka 
sig i former av att ”det här kan vi erbjuda, det här är vi bra på”.  Flera av de intervjuade 
socialsekreterarna menar på att de inte riktigt vet vad Mentorn kan ge ungdomarna på 
en mer specifik nivå, utan bilden av Mentorns verksamhet bygger mycket på informa-
tion som kom socialsekreterarna till del i början av år 2008, d v s innan verksamheten 
började. Om Mentorn i själva verket har förändrat eller modifierat sitt arbetssätt jämfört 
med hur det initialt beskrevs, så finns en stor risk att socialsekreterarna, enligt dem 
själva, inte har kunskap om detta.  
 
Utifrån den bild som socialsekreterarna har beskriver majoriteten, men inte alla, att de 
ser det som något i grunden positivt att Mentorn tillkommit – så länge det inte sker ge-
nom att utesluta de privata alternativen, utan mer som ett komplement till dessa. Den 
allmänna inställningen hos de intervjuade socialsekreterarna är att Mentorn lämpar sig 
bra för de mindre komplicerade ärendena, men att de vill ha kvar alternativ som t ex 
Målet när problematiken hos de unga är större. I detta sammanhang betonas bland annat 
de privata alternativens klart bättre resurser för att möta de behov av stöd under helger 
som vissa av ungdomarna i denna målgrupp beskrivs ha, liksom att erbjuda ungdomarna 
en daglig kontakt. Enligt socialsekreterarna kan Mentorn endast erbjuda kontakt 2-3 
gånger per vecka, vilket för vissa ungdomar är otillräckligt.  
 
Några av de intervjuade socialsekreterarna framhåller att de vid sina egna möten med 
klienten regelmässigt brukar fråga hur det går på Mentorn och vad de sysslar med. Ett 
dilemma med sådana samtal, som en av de intervjuade uttrycker det, är att ungdomarna 
mest beskriver att de brukar gå och träna tillsammans, fika och liknande – medan det 
arbete som bör göras på Mentorn för att förändra livssituationen sällan beskrivs av ung-
domarna. Socialsekreteraren fortsätter:   
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”De motiverande samtalen är ju en väldigt viktig del i insatsen, men är samtidigt något 
som får väldigt litet utrymme när ungdomarna själva beskriver kontakten med Mentorn 
till oss”.   
 
Vid båda gruppintervjuerna med socialsekreterarna kommer det upp jämförelser mellan 
Mentorn och en annan kommundriven verksamhet, Perrongen, som enligt de intervju-
ade ungefärligen vänder sig mot samma målgrupp. Flera av de intervjuade socialsekre-
terarna beskriver att de känner sig bekvämare i de uppdrag där Perrongen är part för att 
utföra insatsen. Orsaken beskrivs delvis bero på att ansvariga för Perrongens verksam-
het är mer aktiva med att uppdatera socialsekreterarna angående hur den enskilda insat-
sen fungerar. 
 
Även mentorerna upplever att kontakten med socialsekreterarna fungerar tillfredsstäl-
lande. Mentorn beskriver att deras arbetssätt vid ett nytt ärende är att de träffar den unge 
under en fyraveckorsperiod, oftast cirka två gånger per vecka. När perioden har gått 
genomförs ett avstämningsmöte där mentorerna, den unge, och dennes socialsekreterare 
träffas – där de gemensamt diskuterar förutsättningarna inför framtiden och upprättar en 
genomförandeplan. I detta sammanhang kan ett ärende även avslutas, om det visar sig 
att det inte finns förutsättningar att lyckas med insatsen.  
 
Några av mentorerna tar här upp att det har förekommit att socialsekretare blivit förvå-
nade och kanske inte heller helt positiva, när Mentorn beskrivit att de inte upplever att 
ungdomen skall vara kvar hos dem. Orsaken till skillnaden i uppfattning, såsom mento-
rerna beskriver det, hänger delvis samman med att mentorerna genom sitt arbetssätt lär 
känna ungdomarna mycket mer ingående än vad socialsekreterarna gör. Detta medför 
att de har förutsättningar att upptäcka andra grader av problematik kring den unge än 
vad socialsekreteraren först har indikerat till dem. Här beskriver mentorerna att det är 
deras skyldighet i sitt uppdrag att då försöka slussa vidare ungdomen så att denne får 
rätt stöd av samhället.  
 
Mentorerna betonar att dessa äger huvudansvaret för nämnda möte efter cirka en månad 
av insatsen, liksom att de meddelar socialsekretare om det t ex händer något oplanerat, t 
ex en situation där ungdomen börjar strunta i att komma vid avtalade möten eller lik-
nande. Där insatsen ur ett övergripande perspektiv ”går enligt plan” så beskriver mento-
rerna att de mest ser det som socialsekreterarens uppgift att bedöma hur mycket kon-
takter som Mentorn och denne skall ha med varandra.  
 
Åtminstone ett par av mentorerna uttrycker dock att de kan se förtjänster av om Men-
torn i högre utsträckning än hittills skulle ta egna initiativ till kontakter med socialsek-
reterarna, även i de löpande insatserna som går planenligt. En av mentorerna gör här 
även en koppling till de månadsavstämningar som Perrongen har med berörda social-
sekreterare. 
 
När det gäller resonemanget om att Mentorns resurser främst lämpar sig för lite enklare 
ärenden, medan de privata alternativen på marknaden är bättre lämpade för svåra ären-
den – ställer sig mentorerna aningen frågande. Bilden som finns inom gruppen är att de 
har bra förutsättningar för att möta ungdomar och dess familjer som är i behov av en 
öppenvårdsinsats. Frågan som åtminstone ett par av de intervjuade mentorerna ställer 
sig är istället om de s k ”avancerade ärendena” som socialsekreterarna pratar om verkli-
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gen skall vara öppenvårdsinsatser, eller om problematiken istället kan vara så stor att 
det bör handla om en institutionsplacering.   
 
Även uppfattningen hos socialsekreterarna att Mentorn enbart kan erbjuda ungdomarna 
kontakt några dagar i veckan och inte dagligen, är något som mentorerna inte fullt ut 
håller med om. Mentorerna beskriver att det i perioder kan handla om att dagligen under 
vardagar ha kontakt med en ungdom. Mentorerna menar samtidigt att det är viktigt att 
specificera vad som menas med ”daglig kontakt”. Det förekommer definitivt i den nuva-
rande Mentorsverksamheten att de har daglig kontakt med en ungdom, t ex genom att 
skjutsa till skolan eller genom att ha telefonkontakt. Däremot är mentorerna skeptiska 
kring att det ens skulle vara något eftersträvansvärt att en öppenvårdsverksamhet som 
Mentorn skulle ha dagliga inbokade motivationssamtal med sina ungdomar.   
 
Den intervjuade ungdomen beskriver för sin del att denne är både positivt förvånad och 
tacksam, över de resurser som Mentorn har och som denne kunnat ta del av. Såväl 
denne som de två vårdnadshavare som intervjuats, är mycket nöjda med den höga grad 
av tillgänglighet som mentorerna haft, vilket varit till ett stort stöd. Den ena av de inter-
vjuade vårdnadshavarna betonar även att både denne själv och den unge ser tydliga för-
bättringar i den ungdomens livssituation, vilket skett under tiden Mentorn varit inkopp-
lad. Samtidigt betonar vårdnadshavaren att det under tiden på Mentorn även skett andra 
förändringar i den unges tillvaro och att dessa förändringar sannolikt också varit till-
godo för denne. Den intervjuade vill därför inte ge Mentorn hela förtjänsten av de för-
bättringar som skett, men betonar att verksamheten definitivt varit till nytta.  
 

Avslut av insats 
 
Det finns en avgörande avslutsproblematik som socialsekreterarna framfört angående 
Mentorn och det handlar om tidslängden som en specifik insats till en ungdom kan tän-
kas pågå. Beskrivningen som socialsekreterarna fått är att ett normalärende skall pågå 
cirka ett halvt år, men att insatserna i vissa fall kan pågå upp till ett år – men inte längre. 
 
Flertalet socialsekretare reagerar på dessa tidsramar och menar på att relationsbyggande 
måste ta tid och att det inte alls är omöjligt att det tar upp till ett par år innan en ungdom 
på allvar börjar öppna sig och få förtroende för den vuxne personen. Den samlade 
känslan hos socialsekreterarna är att de utifrån detta ställs inför en otillfredsställande 
situation – genom att försöka få till en insats på Mentorn, trots att socialsekreteraren 
egentligen ”vet” att tiden kommer att vara alldeles för kort för att skapa bestående för-
ändringar hos ungdomen ifråga.   
 
En av de socialsekretare som är riktigt nöjd med hur insatsen på Mentorn fungerat för 
dennes nu avslutade klient, uttrycker samtidigt att denne själv hade föredragit om insat-
sen pågått lite längre tid. Detta eftersom den unge, enligt socialsekreteraren, även vid 
avslutstillfället hade ett behov av fortsatt vuxenkontakt av den karaktär som Mentorn 
kan erbjuda.  
 
Även bland gruppen mentorer så finns – dock med gradskillnader – uppfattningen att 
Mentorn initialt kanske lite väl mycket förmedlade ut budskapet om dessa relativt korta 
perioder för insats. Det som mentorerna beskriver som poängen med att sätta upp en 
förhållandevis kort period för insatsen, var att tydliggöra att Mentorn inte skall vara en 
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insats där en ungdom befinner sig av slentrian. Det skall istället finnas en tydlig tanke 
och där verksamheten skall följa upp i vilken mån det görs framsteg.  
 
I princip är mentorerna dock inne på att en ungdom som befinner sig på Mentorn och t 
ex har gjort detta under ett knappt års tid – men visar på att det sker tydliga framsteg – 
bör kunna fortsätta i verksamheten ytterligare en tid. Resonemanget bygger på att det 
skall vara relevant att alltid titta på det enskilda fallet och inte strikt behöva gå efter 
förutbestämda regelverk angående när en insats bör avslutas. Någon av mentorerna me-
nar på att tidslängderna på insatserna sannolikt är något som kommer att diskuteras 
mycket inom Mentorn under år 2009, eftersom det är först nu som insatsernas längd 
börjar komma upp i dessa längre perioder.  
 
Både den intervjuade ungdomen som en av vårdnadshavarna tar i intervjuerna upp att de 
känner till angående att det finns uttalade tidsbegränsningar på Mentorn. I detta sam-
manhang förmedlar intervjuobjekten samtidigt att de ser en form av stress kring detta, 
och att de upplever en påtaglig risk att insatsen kommer att avslutas i ett ”för tidigt 
skede”. 
 

Resultaten under första året  
 
I detta avsnitt behandlas hur de enskilda insatserna för ungdomarna har fungerat under 
Mentorns inledande år, beaktat först ur socialsekreterarnas perspektiv – sedan ur mento-
rernas perspektiv. Totalt har, som tidigare nämnts, sju socialsekreterare intervjuats i 
samband med två gruppintervjuer. Dessa socialsekretare har tillsammans haft elva ung-
domar som klienter vilka under år 2008 haft insats hos Mentorn – ungefärligen jämnt 
fördelade mellan avslutade och ännu pågående insatser. När det gällde pågående insat-
ser så hade dessa pågått åtminstone under en fyramånadersperiod vid intervjutillfället – 
och socialsekreterarna upplevde att de hade förutsättningar att uttala sig om kvaliteten 
på insatsen – kopplat till ungdomens behov.  
 
Synpunkterna som framförts av socialsekreterarna utifrån de ungdomar som haft insats 
på Mentorn har betygsats på en tregradig skala: ”lyckad insats, ”medelgod insats” re-
spektive ”mindre lyckad insats”. Socialsekreterarna har vid intervjutillfällena beskrivit 
hur de sett på insatsens utfall. Utifrån dessa beskrivningar har sedan utvärderaren klassi-
ficerat omdömet utifrån den tregradiga skalan. Syftet med detta tillvägagångssätt är att 
försöka förenkla för läsaren att erhålla en helhetsbild. När Mentorns egna uppfattningar 
beskrivs sker detta utan motsvarande betygsskala. Istället läggs fokus på mentorernas 
egna beskrivningar av exempel över insatsernas utfall under det första året.    
 

Lyckade insatser enligt socialsekreterarna 
 
För fyra av de elva ungdomarna som socialsekreterarna bedömt insatsen hos Mentorn 
för vid gruppintervjuerna, beskrivs att de är fullt nöjda med hur tiden på Mentorn har 
fungerat. Ett par exempel på uttalanden som socialsekreteraren gör är enligt följande: 
 
”Ungdomen var frivilligt placerad på Mentorn. Det har gått bra och det var ett bra 
beslut”.  
 



 11

”Jag förstod redan från början att Mentorn skulle bli en bra lösning för denna klient – 
något som även har stämt”. 
 
Kring en annan av ungdomarna uttrycks att Mentorn har gjort ett bra arbete kring den 
unge, men att det ändå för kontinuitetens skull har varit synd att klienten under fjolåret 
var tvungen att byta stödinsats, från ett pågående stöd hos ett privat alternativ till en 
omstart hos Mentorn. Utifrån dessa förutsättningar tycker dock socialsekreteraren att 
Mentorn har gjort ett arbete som denne är helt tillfreds med. 
 

Medelgoda insatser enligt socialsekreterarna 
 
För tre av de elva ungdomarna beskriver socialsekreterarna att det skett måttliga fram-
steg för klienten, men att dessa ändå sett att placeringen på Mentorn i princip kan ha 
varit rätt, men att det funnits omständigheter som gjort att framgången blivit begränsad.  
 
I ett av dessa fall beskrivs huvudorsaken till den begränsade framgången bero på per-
sonlig problematik hos den unge och där socialsekreteraren inte vill lägga något ansvar 
på Mentorn. 
 
I de två andra fallen handlar det om ungdomar som antingen varit tvungna att avsluta en 
insats hos en privat aktör, för att istället fortsätta på Mentorn – alternativt ”blivit lovad” 
en privat lösning, där detta sedan drogs tillbaka. Socialsekreteraren som handlägger 
klienten där insatsen flyttades från ett privat alternativ till Mentorn menar på att Men-
torn var bättre än att ungdomen inte hade någon insats alls, men att en fortsättning inom 
den ursprungliga insatsen definitivt hade varit att föredra: 
 
”Det skulle ha kunnat gå mycket bättre om klienten fått vara kvar på den gamla pla-
ceringen, eftersom han har stort behov av stöd under helgerna, samt att han hade byggt 
upp bra relationer med personalen på det tidigare stället”. 
 

Mindre lyckade insatser enligt socialsekreterarna 
 
Fyra av de elva insatser som bedömts av socialsekretare, har uttryckts som sådana där 
socialsekreteraren inte varit nöjd – i grunden utifrån att det enligt dessa hade gått att 
göra något tydligt bättre för dennes klient. För två av dessa fyra ungdomar beskrivs or-
saken till det mindre lyckade resultatet vara att det tog alldeles för lång tid mellan att det 
konstaterades att ungdomen skulle få en insats av Mentorn, tills att insatsen faktiskt 
började.  
 
De två socialsekretare som tar upp dessa fall menar på att problemet inte främst skall 
relateras till mentorerna eller verksamheten som sådan. Istället var det den upplevda 
långa väntetiden, från beslut till start av insats på Mentorn, som gjorde att verksamheten 
”tappade ungdomen”. Så som det beskrivs från socialsekreterarna så lyckades sedan inte 
Mentorn skapa relationer till dessa ungdomar. Socialsekreterarna ser detta som en form 
av misslyckande, eftersom ungdomarna enligt socialsekreterarna hade förutsättningar 
för att ha behållning av Mentorn med rätt motivation. Åtminstone i ett av dessa fall är 
den unge nu omhändertagen enligt LVU.  
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När det gäller de andra två ungdomarna så beskrivs, av socialsekreterarna, orsaken vara 
att Mentorns resurser varit otillräckliga – och där de berörda socialsekreterarna har upp-
fattningen att detta var tydligt redan när placeringarna påbörjades. Socialsekreterarna 
menar att Mentorn utifrån sina resurser sannolikt har agerat så bra som det är möjligt, 
men att det i grunden kändes uppenbart redan vid insatsens start att det inte fanns förut-
sättningar för att det skulle nå någon framgång. Socialsekreterarna beskriver kring dessa 
två ärenden att om de hade haft valfrihet så hade de valt ett privat alternativ – t ex 
Målet. Den motivering som ges är att Mentorn inte kan erbjuda tillräckligt stöd i svårare 
ärende, t ex när det enligt socialsekreterarna är angeläget med daglig kontakt eller där 
behoven kan vara extra stora under helger.   

 

Mentorns bild av graden av framgång med insatserna 
 
Mentorerna har dels blivit ombedda att ge ett helhetsintryck angående hur de ser på de 
insatser som varit aktuella år 2008, dels att exemplifiera om det funnits insatser där de 
tycker att de blivit tydlig framgång, liksom om det finns exempel där de inte själva 
tycker att det gått bra. I detta sammanhang skall beaktas att de olika intervjuade mento-
rerna har varit olika mycket engagerade i de olika insatserna – och har själva gjort be-
dömningen vilka insatser de upplevt sig ha tillräcklig kunskap av att värdera. 
 
Allmänt finns uppfattningen hos mentorerna att ungdomarna tillhört målgruppen – i alla 
fall i ett första påseende – som har haft insats hos Mentorn. Inledningsvis dominerade 
ungdomar som var dömda till insats hos Mentorn eller liknande, medan de ungdomar 
som på frivillig väg kommit till Mentorn tydligt har ökat allt eftersom. I detta samman-
hang nämner någon av mentorerna att det ändå är viktigt att poängtera att ”frivillighet” 
inte alltid betyder att den unge verkligen vill finnas på Mentorn, utan det kan handla om 
tryck från socialsekretare, vårdnadshavare med flera, som gör att en ungdom väljer att 
”säga ja” till insats på Mentorn.  
 
Ytterligare en aspekt som är påtaglig när mentorerna beskriver de ungdomar som haft 
insats på Mentorn, är att nästintill alla ungdomar gått i skolan, något som till en del har 
överraskat verksamheten. När Mentorn satte igång så fanns en tanke att ha ett ganska 
stort samarbete med AME för att hitta sysselsättning för ungdomar som hade gått ut 
skolan. Denna resurs har nu nästintill blivit outnyttjad.  
 
Istället har en annan kategori av ungdomar, ”hemtagningsärendena”, blivit en förhållan-
devis viktig målgrupp för Mentorn – en kategori som det initialt knappt pratades om när 
Mentorn startade. Här handlar det om ungdomar som efter institutionsplacering åter-
kommer till eget boende i Uppsala kommun och där dessa kan behöva stöd i sin vardag 
första tiden efter placeringens slut. Mentorerna beskriver att de så här långt är nöjda 
med resultaten de uppnått mot de ungdomar som varit aktuella i denna kategori, men 
beskriver även att denna grupp ungdomar delvis har en annan typ av behov av stöd än 
övriga ungdomar som finns på Mentorn. För dessa ungdomar kan det centrala vara att 
hjälpa till att hemmiljön fungerar, t ex rutiner så att det finns mat i hemmet och lik-
nande.  
 
Samtliga fyra mentorer nämner i de individuella intervjuerna exempel på insatser på 
Mentorn där de själva aktivt har varit engagerade och där de sett tydliga positiva effek-
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ter hos den aktuelle ungdomen. Detta kan handla om sådana saker som ”att få struktur i 
sitt liv”, återuppta studier, sluta med missbruk, liksom att i största allmänhet se hur ung-
domen blir mer lugn och harmonisk. I något fall beskriver en mentor om en ungdom 
som blev motiverad att etablera kontakt med Trappan efter att ha varit på Mentorn. Ett 
par av de intervjuade mentorerna poängterar samtidigt att de är fullt medvetna om att 
det kan finnas flera andra orsaker till dessa positiva förändringar, men där de har en klar 
uppfattning att Mentorn i alla fall är en av orsakerna till de förbättringar som skett.  
 
I intervjuerna tas även upp att det funnits ungdomar som har fungerat riktigt bra på 
Mentorn, men som det sannolikt hade gått bra för ändå, även utan Mentorn. Detta 
handlar t ex om ungdomar som blivit dömda till Mentorn utifrån ett brott, men som i 
övrigt kan ha ett ganska ordnat liv.   
 
Omvänt, så har det inom verksamheten inträffat att insatser för några av ungdomarna 
har avbrutits i ett tidigt skede, och där insatsen vid något tillfälle omgående kan ha 
övergått till en institutionsplacering. En vanlig orsak till detta har, enligt mentorerna, 
berott på att problematiken hos den unge har visat sig vara annorlunda, och i flera fall 
grövre, än vad som först uttrycktes från socialsekreteraren när insatsen skulle börja. 
Detta i sin tur har medfört att ungdomarna genom Mentorn hänvisats vidare till andra 
aktörer i samhället, eftersom Mentorns resurser inte varit den rätta utifrån den nya kun-
skapen om den unges situation. Samtidigt poängterar mentorerna att även dessa ungdo-
mar varit ”rätt” för Mentorn, eftersom det är just för att de kom till verksamheten som 
det uppkom förutsättningarna att djupare sätta sig in i den unges helhetssituation.   
 
I något enskilt fall menar mentorerna att det funnits ungdomar som haft bristande moti-
vation och att detta har hämmat förutsättningarna för förändringsarbetet. Mentorerna 
uttrycker dock att direkt omotiverade ungdomar har varit i klart undantag bland de ung-
domar som totalt sett kommit till Mentorn.     
 

Diskussion  
 
Denna delrapport har syftat till att ur olika perspektiv följa upp och dra lärdomar av 
erfarenheter från första året för den nystartade verksamheten Mentorn. Tanken med 
utvärderingsuppdraget har varit att relativt snabbt kunna dra lärdomar såväl av sådant 
som har fungerat bra i verksamheten, som sådant där det kan finnas skäl att pröva beho-
vet av kursändringar. 
 
Ambitionerna med Mentorns verksamhet, innan den startade, uttrycktes i termer av att 
skapa ett kommunalt öppenvårdsalternativ, i formen av utökat kontaktmannaskap, för 
ungdomar i social riskmiljö. I övrigt uttrycktes tillgänglighet och flexibilitet som nyck-
elord i arbetssättet mot målgruppen. På denna övergripande nivå upplever utvärderaren 
att första året bör anses ha gått enligt plan. Även om antalet brukare som valt att delta i 
intervju i denna utvärdering är låg, så känns det för utvärderaren tydligt att just begrep-
pen tillgänglighet och flexibilitet har varit prioriterade i verksamheten. Med beaktande 
av den kö till Mentorn som i nuläget finns så går det inte heller att komma ifrån att 
denna karaktär av öppenvårdsverksamhet behövs för den berörda målgruppen.  
 
När det gäller lärdomar angående sådant som, om möjligt, är värt att särskilt beakta vid 
kommande introduktioner av ny verksamhet inom IFO, märks två områden: 
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• tillträdestillfället för nyanställda medarbetare 
• förankringsprocessen mot intressentgrupper 

 
Utvärderaren är medveten om att det finns en svårighet för en arbetsgivare att få nyan-
ställd personal att kunna påbörja sina anställningar vid ett och samma tillfälle – och det 
kanske inte heller ens är angeläget. Lärdomen kan istället vara att försöka undvika att 
det går för långt tid från att majoriteten av de nyrekryterade har kommit i arbete, tills de 
allra sista kan komma på plats. Även om problematiken, såsom utvärderaren fått det 
beskrivet, inte alls varit långtgående i Mentorns fall, så finns likväl en risk för negativa 
effekter. Detta kan antingen handla om att den nya verksamheten tappar tempo som en 
del av väntandet på att bli kompletta, eller att arbetsgruppen har hunnit fatta viktigare 
beslut om sin verksamhet innan alla medarbetare har börjat. 
 
Den andra tydliga lärdomen angående introduktionen av Mentorn är att prioritera arbe-
tet med förankringsarbete till andra grupper som blir berörda av den nya verksamheten. 
I Mentorns fall så har det inte bara handlat om att IFO har startat en ny verksamhet, utan 
parallellt med detta har socialsekreterarna inom IFO erhållit en minskad delegation be-
träffande att fatta beslut om specifika öppenvårdslösningar för sina klienter. En medve-
ten tanke med detta har varit att IFO skall kunna minska sina kostnader genom att an-
delen insatser som köps av externa parter reduceras.  
 
I resultatredovisningen för denna utvärdering menar utvärderaren att det framgår att 
dessa två förändringar – ny verksamhet, och ny syn på interna/externa insatslösningar 
för öppenvård – inte alltid har separerats av de tillfrågade vid intervjutillfällena. Även 
från IFO:s ledning har det uttalats att förankringsarbetet av de interna förändringar inom 
organisationen som genomförts skulle ha kunnat förankras på ett bättre sätt internt än 
vad som nu blev fallet. Som utvärderaren uppfattat det, är det heller inte något tvivel om 
att många, såväl socialsekretare som ungdomar, tydligt har uppskattat innehåll och kva-
litet hos flera av de privata alternativ som tidigare erbjudits. Detta gör att det i de syn-
punkter som framförts i detta utvärderingsarbete kan ha uppstått åsikter och attityder 
kring Mentorn som egentligen mer spiller över på de andra förändringarna som skett 
inom IFO, än det faktum att just den nya verksamheten Mentorn har introducerats. 
 
Utvärderaren kan konstatera att Mentorn under sitt första år har haft flera insatser till 
ungdomar där resultatet beskrivs ha varit fullt tillfredsställande – vilket definitivt kan 
vara en måttstock för att legitimera att det numer finns öppenvårdsverksamhet inom 
denna sektor som bedrivs i kommunal regi. Den andra avgörande aspekten för att för-
svara Mentorns roll som en aktör på denna marknad är att de är billigare eller åtmin-
stone kostnadsmässigt i nivå med de privata alternativen. Detta moment har inte ingått i 
utvärderingsuppdraget att studera, men utvärderaren är medveten om att det inför verk-
samhetsstarten funnits ekonomiska kalkyler kring den nya verksamheten som beaktat 
nämnda ekonomiska resonemang.   
 
Samtidigt kan konstateras att det såväl bland socialsekretare som mentorer har lyfts 
fram att det inte varit fullt lyckat, ur den enskilde ungdomens perspektiv, att pågående 
framgångsrika insatser hos privata aktörer under det senaste verksamhetsåret har avbru-
tits mitt under pågående insats, för att sedan starta upp på nytt inom Mentorn. Utvärde-
raren delar den uppfattningen – dels ur ungdomarnas perspektiv, men även ur mentorer-
nas eget perspektiv. Etablerandet av förtroendefulla relationer med den målgrupp som 
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Mentorn vänder sig till kan generellt antas vara krävande. Om detta dessutom skall gö-
ras i ett stämningsläge där den unge känner sig besviken över en förändring i insats som 
skett ”över huvudet” på denne, torde detta vara en försvårande omständighet för att få 
till ett bra resultat. 
 
I detta sammanhang gläds utvärderaren över att nämnda kategori av ungdomar som 
kommer till Mentorn påtagligt tycks ha minskat i omfattning, och att de ärenden som nu 
är på väg in i verksamheten främst handlar om ungdomar som inte har någon annan 
pågående insats. Utvärderaren förmodar att förutsättningarna att etablera en bra relation 
till nya ungdomar sannolikt har förbättras med detta. 
 
En uppfattning utvärderaren erhållit under det löpande utvärderingsarbetet, är att det 
sannolikt skulle finnas förtjänster av att Mentorn mer än idag prioriterade information 
och marknadsföring om sitt sätt att arbeta till sina intressenter. I detta sammanhang tän-
ker utvärderaren främst på de socialsekretare som i sin befattning kan vara aktuella för 
att i framtiden förorda en klient att påbörja insats i Mentorn.  
 
Under utvärderingens gång har det framkommit att det finns vissa förhållandevis ut-
bredda uppfattningar om att Mentorn inte kan erbjuda insatser av samma omfattning 
och kvalitet som de privata alternativen tidigare har kunnat göra. I åtminstone vissa av 
dessa fall har utvärderaren känslan av att detta delvis har handlat om missförstånd eller 
otydlighet, och åtminstone inte fullt ut om faktiska omständigheter. Detta handlar t ex 
om: 

• matchningsmöjligheter mellan mentor och ungdomarna 
• möjligheten att erbjuda daglig ”kontakt” mellan mentor och ungdomarna 

 
Det finns gradskillnader mellan vad olika personer lägger i begreppen ”matchning”. 
Utvärderaren har fått intrycket av Mentorns verksamhet att det finns begränsningar i hur 
långtgående en matchning kan bli när det kommer en ny ungdom till verksamheten, och 
att detta är naturligen avhängigt av att personalgruppen är förhållandevis liten. Omvänt 
är det för utvärderaren uppenbart att tilldelningen av mentorer till en nyinskriven ung-
dom inte skett slumpmässigt, utan att det sker en professionell prövning angående vil-
ken bemanningslösning som kan antas vara bäst. 
 
Även när det gäller ”daglig kontakt” så har det i utvärderingen visat sig att det avgö-
rande är vad olika personer åsyftar med detta begrepp, vid ett resonemang över vad 
Mentorn kan respektive inte kan erbjuda. Onekligen har Mentorn, som en del av sitt 
arbetssätt – när behov finns – ha daglig kontakt med sina ungdomar under vardagarna. 
Detta exemplifieras som en mix av t ex inbokade samtal, skjutsning till skola, utövande 
av fritidsaktiviteter, och kontakt via telefon. Det Mentorn inte erbjuder är dagliga moti-
vationssamtal med sina ungdomar, respektive verksamhet under helger.  
 
Det som utvärderaren utifrån resonemanget ovan uppfattar som det centrala är att be-
trakta Mentorn utifrån två typer av jämförelseperspektiv:  
 

• Dels mellan vad Mentorn i nuläget kan erbjuda ungdomar och vad privata 
alternativ kan erbjuda för samma kategori av ungdomar 

• Dels mellan vad Mentorn i nuläget kan erbjuda och vad Mentorn bör erbjuda ut-
ifrån sitt uppdrag att erbjuda ett öppenvårdsinsats för den aktuella målgruppen  
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Utgångspunkten för att egentligen hantera båda dessa jämförelser är att definiera var 
gränsen går för när en ungdoms behov av stöd skall definieras som en öppenvårdsinsats, 
respektive när problematiken är så svår att istället en institutionsplacering bör vara ak-
tuell.  
 
Det skulle kunna vara så att Mentorn har en brist i resurser just för de ungdomar som 
ingår i målgruppen, men är på gränsen till att istället behöva en institutionsplacering. 
Det skulle även kunna vara så att socialsekretare som handlägger denna grupp av ung-
domar ”felaktigt” bedömer att vissa ungdomars problem bör stödjas av en öppen-
vårdsinsats, när problematiken egentligen motsvarar en nivå som skulle innebära insti-
tutionsplacering. Det sistnämnda skulle även kunna innebära att ungdomar tidigare har 
erhållit insatser inom privata öppenvårdslösningar, trots att en institutionsplacering 
egentligen hade varit mer motiverad.   
 
Utvärderaren sitter inte inne på svaret på dessa frågehypoteser, utan konstaterar istället 
att det är angeläget för IFO att internt diskutera denna fråga inom sin organisation – 
samt att även identifiera om det finns gråzoner kring detta, och hur organisationen i så-
dana fall skall hantera dessa. 
 
Avslutningsvis vill utvärderaren ta upp en av grundbultarna i Mentorns arbetssätt, så-
som det uttrycktes innan verksamheten påbörjades våren 2008, och som gäller tidsra-
marna för insatserna på Mentorn. Initialt uttrycktes att insatserna inom Mentorn till sin 
karaktär skall vara korta – i allmänhet med en önskan tidslängd på högst sex månader – 
och i princip aldrig längre än ett år. Utvärderaren ser det som angeläget att verksamhe-
ten själva prövar om det finns skäl att på något vis modifiera (eller tydliggöra) sättet att 
se på detta. Skälet till denna uppfattning är att det såväl bland socialsekretare, mentorer 
som ungdom/vårdnadshavare har uttryckts att de ser att de tidsmässiga begränsningarna 
angående längden på en insats som potentiella hinder för framgång. Utvärderaren för-
står samtidigt förtjänsterna med att markera att insatserna inte slentrianmässigt skall 
fortgå, utan att det skall finnas en kritisk prövning angående vad som är rätt insats för en 
ungdom.  
 
En lösning som enligt utvärderaren skulle kunna vara lämplig var att verksamheten tyd-
ligare än vad som hittills varit fallet utåt betona vikten av att Mentorn beaktar den en-
skilde individens förutsättningar för framgång relaterat till insats på Mentorn. Med ett 
sådant resonemang skulle det avgörande för tidslängden vara att det sker kontinuerliga 
prövningar inom Mentorn, beträffande förväntad framgångspotential för den enskilde 
individen. 
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