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Sammanfattning 
I den här rapporten presenteras utvärderingen av mentorskapets betydelse i insatsen 
ungdomstjänster vid Räddningstjänsten i Storgöteborg 2019/2020 (RSG-U 
2019/2020). RSG-U 2019/2020 är ett samarbete mellan Räddningstjänsten i 
Storgöteborg (RSG), stadsdelsförvaltningen (SDF) Östra Göteborg och 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen (Arbvux) i Göteborg. Insatsen 
riktades till ”ungdomar i riskzon för utanförskap och kriminalitet” och pågick under 
hösten 2019 och våren 2020. Fyra unga vuxna deltog. Syftet var att åstadkomma vad 
som beskrivs som en vändpunkt i deltagarnas liv, mot en livssituation präglad av 
ökad vilja att delta i, och en känsla av att ha tillträde till, aktiviteter och sammanhang 
som ligger i linje med samhällets övergripande normer. Insatsen innebar en särskild 
anställning inom RSG med placering på brandstationen i Angered. Två anställda 
inom RSG frigjordes på heltid för att fungera som mentorer för deltagarna.  
 
Utvärderingens fokus ligger på att belysa om RSG-U 2019/2020 bidrog till den 
vändpunkt i ungdomarnas liv som insatsen syftar till och vilken betydelse 
mentorskapet hade i det sammanhanget. Deltagarnas perspektiv och erfarenheter 
står i centrum, men även mentorernas erfarenheter lyfts fram.   
 
Utvärderingen ger stöd för att RSG-U bidrog till önskat resultat. De tydligaste 
indikationerna på det är de förändrade levnadssätt, förhållningssätt och 
tankemönster som deltagarna ger uttryck för, exempelvis genom att ha etablerat 
fungerande och ”normala” vardagsrutiner, men också att dessa rutiner uppfattas som 
viktiga och positiva för det egna välbefinnandet. Ökad framtidstro, ökad självrespekt 
och respekt för andra, samt mer känsla av tillit och trygghet är andra indikationer på 
att insatsen bidrog till önskat resultat.  
 
Ur deltagarnas perspektiv var mentorerna som personer och hur de utövade sitt 
mentorskap det viktigaste inslaget i insatsen. Att mentorerna förmedlade en känsla 
av genuint engagemang och intresse för deltagarna, deras livssituation och mående, 
framstår som avgörande för deltagarnas vilja att medverka i och ta till sig insatsen, 
och för att öppna upp för en förändring.  
 
Mentorerna uppfattade sitt uppdrag som både stimulerande och hanterbart. Det goda 
samarbetet dem emellan, viss frihet att utforma insatsens innehåll, liksom stödet från 
närmaste chef och samarbetsparterna är förutsättningar som mentorerna beskriver 
som viktiga i det sammanhanget.  
 
Slutsatsen är att RSG-U 2019/2020 fungerade väl i stort, men utvärderingen visar 
också på ett antal utvecklingsområden som bör uppmärksammas. Det handlar om en 
större individanpassning till deltagarnas olika behov, ökad tydlighet och struktur 
samt strategier för att förhindra glapp mellan RSG-U och efterföljande insatser. De 
samverkande parterna behöver också enas om hur avvägningen mellan en ”värnad” 
mentorsrelation och behovet av behandlarkompetens ska se ut.   
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Inledning 
Ungdomstjänster vid Räddningstjänsten i Storgöteborg (RSG-U) är en insats riktad 
till ”ungdomar1 i riskzon för kriminalitet och utanförskap”. Initiativet är ett 
samarbete mellan Räddningstjänsten i Storgöteborg (RSG), stadsdelsförvaltningen 
(SDF) Östra Göteborg och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 
(Arbvux) i Göteborg. Det övergripande syftet är att åstadkomma vad som beskrivs 
som en vändpunkt i ungdomarnas liv. Lite förenklat kan vändpunkten definieras som 
en livssituation där ungdomarna i högre grad ger uttryck för en vilja att delta i, och 
att inkluderas i, ”majoritetssamhället”. På sikt är ambitionen att ungdomarna ska bli 
självförsörjande, med en ökad självständighet och självkänsla.  
 
Insatsens huvudsakliga innehåll är en särskild anställning där deltagarna får vara en 
del av RSG:s verksamhet under handledning av mentorer. Mentorerna är personal 
vid RSG som frikopplas från sina ordinarie uppdrag på heltid. Parallellt med 
anställningen och stödet via mentorerna får deltagarna även stöd via socialtjänsten i 
Östra Göteborg och via Arbvux.   
 
Det grundläggande problem som RSG-U försöker bemöta är den upplevelse av 
utsatthet, exkludering och brist på framtidstro inom ramen för majoritetssamhället 
och dess normer som många människor kan uppleva. Insatsen riktas till en specifik 
målgrupp – unga i riskzon för kriminalitet och utanförskap – en aktuell målgrupp för 
vilka det i hög grad saknas relevanta insatser. RSG-U genomfördes första gången 
2016 och i en internrapport (Alsterlind 2017) konstateras att det i många avseenden 
är en välfungerande insats. Men internrapporten bygger inte på någon systematisk 
utvärdering av insatsen och gör heller inga anspråk på att bidra med vetenskapligt 
underbyggd kunskap. Det är dessutom enbart mentorernas och socialtjänstens 
medarbetare som kommer till tals - ungdomarnas perspektiv finns inte med.  
 
Under 2019 beslutades att en ny omgång av RSG-U skulle genomföras och inför 
denna omgång var RSG:s ambition att knyta en extern och vetenskapligt baserad 
utvärdering till insatsen. Önskemålet var att utvärderingen skulle ha ett uttalat fokus 
på ungdomarnas erfarenheter och att särskilt uppmärksamma mentorskapets 
betydelse. I samverkan med Arbvux kontaktade RSG Göteborgsregionen (GR)/FoU i 
Väst med en förfrågan om att genomföra en sådan studie. Den här rapporten är 
slutredovisningen av uppdraget.   

 
1 I projektbeskrivningen används begreppet ”ungdomar”, men RSG-U riktar sig till personer över 18 år 
och i rapporten används även begreppet ”unga vuxna” för att beskriva målgruppen. 
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Syfte och frågeställningar 
Utvärderingens övergripande syfte är att undersöka om RSG-U är en insats som kan 
bidra till att bryta det ”utanförskap” som målgruppen befinner sig i. Mer konkret 
innebär det att söka kunskap om i vilken mån insatser av det här slaget har potential 
att bidra till en vändpunkt i ungdomarnas liv som leder till en livssituation i högre 
grad präglad av en vilja att delta i, och en känsla av att ha tillträde till, aktiviteter och 
sammanhang som ligger i linje med samhällets övergripande normer. Vidare är syftet 
att undersöka huruvida mentorskapet har den centrala betydelse som indikeras av 
den tidigare interna utvärderingen och att bidra med kunskap om hur ett fungerande 
mentorskap kan formuleras och praktiseras ur såväl deltagarnas som mentorernas 
perspektiv.  

De frågeställningar som ska besvaras är följande: 

1. Är RSG-U en fungerande insats ur ungdomarnas perspektiv? Hur ser 
ungdomarna på följande frågor: 

a. Har medverkan i RSG-U inneburit den vändpunkt som insatsen syftar till? 

b. Vad i insatsen har i så fall varit särskilt betydelsefullt? 

c. Vilken betydelse har mentorerna? 

2. Hur fungerar insatsen ur mentorernas perspektiv? Hur ser 
mentorerna på följande frågor: 

a. Hur har mentorskapet praktiserats? 

b. Har mentorsuppdraget varit hanterbart? 

c. Vilka eventuella förbättringsområden finns? 

3. Hur skulle ett framtida RSG-U kunna se ut?  

a. Vilka utvecklingsområden lyfter deltagare, mentorer och de samverkande 
parterna fram? 

 

Disposition 
Rapporten är indelad i sex avsnitt. Inledningsvis ges en lite närmare beskrivning av 
RSG-U. Därefter redogörs för teoretiska perspektiv och tidigare forskning som knyter 
an till projektet och utvärderingens frågor, följt av ett avsnitt där utvärderingens 
genomförande beskrivs. I det fjärde avsnittet redogörs för utvärderingens resultat 
följt av en analys där resultatet ställs i relation till de teoretiska utgångspunkterna. I 
det sista avsnittet presenteras några avslutande reflektioner kring utvärderingens 
begränsningar, men också dess förtjänster och hur resultatet kan komma till 
användning framöver. 
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Ungdomstjänster vid 
Räddningstjänsten i Storgöteborg 
(RSG-U) 
RSG-U ingår som en av flera delar i RSG:s socialt förebyggande arbete. En första 
omgång genomfördes 2016. Fyra ungdomar deltog då och handleddes av två 
mentorer på brandstationen i Angered, Östra Göteborg under tolv månader. Insatsen 
omfattade heltidssysselsättning och arbetsuppgifterna bestod av enklare uppgifter, 
men deltagarna fick också medverka i olika typer av övningar. Mentorerna 
frikopplades på heltid från sina ordinarie uppdrag.  

I en intern utvärdering (Alsterlind 2017) beskrivs insatsen som i huvudsak 
framgångsrik, men ungdomarnas erfarenheter och upplevelser finns som sagt inte 
med i rapporten. Mentorernas erfarenhet var att uppdraget i huvudsak upplevdes 
som givande och stimulerande, men att den emotionella belastningen blev orimligt 
hög. En annan erfarenhet som lyfts fram är att insatsen behövde förstärkas med mer 
av arbetsmarknadskunskap och stöd till deltagarna med att hittar vägar till arbete.  

RSG-U 2019/2020 
Erfarenheterna från RSG-U 2016 resulterade i att ramar och innehåll arbetades om 
inför RSG-U 2019/2020. Projekttiden kortades till sex istället för tolv månader. 
Deltagarnas aktivitetsgrad omfattade fortsatt heltid, men tiden på arbetsplatsen och 
tillsammans med mentorerna begränsades till fyra dagar per vecka, sex timmar om 
dagen och kompletterades med aktiviteter i SDF Östras regi. Mentorerna 
frikopplades fortsatt på heltid, men genom att deltagarnas tid på arbetsplatsen 
reducerades skapades mer tid för andrum och reflektion. En handledare med uppgift 
att stötta mentorerna knöts också till insatsen. Samarbete inleddes med Arbvux för 
att stärka upp kring de arbetsmarknadsinriktade ambitionerna. En betydande uppgift 
för mentorerna mot slutet av RSG-U 2016 var att coacha och stötta ungdomarna i att 
få ett arbete eller påbörja studier. Samarbetet med Arbvux syftade dels till att avlasta 
mentorerna, men också att bygga in kunskap och strategiskt viktiga ingångar till 
arbete och utbildning i insatsen. Tanken var också att mentorerna via Arbvux skulle 
kunna ingå i ett mentorsnätverk och även ges möjlighet att delta i en 
handledarutbildning.  

RSG-U 2019/2020 pågick från september 2019 till och med februari 2020. Insatsens 
formella struktur och utgångspunkter beskrivs i en överenskommelse mellan de 
medverkande parterna, det vill säga Räddningstjänsten i Storgöteborg (RSG), 
Socialtjänsten i stadsdelsförvaltningen (SDF) Östra Göteborg och Arbetsmarknads- 
och vuxenutbildningsförvaltningen (Arbvux) i Göteborg. I likhet med RSG-U 2016 
var målgruppen unga vuxna (nedre åldersgräns 18 år) i riskzon för utanförskap och 
kriminalitet som är bosatta i Östra Göteborg. I genomförandeplanen för projektet 
står att Östra Göteborg är en av de stadsdelar i Göteborg som har störst utmaningar 
gällande sociala risker såsom arbetslöshet, våldsutsatthet, kriminalitet, utanförskap 
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och psykisk ohälsa. Syftet med insatsen är att åstadkomma en vändpunkt i 
bemärkelsen att de unga vuxnas liv i högre grad präglas av en vilja att delta i och att 
inkluderas i ”majoritetssamhället”. På lite längre sikt är ambitionen att deltagarna i 
RSG-U ska bli självförsörjande, med en ökad självständighet och självkänsla. I 
överenskommelsen beskrivs RSG-U som ett utvecklingsprojekt med det 
gemensamma åtagandet att lotsa ungdomarna från urval och anställning till dess att 
annan sysselsättning tar vid. 

Ansvarsfördelningen mellan parterna beskrivs också i genomförandeplanen. 
Kortfattat kan man säga att RSG är arbetsgivare och ansvarar för anställningsavtal, 
arbetsuppgifter och schema, försäkringar, lönenivå, lönehantering2, eventuella 
löneavdrag för ogiltig frånvaro eller andra påföljder kopplade till anställningen, samt 
att påtala eventuella behov av drogtester. RSG frikopplar också två av sina anställda 
på heltid för mentorsuppdraget. Det finns ingen på förhand given arbetsbeskrivning 
– uppdraget och innehållet i insatsen utformas av mentorerna efter hand. 
Mentorerna är också delaktiga i urvalet av deltagare till insatsen. Socialtjänsten i 
Östra Göteborg (enheten för Ekonomiskt bistånd samt Vuxenenheten) ansvarar för 
uppföljning vid eventuellt avbrott av insatsen, uppföljning under anställningstiden 
vid behov, att bevilja bistånd och ta beslut om insats och eventuell förlängning av 
biståndet så att det täcker projektperioden, uppföljning och eventuell administration 
av drogtest vid behov.  

Inom ramen för socialtjänsten finns också UngÖst, en verksamhet som är central i 
sammanhanget. UngÖst riktar sig till unga i åldern 15–24 år som bor i Östra 
Göteborg. Målbeskrivningen för verksamheten ligger i linje med den som formulerats 
för RSG-U. Ambitionen är att på sikt minska problem med kriminalitet bland unga 
och att unga i stadsdelen upplever en ökad känsla av delaktighet i samhället. Kärnan i 
verksamheten är ungdomsbehandlarna som arbetar för att motivera och stötta de 
unga på vägen mot ett bättre och mer självständigt liv. Arbetssättet bygger på att 
skräddarsy insatser och ge ett individuellt stöd till ungdomen. Samarbete med andra 
verksamheter och föreningar är centralt.  

RSG-U är en av de insatser som ungdomsbehandlarna på UngÖst har möjlighet att 
erbjuda de ungdomar som fyllt 18 år. Urvalet sker i samarbete med mentorerna. 
Inledningsvis väljer ungdomsbehandlarna ut ett antal personer som erbjuds att delta 
i insatsen. I nästa steg intervjuar mentorerna de personer som erbjudits och tackat ja 
till att medverka. Om mentorerna bedömer att de utvalda personerna är lämpliga för 
insatsen, och om de utvalda personerna vill delta i insatsen även efter att intervjun 
med mentorerna genomförts, påbörjas anställningen.  

Under anställningstiden bistår ungdomsbehandlarna på UngÖst med 
kompletterande stöd och aktiviteter den del av arbetstiden som deltagarna inte är på 
arbetsplatsen. Ungdomsbehandlarna har också veckovisa avstämningar med 
mentorerna. Ytterligare avstämning sker månadsvis i en arbetsgrupp bestående av 

 
2 RSG ansvarar alltså för utbetalningen av deltagarnas lön, men det är socialtjänsten i Östra Göteborg 
som står för lönekostnaden. RSG fakturerar socialtjänsten i efterhand. I den mån deltagarna har 
möjlighet till lönesubventioner via Arbetsförmedlingen reduceras socialtjänstens kostnader. I 
utvärderingen beskrivs och analyseras inte lönekostnaderna närmare, vare sig nivåer eller den 
administrativa hanteringen. 
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mentorerna, ungdomsbehandlarna från UngÖst, socialsekreterare från 
Vuxenenheten och enheten för Ekonomiskt bistånd inom Socialtjänsten Östra 
Göteborg, samt en representant från Arbvux. Projektledaren för UngÖst är 
sammankallande och deltar också i arbetsgruppen. 

Arbvux ansvar i RSG-U handlar om att bistå med arbetsmarknadskunskap och att 
erbjuda deltagarna arbetsmarknadsorienterade aktiviteter utifrån de behov som 
uppstår. Arbvux organiserar också det mentorsnätverk som mentorerna i RSG-U ges 
möjlighet att ingå i.  

Ovanstående beskrivning ger en bild av hur insatsen var tänkt att fungera. Hur 
arbetet fungerade i praktiken redogörs för i rapportens resultatavsnitt, men det kan 
redan här nämnas att fyra unga vuxna, två kvinnor och två män i åldrarna 18 till 21 
år, erbjöds och tackade ja till insatsen.   
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Tidigare forskning och teoretiska 
perspektiv 
RSG-U knyter an till flera forskningsområden. Utifrån ett kriminologiskt perspektiv 
kan insatsen definieras som en social preventionsmetod (Sahlin 2000). Här brukar 
man skilja mellan situationellt och socialt preventivt/förebyggande arbete. Det 
situationella arbetet handlar om att begränsa risken för brott genom staket, lås, 
belysning, övervakning och liknande. Sociala preventionsmetoder handlar 
istället om att stärka de sociala banden mellan individen och ”majoritetssamhället”. 
Att delta i meningsfulla aktiviteter är exempel på en sådan metod. Deltagandet 
förväntas leda till att individen anammar samhällets normer och uppfattar dessa som 
viktiga. I linje med den tanken får ungdomarna i RSG-U vara en del av 
Räddningstjänstens verksamhet och får delta i utförandet av vissa normalt 
förekommande arbetsuppgifter.  

Det nära stödet från mentorer är ett bärande inslag. Tanken är att mentorerna både 
ska ge ett handgripligt stöd, men också fungera som sociala förebilder. RSG-U syftar 
också till att underlätta vägen till egen försörjning för de unga vuxna som deltar i 
insatsen. Kunskap om socialt förebyggande arbete, mentorskap och 
arbetsmarknadsinsatser riktade till unga är därmed kunskapsområden som RSG-U 
knyter an till. Innan vi går in på forskning inom dessa kunskapsområden bör 
emellertid några ord sägas om målgruppsdefinitionen, och mer specifikt begreppet 
”utanförskap”.  

Utanförskap är idag ett av de mest tongivande begreppen för att beskriva 
samhällelig utsatthet. Begreppet har fått stort genomslag i såväl den allmänna 
debatten som i politik och offentlig förvaltning, men det är också ett begrepp som 
saknar en enhetlig definition och som används på en rad otydliga sätt. Det här är 
något som problematiserats från forskarhåll. En kritik som ofta framförs är att 
”utanförskap” har kommit att förknippas med den situation en individ befinner sig i 
som mottar någon form av offentlig ersättning till följd av arbetslöshet, exempelvis a-
kassa eller försörjningsstöd (Ekholm 2018; Alm m.fl. 2010) och att detta innebär att 
innebörden reduceras till en fråga om deltagande på arbetsmarknaden.  

Trots kritiken och bristen på enhetlig definition används utanförskap relativt frekvent 
även i det akademiska sammanhanget. Ett ytterligare problem här är att begreppet 
har en svag förankring i vetenskaplig teoribildning. Ett angränsande begrepp som 
förordats är social exkludering (se Ekholm 2018 för en diskussion). Social 
exkludering har knutits till teorier om det ”beskurna medborgarskapet”. Inom 
samhällsvetenskaplig forskning har det beskurna medborgarskapet använts för att 
förstå hur individer och grupper systematiskt utestängs från reella möjligheter att 
tillgodogöra sig de rättigheter de formellt sett har i egenskap av medborgare. Som 
medborgare i en (fungerande) demokratisk välfärdsstat har människor en rad olika 
rättigheter, exempelvis politiska rättigheter som rätt att rösta, eller civila rättigheter 
som yttrandefrihet. Men det är de sociala rättigheterna som är avgörande. Sociala 
rättigheter handlar om aspekter som tillgång till utbildning, tillgång till vård och 
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omsorg, ekonomiskt skydd vid sjukdom eller arbetslöshet och liknande. Tillgång till 
de sociala rättigheterna betraktas som en förutsättning för att kunna tillvarata civila 
och politiska rättigheter. De olika rättigheterna är således ömsesidigt beroende av 
varandra. Medborgarna i välfärdsstaten har formellt sett tillgång till sociala 
rättigheter, men formell tillgång är inte detsamma som reell tillgång. Här menar man 
att begreppet ”social exkludering” tydliggörs i skärningspunkten mellan formella och 
reella rättigheter och möjligheter. Ekholm (2018) beskriver det som att ett aktivt och 
deltagande socialt medborgarskap – i bemärkelsen reell tillgång till arbete, 
ekonomisk trygghet, utbildning, deltagande i politik och samhällsliv – kan sägas 
utgöra motsatsen till social exkludering.  

För att återvända till RSG-U:s målgruppsdefinition skulle det utifrån detta perspektiv 
vara rimligt att ersätta utanförskap med social exkludering och att definiera 
begreppet som ett beskuret medborgarskap i bemärkelsen avsaknad av reell tillgång 
till sociala rättigheter såsom arbete, ekonomisk trygghet, utbildning, deltagande i 
politik och samhällsliv. Men eftersom utanförskap är det begrepp som används i 
RSG-U:s målgruppsdefinition, används begreppet utanförskap även i rapporten. 
Samtidigt ska det noteras att innebörden av utanförskap förblir oprecis eftersom 
begreppet inte definieras närmare, vare sig i projektbeskrivning eller i andra 
dokument knutna till RSG-U.  

Socialt stöd och sociala band  
Teorier om socialt stöd och sociala band är relevanta utgångspunkter för att förstå 
vilka mekanismer som antas vara verksamma i sociala preventionsinsatser (se 
exempelvis Colvin, Cullen, & Van der Ven 2002). Socialt stöd brukar delas in i 
instrumentellt respektive expressivt stöd där den instrumentella dimensionen 
handlar om en praktiskt inriktad hjälp såsom råd och kontakter som kan bana väg för 
social inkludering i majoritetssamhället. Det kan också handla om finansiellt eller 
materiellt stöd. Det expressiva stödet är av en annan karaktär. Här handlar det om att 
individen får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter, möjlighet att bli sedd 
och bekräftad som en ”värdig” individ.  

Att erbjuda resurser som reducerar frustration och uppgivenhet och som bidrar till 
att individen kan hantera motgångar på icke-kriminella vägar är centralt. För en 
positiv effekt är det också viktigt att stödet kommer från legitima källor, det vill säga 
källor vars normer och värderingar ligger i linje med de som råder i det övergripande 
samhället. Att det sociala stödet kommer från legitima källor är avgörande för att 
individer i riskzon ska utveckla ett prosocialt förhållningssätt utan kriminella inslag. 
Stödet från illegitima källor, exempelvis kriminella personer eller andra källor vars 
normer och värderingar inte ligger i linje med de som råder i det övergripande 
samhället, tenderar att ha omvänd effekt.  

En annan viktig del i det sociala stödet är förmågan att skapa starka sociala band 
(se exempelvis Hirschi 1969; Ring 2007). Sociala band respektive avsaknaden av 
sociala band och kopplingen till normupplösning är en central utgångspunkt i 
forskning om varför människors begår brott eller ägnar sig åt andra avvikande 
handlingar, eller varför individer inte förmår att etablera eller vidmakthålla kontakt 
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till viktiga samhällsinstitutioner. I det här sammanhanget pekas fyra element i de 
sociala banden ut som skyddsfaktorer mot normbrytande beteende: anknytning, 
åtagande, delaktighet och övertygelse. Anknytning handlar om att individen 
investerar tid och engagemang i relationer, exempelvis föräldrar, syskon, vänner, 
partner. Åtaganden handlar om att individen på frivillig basis ägnar tid till 
aktiviteter som gynnar deras etablering i majoritetssamhället, exempelvis utbildning 
eller arbete. Delaktighet handlar om att individen deltar och engagerar sig i 
meningsfulla aktiviteter. Övertygelse handlar om individens uppfattning om värdet 
i att följa samhällets regler, att agera och handla i enlighet med samhällets normer 
och befolkningen i stort. Ju större investeringar i de sociala bandens fyra element, 
desto mer sannolikt är det att individen värdesätter och följer samhällets normer. 
Svaga sociala band ökar risken för brott mot samhällets normer eftersom 
omgivningens reaktioner inte tillmäts någon större betydelse.  

De ungdomar som deltar i RSG-U ingår i en målgrupp vars sociala band till 
majoritetssamhället kan antas vara relativt svaga och där majoritetssamhällets 
reaktioner på normbrytande eller antisocialt beteende inte tillmäts särskilt stor 
betydelse. I beskrivningen av RSG-U står uttryckligen att förhoppningen är att 
ungdomarnas medverkan i insatsen ska innebära en vändpunkt i deras liv.  

Vändpunkt är ett begrepp som också används inom forskningen. Här definieras 
”turning points” som händelser som antingen plötsligt eller successivt förändrar 
människors sätt att leva och som leder in dem på en ny levnadsbana. Vändpunkter av 
den här typen har inom kriminologisk forskning kunnat knytas till minskad 
brottslighet (se exempelvis Laub & Sampson1993). Faktorer som visat sig främja att 
individen når en vändpunkt är att omgivningen uppmärksammar individen och 
erbjuder socialt stöd, men individen måste också vara mottaglig för detta stöd (ibid; 
se även Engdahl 2010). Att frivilligt delta i en insats skulle exempelvis kunna ses som 
ett uttryck för att individen sannolikt är mottaglig för det stöd som insatsen erbjuder 
(Silva 2014).  

Socialt förebyggande arbete inom Räddningstjänsten 
Sociala preventionsmetoder med utgångspunkter som ligger i linje med RSG-U är en 
relativt vanlig företeelse. Det har bedrivits ett stort antal projekt med fokus på 
förebyggande socialt arbete för att motverka social utsatthet eller kriminalitet (se 
exempelvis Öhlund 2016; Andersson 2009; Blom & Morén 2007). Generellt är det 
ungdomar eller unga vuxna som utgör målgruppen och enligt Johansson & 
Johansson (2012) är mentorskap ett vanligt förekommande inslag. Socialt 
förebyggande arbete för unga vuxna genomförda av eller i samarbete med 
räddningstjänsten tycks emellertid inte förekomma i någon större utsträckning 
(Nordgren & Hallin 2018), men ett par exempel finns. Människan bakom uniformen 
(MBU) är kanske det mest kända. I likhet med RSG-U ges ungdomar här möjlighet 
att ta del av ”uniformspersonals” vardag. Men fokus ligger mer renodlat på att skapa 
tillit och ömsesidig respekt, och att överbrygga fördomar i ett brottsförebyggande 
syfte (Silva 2014, s 4). Utöver räddningstjänstens personal medverkar även personal 
inom polisen, ambulanssjukvården, vaktbolag och kollektivtrafiken. Målgruppen är 
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ungdomar mellan 15 och 20 år och kärnan i programmet är dialogmöten, information 
och en del praktiska övningar. Man träffas i en relativt begränsad omfattning; en 
kväll per vecka under tio veckors tid. Det finns inget uttalat mål om att insatsen ska 
bidra till att deltagarna får ett arbete eller påbörjar studier, men att ”så ett frö” hos 
ungdomar att söka sig till något av de yrken som medverkar eller andra 
samhällsstödjande yrken är en av de målsättningar som beskrivs. MBU bygger inte på 
något uttalat mentorskap, men relationsskapande aktiviteter mellan deltagare och 
personal är en viktig del. Startskottet för MBU brukar beskrivas som det tillfälle år 
2009 då en sex kilo tung sten kastades ned på en av räddningstjänsten bilar från en 
viadukt i Göteborgsområdet. Men i grunden var MBU ett svar på sociala oroligheter 
med hot och våld som riktats mot räddningstjänsten under en längre tid under sent 
2000-tal. MBU är numera ett av de mer kända programmen för att förebygga och 
motverka den här typen av oroligheter och programmet har spridits till ett flertal 
kommuner i landet.  

Ett initiativ med liknande intentioner är Räddningstjänsten i samarbete med kidsen 
(RISK). I likhet med MBU har RISK sitt ursprung i det sena 2000-talets sociala 
oroligheter med hot och våld mot polis och räddningstjänstens personal, men är 
sedan 2013 en löpande verksamhet inom ramen för Räddningstjänsten Syds socialt 
förebyggande arbete. Målgruppen är ungdomar i grundskolans årskurs sju till nio och 
utöver ökat förtroende för myndigheten och dess personal är målet att stärka 
ungdomarnas motivation att fullfölja sina grundskolestudier. Eleverna handplockas 
från skolorna efter godkännande om anpassad studiegång från vårdnadshavare och 
skolan. I praktiken innebär RISK att eleverna får vara en del av Räddningstjänstens 
verksamhet en skoldag per vecka under en termin. Eleverna hämtas på skolan av 
mentorerna och får under dagen delta i olika övningar, exempelvis rökdykning, yt- 
och livräddning, släckteknik och agerande vid trafikolycka. Studiebesök, fysisk 
aktivitet och samtalsövningar är andra aktiviteter som förekommer. En av 
brandstationerna i Malmö är utgångspunkten för verksamheten, men personal från 
andra stationer medverkar som mentorer. 

Varken MBU eller RISK har undersökts närmare när det gäller effekter eller de 
deltagande ungdomarnas erfarenheter. Forskare vid Malmö högskola har genomfört 
en kvalitativ processutvärdering av RISK (Nordgren & Hallin 2018). Utvärderingen 
belyser primärt programmets målsättningar och tillvägagångssätt. Baserat på 
intervjuer med mentorerna och observationer av verksamheten lyfter utvärderarna 
fram mentorernas betydelse och menar att deras socialpedagogiska engagemang och 
höga motivationsgrad varit avgörande för att skapa sociala band och förtroende 
mellan ungdomarna och räddningstjänstpersonalen. I viss mån förmedlas också en 
bild av ungdomarnas erfarenheter, men den bilden är baserad på observationer och 
informella samtal med ungdomarna i samband med programaktiviteter.  

När det gäller MBU finns en masteruppsats som belyser programmet ur ett 
brottsförebyggande perspektiv (Silva 2014). Tonvikten ligger på hur programmet 
uppfattas av den personal som deltar och hur programmets innehåll förhåller sig till 
vetenskapliga teorier inom det kriminologiska kunskapsfältet. Slutsatser som lyfts 
fram är bland annat att MBU bidrar till att öka ”systemförtroendet” hos ungdomarna. 
Att sociala band och tillit skapas genom praktiska övningar och att ungdomarna får 
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se att enskilda personer inom uniformsyrken är helt vanliga människor, betonas. 
Men skörheten i de sociala banden betonas också. Det MBU-program som studeras i 
uppsatsen verkar inom ett geografiskt område präglat av sociala problem och 
utanförskap. Här finns kriminella grupper som betraktar MBU som alltför 
polisvänligt och det krävs ett medvetet arbete för att stärka deltagarna så att de inte 
ger efter för dessa kriminella krafter.   

Mentorskap 
Ett nära mentorskap är ett centralt inslag i RSG-U. I den interna utvärderingen av 
den insatsen som genomfördes 2016 (Alsterlind 2017) framhåller såväl 
socialtjänstens personal som mentorerna själva betydelsen av mentorskapet. Som 
redan har noterats baseras den slutsatsen på ett begränsat underlag och dessutom 
fanns ungdomarnas perspektiv inte med i utvärderingen. Frågan är om det finns 
andra studier som kan bidra med relevant kunskap?  

Inledningsvis kan man säga att mentorskap tycks vara en vagt definierad och relativt 
spretig företeelse (Cavelle & Elledge 2013). Det finns ingen tydlig definition av 
”mentorskap” samtidigt som det finns en mängd olika program eller interventioner 
som använder sig av just mentorskap som metod. Programmen skiljer sig åt avseende 
omfattning och innehåll och kan rikta sig till olika målgrupper. De kan drivas av 
ideella krafter eller med avlönad personal. Mentorsprogram förekommer inom en rad 
olika verksamhetsområden, exempelvis skola, barnomsorg fritidsverksamhet, 
socialtjänst, kriminalvård, integration och arbetsmarknad (se exempelvis de Anda 
2001; Grander & Sild Lönroth 2011; Hammarstedt & Månsson 2012). Den mest 
utbredda formen internationellt sett tycks vara program riktade till skolungdomar 
som uppfattas befinna sig i riskzon för dåliga skolresultat (Du Bois et al 2011). 
Vanligtvis matchas eleven ihop med en ung vuxen volontär och man träffas 
regelbundet, exempelvis en eftermiddag per vecka, med syfte att odla en relation som 
främjar ”adeptens” positiva utveckling och välbefinnande. Mentorsprogram av det 
här slaget är en utbredd företeelse, framförallt i USA och Storbritannien, men de 
förekommer även på många andra håll i världen, liksom i Sverige. 

Även om mentorsprogrammen varierar till form och innehåll pekar forskningen ut ett 
antal gemensamma inslag (Tolan et al 2013). Det handlar om en interaktion mellan 
två individer över en längre period. Det finns en skillnad avseende erfarenhet, 
kunskap och makt mellan mentor och adept där mentorn besitter den större delen. 
Adepten befinner sig också i en position som innebär att hen har nytta av den 
kunskap, de förmågor och de erfarenheter som mentorn besitter. En viktig skillnad 
jämfört med andra typer av stödjande relationer är frånvaron av den ojämlikhet och 
fördefinierad statusskillnad som exempelvis kännetecknar relationen mellan 
föräldrar och barn, lärare och elev, eller socialsekreterare och klient.  

Relationen mellan mentor och adept är den centrala mekanismen i mentorskapet. 
Åtminstone tycks det vara den dominerande utgångspunkten i mentorsprogram 
riktade till unga (se exempelvis Du Bois et al 2011; Tolan 2013 et al), även om det är 
en utgångspunkt som också har kritiserats (se Cavelle & Elledge 2013 där exempelvis 
kontextuella faktorer lyfts fram). Den goda, meningsfulla relationen ska fungera 
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stödjande utifrån såväl sociala som emotionella och kognitiva aspekter. Tanken är 
också att mentorn ska fungera som förebild (”role-model”) och öppna upp för nya 
sätt att se på sig själv – nya sätt att identifiera sig. 

Mentorsprogram riktade till skolungdomar är som sagt den vanligaste formen och 
program av den karaktären har funnits under lång tid. Men mentorskap har efter 
hand blivit en allt vanligare intervention riktad till ungdomar som är involverade i, 
eller bedöms vara i riskzon för, att dras in i brottsligt beteende, droganvändning eller 
andra former av ”antisocialt” beteende (Du Bois et al 2011). Intresset för, och tilltron 
till, mentorskapsprogram riktade till den här målgruppen tycks alltså ha ökat under 
senare tid, men det finns också kritiska röster. En del forskare pekar exempelvis på 
att mentorskap är en begreppsligt outvecklad verksamhet där det saknas tydlig 
teoribildning, vilket leder till förvirring i både politik och praktik (Colley 2003). 
Vidare påpekas att det i hög grad saknas forskning av hög kvalitet, vilket innebär att 
kunskapen om de olika programmens effektivitet är begränsad (Tolan 2013et al.). Att 
kunskapen är begränsad hänger delvis samman med bristande distinktion i 
begreppsdefinitionen, men också med studiernas design. Avsaknaden av studier som 
belyser de långsiktiga effekterna lyfts fram som särskilt bekymmersamt, framförallt 
när det gäller mentorskap som förebyggande insats eftersom resultatet av 
förebyggande insatser kan visa sig i ett långt senare skede (Cavelle & Elledge 2013).  

Det finns alltså en hel del frågetecken när det gäller effektiviteten i olika 
mentorsprogram och vilka förutsättningar som behöver finnas för att nå optimala 
positiva resultat för den som deltar i programmet. En del initiativ har tagits för att 
summera och värdera befintlig forskning (se exempelvis Du Bois et al 2011), men till 
följd av den stora variationen mellan de program som analyseras tenderar 
slutsatserna att bli generella och inte helt överförbara till RSG-U. Det är också 
tunnsått med studier som uttalat belyser mentorsprogram riktade till unga vuxna i 
riskzon för utanförskap och kriminalitet, och framförallt finns det få svenska eller 
nordiska studier.  

En kunskapsöversikt som ändå kan vara värd att lyfta fram är en rapport publicerad 
av Brottsförebyggande rådet (BRÅ 2008). Här är det effekterna av mentorskap för 
ungdomars återfall i brott som står i fokus. Rapporten baseras på en systematisk 
genomgång av såväl svensk som internationell forskning. Författarna konstaterar att 
underlaget är svagt och att mer studier av hög kvalitet behövs, men med det 
förbehållet dras slutsatsen att det finns visst stöd för att mentorskap kan vara ett 
fungerande inslag i en social preventionsmetod. Ett antal gemensamma drag i 
mentorsprogram som visat sig framgångsrika pekas ut. Det handlar om att mentorer 
och adepter bör träffas i en viss omfattning, minst en gång per vecka och framförallt 
flera timmar åt gången. Mentorskapet bör inte vara en enskild åtgärd, utan ingå som 
en av flera åtgärder. Slutligen tyder forskningsgenomgången på att mentorskap kan 
vara värdefullt i åtgärdsprogram riktade till personer som är i ett tidigt skede av sin 
brottsliga karriär.  

I en senare kunskapsöversikt görs en sammanvägning av resultat från 
effektutvärderingar av mentorsinterventioner riktade till ungdomar som är 
involverade i, eller bedöms vara i riskzon för, att dras in i brottsligt beteende, 
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droganvändning eller andra former av ”antisocialt” beteende (Tolan 2013 et al).  
Enbart studier genomförda i USA eller andra engelskspråkiga länder ingår. De 
effekter som utvärderas i de inkluderade studierna är brottsrelaterade resultat 
(exempelvis arrestering, brottsdom, självrapporterad involvering i brottslighet), samt 
ett antal relaterade effektmått (aggression, droganvändning, akademisk funktion). 
Analysen pekar mot signifikanta och positiva, om än modesta, effekter avseende 
brottslighet och akademisk funktion, liksom positiva tendenser när det gäller 
aggression och droganvändning. I rapporten dras slutsatsen att mentorskap tycks ha 
potential att fungera både förebyggande och ”avhjälpande”. Det fanns inga skillnader 
i effektivitet kopplat till urvalskriterier för deltagarna, det vill säga om urvalet var 
baserat på ett faktiskt riskbeteende hos individen, eller baserat på en bedömning av 
risker i individens miljö. Till skillnad från BRÅ-rapporten (2008) fanns inga 
skillnader kopplat till om individen var involverad i parallella interventioner eller 
enbart mentorsprogrammet.  

I analysen gjordes också en systematisk utvärdering av ett antal nyckelprocesser i 
mentorskapet för att se om dessa kunde knytas till skillnader i effekter. 
Nyckelprocesserna var identifikation/”modeling”, lärande, emotionellt stöd, samt 
bekräftelse. Det visade sig att program med betoning på emotionellt stöd och 
bekräftelse kunde knytas till starkare positiva effekter. Författarna betonar emellertid 
att slutsatserna måste tolkas med försiktighet eftersom det fanns en del brister i det 
analyserade underlaget, exempelvis att mentorskapets innehåll och hur programmet 
har implementerats var knapphändigt beskrivet i vissa av de inkluderade studierna. I 
rapporten konstateras att det stora intresset för mentorskapsprogram som riktas till 
den aktuella målgruppen, i kombination med den bristfälliga informationen om vad 
de utvärderade programmen egentligen innehåller, sätter ljuset på behovet av fler 
noggranna och omfattande utvärderingar.  

Sammanfattningsvis är den vetenskapliga kunskapen om mentorsprogram klart 
begränsad. Det har visserligen skrivits mycket om mentorskap och det finns en del 
utvärderingar, men att mentorskapsprogram som praktisk verksamhet är en spretig 
företeelse, att begreppet i sig är vagt definierat och att det saknas en utvecklad 
teoribildning är aspekter som präglar kunskapsfältet. Det finns helt enkelt få studier 
av hög kvalitet som kan ge underlag för bedömning av hur ett mentorsprogram som 
RSG-U bör se ut för att vara framgångsrikt. Men om man ser till det bärande inslaget 
i mentorskapet – relationen mellan adepten och mentorn – finns relevant forskning 
att hämta från andra sammanhang. Framförallt rör det sig om forskning med 
koppling till socialt arbete och olika former av ”terapeutiska” relationer, relationen 
mellan en behandlare/professionell och en klient.  

Den respektfulla relationen 

Det har redan påpekats att frånvaron av den ojämlikhet som finns i relationen mellan 
exempelvis en professionell behandlare och en klient betraktas som avgörande för ett 
fungerande mentorskap, men det hindrar inte att en del av den kunskap om 
”relationsbyggande”, förhållningssätt, bemötande och liknande som tillämpas inom 
professionellt socialt arbete skulle vara överförbar till mentorsrelationen. Det 
framgår inte minst av rapporten ”Kampen för att bli någon” (Forkby & Liljeholm 
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Hansson 2011). Här ger ett antal ungdomar sin berättelse av vad det var som gjorde 
att de lämnade en kriminell bana. Rapporten ingår som en del i en studie av 
satsningen Ung och Trygg i Göteborg – ett myndighetsövergripande samarbete med 
syfte att motverka ungas involvering i brottslighet. I kapitlet om att bygga 
motståndskraft och stimulera brytpunkter (s 187–202) sätter författarna in 
ungdomarnas berättelser i ett teoretiskt perspektiv där betydelsen av respektfulla 
relationer och hur man blivit bemött av viktiga vuxna (exempelvis lärare eller 
idrottsledare), lyfts fram som bidragande faktorer till att de unga lämnat 
kriminaliteten och ”gänget”. En respektfull relation kännetecknas av att den vuxna 
personen sätter sig in i den unges position. För den unge är vägen till förändring 
riskfylld. Om hen ska vilja investera i en annan person, våga låta sig lotsas in i på en 
annan bana, vill hen känna tilltro till att den vuxne har kunskap om vad som kan 
vänta och tilltro till att den vuxne står kvar till dess att hen kan ta sig fram på egen 
hand.  

Författarna betonar också att det är betydligt lättare att ta den risken om den vuxne 
verkar tycka om en och verkar vilja stå kvar, oavsett vad man ställt till med. Att 
många unga i utsatta situationer har en bristande tilltro till vuxna är en viktig 
utgångspunkt. Författarna menar att det enda säkra som en del ungdomar utgår ifrån 
är att vuxna är sådana som kommer att svika dem (ibid s 190). Att bygga förtroende 
och tillit, att gång på gång låta den unge förstå att hen är omtyckt och att man 
kommer stanna kvar, är därför ett mödosamt, men helt avgörande arbete. Detta 
mödosamma arbete kan beskrivas som en process där man bygger upp ett 
relationskapital (se Trondman 2003).  

I uppbyggnaden av relationskapitalet är sättet att kommunicera av största betydelse. 
Med referens till Starrin (2007) beskrivs hur vardaglig kommunikation innehåller 
krafter som kan verka förstärkande eller hindrande. När det finns en ojämn 
maktfördelning är kommunikationen särskilt betydelsefull. Här beskrivs vikten av att 
den som står i maktposition använder ett sammanbindande språk, det vill säga ett 
språk som är uppmuntrande, berömmande, uppmärksammande, bekräftande. Detta 
står i kontrast till ett separerande språk som kan präglas av hot, fördömanden, ett 
snokande och kategoriserande, och genom att skuld- och skambelägga (Forkby & 
Liljeholm Hansson 2011, s 189–190). 

Om man betraktar relationen mellan mentor och adept som den bärande 
mekanismen i mentorskapet finns alltså en del kunskap att hämta från forskning som 
mer allmänt rör relationer mellan unga i utsatthet och viktiga vuxna. Målet med 
RSG-U är primärt att deltagarna genom sin medverkan ska nå en vändpunkt, en 
situation där de i högre grad ger uttryck för en vilja att delta i, och en känsla av att ha 
tillträde till, ”majoritetssamhället”. En del i det målet är att deltagarnas medverkan 
på sikt ska underlätta deras inträde på arbetsmarknaden. Mentorskapsprogram med 
koppling till arbetslivet finns på många håll och även i Sverige, men det är vanligtvis 
program av en mer begränsad omfattning och med det mer specifika syftet att 
underlätta inträdet på arbetsmarknaden för gruppen nyanlända eller utrikes födda 
personer (se exempelvis Hammarstedt & Månsson 2012; MUCF 2015). Men det finns 
å andra sidan inslag i andra arbetsmarknadsinsatser riktade till unga i utsatta 
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situationer som är av allmängiltig karaktär och som har bäring på en insats som 
RSG-U.  

Arbetsmarknadsinsatser för utsatta unga 
Problemet med att begreppet ”utanförskap” tenderar att likställas med avsaknad av 
arbete eller att en individ får sin försörjning via offentliga system har redan 
diskuterats i inledningen av det här avsnittet. Samtidigt kan det konstateras att egen 
försörjning via arbete eller studier är förknippat med en rad positiva aspekter såsom 
självständighet och självkänsla, men också med aspekter som att individen blir en del 
i ett sammanhang som kan utgöra en skyddsfaktor mot ”antisocialt” beteende”, 
normupplösning och kriminalitet3 (se exempelvis Hirschi 1969; Colvin, Cullen, & Van 
der Ven 2002; Ring 2007).  

Sverige har en lång tradition av arbetsmarknadsinsatser riktade till ungdomar och 
mer specifikt unga som befaras hamna i utanförskap (Schröder 2000). Kunskapen 
om insatsernas effekter pekar åt olika håll och det är svårt att få en entydig bild. I en 
rapport beställd av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO (Engdahl & 
Forslund 2015) konstateras att ”effekterna av arbetsmarknadspolitik för ungdomar 
varierar enligt tillgängliga studier” (s 54). Men författarna lyfter ändå fram att 
praktik, utbildning, intensifierad arbetsförmedling eller subventionerade jobb 
sannolikt är relevanta insatser för ungdomar som annars riskerar att bli långvarigt 
arbetslösa (s 150). Den här typen av arbetsmarknadsinsatser har också visat sig 
effektiva för alla de grupper som brukar definieras som utsatta, det vill säga unga 
med svaga skolresultat, äldre arbetslösa, personer med funktionsvariation som 
medför nedsatt arbetsförmåga, samt flykting- och anhöriginvandrade (Nordström 
Skans, Eriksson & Hensvik 2017). Framförallt subventionerade anställningar 
framhålls som en fungerande insats. Här betonas att ju mer det subventionerade 
jobbet liknar en reguljär anställning; desto större chans att individen får en reguljär 
anställning på sikt (exempelvis Forslund & Vikström, 2011; Sjögren & Vikström 2015; 
Forslund 2018).  

Internationell forskning om gruppen unga i riskzon för långvarigt utanförskap visar 
på liknande resultat. En genomgång av kunskapsläget redovisas i SOU 2018:11, Vårt 
gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar. Det konstateras att 
kunskapsläget är begränsat, men att utbildningar, lönesubventioner eller andra 
arbetsplatsförlagda insatser, liksom multikompetent stöd och kontaktintensiva 
insatser tycks ha positiva effekter för etableringen på arbetsmarknaden (s 155). 
Utredningen bygger bland annat på intervjuer med ungdomar, och när ungdomarna 
själva får komma till tals framhåller de vikten av att bli väl bemötta i de insatser de 
tar del av och att den insats som erbjuds är individanpassad. Här visar utredningen 
att ett gott bemötande och ett individanpassat stöd inte är någon självklarhet. Många 
av de ungdomar som intervjuats beskriver det som ett undantag snarare än regel i 
deras möten med myndigheterna. Även de professionellas erfarenheter synliggörs i 
utredningen och i likhet med ungdomarna betonar de professionella vikten av 

 
3 Se diskussionen på sidan 13 om begreppet utanförskap och social exkludering för ett mer kritiskt 
perspektiv på arbete som likställt med social inkludering/innanförskap. 
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individanpassning, flexibilitet och gott bemötande. I det sammanhanget pekas en 
förtroendefull relation ut som avgörande, men också att tid och resurser är 
nödvändiga förutsättningar för att etablera och vidmakthålla en sådan relation (s 15). 
En viktig aspekt som utredningen också pekar på är att effekten av insatser riktade 
till unga som varken arbetar eller studerar ofta bedöms utifrån förmågan att leda till 
arbete eller studier. Här behöver perspektivet vidgas, menar man. Insatser som 
stärker ungas progression, även om de på kort sikt inte leder till resultat i termer av 
arbete eller studier, behöver också räknas.  

Innehållet i RSG-U tycks svara väl mot vad forskningen pekar ut som gynnsamt – 
åtminstone i teorin. Deltagarna får en tidsbegränsad subventionerad anställning som 
är förlagd till en ordinarie arbetsplats. De får ett omfattande socialt och praktiskt stöd 
via mentorerna, men de är också fortsatt knutna till ungdomsbehandlarna på 
UngÖst. Arbvux finns med och kompletterar med kunskap och resurser inom 
arbetsmarknads- och utbildningsområdet. På så sätt finns en form av 
multikompetent stöd knutet till ungdomarna. RSG-U är också en kontaktintensiv 
insats i och med att mentorerna finns med som stöd för deltagarna i deras 
arbetsvardag. 

Som framgår av teoriavsnittet som helhet finns en hel del initiativ inom socialt 
preventionsarbete som riktas till unga i riskzon för utanförskap och kriminalitet, och 
mentorskap tycks vara ett relativt vanligt inslag. Det finns emellertid få initiativ där 
Räddningstjänsten är en drivande eller medverkande part och där det dessutom finns 
ett arbetsmarknadsfokus. Avsnittet visar också att mentorskap är ett spretigt och 
begreppsligt outvecklat verksamhetsområde där det saknas vetenskapliga studier av 
hög kvalitet. Av det skälet finns också få studier som kan ge vägledning kring vilka 
förutsättningar som behöver vara på plats i ett mentorsprogram som RSG-U och hur 
ett fungerande mentorskap kan se ut i ett sådant sammanhang. Men om man utgår 
från relationen som det bärande inslaget i mentorskapet kan forskning med koppling 
till andra former av ”terapeutiska sammanhang” bidra med värdefulla 
utgångspunkter. Det är också ett forskningsfält som ligger nära teorier om betydelsen 
av sociala band och socialt stöd för att mobilisera motståndskraft och åstadkomma 
vändpunkter i en individs liv. Tillsammans med forskning om 
arbetsmarknadsinsatser riktade till unga i utsatta situationer bildar dessa teoretiska 
utgångspunkter ett ramverk för analys av utvärderingens resultat. Men innan resultat 
och analys presenteras ges en beskrivning av hur utvärderingen genomfördes. 
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Metod och material 
För att bedöma i vilken utsträckning deltagarna har nått den vändpunkt som insatsen 
syftar till, och vad mentorerna betyder i det sammanhanget, behöver deltagarnas 
egna erfarenheter och upplevelser fångas upp. Likaså behöver mentorernas 
erfarenheter av sitt mentorskap belysas för att förstå hur ett fungerande mentorskap 
kan utövas i en insats som RSG-U. Subjektiva upplevelser av det här slaget fångas 
lämpligtvis upp via intervjuer (se exempelvis Denzin & Lincoln 2005).  

Den mer specifika intervjuteknik som användes i studien var individuella 
semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att samtalet 
utgår från en intervjuguide med ett antal fördefinierade frågor, men där följdfrågor 
ställs baserat på intervjupersonernas svar (Bryman 2016). Den semistrukturerade 
intervjun ger på så sätt stort utrymme för intervjupersonerna att berätta om 
erfarenheter och upplevelser som är betydelsefulla för dem, samtidigt som 
intervjuguiden skapar riktning och fokus på studiens frågeställningar.   

Av de fyra unga vuxna som deltog i RSG-U är det två som har intervjuats. När det 
gäller de två deltagare som inte intervjuades beror det i det ena fallet på att en av 
dessa hoppade av insatsen innan utvärderingen påbörjades. Trots många försök fick 
varken mentorerna eller socialtjänsten kontakt med deltagaren efter avhoppet. I det 
andra fallet handlar det om att deltagaren inte kände sig bekväm med att medverka i 
studien. Att det skulle kunna bli så var en farhåga inför att studien påbörjades. 
Många unga i utsatta situationer har en bristande tilltro till vuxna (Forkby & 
Liljeholm Hansson 2011) och det var ingen självklarhet att deltagarna skulle ställa 
upp på en intervju. Att etablera en positiv kontakt inför intervjuerna blev därmed en 
viktig uppgift. Av det skälet genomfördes deltagande observationer på arbetsplatsen 
vid två tillfällen. Den person som inte kände sig bekväm med att låta sig intervjuas 
var inte på plats den ena av dessa dagar, vilket möjligtvis påverkat benägenheten att 
ställa upp för en intervju. 

Observationerna gav ändå ett värdefullt bidrag till studien. Närvaron på 
arbetsplatsen gav en djupare förståelse för den verksamhet som studerades och 
samspelet i deltagargruppen, liksom samspelet mellan mentorer och deltagare. 
Observationerna gav också möjlighet att fånga upp situationer som sträcker sig 
utanför intervjupersonernas subjektiva perspektiv (Fangen 2005).  

Intervjuerna med de två deltagarna genomfördes en till två månader efter att insatsen 
hade avslutats. Deltagarna fick själva välja plats och i det ena fallet genomfördes 
intervjun i deltagarens hem, i det andra fallet på ett café. Den ursprungliga planen 
var att genomföra intervjuerna på arbetsplatsen under de sista veckorna av insatsen. 
Så blev det inte. Skälet är att studien förutsatte en etisk prövning och beskedet från 
den etikprövningsnämnd som genomför prövningen drog ut på tiden. När beskedet 
kom hade insatsen redan avslutats. Via mentorerna, som fortfarande hade viss 
kontakt med deltagarna även efter insatsens slut, kunde intervjutid med två av 
deltagarna ändå bokas in. Det tog flera försök innan intervjuerna blev av, vilket skulle 
kunna tyda på ett ointresse eller till och med motvilja att ställa upp från deltagarna 
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sida. Men när intervjuerna väl blev av var stämningen avslappnad och deltagarna 
tycktes intresserade av att berätta om sina erfarenheter.  

Att deltagarperspektivet enbart representeras av två deltagare gör att det kan finnas 
betydande erfarenheter och perspektiv som inte synliggörs. Den vetskapen är viktig 
att ha med sig i bedömningen av vilka slutsatser som kan dras baserat på studien. Att 
intervjuerna genomfördes efter avslutad insats, och inte under insatsens gång, vilket 
var den ursprungliga planen, kan emellertid ha sina fördelar. Exempelvis kan 
intervjuerna omfatta alla de erfarenheter som gjordes under insatsen. Man vet också 
vad insatsen konkret resulterade i och deltagarna kan reflektera över sina 
erfarenheter utifrån det. Att deltagarna inte längre är i en beroendeställning i 
förhållande till mentorerna kan också göra att de känner sig mer fria att exempelvis 
framföra kritiska synpunkter.  

Som framgår ovan hade etikprövningsprocessen inverkan på studiens genomförande. 
Att en studie av RSG-U behöver genomgå en etisk prövning handlar om att etiskt 
känsliga frågor kan komma att beröras. Deltagarna väljs ut av socialtjänsten utifrån 
bedömningen att de är i ”riskzon för utanförskap och kriminalitet” – en livssituation 
som sannolikt innebär olika former av ohälsa, droganvändning, egna lagöverträdelser 
eller nära koppling till personer som begår lagöverträdelser. Även om studien i sig 
inte fokuserar på de här aspekterna finns inga garantier för att den typen av 
information inte aktualiseras i intervjuer med deltagarna. Om det finns risk för att 
information om känsliga uppgifter kan komma att samlas in ska en ansökan om 
etikprövning göras. I en sådan ansökan ska studiens genomförande beskrivas 
noggrant. Potentiella etiska dilemman ska tydliggöras och det ska finnas en plan för 
hur dessa ska hanteras. En etikprövningsmyndighet gör sedan en första granskning 
för att bedöma om en formell prövning ska ske eller om studien kan genomföras utan 
prövning. Den första granskningen av etikansökan för studien av RSG-U 2019/2020 
resulterade i bedömningen att studien kunde genomföras utan formell prövning.  

Även om formell prövning inte blev aktuell genomfördes studien i enlighet med den 
ansökan som skickades till etikprövningsnämnden. Det innebär bland annat att 
deltagarna fick både skriftlig och muntlig information om studien. Informationen 
innehöll uppgifter om syftet, att deras medverkan i studien skulle innebära 
individuella intervjuer med en forskare och vilken typ av frågor som skulle ställas. 
Det framgick tydligt att det var helt frivilligt att medverka och att de när som helst 
kunde avbryta sin medverkan. Hanteringen av den information som samlas in är 
viktig ur etisk synvinkel. Intervjuer med såväl deltagare som mentorer spelades in 
och transkriberades ordagrant i sin helhet. Lösenordskyddade ljudfiler och dokument 
med transkriberad text från intervjuerna sparades på ett usb-minne. För att 
säkerställa deltagarnas konfidentialitet har personlig information som kan knytas till 
deltagarna utelämnats i rapporten.  

Deltagarnas och mentorernas perspektiv står i fokus för studien, men erfarenheterna 
behöver relateras till sitt sammanhang och en nyanserad beskrivning av insatsens 
förutsättningar och innehåll behöver tas fram. Underlag för en sådan beskrivning har 
samlats in från en rad källor. Det handlar om dokumentation i form av 
överenskommelser, projektplaner, internrapporter och liknande, men information 
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har också hämtats in via intervjuer med representanter för de samverkande parterna. 
I dessa intervjuer har även reflektioner fångats upp kring hur insatsen fungerar, vad 
som fungerar väl och vad som behöver utvecklas. De personer eller funktioner som 
har intervjuats utöver mentorer och deltagare är representanterna i arbetsgruppen, 
det vill säga projektledaren för UngÖst, ungdomsbehandlarna, representanterna för 
Vuxenenheten och Ekonomiskt bistånd, samt projektledaren från Arbvux. I intervjun 
med projektledaren för UngÖst medverkade även chefen för Resursenhet 2 inom 
socialtjänsten i Östra Göteborg. Resursenhet 2 är den enhet inom vilken UngÖst 
ligger. Därutöver har tre socialsekreterare inom Vuxenenheten Östra Göteborg samt 
en boendestödjare intervjuats.  

Det insamlade datamaterialet har sedan tematiserats med utgångspunkt i studiens 
övergripande frågor. När det gäller deltagarna handlar det om uppfattningar om och 
hur RSG-U förändrat deras livssituation, om mentorernas betydelse och betydelsen 
av andra inslag i insatsen. För mentorerna handlar det om uppfattningar om hur 
mentorsuppdraget fungerat praktiskt, hur mentorsuppdraget fungerat emotionellt, 
liksom tankar kring på vilka eventuella förändringar som skulle behövas för att 
utveckla RSG-U och mentorsuppdraget. För att förstå och tolka resultatens innebörd 
har materialet sedan analyserats med utgångspunkt i ett ”analytiskt ramverk” baserat 
på tidigare forskning och teori med relevans för studiens frågeställning.  
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Resultat 
Deltagarnas erfarenheter av RSG-U står i centrum för utvärderingen. Särskild 
uppmärksamhet ägnas åt mentorskapets betydelse. Huvudfrågan är om deltagarna 
upplever att RSG-U bidragit till den vändpunkt i livet som insatsen syftar till, och i så 
fall, vad mentorskapet har betytt i det sammanhanget. Mentorernas perspektiv 
studeras också. Om mentorskapet visar sig ha betydelse för en positiv utveckling ur 
deltagarnas perspektiv är det viktigt att undersöka förutsättningarna för att erbjuda 
den här typen av mentorskap. Mentorernas erfarenheter av hur uppdraget har 
fungerat, såväl praktiskt som emotionellt, kan ge värdefulla insikter i den frågan.  

Socialtjänstens och Arbvux perspektiv vägs också in i syfte att belysa hur insatsen 
fungerat i ett bredare perspektiv. Ambitionen är att lyfta fram vad som har fungerat 
väl och vad som skulle kunna utvecklas i ett framtida RSG-U.  

Innan studiens resultat redovisas beskrivs hur RSG-U 2019/2020 utvecklades i 
praktiken. Intentionerna med insatsen, hur RSG-U var tänkt att bedrivas och vilka 
resultat som förväntades, redovisas i rapportens inledning, men i den här typen av 
verksamhet blir det sällan som planerat. Det gäller även RSG-U. Samtidigt ska det 
sägas att såväl representanterna i styrgruppen som arbetsgruppen betraktade RSG-U 
2019/2020 som ett slags pilotprojekt där det måste finnas utrymme för anpassning 
efter hand som nya insikter görs. Även om erfarenheterna från RSG-U 2016 vägdes in 
i planeringen ska RSG-U 2019/2020 ses som ett initiativ med ambitionen att pröva, 
men också utveckla, en metod. Revidering, lärande och förändring blir därmed givna 
inslag i processen. 

Insatsens ramar och innehåll 
Fyra unga vuxna, två kvinnor och två män i åldrarna 18 till 21 år, erbjöds och tackade 
ja till insatsen. Innan anställningen påbörjades fick deltagarna genomgå ett drogtest. 
En av mentorerna hade varit med under slutfasen av RSG-U 2016 och fick inför RSG-
U 2019/2020 möjlighet att skissa på ett upplägg mot bakgrund av sina tidigare 
erfarenheter. Det handlade om ganska lösa ramar med betoning på flexibilitet och att 
det konkreta innehållet skulle tas fram efter hand. En tydlig utgångspunkt var 
emellertid att medverkan i RSG-U förutsatte att deltagare som testades positivt i 
drogtestet skulle delta i ett behandlingsprogram. Kravet var också att värdena skulle 
sjunka. Tre av de fyra deltagarna testades positivt och deltog också i olika 
behandlingsprogram via UngÖst. Värdena sjönk successivt, men under de sex 
månader som anställningen pågick blev det några återfall, framförallt i samband med 
längre ledigheter. Deltagarna fick trots detta fortsätta sin anställning liksom 
behandlingsprogrammet. De fick emellertid inte närvara på arbetsplatsen om de var 
påverkade av droger.  

Drogproblematiken var av större omfattning och djup än vad mentorerna hade 
räknat med och kraven på sjunkande värden förändrades i viss mån. Ett annat 
exempel på förändring handlar om revidering av det planerade innehållet. 
Arbetstiden var fast. Deltagarna skulle vara på arbetsplatsens måndag till torsdag 
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klockan nio till halv tre. Resterande tid ansvarade UngÖst för deltagarnas aktiviteter. 
I övrigt var ramarna för insatsen relativt grova. Mentorernas utgångspunkt var att 
inledningsvis lägga fokus på att lära känna deltagarna, att etablera goda relationer 
mellan mentorer och deltagare, men också att få ihop deltagargruppen socialt. 
Därefter skulle man rikta in sig på mer konkreta aktiviteter. Ett viktigt tema var 
aktiviteter med syfte att underlätta deltagarnas väg till arbete eller studier med stöd 
från Arbvux. Fysisk träning och att pröva och delta i räddningstjänstens aktiviteter 
var också delar i planen. 

Efter den första tiden med deltagarna på plats var bedömningen att man behövde 
ändra fokus. Betydligt mer tid än förväntat fick läggas på sociala och relationella 
aspekter, både på grupp- och individnivå. Det visade sig att deltagargruppen 
omfattades av andra problem och hade andra behov jämfört vad mentorerna hade 
förväntat sig. Graden av social utsatthet var något av en överraskning. I början av 
anställningen genomförde mentorerna och projektansvarig på RSG en ”social 
kartläggning” av deltagarna, det vill säga en genomgång av vilka personer och 
funktioner som deltagarna hade betydande relationer till. Man konstaterade då att en 
gemensam nämnare var avsaknad av stabila vuxna. Kartläggningen visade att 
deltagarna hade kontakt med ett flertal funktioner inom socialtjänsten, men ingen av 
deltagarna kunde kopplas till en stabil förälder eller annan trygg vuxen person i den 
privata sfären. Trassliga familjerelationer och en uppväxt präglad av otrygghet var 
gemensamma nämnare, liksom ofullständig skolgång och ingen tidigare 
arbetslivserfarenhet. I övrigt skiftade problemen från individ till individ, men om 
man ser till gruppen som helhet finns exempel på erfarenhet av flykt, erfarenhet av 
fysiskt och psykiskt våld i nära relationer, familjehemsplaceringar och placeringar på 
HVB-hem eller SIS-hem, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska diagnoser, 
droganvändning och kriminalitet.  

Omfattningen och djupet i deltagarnas problem, olikheterna dem emellan och att 
deras mående kunde skifta från dag till dag, innebar att det blev svårt att hålla den 
struktur som hade planerats, trots att den var grov och lös i kanterna. Det blev 
exempelvis uppenbart att den inriktning mot arbete och studier som fanns med 
inledningsvis var orimlig, åtminstone i ett tidigt skede av insatsen. Det var också hög 
frånvaro och många sena ankomster, trots den relativt begränsade arbetstiden. Men 
även om mentorerna överraskades av deltagarnas problem och behov menar de att de 
fyra unga vuxna som valdes ut var rätt personer för insatsen. Det handlade mer om 
att man fick tänka om och anpassa innehållet.  

Det var inte bara att få iordning dem och få ett jobb liksom. Det var mycket djupare 
än så. Och då sa vi direkt, och det var vi båda överens om, att vi ska inte stå här och 
säga att de här fyra ska ha jobb när det slutar, utan vi får ju börja från grunden, 
utifrån deras situation. 

Mentorerna säger också att om deltagarna hade varit mer redo för exempelvis arbete 
eller studier så hade mentorskapet inte behövts på samma sätt. För personer som står 
närmare arbetsmarknaden hade kanske en annan insats varit mer lämplig. Ur 
mentorernas synvinkel hade just de här personerna definitivt behov av en insats som 
RSG-U. 
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Så som insatsen utvecklade sig är det svårt att ge en tydlig beskrivning av innehållet. 
Anpassningen till deltagarnas mående och behov medförde en ganska kort 
planeringshorisont. Det betyder inte att inget gjordes – det finns exempel på många 
genomförda aktiviteter – men baserat på de beskrivningar som mentorer och 
deltagare ger är det svårt att summera RSG-U i termer av ett program eller liknande. 
Det finns inte heller någon dokumentation som kan ligga till grund för en sådan 
beskrivning. Om man ändå ska försöka beskriva innehållet är fysisk träning på 
arbetsplatsens gym en aktivitet som förekommit mer eller mindre regelbundet 
Deltagarna var också med på några av Fryshusets4 aktiviteter. De fick pröva olika 
övningar kopplade till räddningstjänsten verksamhet, exempelvis hjärt-
lungräddning, dyka efter dockor och rökdykning. Det förekom utbildningsinsatser av 
olika slag, exempelvis bjöds föreläsare in för att förmedla kunskap om privatekonomi, 
hälsa och liknande. Vid ett tillfälle bjöds en polis in för dialog kring deltagarnas 
erfarenhet av polisens bemötande. Studiebesök på arbetsplatser gjordes vid några 
tillfällen. Mot slutet av insatsen blev det allmänt ett större fokus på arbetsinriktade 
aktiviteter och Arbvux fick en mer framträdande roll. Här fick deltagarna ta del av de 
insatser i Arbvux ”verktygslåda” som bedömdes vara relevanta, bland annat att skriva 
CV och att hitta och söka jobb eller utbildningar. 

Om man ser till deltagarnas och mentorernas beskrivningar av kärnan i RSG-U 
2019/2020 så är det emellertid det emotionella, sociala och praktiska stödet som lyfts 
fram. Hur detta stöd kom till uttryck beskrivs mer ingående längre fram i rapporten, 
men kortfattat kan man säga att det handlade om att mentorerna gav sig tid att 
lyssna, försöka förstå och att vara ett socialt stöd i vardagen för deltagarna. Den 
praktiska hjälpen handlade om att planera matinköp, handla, hjälpa till med flytt och 
liknande. Hjälp med olika myndighetskontakter var också ett inslag. Alla deltagarna 
hade kontakt med UngÖst och andra funktioner inom socialtjänsten under tiden i 
RSG-U. Att stötta i myndighetskontakter ingår exempelvis i ungdomsbehandlarnas 
uppdrag, men detta stöd tycks alltså inte ha räckt till. Av mentorernas och 
deltagarnas beskrivningar framgår i alla fall att den här typen av stöd var ett 
betydande inslag i RSG-U. Den dagliga kontakten med mentorerna medförde givetvis 
att deras stöd fanns närmare till hands, men det tycks också handla om en mer 
tillitsfull relation och att mentorerna hade mer tid för att stötta deltagarna i den här 
typen av frågor jämfört med vad som var möjligt för exempelvis 
ungdomsbehandlarna. Deltagarnas behov av stöd i det här sammanhanget handlade 
bland annat om att förstå och tolka svårbegripliga dokument från socialtjänsten, även 
sådant som kommunicerats via UngÖst, men också att praktiskt hjälpa till med att ta 
olika frågor vidare.  

 

 

 
4 Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation som finns på flera orter i Sverige. 
Målgruppen är alla unga, men särskilt de som riskerar att hamna utanför samhället eller som bor i 
socioekonomiskt svaga områden. Fryshuset i Göteborg bedriver ett 50-tal verksamheter som bland annat 
omfattar sport, musik, sociala projekt och arbetsmarknadsinsatser. https://fryshuset.se/plats/goteborg. 
Nedladdad 200817 
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Deltagarnas perspektiv 
Deltagarperspektivet bygger huvudsakligen på de intervjuer som genomfördes med 
två av deltagarna ett par månader efter att RSG-U hade avslutats, men även 
informella samtal och reflektioner i samband med de deltagande observationer som 
genomfördes på arbetsplatsen. Eftersom en av deltagarna avvek i samband med 
julledigheten och alltså inte deltog i RSG-U under 2020, ingår den deltagaren inte i 
dataunderlaget. 

Deltagarna erbjöds att vara med i RSG-U via ungdomsbehandlarna på UngÖst. I 
likhet med alla öppna insatser via socialtjänsten var deltagandet frivilligt. Deltagarna 
fick information om RSG-U och bjöds in till en träff med mentorerna. Därefter fick de 
betänketid. Samtliga tackade ja, men de beskriver att de hade ganska vaga 
föreställningar om vad RSG-U skulle innebära. Det var inte heller självklart för dem 
att tacka ja, även om lönen utgjorde ett plus i sammanhanget. En av deltagarna 
beskriver det som att det inte fanns så många val eftersom hen saknar utbildning och 
inte kan få ett riktigt jobb. En annan säger att RSG-U verkade mer okej än andra 
alternativ som fanns, exempelvis praktik.  

Viss oro tycks ha funnits inför starten. Frånsett kortvariga svartjobb i ett fall hade 
ingen av deltagarna erfarenhet av arbete sedan tidigare och det fanns en del 
funderingar kring hur man skulle bli mottagen på arbetsplatsen och hur mentorerna 
och de andra deltagarna skulle vara. En av deltagarna säger att:  

Man hade ändå rädsla av att man skulle bli bemött på ett visst sätt. För att det är 
första gången, och de märker på en och du vet man ska bli utstött och du vet, såna här 
saker. Men det var sån gemenskap för att…alla var i samma sits. 

Det som deltagaren syftar på med uttrycket ”alla var i samma sits” är att ingen av 
dem hade haft ett riktigt jobb tidigare. Deltagaren återkommer flera gånger till att 
den här gemensamma erfarenheten, eller brist på erfarenhet, var en förutsättning för 
den gemenskap som utvecklades i gruppen. Likheten i detta avseende beskrivs som 
viktig för att motverka ”skitsnack”, att någon ser ned på en och liknande.  

Även hur mentorerna skulle vara, om de skulle vara stränga, om ett litet misstag 
skulle leda till att man blev avstängd från insatsen, är något som deltagarna tycks ha 
funderat på innan insatsen påbörjades. I ett fall kopplas den här oron tydligt till 
tidigare erfarenheter av att ”misstag” lett till omedelbara och hårda konsekvenser, 
exempelvis att brott mot regler på HVB- eller SIS-hem lett till inlåsning. Men i RSG-
U blev det något helt annat. Den bild som deltagarna förmedlar av sin medverkan i 
insatsen är positiv. Det är framförallt stödet från mentorerna som deltagarna tar upp 
när de beskriver vad som gjort RSG-U till en positiv erfarenhet ur deras perspektiv. 

Mentorernas stöd 

I de två intervjuerna återkommer resonemang kring betydelsen av hur mentorerna 
var som personer, hur de hanterade olika situationer samt det praktiska och det 
sociala stödet de bidrog med. Det sociala stödet kan sammanfattas med att 
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mentorerna förmedlat en känsla av genuint engagemang och intresse för deltagarna, 
deras livssituation och mående.   

Alltså, ja, liksom, de har alltid brytt sig. Och du vet alltså, det så här, om det är nåt 
krångel nånting, eller om de ser på dig att du är lite stressad och så kan de direkt typ 
så här fråga dig så här vad har hänt, hur har det varit, hur har helgen varit, mår du 
bra. Du vet, de håller alltid koll på vad som händer med oss.   

Att det fanns utrymme för att misslyckas beskrivs som avgörande – inte minst för de 
deltagare som omfattades av drogproblematik. Den tillåtande hållningen avseende 
droger är ett inslag i insatsen som inte bara har med mentorernas förhållningssätt att 
göra utan det är en hållning som samtliga samverkansparter i RSG-U enades om. 
Men för deltagarna är den helt klart förknippad med mentorerna och hur de 
hanterade den typen av situationer. Inledningsvis var utrymmet för återfall ingen 
uttalad princip i RSG-U. Deltagarna hade inte fått någon specifik information om hur 
eventuella återfall skulle hanteras och det tycks ha funnits en föreställning om att 
man kunde bli avstängd på grund av avvikelser från förväntat beteende. Trots detta, 
och trots att deltagarna satte värde på att få vara med i RSG-U, blev det återfall för de 
tre deltagare som testades positivt inledningsvis. Att man ändå fick komma tillbaka, 
att mentorerna stod kvar och försökte stötta deltagarna i att ta nya tag, att ge dem en 
ny chans, gav en känsla av hopp.   

Speciellt när…vissa av ungdomarna, inklusive jag, har fått återfall och börjat röka 
medan vi jobbade och sånt, så försökte de ändå att peppa oss, att vi inte ska ge upp 
och att vi liksom ska tro att vi ska bli utkastade bara, utan att det finns ett hopp………. 
Alla trodde att det här är att vi ska bli utkastade, men vi blev aldrig utkastade och 
…..det där kändes bra faktiskt. Att man fick en ärlig chans, fast man sumpade den lika 
fort.  

Innehåll 

Om man ser till de mer konkreta aktiviteter som genomfördes tycks deltagarna i 
huvudsak nöjda. De beskriver att de fick göra intressanta saker, exempelvis olika 
övningar kopplade till Räddningstjänstens verksamhet, att de flesta föreläsningar och 
studiebesök var intressanta och så vidare. Att allt fick ta sin tid, att det inte var någon 
press på att prestera, att mentorerna la fokus på sociala aspekter och deltagarnas 
mående uppskattades, men meningarna går delvis isär. En av deltagarna säger att det 
fanns dagar då man egentligen inte gjorde något, man satt mest och fikade, pratade, 
och ibland kändes det ganska meningslöst. Samtliga deltagare hade perioder med en 
del frånvaro och en av deltagarna förklarar frånvaron med att det inte kändes 
meningsfullt att vara där de dagar då det inte var några strukturerade aktiviteter. Hen 
ville egentligen vara där för att uppvisa hög närvaro och oroade sig för att frånvaron 
skulle ge ett negativt intryck; att det skulle se ut som att hen inte klarade av ett 
arbetsliknande sammanhang. Men det var snarare bristen på aktivitet, avsaknaden av 
konkreta uppgifter som gjorde att hen stannade hemma: 

För vi var där ändå massa dagar och vi gjorde ingenting, det kändes onödigt. Vissa 
dagar, jag gick inte dit för jag visste vad som skulle hända de dagarna. Förstår du. Och 
det såg ut som att jag inte ville vara där, att jag inte orkade, att jag ville vara hemma, 
eller nåt.  
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Deltagarna förmedlar också lite olika uppfattningar om den allmänt tillåtande 
hållningen. Att man fick en ny chans, att mentorerna peppade och stöttade trots 
återfall i droganvändning och periodvis hög frånvaro beskrivs som viktigt, men både 
intervjuer och reflektioner i samband med observationer tyder på att deltagarna hade 
olika uppfattningar om vilka krav som borde ställas på deltagarnas delaktighet i 
aktiviteterna. I en av intervjuerna tas en episod under en av observationsdagarna 
upp. Just denna dag hade en föreläsare bjudits in för att prata om hälsa och 
motivation. En kortare fysisk övning på Räddningstjänstens gym fanns också med i 
programmet. Föreläsningen genomfördes, men när det var dags för den fysiska 
övningen ville två av deltagarna inte delta. Den ena hade legitima skäl. Den andra 
deltagaren sa att hen inte mådde bra, hade ont i ryggen och så vidare, men det var 
uppenbart att hen helt enkelt inte ville. Mentorerna försökte lirka och motivera, men 
gav till slut upp. Den tredje deltagaren deltog inledningsvis, men utan någon större 
entusiasm och till slut avbröt hen, märkbart irriterad över att en av de andra ”slapp 
undan”.  

Den här situationen togs upp i intervjun med den deltagare som blev irriterad. Hen 
säger att den aktuella situationen inte var en engångshändelse – då hade hen inte 
brytt sig – men att en av deltagarna i gruppen ofta försökte slippa undan och det 
byggde på irritationen.  

Men man måste bete sig också. Man måste veta hur man ska göra och inte. Man kan 
inte tänka att ”ingen kan tvinga mig till nånting”, ”jag gör som jag vill”. Förstår du. 
Det är ändå ett jobb. Man går dit, sköter sig, sedan hem. Det är bara några timmar. 
Ja, jag tyckte det var barnsligt beteende.  

På frågan om mentorerna skulle ha hanterat situationen annorlunda, ställt hårdare 
krav på delaktighet eller liknande svarar den här deltagaren emellertid att det 
förmodligen inte hade fungerat. Deltagaren säger att mentorerna hanterade både den 
här situationen och sitt uppdrag som helhet på bästa möjliga sätt, men samtidigt 
tycks deltagaren ha upplevt att det här beteendet, och att mentorerna fick lägga 
mycket tid på att försöka hantera liknande situationer, satte gränser för vad hen själv 
kunde få ut av RSG-U.  

Resultat 

De objektivt mätbara resultat som RSG-U resulterade i för deltagarna är att en av 
dem påbörjade en form av lärlingsutbildning via Arbvux, en gick på föräldraledighet 
och en anmäldes som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. För den deltagare som 
avvek i samband med julledigheten är situationen okänd. Om man ser till RSG-U:s 
övergripande syfte är det emellertid ett betydligt bredare spektrum av faktorer som 
kan utgöra relevanta resultat. Det handlar om indikationer på vändpunkter i 
deltagarnas liv. I de två intervjuerna finns en hel del exempel som tyder på att RSG-U 
bidragit till en sådan vändpunkt på olika sätt. Samtliga har erbjudits insatsen utifrån 
målgruppsdefinitionen ”i riskzon för utanförskap och kriminalitet”, så som den 
definitionen tolkas av socialtjänsten i Östra Göteborg. Men deltagarnas 
livssituationer och deras erfarenheter skiljer sig åt. Det handlar också om individer 
med helt olika personligheter, olika intressen och olika förutsättningar. Vad som kan 
indikera en vändpunkt kan därmed också vara helt olika saker. För den deltagare som 
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påbörjade utbildningen via Arbvux var målet ganska konkret redan från början. Hen 
var helt inställd på att få ett jobb och att RSG-U skulle vara en förberedelse för det – 
en period då hen skulle bevisa att hen klarade ett riktigt jobb: 

Jag fick lite mer rutiner….Jag var tvungen att varje dag vakna. Gå dit, göra det jag 
skulle göra. Gå hem. Ja, sköta mig. Sedan nästa dag samma sak. Tills att jag bevisat 
att jag kan jobba ett riktigt jobb.  

Vardagsrutinerna är viktiga i sammanhanget. Den här deltagaren beskriver hur hen 
innan RSG-U inte hade några ”normala” vardagsrutiner och inga direkta planer för 
framtiden. Siktet var inställt på att få ett jobb och kunna försörja sig, men utan 
fullgjord grundskola och ingen gymnasieexamen blev det bara korta inhopp på olika 
svartjobb. Ingen ville erbjuda längre perioder av arbete och definitivt ingen 
anställning. Vid tidpunkten för intervjun hade deltagaren deltagit i en utbildning via 
Arbvux i cirka två månader. Utbildningen gavs på heltid och det var både ett praktiskt 
och ett teoretiskt prov som skulle klaras av för att bli godkänd. I intervjun berättar 
deltagaren att det praktiska provet var avklarat, men att det teoretiska återstod. Hen 
beskriver sin livssituation som ganska tung. Hen är ung, men får ta mycket 
vuxenansvar eftersom hen bor själv och måste sköta hushållet på egen hand, 
samtidigt som hen måste klara utbildningen. Det förutsätter att man har ”normala” 
vardagsrutiner, att man planerar sin tillvaro och att man förstår och kan hantera 
olika samhällsfunktioner. Deltagaren beskriver att hen genom RSG-U lärt sig mycket 
av det som krävs för att klara av att leva på det sättet: 

 …….. jag vet inte hur jag ska förklara, men jag lärde mig mycket, hur jag ska ta hand 
om vissa saker, som jag inte kunde innan…..typ, betala fakturor, ringa till vissa 
ställen… myndigheter heter det. Och såna grejer. Och lösa saker själv också. Förr 
kunde jag inte sånt, för jag gjorde det inte så ofta, men sen när jag började där så 
gjorde jag det. Rutiner också som sagt. Började tänka mycket på att gå upp tidigt, göra 
det ena och det andra. Förr gjorde jag inte det. Jag vaknade, jag gjorde det jag kände 
för. Sen gick jag och la mig och sen nästa dag samma sak. Nu planerar jag mina dagar 
lite mer.  

För en av de andra deltagarna är det mer sociala och emotionella aspekter som står i 
centrum, men också insikten om vad som krävs för att närma sig egen försörjning och 
ett stabilt liv. Hen beskriver det som att RSG-U inneburit ett slags uppvaknade. Hen 
uttrycker det som att ”det är nästan som att min hjärna vaknade upp lite extra”. Den 
tillåtande hållningen, att man fick lov att misslyckas och att mentorerna stod kvar och 
stöttade oavsett vad som hände är den förklaring som den här deltagaren 
återkommer till. Samtidigt finns en insikt om att arbetslivet utanför RSG-U inte ser 
ut på det sättet. Deltagaren betraktar RSG-U som ett viktigt och kanske nödvändigt 
försteg inför ett riktigt jobb eller en insats omfattar samma krav som ett reguljärt 
arbete:  

Och självklart, man kan inte ha det så på ett jobb heller…. Men det här var också 
uppvärmning för ungdomar och jag tyckte vi fick lära oss så mycket. De gav oss 
chanser på chanser och det behöver vissa ungdomar för att kunna förstå ibland, för 
att det ska nå deras hjärnpunkt här inne så måste de få chanser. Det spelar ingen roll 
om de är dumma och inte fattar var de är nånstans, vilka de har omkring sig…..…vi är 
unga, vi ser inte alltid klart på saker och ting. 
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När RSG-U började gå mot sitt slut intensifierades insatserna via Arbvux. Såväl 
mentorerna som ungdomsbehandlarna på UngÖst uttryckte farhågor för att det 
kunde bli ett bakslag för deltagarna om det inte fanns någon meningsfull aktivitet 
direkt i anslutning till avslut. Av de tre deltagare som var kvar i insatsen under våren 
2020 var det som sagt en som hade antagits till en utbildning, en annan skulle vara 
föräldraledig och det var inte aktuellt med vare sig utbildning eller arbete. Den tredje 
deltagaren sökte en del jobb och olika utbildningsalternativ diskuterades, men det 
gav inget resultat, åtminstone inte fram till dess att intervjuerna genomfördes. 
Närvaron i RSG-U sjönk också påtagligt under de sista veckorna av insatsen och i 
intervjun resonerar den här deltagaren kring den oro inför framtiden hen kände, dels 
för ekonomin, men framförallt oro för att tappa vardagsrutinerna, ”normaliteten”, 
och att inte kunna hålla destruktiva sociala relationer på distans.  

………… man började tänka tillbaka till där man var liksom och hur ska jag klara mig 
på min budget och liksom, sysselsättning också. Hur ska jag sysselsätta mig? Det gick 
ju så bra. Jag vaknade på morgon varje dag. Ja la inte så mycket tid på mina vänner, 
på skit som hände på min fritid, förstår du. Utan det var mer, jag var trött efter jobbet 
trots att det inte var så många timmar. Men sen man bara vilade sig, man tänkte inte 
på så mycket annat. Så det rensade hela systemet liksom. Till att fylla på det med 
stress och sånt du vet. Det är mycket som händer så. Det var ändå mest det man 
tänkte på.  

Deltagaren fick också ett återfall under slutfasen av insatsen. Hen beskriver att oron 
för ekonomi och bristen på sysselsättning allmänt utgör en källa till stress och att 
drogerna blir ett sätt att komma undan. Återfallet signalerar ett bakslag och 
deltagaren är medveten om att det utgör ett hinder för att få en meningsfull 
sysselsättning. Hen lägger också ansvaret på sig själv och säger ”…….du vet, jag 
började röka igen, så jag gjorde situationen mycket svårare.” Samtidigt uttrycker hen 
ett slags framtidstro genom att i nästa andetag beskriva sina planer på att framöver 
söka jobb som personlig assistent, att drömjobbet är att bli polis, och att mentorerna 
tipsat om ett nytt projekt som verkar intressant. Vid tidpunkten för intervjun var 
RSG-U avslutat, men mentorerna fortsatte att i någon mån stötta deltagarna 
ytterligare en tid. Tipset om projektet är ett exempel på det och deltagaren säger att 
hen själv inte hade motivation att ta tag i sitt liv just då, men när mentorn hörde av 
sig verkade det ändå intressant. Deltagaren säger också att trots återfallet, trots att 
livet i viss mån återgått till tidigare mönster, så har hen fått erfarenheter som 
genererat en bestående förändring:   

Det har ändrat mig jättemycket. Bara…jag har ändrat det tillbaka lite, men det spelar 
ingen roll, det gör ingen skillnad, för det jag har fått in i min hjärna, det kan inte 
komma ut. Alltså, det som jag har sett och varit med om i RSG-U, det sitter kvar. Och 
det kommer vara med mig alltså…verkligen. 

Utvecklingsområden 

Det sammantagna intrycket är att deltagarna är nöjda med RSG-U och framförallt 
stödet från mentorerna. De uppfattar att insatsen var meningsfull och att den lett 
fram till bestående positiva resultat, men deltagarna ger också förslag på förändring 
när det gäller längden på insatsen. Förslagen går dock i olika riktningar. En av 
deltagarna tycker att insatsen kunde vara kortare, kanske tre månader. Åtminstone 
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hade det varit bra om jobbsökaraktiviteterna hade kommit in i ett tidigare skede. En 
annan tycker istället att det borde vara en längre tid, kanske ett år. Den här 
deltagaren menar att det kan ta sex månader att lära känna varandra, att bli trygg i 
gruppen. Mot bakgrund av den drogproblematik och de återfall som skedde, menar 
deltagaren att det kan ta ett antal månader att komma i ett så pass stabilt läge att 
man kan ta till sig alla de möjligheter som RSG-U erbjuder, och att mentorer, Arbvux 
och potentiella arbetsgivare då också kan få en mer rättvis bild av individen: 

Ett halvår, det är liksom så här, man hinner lära känna varandra, man hinner liksom 
gå tillbaka till sina grejer, komma tillbaka igen. Sen, jag tror efter ett halvår har man 
ett annat tankesätt, en annan syn. Sedan kan man hantera det på ett bättre sätt 
eftersom man aldrig har hanterat det innan. Så det blir sicksack. Då kommer det bli 
bättre. Efter ett halvår så kommer det avrunda sig till ett stabilare skick, förstår du. 
Och då man kan se vad ungdomen är kapabel till. Och de hjälper ju ungdomar till 
visst jobb och då kanske de ser deras egenskaper mycket tydligare när de är i det 
stabila skicket.  

Mentorernas perspektiv 
I det här avsnittet ligger fokus på mentorernas erfarenheter, hur de omsatte sitt 
uppdrag i praktiken, och deras uppfattningar om hur RSG-U som helhet fungerade. 
Inledningsvis redovisas kort mentorernas uppfattningar om deltagarnas utveckling 
under insatsen.  

En viktig utgångspunkt för mentorerna är att bedömningen av i vad mån RSG-U är 
en lyckad insats eller inte måste utgå från andra kriterier än objektivt mätbara 
resultat i termer av arbete eller utbildning. Detta betonas tydligt i intervjun. 
Mentorerna menar att det med tanke på deltagarnas livssituationer och de 
erfarenheter de bär med sig inte är rimligt att förvänta sig att de efter sex månader 
ska vara redo för att ta ett arbete eller påbörja studier. För någon kan det vara 
möjligt, men inte för alla. En av mentorerna säger att: 

För oss handlade det aldrig om att kamma till dem, sminka upp dem och snygga till 
dem så här du vet, och få ett jobb och så efter två veckor och så rasar det ihop. Vi ville 
ju att det här halvåret ska de bära med sig hela livet på nåt sätt. Och även om det inte 
visar sig just nu, så kommer de att om ett år eller kanske två år att ”shit, det är ju det 
det handlar om” på nåt sätt. Att de kan gå tillbaka till det.  

De förväntade resultat som mentorerna lyfter fram i intervjun är istället känsla av 
tillit, att någon bryr sig, ett positivt förhållningssätt till omvärlden, sunda rutiner och 
att bryta sig loss från destruktiva sociala relationer. Den här typen av resultat 
uppnåddes också i olika grad enligt mentorerna. De nämner att de deltagare som 
deltog i behandlingsprogram mot droganvändning lyckades minska eller helt sluta 
med drogerna. Uppfattningen är att deltagarna efter hand blev mer trygga, 
utvecklade ett bättre psykiskt mående, en känsla av delaktighet och mer framtidstro. 
Konkreta uttryck för den utvecklingen är att deltagarna visade på ett mer positivt 
förhållningssätt gentemot andra människor och till vad som kan betraktas som ett 
”vanligt” liv. Exempelvis fanns i början av insatsen mer av negativt prat om 
”samhället”, att det var meningslöst att jobba när man kan ”drifta i orten” och tjäna 
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snabba pengar på att sälja droger, eller att det är meningslöst att jobba för att ”en sån 
som jag” kommer ändå aldrig någonvart i livet.  

Här menar mentorerna att det efter hand skedde en tydlig attitydförändring och en 
utveckling mot både mer självrespekt och respekt mot andra. Att hålla deltagarna 
ifrån användandet av droger var en viktig del i den processen. Kampen mot drogerna 
var svår för deltagarna och det blev en del återfall. Deltagarna kunde inte straffa ut 
sig genom avvikelser från principen om drogfrihet, men de fick inte vara närvarande i 
verksamheten om de var påverkade. Men drogernas effekter på individens sätt att 
vara består längre än den tid som substansen verkar. Mentorerna uppfattade att 
deltagarnas attityder och förhållningssätt vreds tillbaka i en mer destruktiv riktning 
under en tid efter återfallen. De beskriver det som att deltagarna blev 
”personlighetsförändrade” och att det var något som mentorerna fick hantera under 
insatsens gång.  

Kampen mot drogerna var slitsam, både för deltagare och mentorer, men det är en 
annan utmaning som mentorerna uppehåller sig mer vid. Det handlar om svårigheten 
att vända deltagarnas bristande självförtroende och att skapa framtidstro. 
Mentorerna menar att den negativa attityd som deltagarna bar med sig inledningsvis 
bottnar i en uppgivenhet, en föreställning om att vara utestängda från ett normalt liv. 
Med många svåra livserfarenheter i bagaget, utan utbildning och utan tidigare 
arbetslivserfarenhet tror man sig inte ha en chans att få ett vettigt jobb, inga pengar 
och inget liv. Att övertyga deltagarna om att det finns en ljusning, att man kan lägga 
dåliga erfarenheter bakom sig och att alla inte måste plugga, är en utmaning som 
mentorerna brottades med. Men utifrån den positiva utveckling som man uppfattade 
hos deltagarna uttrycker mentorerna ändå en förhoppning om att man lyckades 
komma en bit på vägen.  

Mentorskap som metod i RSG-U 

Mentorskapet i RSG-U bygger inte på något särskilt koncept, någon uttalad metod 
eller liknande. Det är mentorernas personliga bemötande och förhållningssätt 
gentemot deltagarna som utgör ”metoden”. Mentorerna själva beskriver det som att 
de utgått från ambitionen att skapa en tillitsfull och trygg relation, men också att 
sätta gränser och visa på vad som krävs för att exempelvis kunna få och behålla ett 
arbete. I Intervjun återkommer mentorerna flera gånger till att mentorskapet innebär 
en balansgång mellan att vara kompis och att vara chef – en bitvis svår balansgång, 
inte minst eftersom det hos deltagarna finns en känslighet för auktoritärt bemötande. 
Det krävs ett stort mått av lyhördhet för att det förtroende som byggts upp inte ska 
raseras.  

…att man vill ju inte blir för kompis, men man vill ju ändå vara kompis, men ändå på 
något sätt vara chef också, att det finns olika förhållningsregler. Och när vi är så nära 
dem varenda dag, och liksom vill komma in på djupet, så kände vi att vi får inte vara 
för auktoritära. Och den gränsen är väldigt svår, det är svårt att veta hur nära man 
kan vara utan att bli för bra kompis.  

Mentorerna beskriver att auktoritära utspel och att peka med hela handen kan göra 
att man ”tappar” deltagarna. Antingen att de inte dyker upp nästa dag eller att de går 
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i försvarsställning. Mentorerna själva tillämpade inte något auktoritärt 
förhållningssätt, men risken med den typen av bemötande märktes bland annat när 
man bjöd in externa personer för föreläsningar eller andra aktiviteter. I vissa fall 
fungerade det bra, men inte i andra. Som mentorerna uppfattar det handlade det inte 
om att innehållet i aktiviteten eller föreläsningen varit ointressant, utan om 
föreläsarnas personlighet och bemötande.  

Ja, och det är ju sånt de har varit med och stött på hela tiden. De har ju stött på det. 
Om det har varit hemma, till exempel om det är nån som haft väldigt mycket våld i 
hemmet, då har man växt upp med det. Det är nån som bara sagt nej och sen har man 
bara fått en smäll på käften. Det vill man ju inte ha. Man är trött på det. Man vill ha 
nåt nytt, nån som bryr sig, en chans…på nåt sätt. Så det blir helt fel. 

Vikten av att hitta rätt i den här balansgången illustreras också av det samarbete man 
hade med polisen. Bland deltagarna fanns en tydlig misstänksamhet mot polisen 
generellt. Till projektet knöts en polisman som deltagarna fick träffa för att berätta 
hur de upplever polisens agerande, hur de blir bemötta av polisen. Mentorerna 
beskriver att deltagarna inledningsvis var arga och trissade upp varandra i sin ilska. 
Polisen lät dem hållas, hyssjade ingen, utan lät dem tala. Han förklarade hur polisen 
arbetar och bekräftade också deltagarna i att deras beskrivningar innehöll exempel på 
ett bemötande från polisernas sida som inte är acceptabelt. I samband med den så 
kallade blåljusdagen stötte RSG-U-gruppen ihop med polisen och deltagarna visade 
tydligt att de kände respekt för polismannen. Mentorerna menar att det sätt som 
polisen bemötte deltagarna på vid första träffen var helt avgörande:  

Det märktes så tydligt på det där första mötet, när de fick spy ut allting. Varför gör 
polisen så här och varför stoppas alltid vi och allt så där. Och efteråt när han hade 
lyssnat och behållit lugnet och sagt att har de gjort så där så har de gjort fel. Jag ska 
kolla upp det och då ska de cheferna få veta det. Och efter det när vi pratade i gruppen 
sa de ”han lyssnade, vi fick säga våra grejer”. Och nästa gång när vi träffades, då 
berättade han att ”jag tog upp det här med min högsta chef, att det här händer och 
han sa att så här får det inte gå till, vi måste jobba bättre.”. Då blev det så här att ”han 
är ju as-skön, han hörde på oss”.  

För att etablera och vidmakthålla den tillitsfulla relationen blev det viktigt för 
mentorerna att inte falla in i ett auktoritärt förhållningssätt. På så sätt fick 
kompisskapet väga tyngre jämfört med chefskapet. Samtidigt säger mentorerna att de 
inte väjde för svåra situationer. Strategin var snarare att lägga grunden för en tillit 
som bär för att kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Mentorerna berättar 
att det uppstod en del tuffa situationer. Mentorerna vill inte kalla det regelrätta 
konflikter, men det uppstod laddade situationer av olika omfattning och djup, både 
mellan deltagare, mellan deltagare och de personer inom socialtjänsten som 
deltagarna fortsatt hade kontakt med, och även mellan deltagare och mentorer. Alla 
situationer löstes inte på ett optimalt sätt, men man löste det mesta. Mentorerna 
beskriver att deras strategi var att lyssna in, försöka förstå, men också försöka få 
deltagaren att förstå situationen ur ”motpartens” perspektiv. En av mentorerna 
berättar om ett tillfälle där en av deltagarna upplevde sig illa behandlad och 
reagerade starkt mot en personal inom socialtjänsten: 

Och vi stöttade, sa att vi förstår, men man kanske kan göra det på ett annat sätt. Man 
kan göra på det här sättet. Det blir schystare. Och när X (deltagaren) fick känna att vi 
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förstod så blev det att, ja de förstår, de hör vad jag säger. Det är inte bara nån som 
säger ”va fan gör du”. Och X blev lugnare då. Vi åkte iväg till ett café och så satt vi där, 
bara vi tre, och det blev ett jättebra snack…. Och vi pratade också om en situation när 
X hade gjort en grej mot en av oss, som vi hade förlåtit, för alla kan göra fel.  

Att lyssna in och förstå, men också att ge återkopplingar som sätter deltagarens 
reaktioner i ett vidare perspektiv, kan beskrivas som ett framträdande inslag i det 
mentorskap som utövades inom RSG-U 2019/2020. Ambitionen var att visa på 
alternativa sätt att förhålla sig, att se mer positivt både på sig själv och på andra. För 
att kunna utöva detta mentorskap blev det avgörande att bygga tillit och trygga 
relationer, menar mentorerna. Mentorerna beskriver att det var en ganska hård 
attityd i gruppen inledningsvis och även stundtals under insatsens gång, men att den 
hårda attityden mildrades och skalades av efter hand. Framförallt blev deltagarnas 
attityd gentemot mentorerna allt mjukare, men det spillde också över till andra 
sammanhang. Mentorerna berättar att en del personal inom socialtjänsten 
återkopplade till dem med olika exempel på en positiv utveckling i form av ett mer 
respektfullt bemötande. Någon sa ”hur har ni gjort?”. Mentorerna säger att de 
egentligen inte gjorde något särskilt, men framhåller vikten av att de fick mycket tid 
tillsammans med deltagarna – att man stod kvar oavsett vad som hände och att man 
trodde på dem: 

Vi har bara fått väldigt mycket tid med hen, liksom varje dag. Plus att vi alltid stod 
och väntade på hen. X visste att det fanns människor som förväntade sig att hen 
skulle göra bra. Hen hade något att leva upp till. Hela den grejen gjorde att X mådde 
bra. Och det har visat sig att innan så har hen nog aldrig haft nåt sånt här som varit 
långvarigt, där nån har stått för det där.  

Upplevelsen av mentorsuppdraget 

Mentorerna förmedlar en ganska entydigt positiv bild av sina erfarenheter. Det 
betyder inte att uppdraget var enkelt eller att det inte tog på krafterna. Det som 
upplevdes tungt var framförallt vetskapen om deltagarna livssituation, alla 
svårigheter de hade och alla negativa erfarenheter de bar med sig. Men den 
erfarenhet som mentorerna framförallt uppehåller sig vid är att de upplevde 
uppdraget som inspirerande. Båda säger att de gärna skulle göra om det, att de 
känner att de har mer att ge, att de vill utveckla och förbättra RSG-U och ge chansen 
till fler unga vuxna att ta del av insatsen: 

Jag känner mig hungrig. Jag är liksom…shit, jag vill ha mer, jag vill mer, jag kan mer. 
Vi kan hjälpa fler. Fler ska få den här chansen. Så känner jag. Det här är bara toppen 
på ett isberg. Nej, så det här har bara skapat nånting. 

Mötet med deltagarna, att få lära känna dem, se dem utvecklas är det som gjorde att 
mentorsuppdraget kändes både meningsfullt och roligt. En viktig förutsättning var 
samarbetet mellan mentorerna. Båda beskriver det som att de hade en gemensam 
utgångspunkt och ett likartat förhållningssätt utan att de kände varandra innan och 
utan att det fanns något formulerat i skrift eller liknande. De två mentorerna fann 
varandra ganska direkt och kände omgående att de kunde samarbeta på ett bra sätt. 
De menar att deras ömsesidiga förtroende för varandra sannolikt var en viktig 
förutsättning för det trygga klimat som utvecklades i gruppen.  
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Friheten att utforma insatsens innehåll efter egen övertygelse beskrivs också som en 
viktig förutsättning. Mentorerna fick möjlighet att prova sig fram istället för att följa 
en färdig mall eller göra som någon annan bestämt. Friheten gav också en känsla av 
att ledningen inom RSG litade på dem, både ledningen högre upp i organisationen 
och på arbetsplatsen. Budskapet från närmaste cheferna var ”behöver ni oss så säg 
till”. Det finns också exempel på situationer när stödet från närmaste chef behövdes 
och då fick man det till hundra procent, menar mentorerna. Ett exempel som tas upp 
gäller den svåra balansgången mellan kompisskap och chefskap. Även om 
mentorerna menar att de inte väjde för konflikter kände de ibland behov av stöd för 
att sätta gränser. En av mentorerna berättar om ett tillfälle ett par månader in i 
projektet.  

Då hade det kanske gått två eller tre månader. Vi måste ta tag i det igen. Det här med 
tiderna. Att man kommer inte 20 minuter för sent eller en halvtimma för sent varje 
dag. Lite såna grejer som dök upp. Om man är sjuk måste man ringa innan. Vi blev 
lite för bra vänner med dem där. Och då frågade vi stationschefen att skulle du kunna 
komma in som den stora chefen. Självklart! Vi tar ett möte. Och då kom chefen in där. 
Han hade ett block och en penna, han hade sin skjorta och sin slips. Och då blev det 
lite annorlunda. 

Mentorerna framhåller också att kontakten med ungdomsbehandlarna på UngÖst var 
ett betydelsefullt stöd. Mentorerna träffade ungdomsbehandlarna varje vecka för 
avstämning. Ungdomsbehandlarna hade haft kontakt med deltagarna sedan en 
längre tid och med hjälp av deras kunskaper kunde mentorerna reda ut händelser, 
reaktioner eller beteenden hos deltagarna som de inte förstod, men som 
ungdomsbehandlarna kunde ge en förklaring till. Den täta kontakten med UngÖst 
gav också känslan av delat ansvar – att allt inte vilade på mentorernas axlar.  

Utvecklingsområden 

Mentorerna ger som sagt en mycket positiv bild av RSG-U och sina erfarenheter som 
mentorer, men de har också en rad olika förslag på hur insatsen skulle kunna 
förbättras. Mer av individanpassning är ett exempel. I RSG-U 2019/2020 följdes 
deltagargruppen åt och de aktiviteter som planerades genomfördes huvudsakligen 
gemensamt. Här menar mentorerna att det i flera fall hade varit bättre att dela på 
gruppen för att möta deltagarnas olika behov och önskemål. Framförallt 
arbetsmarknadsinriktade insatser som studiebesök på arbetsplatser och olika 
stödinsatser från Arbvux är exempel på aktiviteter som inte var lika relevanta för alla 
vid samma tidpunkt.  

Mentorerna har också funderingar kring möjligheten för deltagarna att praktisera i 
andra verksamheter, att en deltagare som är redo för det ska kunna testa en 
praktikplats eller kanske en timanställning under tiden som RSG-U pågår. Då har 
deltagaren ett tryggt sammanhang att falla tillbaka på om det inte funkar. Det skulle 
bli en mer stegvis och successiv process som sannolikt skulle vara gynnsam.  

Att hålla hårdare på vissa principer är ett annat förslag. Exempel som nämns är att 
deltagarna ska ha på sig stationskläder och att sen ankomst måste få någon form av 
konsekvens. Det här är principer som egentligen fanns med i RSG-U 2019/2020, men 
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som man släppte på ganska tidigt. Skälet var främst att motivationen att delta i 
insatsen skiftade mellan deltagarna i början och när närvaron började bli mer stabil 
ville mentorerna inte ta strid om stationskläder och sena ankomster eftersom man 
befarade att deltagarna skulle dra sig undan. Man fick också lägga mycket fokus på 
att få gruppen att fungera socialt. I efterhand menar mentorerna att man trots allt 
borde ha hållit på de här principerna. Just när det gäller sena ankomster blev det en 
del diskussioner i gruppen om orättvisan i att den som alltid kommer i tid och den 
som ofta kommer för sent fick samma lön. Mentorerna instämmer i den kritiken och 
menar också att det är viktigt för deltagarna att sena ankomster får konsekvenser, att 
det är ett lärande i det som är viktigt inför kommande arbetsliv.  

En tydligare ram för innehållet är ett annat förbättringsområde. Upplägget i den 
aktuella omgången blev ganska splittrat. Man tog in en rad olika föreläsare, gjorde 
studiebesök, hade egna aktiviteter. Innehållet var ofta intressant, men det hängde 
inte ihop och bildade en helhet. Ett mer strukturerat upplägg skulle vara gynnsamt. 
Här menar mentorerna också att det är önskvärt att involvera Räddningstjänstens 
övriga personal i större utsträckning. Erfarenheten är att det fanns något av en 
barriär mellan RSG-U och ordinarie verksamhet/brandmännen. Insatsen hade sin 
hemvist på brandstationerna i Angered, men deltagarna och mentorerna höll sig 
ganska mycket för sig själva. Mentorerna uppfattar inte att det fanns någon motvilja 
från kollegorna på brandstationen, det bara föll sig så, men det är något man skulle 
vilja ändra på om insatsen blir av fler gånger. Konkreta förslag på hur det skulle 
kunna ske är att ett arbetslag får lägga upp en övning med deltagarna, att arbetslaget 
får en dag med dem och får visa hur det går till. Kanske också ha en social aktivitet 
tillsammans för att bygga en kontakt. 

Slutligen lyfter mentorerna fram det faktum att fritiden och privata sociala 
sammanhang är en del av deltagarnas liv som har en stark inverkan på möjligheten 
att bryta negativa livsmönster och förhållningssätt, men att det är en del av deras liv 
som RSG-U har svårt att komma åt. Det finns många riskfaktorer i deltagarnas 
sociala sammanhang och för att åstadkomma en stabil förändring är det är viktigt att 
bryta sig loss ur dem. Men då måste det också finnas alternativ, menar mentorerna. 
Det måste finnas tillgång till andra sammanhang, med andra människor och andra 
intressen. De positiva förhållningssätt och livsmönster som kan utvecklas genom 
RSG-U är sköra och kan lätt brytas så snart deltagarna inte är i verksamheten eller 
har direkt kontakt med mentorerna. Det visade sig bland annat genom att 
deltagarnas återfall i droganvändning i huvudsak inträffade i anslutning till längre 
ledigheter. Det var också i samband med juluppehållet som en av deltagarna avvek 
och inte kom tillbaka. Oron för, och vetskapen om, de starka negativa krafter som 
finns i deltagarnas sociala sammanhang är en bidragande orsak till att mentorerna 
valde att vara tillgängliga för deltagarna även utanför arbetstid. De valde också att 
vara tillgängliga under en tid efter att RSG-U avslutats. Den här ”utfasningen” fanns 
inte med i planeringen från början, men mentorerna uppfattar att den blev 
nödvändig för att deltagarna inte tvärt skulle bli av med de stabiliserande strukturer 
som RSG-U bidrog med.  
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De samverkande parternas perspektiv 
För att dra slutsatser kring RSG-U:s potential att fylla sitt syfte, vilka eventuella 
behov av revideringar som finns, behöver alla involverade parters perspektiv lyftas 
fram. Utöver deltagare och mentorer handlar det om en rad andra funktioner eller 
personer som varit mer eller mindre direkt involverade i insatsen. Det handlar om 
ungdomsbehandlare och chefer inom UngÖst, socialsekreterare och chefer inom 
Vuxenenheten och Ekonomiskt bistånd, SDF Östra Göteborg, en boendestödjare, 
samt projektledaren inom Arbvux. Några av dessa personer ingick också i den 
arbetsgrupp som träffades varje månad för att stämma av och hantera olika frågor 
som uppstod efter hand.  

Intervjuer med de samverkande parterna ger en relativt samstämmig bild, en bild 
som domineras av uppfattningen att RSG-U är en till stora delar välfungerande och 
välbehövlig insats men att det också finns en del som kan utvecklas. Intervjuerna 
kretsade i hög grad kring olika utvecklingsområden, vilket också avspeglar sig i 
redogörelsen. Det här ska inte tolkas som att de mer kritiska synpunkterna överväger, 
den sammanvägda bilden av RSG-U är som sagt positiv. Slagsidan mot olika 
utvecklingsområden är mer en konsekvens av att utvärderingens uppdrag delvis 
innebär att komma med konstruktiva förslag på hur insatsen kan förbättras. Innan 
utvecklingsområdena redovisas redogörs för den mer övergripande uppfattningen om 
RSG-U, varför de samverkande parterna uppfattar att insatsen behövs, vad i insatsen 
som i så fall uppfattas som verksamt och vilka resultat man menar att insatsen har 
bidragit till. 

Varför behövs RSG-U? 

Den gemensamma uppfattningen är att det finns ett stort behov av en insats som 
RSG-U eftersom det saknas relevanta insatser riktade till den aktuella målgruppen. 
De unga vuxna som ingår i målgruppen behöver dels en insats som bidrar till en 
meningsfull tillvaro för stunden, dels en insats som bidrar till ökade chanser att på 
sikt kunna försörja sig själva. Det finns ett stort utbud av arbetsmarknadsinsatser 
riktade till unga som saknar fullgjord grund- eller gymnasieutbildning och som inte 
har någon tidigare arbetslivserfarenhet, inte minst via Arbvux, men det finns en rad 
villkor som gör att den aktuella målgruppen inte har tillgång till utbudet. Kravet på 
drogfrihet är det tydligaste exemplet. En av ungdomsbehandlarna på UngÖst säger 
att ”så fort det finns missbruk så stängs alla dörrar”. Andra villkor handlar om att 
arbetsgivare förväntar sig att individen ska passa tider och allmänt anpassa sig till 
givna regler och strukturer. Ungdomsbehandlarna försöker visserligen ordna praktik 
till sina deltagare, men säger också att de är måna om att inte ”bränna” upparbetade 
arbetsgivarkontakter och av de skälet är de försiktiga med att ordna praktik för 
personer där det finns alltför mycket osäkerheter. För att vara aktuellt för Arbvux 
utbud måste individen dessutom vara relativt självgående och så pass motiverade att 
de söker till insatserna på egen hand. Den målgrupp som RSG-U riktar sig till är inte 
riktigt där, menar projektledaren, men med stödet från mentorerna kan de nå dit. 
RSG-U blir ett slags försteg som gör att de i nästa steg kan ta till sig det ordinarie 
utbudet av insatser menar projektledaren.  
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Ovanstående resonemang tyder på att en mer tillåtande hållning, både när det gäller 
drogproblematik och anpassning till de regler och strukturer som normalt sett gäller 
på en arbetsplats, är avgörande för att den aktuella målgruppen ska få tillgång till en 
meningsfull insats. Centralt är också det omfattande stödet som mentorerna bidrar 
med. Mot bakgrund av deltagarnas förutsättningar menar intervjupersonerna att det 
behövs ett nära stöd som både omfattar praktiska och sociala aspekter. Insatser av 
det slaget finns inte inom Arbvux ordinarie utbud. Den insats som ligger närmast är 
arbetsträning med handledare, men projektledaren på Arbvux påpekar att skillnaden 
är stor och att det fortfarande är en insats som förutsätter att deltagaren både är 
drogfri och klarar att anpassa sig till arbetsplatsens regler och strukturer.  

Vilka inslag uppfattas som verksamma? 

De inslag i insatsen som nämns ovan handlar om ”tillträdesvillkoren” - att villkoren 
för att få delta är anpassade efter målgruppens förutsättningar. I övrigt tar 
samverkansparterna upp ett antal mer innehållsmässiga och strukturella aspekter 
som de uppfattar som gynnsamma. Helhetsperspektivet betonas. Vanligtvis erbjuds 
insatser stegvis, exempelvis först ett behandlingsprogram mot droganvändning, 
sedan en jobbsökarkurs, sedan en praktikplats. Via RSG-U erbjöds istället ett paket 
av insatser samtidigt och anpassat efter deltagarnas behov.  

Samverkansstrukturen – att alla relevanta parter fanns med i samarbetet – beskrivs 
som en viktig förutsättning i det sammanhanget. Likaså att det fanns en arbetsgrupp 
med representanter från de olika samverkansparterna som träffades regelbundet och 
som snabbt kunde lösa alla praktiska frågor som dök upp.   

Att deltagarna fick ett ”riktigt jobb” är ett annat viktigt inslag. Begreppet ”riktigt 
jobb” syftar inte på arbetsuppgifterna, utan primärt på anställningsförhållandena, det 
vill säga att deltagarna var anställda av RSG, att de fick en lön, och att lönen 
betalades ut av RSG. Det uppfattas ha betydelse för deltagarnas motivation att 
medverka. Det uppfattas också ha bidragit till en mer positiv självbild och identitet. 
Betydelsen av den specifika arbetsplatsen lyfts också fram. Att bli insläppt i den typen 
av miljö signalerar ett visst förtroende. Att Räddningstjänsten och brandmannayrket 
har en viss status i samhället uppfattas också ha viss betydelse.  

De låga trösklarna och att ungdomarna inte kunde straffa ut sig, vare sig på grund av 
droganvändning eller andra ”oönskade beteenden”, beskrivs som en avgörande 
förutsättning. Men uppfattningen är också att det var viktigt att det ställdes ”vanliga” 
förväntningar på ungdomarna, som att man ska komma i tid, att man ska vara på 
arbetsplatsen, respektera sina kollegor och liknande. Någon beskriver det som en 
”fjädringsmekanism” som innebar att om man inte kom en dag så blev man inte 
utkastad, utan det fanns möjlighet att misslyckas och börja om. Det gjorde att 
deltagarna både fick tillträde till och kunde fullfölja insatsen – att de fick möjlighet 
att lyckas.  

Samverkansparternas gemensamma uppfattning är också att mentorerna har en stor 
betydelse, men hur mentorskapet utövades i praktiken tycks de samverkande 
parterna inte ha någon tydlig uppfattning om. Frånsett projektledaren från Arbvux 
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ger alla intervjupersoner en ganska oklar bild av såväl insatsens mer konkreta 
innehåll (aktiviteterna), som mentorskapets karaktär. Mentorernas funktion beskrivs 
som att vara trygga personer som står kvar och finns där oavsett vad som händer. 
Behov hos målgruppen som mentorerna behöver möta är att bli sedda, att få känna 
sig betydelsefulla, att det finns någon som bryr sig och som ingjuter hopp. 
Intervjupersonerna tycks också uppfatta att mentorerna lyckades möta dessa behov.  

Tilliten i relationen mellan deltagarna och mentorerna beskrivs som en viktig 
förutsättning och uppfattning tycks vara att den tilliten fanns. Några av 
intervjupersonerna kunde också ge mer konkreta uttryck för den uppfattningen, 
exempelvis att man via mentorerna fick en fördjupade kunskap om ungdomarnas 
situation, att tidigare okända problem och behov kunde synliggöras och att andra 
funktioner i samverkanskonstellationen då kunde kopplas in för utökat stöd utifrån 
sina kompetenser. När det gäller mentorernas roll och förutsättningarna för att 
etablera en tillitsfull relation resonerar intervjupersonerna kring betydelsen av de två 
mentorernas personliga egenskaper, men också mer allmänt kring vikten av att 
mentorerna är ”vanliga människor” och inte någon från socialtjänsten.   

Resultat 

Av de fyra ursprungliga deltagarna var det en som gick vidare till arbete eller studier 
efter insatsens slut. Men i intervjuerna med samverkansparterna var det främst 
andra resultat som lyftes fram – resultat som uppfattas indikera ett slags vändpunkt. 
Det handlar bland annat om aktiviteter som deltagarna medverkade i, exempelvis att 
de självständigt sökte arbete eller utbildning. Flera av samverkansparterna menar att 
det mot bakgrund av deltagarnas tidigare liv och erfarenheter är ett gott resultat att 
de på egen hand letade upp arbete eller utbildningar de kunde tänka sig och att de 
med viss hjälp från Arbvux och mentorerna också sökte dessa jobb eller utbildningar. 
Likaså beskrivs det som ett gott resultat att deltagarna medverkade i åtgärdsprogram 
mot droganvändning och att de under långa perioder var drogfria. Men det kanske 
viktigaste resultatet är de tecken på positiva förändringar avseende förhållningssätt 
och mående som flera av samverkansparterna uppfattat. De menar att förändringen 
märktes i deltagarnas sätt att prata om sina liv. Någon beskriver hur en deltagare 
talade om RSG-U som ”jobbet” och personerna där som ”arbetskamrater”. En av de 
personer inom socialtjänsten som följt en av deltagarna under en längre tid menar 
också att den positiva förändringen märktes i hur deltagaren pratade om RSG-U.  

Alltså X var ju jättestolt, visade bilder, berättade vad de hade gjort. X sa ju själv vid 
flertal tillfällen att det här fick hen att få en rutin som hen gillade, att hen mådde 
mycket bättre av att ha den fasta rutinen. Och också det här att känna att man är 
saknad om man inte kommer. Och X hade väldigt bra närvaro.  

Flera intervjupersoner vittnar också om att den här deltagarens livsmönster och 
vanor förändrades. Innan RSG-U var det exempelvis svårt för boendepersonal att 
väcka deltagaren på morgonen, att få hen att passa tider. Möten med 
ungdomsbehandlaren bokades ofta av och deltagaren var ofta irriterad och arg. 
Under RSG-U ändrades detta successivt. Deltagaren gick självmant upp, blev bättre 
på att passa tider och hörde av sig om hen blev sen. 
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Ett annat exempel på positiva resultat är att deltagarna visade tecken på ökad 
motivation, vilja till förändring och också förmåga att agera i enlighet med den viljan. 
En av deltagarna bad exempelvis socialtjänsten att lägga in beslut om att hen skulle 
fortsätta med regelbundna drogtester även efter RSG-U. Socialtjänsten fick också 
information om att deltagaren nyttjade den möjligheten.  

Utvecklingsområden 

Redovisningen av utvecklingsområden är en sammanvägning av de huvudsakliga 
punkter som framkom i intervjuer med samverkansparterna. Alla nyanser och 
olikheter i uppfattningarna synliggörs inte, men utvärderingens uppdrag är att rikta 
särskild uppmärksamhet mot deltagarnas och mentorernas erfarenheter, vilket gör 
att samverkansparternas perspektiv i viss mån får stå tillbaka. Med det förbehållet 
kan utvecklingsområdena sammanfattas i fyra teman. 

Att det vore gynnsamt med en gemensamt framtagen och nedtecknad struktur som 
alla kunde förhålla sig till lyfts av flera samverkansparter. Mentorerna skulle 
fortfarande ges stort utrymme att utforma insatsen, men det skulle behövas ett 
ramverk som utgångspunkt för dialog och uppföljning. Här skulle det exempelvis 
finnas beskrivningar av de samverkande parternas respektive roller och ansvar, 
principer för hur sena ankomster och annan frånvaro hanteras, eller vad som ska ske 
om en deltagare kommer drogpåverkad till arbetsplatsen. Ramverket skulle också 
kunna innehålla en grov planering av innehållet. Ett konkret förslag som förs fram är 
att man skulle kunna arbeta med veckoplanering och att återkoppling kring denna 
skulle ske i arbetsgruppen. En rutinmässig återkoppling i arbetsgruppen skulle dels 
innebära kontinuerlig uppföljning och möjlighet till diskussion kring behov av 
anpassning och revidering, dels skulle insatsen bli mer transparent. De samverkande 
parterna uttrycker stor tilltro till mentorerna, men också en önskan om större insyn 
och delaktighet i genomförandet av insatsen.   

Ett angränsande utvecklingsområde är att behovet av en struktur som säkerställer att 
det finns relevanta aktiviteter som hakar i när RSG-U avslutas. Flera intervjupersoner 
betonar vikten av att det finns en kedja av insatser så att individen inte hamnar i ett 
glapp. Här resoneras också kring goda möjligheter att skapa denna kedja, men också 
att en rad praktiska detaljer behöver vara på plats för att deltagarna ska få tillgång till 
insatser via exempelvis Arbetsförmedlingen eller Arbvux. I det här sammanhanget 
menar några att man också behöver fundera över när på året insatsen ges. 
Övergången till arbete skulle exempelvis kunna underlättas om RSG-U avslutades i 
anslutning till sommaren, då det finns möjlighet att matcha deltagarna till 
sommarjobb. Intervjupersonerna är eniga om att det är förödande för deltagarna om 
det blir för stora glapp, givetvis förutsatt att det är välfungerande insatser som 
erbjuds, men med mer planering och framförhållning finns möjlighet att länka 
samman RSG-U med andra insatser.  

Att mentorerna är ”vanliga” medarbetare inom Räddningstjänsten och inte personal 
inom socialtjänsten framhålls som en framgångsfaktor, inte minst i termer av 
förutsättning för att kunna etablera den så viktiga tillitsfulla relationen. Samtidigt 
menade flera av samverkansparterna att det kan uppstå situationer som är svåra att 
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hantera för personer som inte har formell ”behandlarkompetens”. 
Intervjupersonerna uttryckte stort förtroende för mentorerna, men också en oro för 
att uppdraget kan innebära en alltför hög emotionell belastning. En tydligare 
involvering av funktioner med behandlarkompetens skulle avlasta mentorerna, 
menar man. Men samtidigt måste mentorsrelationen värnas. En konkret idé som 
framförs är att en ungdomsbehandlare skulle vara på plats i verksamheten/på 
arbetsplatsen i någon utsträckning. Det skulle dels vara ett stöd för mentorerna och 
ungdomarna, dels bidra till att mentorer och ungdomsbehandlare fick gemensamma 
erfarenheter och en gemensam bild av insatsen. Uppfattningen är att det skulle ge en 
bra grund för konstruktiva diskussioner i arbetsgruppen.  

Att medverkan i RSG-U innebar ett ”riktigt jobb” med lön framhölls som 
betydelsefullt, både för deltagarnas motivation, självkänsla och den mer positiva 
identitet som deltagarna utvecklade enligt samverkansparterna. Samtidigt är lönen 
ett av de inslag som genererade mest diskussioner i arbetsgruppen. Diskussionerna 
handlade dels om konsekvenser av mer rättslig karaktär. Flera intervjupersoner 
beskriver hur RSG-U drog igång snabbt och att alla ekonomiska frågor inte var riktigt 
klargjorda. När deltagarna får lön istället för försörjningsstöd påverkas exempelvis 
hur deras kostnader för boende och annat bistånd hanteras. I och med att RSG 
betalade ut lönen hade socialtjänsten inte hand om deltagarnas hela ekonomiska 
situation. Inför projektstart hade man inte benat ut alla eventuella konsekvenser av 
det här slaget och de oklarheter som uppdagades efter hand tog tid att reda i och 
genererade en del merarbete för de samverkande parterna. Det här är lärdomar som 
man tar med sig inför en eventuell ny omgång av RSG-U. En annan konsekvens av att 
deltagarna fick lön istället för försörjningsstöd är att de fick en betydligt högre 
summa pengar att hantera än de var vana vid. Även om de fick den lägsta avtalsenliga 
lönen blev skillnaden jämfört med försörjningsstödet stor. Ingen av deltagarna hade 
erfarenhet av att hantera den här typen av inkomst och i några fall tog lönen slut 
innan alla räkningar och liknande var betalda. Här menar samverkansparterna att 
det behöver kopplas på stöd i hanteringen av privatekonomi. 
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Analys 
I det här avsnittet sätts utvärderingens resultat i relation till studiens teoretiska 
ramverk. Syftet är att analysera och tolka de resultat som presenterats. Men 
inledningsvis ska några ord sägas om målgruppsdefinitionen ”i riskzon för 
utanförskap och kriminalitet”. Begreppet utanförskap diskuteras i ett av rapportens 
inledande avsnitt, men det görs ingen analys av hur begreppet används och förstås i 
RSG-U 2019/2020. Urvalet av deltagare gjordes av ungdomsbehandlarna i UngÖst, 
men det fanns inga uttalade urvalskriterier som omfattade ”i riskzon för utanförskap 
och kriminalitet”.  

I intervjuer med ungdomsbehandlarna och övriga intervjupersoner kopplade till 
UngÖst resoneras en del kring definitionen och ett antal erfarenheter och livsvillkor 
lyfts fram i det sammanhanget. Här menar man att i stort sett alla ungdomar som 
kommer till UngÖst bär med sig en uppväxt präglad av otrygghet och avsaknad av 
stabila vuxna, ofullständig skolgång och ingen arbetslivserfarenhet. Denna 
kombination av negativa förutsättningar kan sägas vara en minsta gemensam 
nämnare. Utöver det finns i olika grad erfarenhet av flykt, fysiskt och psykiskt våld i 
nära relationer, familjehemsplaceringar eller placering i HVB- eller SIS-hem, psykisk 
ohälsa och neuropsykiatriska diagnoser, droganvändning och kriminalitet. Det här är 
erfarenheter och livsvillkor som intervjupersonerna menar innebär att man befinner 
sig i riskzon för utanförskap och kriminalitet.  

Den problematik som RSG-U avser att bemöta är den uppgivenhet och brist på 
framtidstro som människor i den här typen av livssituation kan uppleva och som i 
linje med forskning om det beskurna medborgarskapet kan innebära en avsaknad av 
reell tillgång till sociala rättigheter (Ekholm 2018). Målet med RSG-U är att 
deltagarna ska komma till en vändpunkt där de känner motivation och vilja att delta i 
samhällslivet inom ramen för majoritetssamhället och dess normer, liksom tilltro till 
sin egen förmåga att inom dessa ramar skapa ett liv de vill leva. Frågan är om man 
kan säga att RSG-U bidrog till en sådan vändpunkt för de fyra unga vuxna som deltog 
i insatsen. 

Bidrar RSG-U till en vändpunkt? 
När det gäller den deltagare som avvek i samband med julledigheten går det inte att 
göra någon bedömning – ingen av de personer som intervjuades i studien hade någon 
kontakt med den här personen och det fanns ingen information om var eller under 
vilka omständigheter hen levde nu. Att hen avvek kan i sig tolkas som att RSG-U inte 
bidrog till en vändpunkt i positiv riktning. Det är möjligt att de erfarenheter som 
gjordes under hösten 2019 var gynnsamma i något avseende, men det går som sagt 
inte att bedöma. När det gäller de tre deltagare som fullföljde insatsen skiljer sig det 
empiriska underlaget åt. Det var bara två av dessa deltagare som kände sig bekväma 
med att låta sig intervjuas och bedömningsunderlaget är därmed betydligt mer 
omfattande för dessa två jämfört med den tredje deltagaren. Analysen baseras alltså i 
huvudsak på två personers erfarenheter och uppfattningar.  
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Baserat på det insamlade materialet kan utvärderingen sägas ge stöd för att RSG-U 
har potential att bidra till den vändpunkt som insatsen syftar till. Den mest 
uppenbara grunden för en sådan bedömning är att en av deltagarna påbörjat en form 
av lärlingsutbildning via Arbvux, men indikationerna på vändpunkter i termer av 
förändrade levnadssätt, förhållningssätt och tankemönster är egentligen mer 
intressanta. I forskningen definieras ”turning points” som händelser som antingen 
plötsligt eller successivt förändrar människors sätt att leva och som leder in dem på 
en ny levnadsbana. (Laub & Sampson 1993). För deltagarna i RSG-U visar det sig i att 
de etablerade fungerande och ”normala” vardagsrutiner såsom att gå till jobbet, passa 
tider, höra av sig vid sen ankomst och planera sin tillvaro med matlagning, tvätt och 
liknande. Det här är vardagsrutiner som präglade deltagarnas liv, åtminstone 
periodvis. Sena ankomster, återfall i droganvändning och andra avvikelser från 
önskat beteende förekom, men intervjuerna tyder på att det fanns en stark vilja att 
upprätthålla rutinerna, att rutinerna och normaliteten upplevdes som något positivt i 
sig, för det egna välbefinnandet. Rutinerna beskrivs också som ett sätt att fjärma sig 
från destruktiva sociala sammanhang. Att ha en meningsfull sysselsättning i 
tillräcklig omfattning innebär att man varken har ork eller tid att ägna sig åt ”skit som 
händer på fritiden”, som en av intervjupersonerna uttrycker det.  

En annan indikation på att RSG-U bidrog till en vändpunkt är de nya sätt att tänka 
som tycks ha vuxit fram. I intervjuerna finns resonemang som signalerar framtidstro, 
exempelvis planer på att söka jobb. Det finns också resonemang som signalerar insikt 
om det egna ansvaret i de problem man står inför, men också en känsla av förmåga 
att kunna hantera problemen. Ett exempel är när en av deltagarna resonerar kring ett 
återfall och säger ”jag gjorde situationen mycket svårare”, men också fortsätter med 
tankar kring vilka jobb hen vill söka när hen blivit drogfri. De två deltagare som 
intervjuades lyfter också själva fram att deras sätt att tänka förändrades genom RSG-
U, exempelvis att erfarenheterna ”gått in i hjärnan” och att den förändring som skett 
kommer bestå. 

Deltagarnas egna erfarenheter är helt centrala för bedömningen av om RSG-U 
bidragit till de önskade vändpunkterna, men mentorernas reflektioner kan också ge 
underlag för bedömningen. Mentorernas starka engagemang och vilja att göra gott 
för deltagarna kan givetvis innebära att deras resonemang får en slagsida mot 
positiva resultat, men mentorerna är samtidigt tydliga med att framhålla att det inte 
rör sig om några uppseendeväckande resultat i bemärkelsen egen försörjning, arbete 
eller utbildning. Det betonar snarare attitydförändringar, mer självrespekt och 
respekt mot andra, känsla av tillit och trygghet. Uttryck för en förändring, eller 
vändpunkt, i den riktningen är ett mer positivt förhållningssätt gentemot andra 
människor och till ett ”vanligt” liv med normala vardagsrutiner och ett vanligt jobb.  

Även samverkansparternas reflektioner kan vara relevanta. De uttryck för önskvärda 
resultat som nämns är att deltagarna självständigt sökt arbete eller utbildning. Att 
delta i åtgärdsprogrammen mot droganvändning och att under långa perioder vara 
drogfri är andra exempel. Men i likhet med mentorerna är det förändrade 
förhållningssätt och ett ökat välmående som i första hand lyfts fram. Det handlar om 
hur deltagarna pratade om RSG-U, att de visade stolthet över att vara en del av 
verksamheten där, att deltagarnas livsmönster och vanor förändrades och att 
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deltagare tog egna initiativ till fortsatt behandling med regelbundna drogtester även 
efter RSG-U.  

Vad i insatsen har varit särskilt betydelsefullt? 
Ur deltagarnas perspektiv är det mentorerna som varit viktigast. För dem kan RSG-U 
i stor sett likställas med stödet från mentorerna. Innehållet, alltså de aktiviteter som 
genomfördes, uppfattas i stort som intressanta, men innehållet står definitivt i 
bakgrunden om man ser till vad deltagarna betonar som särskilt viktigt för att uppnå 
en förändring i livet. Hur mentorerna var som personer, hur de hanterade olika 
situationer, det praktiska och sociala stödet de bidrog med, är det som deltagarna 
fäster vikt vid. Att mentorerna förmedlat en känsla av genuint engagemang och 
intresse för deltagarna, deras livssituation och mående, tycks vara helt avgörande i 
insatsen, vilket var en förutsättning för deltagarnas vilja att medverka och ta till sig 
insatsen, och för att öppna upp för en förändring.  

Ungdomarnas erfarenheter knyter an till forskning om betydelsen av att etablera en 
respektfull relation (Forkby & Liljeholm Hansson 2011) och att bygga relationskapital 
(Trondman 2003). Den respektfulla relationen kännetecknas av att den ”viktiga 
vuxna personen”, mentorn i det här fallet, sätter sig in i den unges position. Forkby & 
Liljeholm Hansson (2011) skriver att många unga i utsatta situationer har en 
bristande tilltro till vuxna. Om de ska våga investera i en annan person och ta till sig 
alternativa livsbanor måste den unge känna tilltro till den vuxne. Att bygga 
förtroende och tillit genom att gång på gång låta den unge förstå att hen är omtyckt 
och att man kommer stanna kvar, är ett mödosamt men helt avgörande arbete i den 
processen. De beskrivningar som ungdomarna ger, men även mentorernas 
beskrivningar, tyder på att mentorskapet i RSG-U utövades på ett sätt som ligger i 
linje med den här forskningen.  

Beskrivningarna ligger också i linje med forskning som försöker förstå vilka 
mekanismer som är verksamma i sociala preventionsinsatser i allmänhet (se 
exempelvis Colvin, Cullen, & Van der Ven 2002). Det handlar om ett socialt stöd som 
innefattar såväl instrumentellt/praktiskt stöd som expressivt i bemärkelsen att 
individen blir sedd och bekräftad som en ”värdig” individ. Att det sociala stödet 
kommer från legitima källor är betydelsefullt för att utveckla vad som betecknas som 
ett prosocialt förhållningssätt. Att ges tillträde till Räddningstjänsten, det vill säga att 
få vara en del av den verksamheten, och att få en lön, är sannolikt aspekter som har 
betydelse. Men utifrån deltagarnas perspektiv väger mentorernas bemötande tyngst. 
Att de tog sig tid att lyssna, att de försökte förstå och sätta sig in deltagarnas 
erfarenheter, samtidigt som de försökte ta in andra perspektiv, erbjuda alternativa 
sätt att se på sig själv och andra, är förhållningssätt som varit centrala i det 
mentorskap som utövades i RSG-U 2019/2020. Mentorerna tycks på så sätt ha 
använt sig av ett sammanbindande språk – ett språk som kan verka förstärkande i 
uppbyggnaden av relationskapital när maktfördelning i relationen är ojämn (se 
Forkby & Liljeholm Hansson 2011, s 189–190).  

Den centrala verksamma mekanismen i RSG-U kan alltså antas var mentorskapet så 
som det praktiserades av de två mentorerna, men det finns också en del mer 



   

45 (55) 

Ungdomstjänster vid Räddningstjänsten i Storgöteborg 

strukturella eller innehållsmässiga faktorer som sannolikt haft stor betydelse. 
Forskning om det sociala stödets betydelse för att åstadkomma vändpunkter pekar på 
vikten av att individen är mottaglig för detta stöd (se exempelvis Engdahl 2010; Laub 
& Sampson1993). Att frivilligt delta i en insats skulle kunna ses som ett uttryck för att 
individen är mottaglig för det stöd som erbjuds (Silva 2014). Frivilligheten att 
medverka i RSG-U är alltså sannolikt en viktig förutsättning, men i just RSG-U var 
lönen förmodligen också en viktig del i det sammanhanget, även om ungdomarna 
själva inte specifikt tar upp den aspekten. Gissningsvis var lönen ett starkt skäl till att 
deltagarna tackade ja inledningsvis, men att stödet från mentorerna, att få vara en del 
av RSG-U, blev allt viktigare efter hand.  

Andra betydande strukturella eller innehållsmässiga aspekter är 
”fjädringsmekanismen”, det vill säga att inte kunna straffa ut sig genom avvikande 
beteende, exempelvis återfall i droganvändning, sena ankomster eller liknande. 
Beroende på vilket utgångsläge en individ befinner sig i och vilka erfarenheter den 
bär med sig, kan det ta olika tid att åstadkomma en vändpunkt (Laub & Sampson 
1993). Mot bakgrund av tyngden i deltagarnas ogynnsamma uppväxt- och livsvillkor, 
och mot bakgrund av deras tidigare erfarenheter av misslyckanden och avbrutna 
insatser, var sannolikt ”fjädringsmekanismen” avgörande för att deltagarna fullföljde 
insatsen. Att det rör sig om en insats som i stort sett innebär heltidssysselsättning är 
troligtvis också gynnsamt. Deltagarna själva ger uttryck för det, och att insatsen är av 
en viss omfattning får också stöd i forskning om mentorskap (BRÅ 2008).  

Hur fungerade mentorsuppdraget? 
Ur deltagarnas perspektiv tycks mentorskapet i RSG-U 2019/2020 ha fungerat väl, 
men om insatsen ska fungera måste mentorskapet även fungera för mentorerna. 
Erfarenheten från RSG-U 2016 visar att detta inte är en självklarhet. Inför RSG-U 
2019/2020 gjordes därför en del förändringar som innebar att projekttiden 
halverades och att mentorernas tid tillsammans med deltagarna reducerades. Det 
visar sig också att mentorerna i insatsen 2019/2020 har en mer entydigt positiv bild 
av sina erfarenheter än mentorerna i RSG-U 2016.  

En skillnad är exempelvis att mentorerna i RSG-U 2016 resonerade kring att 
deltagarnas ”utmanande beteende” var jobbigt att hantera. Beteenden som kan 
beskrivas som utmanande förekom även i RSG-U 2019/2020, men mentorerna 
menar att vetskapen om att det finns förklaringar, att deltagarnas beteende är 
begripligt utifrån deras livssituation, gjorde att de inte tog det personligt på samma 
sätt. Insikten i att deltagarna hade det svårt i sina liv var alltså i sig en stor 
emotionella belastningen, men den insikten innebar samtidigt att mentorerna inte 
tog ”utmanande beteenden” personligt. De försökte istället ta ett steg tillbaka, 
resonera med varandra för att vid ett senare tillfälle reflektera över situationen 
tillsammans med deltagaren utifrån olika perspektiv.   

Samtidigt är det troligt att de revideringar som gjordes efter RSG-U 2016 är en 
delförklaring till att mentorerna i RSG-U 2019/2020 har en mer entydigt positiv 
upplevelse. Det goda samarbetet dem emellan är en något som de själva lyfter fram. 
En gemensam utgångspunkt och ett likartat förhållningssätt är aspekter som betonas, 
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liksom ett ömsesidiga förtroende. Här kan man anta att den tid för reflektion och 
andrum som skapades genom att deltagarnas tid på arbetsplatsen reducerades 
sannolikt var gynnsam för att kunna utveckla detta goda samarbete.   

Andra aspekter som mentorerna själva uppfattar som gynnsamma är stödet från 
närmaste chef. Ett tillgängligt och tydligt ledarskap var exempelvis viktigt för att 
hantera balansgången mellan kompisskap och chefskap. Vad som eventuellt kan 
tyckas lite överraskande är att mentorerna inte vände sig till den handledare som var 
knuten till RSG-U och som mentorerna kunde nyttja vid behov. Av intervjun framgår 
att mentorerna inte uppfattade att syftet med handledarresursen var att diskutera 
frågor av den karaktären. Kompisskap kontra chefskap blev inte heller en central 
fråga för diskussion i samband med arbetsgruppens möten eller i de veckovisa 
avstämningarna mellan mentorerna och ungdomshandläggarna på UngÖst. Skälet till 
att de primärt vände sig till närmaste chef är oklart, men det handlade inte om något 
misstroende eller några negativa synpunkter på vare sig handledaren, 
representanterna i arbetsgruppen eller ungdomsbehandlarna på UngÖst. Samarbetet 
med ungdomsbehandlarna beskrivs istället som mycket positivt och viktigt. Likaså 
beskrivs samarbetet med övriga inom socialtjänsten och även Arbvux som 
välfungerande. 

Det finns egentligen ingenting i uppdraget som mentorerna beskriver som 
svårhanterligt, även om det ges exempel på svåra uppgifter såsom att vända 
deltagarnas bristande framtidstro, att få dem att avhålla sig från droger och så vidare. 
Om upplevelsen av den här hanterbarheten delvis har med mentorernas personliga 
egenskaper att göra, att de helt enkelt råkar ha en slags fallenhet för ett uppdrag av 
det här slaget, går inte att säga, men baserat på intrycken från observationer och 
intervjuer ligger det nära till hands att dra den slutsatsen. Hur stor betydelse 
personliga egenskaper har i sammanhanget går inte att bedöma, men helt klart 
behöver en rad andra förutsättningar vara på plats för att mentorernas personligheter 
och sätt att möta deltagarna ska komma till sin rätt. Tillräckligt med tid, relativt stor 
frihet att formulera och hantera uppdraget efter egen bedömning, stöd från ledning 
och relevanta funktioner inom socialtjänsten och Arbvux, och inte minst ett 
fungerande samarbete dem emellan är förutsättningar som tycks viktiga.  

Hur skulle ett framtida RSG-U kunna se ut? 
Studien tyder på att det finns en hel del inslag i RSG-U 2019/2020 som är värda att 
ta fasta på. Ur deltagarnas perspektiv är mentorernas bemötande och förhållningssätt 
det som betytt mest. Att hålla fast vid ett mentorskap som utövas på ett liknande sätt, 
det vill säga med fokus på tillit, goda relationer, ett genuint intresse för att försöka 
förstå deltagarna, men också att erbjuda alternativa tolkningar och sätt att förhålla 
sig, är sannolikt ett fungerande koncept. Det är ett koncept som ligger i linje med 
forskning om den respektfulla relationen och vad den kan betyda för nya livsval bland 
unga personer i riskfyllda och utsatta livssituationer (Forkby & Liljeholm Hansson 
2011; Trondman 2003). För att utöva ett sådant mentorskap krävs sannolikt att 
mentorerna är personer som har en fallenhet för uppdraget, även om 
utbildningsinsatser säkert kan utveckla och stärka de egenskaper som är viktiga i 
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sammanhanget. Att RSG-U bygger på ett delat mentorskap där två mentorer 
gemensamt ansvarar för en grupp deltagare tycks också vara värt att hålla fast vid, 
men det förutsätter självfallet ett väl fungerande samarbete.  

Utöver de här mer personbundna aspekterna finns inslag av mer strukturell karaktär 
som tycks viktiga. Det handlar om att mentorerna ges tillräckligt med tid för 
uppdraget och ett visst mått av frihet att formulera insatsens innehåll, men att detta 
också kombineras med stöd från såväl ledning som relevanta funktioner inom 
socialtjänsten och Arbvux. Ungdomsbehandlarna och samordnaren på Arbvux är 
centrala i det mer direkta samarbetet, men att projektledaren på UngÖst, liksom 
representanter från Vuxenenheten och Ekonomiskt bistånd finns med i 
samverkansstrukturen har betydelse för att kunna hantera frågor av mer 
övergripande karaktär. En helt avgörande förutsättning för att RSG-U:s positiva 
potential ska realiseras är emellertid att deltagarna ges möjlighet att ta del av och att 
fullfölja insatsen. Här är kravet på medverkan i behandlingsprogram snarare än krav 
på drogfrihet en viktig förutsättning, liksom den ”fjädringsmekanismen” som innebär 
att deltagarna tillåts att misslyckas och komma tillbaka.  

Det finns således många delar som fungerat väl och som kan utgöra ett avstamp inför 
ett framtida RSG-U, men intervjuerna visar också på att det finns 
utvecklingspotential inom flera områden. Intervjupersonernas egna förslag har redan 
presenterats i resultatdelen. De utvecklingsområden som tas upp här bottnar i dessa 
förslag, men ett urval har gjorts baserat på vilka utvecklingsområden som flera 
intervjupersoner lyft fram, och baserat på vilka utvecklingsområden som kan antas 
vara särskilt relevanta utifrån ett vetenskapligt perspektiv.   

Individanpassning 

Ett förslag är en tydligare individanpassning, exempelvis avseende insatsens längd. 
Intervjuerna visar att åsikterna går isär på den här punkten. En del tycker att sex 
månader är lagom, andra att det är för kort tid och någon tycker att det är för långt. 
En rimlig slutsats är att längden på insatsen borde vara flexibel och anpassad efter 
deltagarens behov. Det som pekar i den riktningen är dels att de två intervjuade 
deltagarna har så olika uppfattning i frågan, dels mentorernas resonemang kring 
deltagarnas skiftande behov, att de var i olika faser, olika redo för att exempelvis ha 
nytta av Arbvux insatser och så vidare. Av samma skäl skulle innehållet kunna vara 
mer individanpassat genom att dela upp gruppen på olika aktiviteter efter behov. 
Betydelsen av individanpassning framhålls också i forskning om hur 
arbetsmarknadsinsatser riktade till unga bör organiseras (SOU 2018:11).  

Tydlighet och struktur 

Behovet av ökad tydlighet kring insatsens innehåll och struktur, liksom en mer strikt 
hållning när det gäller följsamheten till strukturen, uppsatta regler och liknande, 
förordas av både mentorer och samverkansparterna. Även en av deltagarna kan sägas 
efterfråga ökad tydlighet och att avvikelser från uppsatta regler bör få någon slags 
konsekvens. Här finns alltså en enighet kring det gynnsamma i att utveckla konceptet 
i den riktningen, men med fortsatt stort utrymme för anpassning, både till 
deltagarnas övergripande behov och till ”dagsformen”. Att mentorerna fortsatt har 
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inflytande över insatsens utformning är sannolikt en god idé, men innehåll och 
strukturen behöver diskuteras, kommuniceras och följas upp i arbetsgruppen så att 
alla har en gemensam utgångspunkt att förhålla sig till.  

Några av samverkansparterna efterfrågar också en förtydligad roll- och 
ansvarsfördelning. Samtidigt finns en sådan fördelning nedtecknad, exempelvis i den 
genomförandeplan som projektledaren på RSG förmedlade inför utvärderingen. Det 
framgår inte av utvärderingen om upplevelsen av otydlighet beror på att fördelningen 
inte har kommunicerats till alla berörda, om det handlar om upplevda otydligheter i 
den nedtecknade roll-och ansvarsfördelning, eller om det finns synpunkter på hur väl 
olika parter har svarat upp mot sina respektive roller och ansvarsområden. 
Upplevelsen av otydlighet bör i vilket fall som helst uppmärksammas i planeringen av 
en eventuell fortsättning. Man bör också ta vara på de lärdomar som dragits av de 
konsekvenser som följer av att deltagarna går från att ha ekonomiskt bistånd som 
försörjningskälla till att få en lön.  

Förhindra glapp mellan RSG-U och efterföljande insatser 

Det finns ett behov av att täppa igen det glapp som kan uppstå när RSG-U avslutas. 
Att risken för återgång till tidigare mer destruktiva livsmönster är överhängande 
påtalas av i stort sett alla intervjupersoner inom socialtjänsten. Det här är en risk som 
gäller generellt för insatser inom både sociala området och arbetsmarknadsområdet, 
men risken kan antas vara särskilt påtaglig för RSG-U:s målgrupp eftersom det 
sannolikt är första gången ungdomarna börjat bygga en positiv relation med trygga 
vuxna som inte har en formell behandlarroll. Det är också ett av skälen till att 
mentorerna valde att hålla kontakten med deltagarna även efter avslutad insats. En 
utfasning av kontakten snarare än ett abrupt avslut kan vara idé att diskutera, men 
det behövs också en påkoppling av efterföljande insatser som ger möjlighet till 
ytterligare progression. Arbvux har god kunskap om vad som måste vara på plats för 
att länka samman RSG-U med efterföljande arbetsmarknadsinriktade insatser. Inför 
ett framtida RSG-U vore det rimligt att ta vara på den kunskapen och ta fram en plan 
för hur arbetet med efterföljande kedjor kan se ut i praktiken. 

Avvägningen mellan en ”värnad” mentorsrelation och behovet av 
behandlarkompetens 

Att mentorerna är ”vanliga” medarbetare inom Räddningstjänsten och inte personal 
knuten till socialtjänsten framhålls som en framgångsfaktor, framförallt i en 
egenskap av förutsättning för att etablera den så viktiga tillitsfulla relationen. Det är 
också en förutsättning som betonas inom mentorskapsforskningen (Du Bois et al 
2011; Tolan et al 2013). Samtidigt uttrycker flera av intervjupersonerna från 
socialtjänsten oro för att mentorerna kan ha varit utsatta för en hög emotionell 
belastning och för att förebygga det i en framtida insats föreslås att 
behandlaperspektivet stärks på något sätt. Mentorerna själva ger en annan bild. De 
upplever inte att den emotionella belastningen varit för hög och i den mån de har 
känt behov av stöd i sin mentorsroll har de i första hand vänt sig till sin närmaste 
chef. Uppfattningar om behovet av ett mer uttalat behandlarperspektiv och i vilken 
utsträckning det är önskvärt att exempelvis ungdomsbehandlare är mer närvarande 
på arbetsplatsen tycks alltså gå isär. Utifrån studien kan man inte dra några slutsatser 
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kring vad som är bästa lösningen, mer än att detta är en fråga som 
samverkansparterna, inklusive mentorerna, bör diskutera innan en eventuell 
fortsättning av RSG-U. I den diskussionen är det viktigt att reflektera över 
avvägningen mellan en ”värnad” mentorsrelation, som är fri från den ojämlikhet och 
fördefinierad statusskillnad som exempelvis kännetecknar relationen mellan 
socialsekreterare och klient, och behovet av behandlarkompetens.   
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Avslutande reflektioner 
Utvärderingen ger alltså stöd för att RSG-U kan bidra till den vändpunkt i 
deltagarnas liv som insatsen syftar till. Mentorskapet, så som det utövades i RSG-U 
2019/2020, framstår som den centrala verksamma mekanismen. Resultaten ligger 
väl i linje med annan forskning som lyfter fram vikten av den här sortens relationer 
för unga som kommer från svåra bakgrundsförhållande (exempelvis Forkby & 
Liljeholm Hansson; Trondman 2003). Samtidigt ska det noteras att utvärderingen 
baseras på ett fåtal individer. Utvärderingen kan inte heller säga något om 
hållbarheten över tid. För att kunna tala om vändpunkter skulle resultaten behöva 
bekräftas av en fortsatt positiv utveckling för deltagarna. Studier som kan säga något 
om olika insatsers effekter över tid tycks generellt vara en bristvara inom 
välfärdsforskning och utvärderingar med ett mer långsiktigt perspektiv skulle vara av 
stort värde.  

När det gäller RSG-U hade en uppföljning av deltagarna i RSG-U 2016 kunnat ge viss 
information om resultatens hållbarhet, men deltagarperspektivet ingick inte den 
internutvärdering som projektledaren på RSG genomförde då (Alsterlind 2017). Det 
har inte heller gjorts någon formell uppföljning i efterhand. Projektledaren 
kontaktade emellertid två av deltagarna från RSG-U 2016 under våren 2020 för att 
höra hur de såg på sin medverkan så här en längre tid efteråt och för att stämma av 
kring deras nuvarande livssituation. Här ska noteras att det inte rör sig om en 
forskningsintervju, utan ett informellt samtal mellan tidigare deltagare och 
projektledaren. Det underlag som kommit utvärderingen till del är en kort 
sammanfattning av detta samtal. Med det sagt ligger innehållet i denna 
sammanfattning i linje med utvärderingen av RSG-U 2019/2020, även om den 
specifika arbetsplatsens betydelse lyfts fram i betydligt högre grad. Gissningsvis är 
den skillnaden både en avspegling av att deltagarna i RSG-U 2016 tydligare 
involverades i RSG:s verksamhet och att det är en anställd på RSG som håller i 
samtalet. Men mentorernas betydelse betonas också. Projektledaren återger att 
deltagarna värdesatte att mentorerna hela tiden fanns där för dem och att de tog ett 
helhetsgrepp om deras livssituation och personliga utveckling. Deltagarna tänker 
tillbaka på mentorerna med kärlek och de uttryckte att om de ”sabbade” en dag så 
fanns alltid chansen att reparera det nästa dag. När det gäller livssituationen 
arbetade en av deltagarna nu i byggbranschen och den andra hade precis avslutat en 
tillfällig anställning med anställningsstöd inom hotellbranschen.  

En annan aspekt som kan vara värd att reflektera över är insatsens kostnader. Det är 
en något som utvärderingen inte belyser, men med tanke på att två anställda inom 
RSG frigörs för att under sex månader på heltid arbeta med fyra deltagare kan det 
konstateras att det handlar om en resurskrävande insats. Att deltagarna får en 
ersättning som motsvarar en avtalsenlig lön, om än den lägsta, innebär också en 
betydligt högre kostnad jämfört med det försörjningsstöd som de annars skulle ha 
fått. Båda dessa inslag pekar mot att RSG-U är en relativt kostsam insats. Samtidigt 
är båda dessa inslag betydelsefulla och kanske avgörande beståndsdelar i en insats 
riktad till en målgrupp för vilka det i stort sett saknas insatser, och för vilka 
avsaknaden av fungerande insatser riskerar att leda till ett liv präglat av social 
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exkludering (Ekholm 2018). De individuella ”kostnaderna” för en sådan utveckling 
kan inte prissättas, men det finns också forskning som talar för att de samhälleliga 
kostnaderna blir betydande (se exempelvis Nilsson m.fl. 2014).  

Betydelsen av den specifika arbetsplatsens karaktär är ytterligare en intressant fråga 
som inte har undersökts närmare. Betydelsen av arbetsplatsen betonas som sagt i det 
informella samtalet mellan projektledaren och deltagarna i RSG-U 2016 och även i 
några intervjuer med samverkansparterna. Den finns också med som ett 
underliggande antagande i satsningen – att det betyder något särskilt för deltagarna 
att få tillträde till just Räddningstjänsten. Räddningstjänstens uppdrag handlar om 
”liv och död” som en av medarbetarna inom UngÖst uttrycker det vid något tillfälle. 
Det är också en verksamhet som har en viss status i allmänhetens ögon. Antagandet 
är att den här typen av ”särdrag” bidrar till deltagarnas motivation att delta i och 
fullfölja insatsen. Det finns också en tanke om att den strikta följsamhet till regler och 
rutiner som Räddningstjänstens arbete förutsätter är gynnsam för deltagarnas 
utveckling. I intervjuer med deltagarna finns emellertid inga reflektioner i den här 
riktningen. Det behöver inte betyda att den specifika arbetsplatsen var oviktig för 
dem – frånvaron av uttalanden kring Räddningstjänsten och brandstationen i 
Angered som arbetsplats beror sannolikt på att den typen av frågor inte var ett uttalat 
fokus i utvärderingen. I förbifarten tog deltagarna upp sådant som att alla på 
arbetsplatsen var sjysta, att de övningar de fick vara med på var intressanta, men i 
övrigt finns alltså inga konkreta uttalanden kring arbetsplatsens betydelse. I en studie 
av ett framtida RSG-U skulle det vara intressant att mer specifikt undersöka den här 
frågan. Likaså skulle det vara intressant att undersöka vad en insats av det här slaget 
kan betyda för Räddningstjänsten. I likhet med Människan bakom uniformen (MBU) 
och Räddningstjänsten i samarbete med kidsen (RISK), har RSG-U sitt ursprung i det 
sena 2000-talets sociala oroligheter med hot och våld mot polis och 
räddningstjänstens personal. I ett uppdragsdirektiv från 20145 står att 
förbundsdirektör Lars Klevensparr hade en vision om att RSG skulle bidra till en 
långsiktig social investering för trygghet och positiv förändring i samhället genom att 
i samverkan med utvalda stadsdelar inom Göteborgs Stad ge ungdomar i riskzon 
möjlighet att under en period vara en del av RSG:s uppdrag. I direktivet uttrycks en 
förhoppning om att insatsen också ska bidra till en utveckling av den egna 
verksamheten. Här står att ”Arbetet för och med ungdomarna antas även ha en 
potential att utveckla RSG och öka vår förmåga i det trygghetsskapande arbetet med 
medborgarna” (s 2). Om och på vilket sätt RSG-U kan bidra till att 
Räddningstjänstens förmåga i det trygghetsskapande arbetet stärks är en fråga som 
skulle vara värd att titta närmare på. 

En sista reflektion rör arbetsmarknadsperspektivet och ambitionen att på sikt 
underlätta deltagarnas inträde på arbetsmarknaden. Det råder stor enighet om att 
egen försörjning via arbete eller studier är förknippat med en rad positiva aspekter 
såsom självständighet och självkänsla. Särskilt relevant i förhållande till RSG-U är 
också att arbete innebär att individen blir en del i ett sammanhang som kan utgöra en 

 
5 Uppdragsdirektiv 0587/14: Projekt RSG/Samhällsinsats/Ungdomar. 
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skyddsfaktor mot ”antisocialt” beteende”, normupplösning och kriminalitet6 (se 
exempelvis Hirschi 1969; Colvin, Cullen, & Van der Ven 2002; Ring 2007). Att en 
insats förväntas resultera i egen försörjning via arbete eller studier är också en vanligt 
förekommande målsättning – även i insatser riktade till personer som kan anses ha 
en lång väg att gå för att nå detta mål. Precis som påpekas i SOU 2018:11 finns här en 
uppenbar risk att insatser som leder till progression på annat sätt betraktas som 
misslyckade. Den risken kan även sägas gälla för RSG-U. En del av 
intervjupersonerna gav också uttryck för en medvetenhet om den risken. Med 
målformuleringen att deltagarna ”på sikt ska bli självförsörjande” kan man säga att 
det inte fanns något uttalat mål om att RSG-U 2019/2020 skulle leda till egen 
försörjning i det korta perspektivet, men några av intervjupersonerna oroade sig ändå 
för att de resultat som uppnåddes skulle uppfattas som otillräckliga. De tycktes 
uppleva en underliggande förväntan om att kunna påvisa objektivt mätbara och 
politiskt gångbara resultat. Det handlade inte om några uttalade förväntningar från 
specifika personer eller aktörer, utan mer en känsla. Oron är sannolikt befogad 
eftersom resultat i termer av snabb övergång till egen försörjning via arbete eller 
studier är ett slagkraftigt argument i konkurrensen om offentliga medel. Den 
vetskapen eller föreställningen tycktes alltså skava i bakgrunden.  

Trots att RSG-U 2019/2020 beskrevs som ett framgångsrikt projekt, fanns alltså en 
oro för att resultaten inte skulle räcka till för att övertyga dem som fäller avgörandet 
kring verksamhetens fortsättning. I vilken mån utvärderingen kan utgöra ett bidrag i 
resonemang kring RSG-U:s eventuella fortsättning beror på hur man förhåller sig till 
den frågan. Om ”pinnstatistik” med fokus på egen försörjning är det som efterfrågas i 
bedömningen av RSG-U-:s fortsatta vara eller icke vara, kan utvärderingen inte ge 
någon vägledning. Däremot kan den vara ett värdefullt underlag om det som 
efterfrågas är slutsatser baserade på en analys grundad i vetenskapligt underbyggda 
teorier om vad som kan göra skillnad för ungdomar i utsatta livssituationer. 

  

  

 
6 Se diskussionen på sidan 13 om begreppet utanförskap och social exkludering för ett mer kritiskt 
perspektiv på arbete som likställt med social inkludering. 
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