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INDLEDNING
PIFT er et mentortilbud, der henvender sig til unge kvinder i

Denne rapport er en evaluering af PIFT 2.0 udarbejdet af

alderen 15-30 år, som har alvorlige udfordringer i hverdagslivet,
og som derfor har svært ved at klare uddannelse eller job.

SocialRespons for PIFT. Formålet med evalueringen er at
synliggøre projektets virkemidler, vurdere dets resultater samt at

PIFT drives som en non-profit virksomhed, der blev stiftet af
Foreningen Nydansker og KVINFO i 2015 med støtte fra VELUX
FONDEN.
Mentortilbuddet tilbydes i samarbejde med kommuner og har et
stærkt fokus på gensidig frivillighed.
Med projektet PIFT 2.0, der også er finansieret af VELUX FONDEN,
ønskede PIFT at udbrede og videreudvikle deres tilbud. De
overordnede formål med PIFT 2.0 har været:
• At sikre en effekt, som gør de unge kvinder bedre rustet til at få
et velfungerende hverdagsliv med god trivsel, godt netværk og
tilknytning til uddannelse og/eller arbejdsmarkedet.
• At udbrede og forankre indsatsen i flere kommuner, så
indsatsen med tiden bliver gjort økonomisk bæredygtig. At
mentorindsatsen indgår som et af de faste tilbud, de

give anbefalinger til arbejdet med forankring af indsatsen.

Læsevejledning
Efter et resumé, hvor evalueringens hovedpointer opridses,
beskriver vi i del 1 PIFT’s organisering og tilgang. Herefter
udfolder vi i del 2 mentortilbuddets centrale virkemidler.
Vi beskriver i del 3 de centrale resultater mentorindsatsen
har haft for mentee’erne og diskuterer i del 4 samarbejdet
med kommunerne og arbejdet med at udbrede projektet.
Afsluttende gives der i del 5 anbefalinger til PIFT’s
fremtidige arbejde med mentortilbuddet.

kommunale jobcentre kan tilbyde unge kvinder, som står uden
for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.
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EVALUERINGENS METODE OG DATAGRUNDLAG
I evalueringen af PIFT 2.0 har SocialRespons fulgt projektet fra
medio 2017 til medio 2019 (projektperioden). Evalueringsdesignet
har været bygget op om en metodetriangulering, hvilket giver
mulighed for en nuanceret analyse af virkemidler og resultater.
De kvantitative data, som PIFT løbende har indsamlet er blevet
kvalificeret og suppleret af kvalitative data i form af interview med
mentees og kommunerepræsentanter samt analyse af PIFT’s egen
journalisering ud fra samtaler med mentees. Midtvejs i projektet
afviklede vi analyseworkshop med projektgruppen for at forholde
os til den indsamlede data og kvalificere hinandens analyser.
Analyseworkshoppen fungerede ligeledes som
midtvejsevaluering, hvorved projektgruppen fik mulighed for at
tilpasse og justere projektet ud fra de foreløbige erfaringer.
Med metodetrianguleringen, og herunder de dybdegående
interview, har vi med evalueringen søgt at sikre viden om, at de
resultater, der beskrives, er skabt gennem PIFT’s tilbud. Det ligger
imidlertid udenfor rammerne af denne evaluering at gisne om,
hvordan billedet havde set ud, hvis de unge kvinder havde fået
tilbudt et andet forløb. Denne usikkerhed, som sniger sig ind i
mange evalueringer på det sociale område, er et element, du som
læser må tage med i dine overvejelser.

Evalueringen er baseret på følgende data:
• Kvalificering og analyse af PIFT’s dataindsamling om
mentees, herunder trivselsmålinger (WHO-5),
handlekraftmålinger og løbende kvalitativ
journalisering.
• Syv kvalitative interview med kommunerepræsentanter.
• Syv dybdegående kvalitative interview med mentees.
• Interview og løbende dialog med projektgruppe, samt
gennemgang af logbog.
• Andet materiale og dokumentation fra PIFT, herunder
informationsmateriale, undervisningsmateriale og log
over kommunerekruttering.
• Analyseworkshop med gensidig kvalificering af analyser
og data samt yderligere dataindsamling med
projektgruppen.
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RESUMÉ
Med en professionel organisering som ramme er det lykkedes

Samlet set viser data, at PIFT-forløbet har haft store og

PIFT at skabe et helhedsorienteret mentortilbud for sårbare unge
kvinder; et tilbud, der skaber stærke resultater.

betydningsfulde resultater for mentee’erne. De har opnået øget
trivsel, udviklet sociale kompetencer og er blevet bedre i stand til

Mentorernes samarbejde med mentee’erne giver gennem fire

at genoptage eller fastholde uddannelse og beskæftigelse.

centrale virkemidler et stærkt fundament for arbejdet med de
unge kvinders trivsel. Analysen af mentee’ernes fortællinger peger

Et af målene med PIFT 2.0 har været at udbrede og forankre PIFTmodellen til flere kommuner. Dette element har vist sig svært.

i retning af, at resultaterne muliggøres særligt af 1. Gensidig
frivillighed i relationen 2. En tillidsfuld relation med en

Trods et intensivt opsøgende arbejde er PIFT ikke nået i mål med
deres målsætning om at etablere samarbejde med yderligere otte

udefrakommende hverdagsstøtte, 3. Konkret og praktisk støtte
(redskaber) og 4. brobygning til kommune, job og uddannelse.

kommuner. Udfordringerne har været flersidige, men hænger
bl.a. sammen med kommunernes prioriteringer grundet
begrænsede økonomiske ressourcer, konkurrence fra andre (også

I interviewene fortæller mentees, at de får mere ro, bedre overblik
over egen situation og bedre sociale relationer. Ligeledes peger
flere på at støtten fra mentor er afgørende for, at de påbegynder
en eller fastholdes i uddannelse, eller tager andre store skridt i
deres liv, som fx at flytte hjemmefra.
Den kvantitative data viser, at mentee’erne oplever en stigning i
trivsel og handlekraft, og at mange påbegynder eller fastholder

kommunale) frivillige tilbud samt at tilbuddet ligger udover, hvad
kommunerne er forpligtet til. Samlet set peger analyserne i denne
evaluering på, at arbejdet med PIFT’s forankring fremover skal
udbredes til uddannelsesområdet. Det står klart at PIFT’s
mulighed for at blive et bæredygtitgt koncept afhænger af at det
lykkes at etablere flere samarbejder med kommuner og/eller
institutioner.

uddannelse eller arbejde under forløbet.

”

Nu er jeg kommet ud på den anden side, hvor jeg vildt gerne
vil livet. Jeg har mere overskud, og jeg kan de der forskellige
ting, du ved, arbejde, starte på studiet.
- Mentee
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PRÆSENTATION AF PIFT
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PIFTMODELLEN - ORGANISERING OG PROCES

PRÆSENTATION AF PIFT
Med finansiering fra VELUX FONDEN blev der fra september 2015

Efter en indledende samtale mellem den unge kvinde og PIFT,

til december 2016 gennemført et PIFT-pilotprojekt. Her blev der
igangsat 78 mentorforløb. Konceptet blev udviklet og afprøvet i

bliver hun tilbudt en mentor, som PIFT vurderer passer på
mentee’ens ønsker. I matchfasen er mentee’en anonym og fri til at

samarbejde med seks kommuner på Sjælland. 4 ud af 6
kommuner valgte at fortsætte med egenbetaling efter

afvise tilbuddet. Når et match er etableret løber mentorforløbet
typisk mellem 6-12 måneder. Undervejs følger PIFT op på forløbet.

pilotprojektets afslutning. PIFT 2.0, som denne evaluering
forholder sig til, har haft til formål at videreføre og styrke arbejdet
fra pilotprojektet samt at udbrede og forankre PIFT i flere

Mentee’en kan afbryde forløbet undervejs eller skifte mentor, hvis
hun ønsker det.

kommuner. PIFT 2.0 (maj 2017 til juni 2019 ) er ligeledes støttet af
VELUX FONDEN.
Organisering
PIFT er drevet af Foreningen Nydansker og KVINFO og trækker på
kompetencer fra begge organisationer. Til PIFT er der desuden

Mentoren fungerer som en fortrolig voksen, og forløbet
tilrettelægges med udgangspunkt i mentee’ens ønsker og behov.
PIFT rekrutterer, screener og uddanner de frivillige mentorer, som
findes i mentee’ens lokalområde.

tilknyttet et rådgivende ekspertpanel. Kommuner, der er
interesserede i PIFT’s tilbud, betaler for et aftalt antal match pr. år,

Målgruppe

med mulighed for tilkøb af flere.

som har udfordringer i deres sociale og faglige liv, og som derfor
har en dårlig tilknytning til uddannelse og/eller job. De unge

Mentorforløbets proces
De unge kvinder får gennem kommunens jobcenter, UU eller
andet part i kommunen tilbud om at mødes med en frivillig
mentor i et forløb på 6-12 måneder. I enkelte tilfælde har unge
kvinder selv efterspurgt PIFT hos kommunen og er herefter blevet
visiteret.

PIFT’s målgruppe er psykisk sårbare kvinder mellem 15 og 30 år,

kvinder står i mange tilfælde alene med deres udfordringer,
vender mistrivslen indad og har ofte dårlig selvtillid og tro på egne
evner. Typiske kendetegn ved de unge kvinder er, at de: har lav
motivation, mangler overblik over deres situation, er uafklarede i
forhold til fremtiden, har lavt selvværd og selvtillid og kommer fra
en ustabil familiebaggrund, som har haft en negativ indvirkning på
deres liv.
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SÆRLIGE VIRKEMIDLER I PIFT
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PROFESSIONEL ORGANISERING SOM RAMME
I det følgende afsnit vil vi beskrive de virkemidler, som

Overordnet kan vi spore fire virkemidler i mentor-indsatsen, som i

mentee’erne peger på er centrale i deres samarbejde med
mentorerne og dermed for de resultater, de har oplevet.

den samlede analyse fremstår som særligt virksomme for
mentee’erne.

Udover mentorens og mentee’ens samarbejde påpeger både

Den samlede analyse af mentee’ernes fortællinger peger i retning

mentees og kommunerepræsentanter, at den organisering, der er
omkring samarbejdet er væsentlig for at skabe et trygt og

af, at deres udvikling muliggøres af: 1. Gensidig frivillighed i
relationen 2. En tillidsfuld relation med en udefrakommende

tillidsfuldt samarbejde. Her er PIFT sekretariatets tilgang og
organisering central.

hverdagsstøtte, 3. Konkret og praktisk støtte (redskaber) og 4.
brobygning til kommune, job og uddannelse.

Kommunerepræsentanter påpeger særligt oplevelsen af
professionalitet i organiseringen og uddannelse samt screening af
mentorer som afgørende for, at mentee’erne indgår i og er trygge
i det løbende samarbejde.
For mentee’erne er det blandt andet oplevelsen af den frivillige og
anonyme matchproces og den løbende opfølgning fra PIFT
sekretariatet, der fremhæves som tryghedsskabende.
Det er således med den professionelle organisering som ramme,
at de øvrige virkemidler, vi beskriver i dette afsnit, skal ses.

”

Der er så meget hensyntagen og respekt for en. Jeg har aldrig
oplevet, den forsigtighed og respekt for, at personer skal have
en mentor. Jeg føler, at jeg bliver taget godt imod. Det er også
det der med, at man er anonym til at starte med, at man
hører om mentoren først, og hvis man ikke vil have mentoren,
så kan man vælge en anden mentor. - Mentee
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CENTRALE VIRKEMIDLER I SAMARBEJDET - MENTOR OG MENTEE
• Frie rammer for mødet – både
fysisk og i samtalen

• Udefrakommende overblik og nye
perspektiver

• Ingen oplysningspligt

• Social distance
understøtter
fortrolighed

• Fleksibilitet, der fremmer
personlig relation
• Behov og lyst
som afsæt

• Overblik over
muligheder og
motiverende
samtaler
• En fast støtte i overgangen fra ledig til uddannelse/job
• Støtte til social trivsel
fasholder i uddannelse/job

Gensidig
frivillighed

En udefrakommende
hverdagsstøtte

Brobygning

Konkret og
praktisk støtte

• Tæt og pålidelig
støtte i
hverdagen

• Mentor
hjælper med de
ting, der optager
mentee

• Flersidig praktisk støtte
skaber fremdrift i livssituation
• Løsning af konkrete opgaver
giver succesoplevelser
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GENSIDIG FRIVILLIGHED
”Det at [mentor] er frivillig gør, at jeg ved, at hun er der for mig pga.

Fleksibiliteten i forhold til, at der kan tales om det, der er vigtigt

lyst. Jeg føler mig ikke syg, når jeg er sammen med hende, hvorimod

her og nu, samt i forhold til selve planlægningen af møderne og
mødestederne, er vigtig for mentee’erne. De oplever, at de kan

jeg føler mig behandlet og mødt som 'syg', når jeg ser en
sagsbehandler eller psykolog.” – Mentee
Et af projektets centrale virkemidler er frivilligheden. Mentorens
frivillighed skaber en relation, hvor mentee’erne ikke skal tænke
eller handle ind i særlige rammer. Der ses flere eksempler i
mentee’ernes fortællinger på, at mentors frivillighed bidrager til,
at de føler sig værdsat og at der er en voksen, der vil dem. Den
oplevelse alene bidrager til, at de ser anderledes på sig selv, som
et menneske, der fx ”er interessant at tale med” (mentee) .
”Jeg kan tale mere frit, når det ikke kommer til kommunen.” – Mentee
Mentoren opfattes af nogle af mentee’erne som en modsætning
til de kommunalt ansatte, hvor de oplever at rammerne er for
fastlagte til, at de kan tale om det, der optager dem. Der er også
en tryghed i, at PIFT ikke informerer kommunen om indholdet af
samtalerne. Det bidrager til, at de unge kvinder føler, at de bliver
mødt med respekt og kan tale frit og åbent. Relationen mellem
mentee og mentor bliver derved personlig, uformel og ofte

mødes, hvor de er trygge, og flere vælger fx at gå ture et sted, de
kender godt eller mødes på biblioteker og andre offentlige rum,
hvor de er vant til at færdes. Også det at kunne aflyse eller rykke
et mødetidspunkt bidrager til den samlede oplevelse af, at de selv
er med til kunne bestemme og sætte reglerne for samværet.
Det at deltage på egne præmisser gør, at mentee’erne oplever
deres egen deltagelse som frivillig, hvilket understøttes af, at de
når som helst kan trække sig fra forløbet, hvis de ønsker. Det gør
sig eksempelvis gældende i matchprocessen, hvor mentee
anonymt kan afslå tilbuddet om en bestemt mentor, og ved at det
frie valg løbende bliver tydeliggjort i kontakten mellem PIFTsekretariatet og mentee’en. Tilbuddets frivillighed betyder også, at
de unge kvinder, der tager imod tilbuddet, har erkendt, at de er i
en situation, som de ikke kan klare alene, og at de er motiverede
til at flytte sig. Det er således den gensidige frivillighed, der giver et
stærkt fundament for relationen og de resultaterne, der kommer
deraf.
En udfordring ved PIFT-modellens afhængighed af den personlige

venskabelig, hvilket også gør, at der kan være plads til ”hyggesnak”
(mentee). Netop den personlige relation er afgørende for, at mentee

relation er, at et godt forløb i høj grad afhænger af et godt match.
Det har derfor vist sig særligt vigtigt, at mentee’en har indflydelse

tør åbne sig og lade sig støtte.

på matchet, samt at hun kan vælge at udskifte mentor undervejs,
så den konstante resonans sikres.
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EN UDEFRAKOMMENDE HVERDAGSSTØTTE
Det er centralt for styrken af mentorrelationen, at mentor ikke er

og vurdering af mentees livssituation og udfordringer.

personligt involveret med mentee og hendes omgangskreds;
netop at det er en ”objektiv person, der kan se tingene udefra”

Mentoren bliver brugt af mentee’en som en hverdagsstøtte, som

(mentee).

Det gør, at mentor kan påtage sig en rolle som distanceret
rådgiver, der kan hjælpe mentee med at se sin situation mere
klart, og hjælpe med hverdagsudfordringer, der understøtter den
unges løbende udvikling.
”Så er det bare rart at have en at snakke med, som ikke lige er familie
eller nærmeste pårørende, eller hvad man kan kalde det, som ligesom
kan se med nogle lidt andre øjne på nogle af de her problemer.” –
Mentee
Afstanden mellem mentor og mentees hverdagliv understøtter en
fortrolig og åben relation imellem dem, hvilket giver en større
ærlighed i samtalerne. Flere mentees fortæller, at en
udefrakommende mentor kan hjælpe dem med at spejle og se
deres situation mere klart. Mentee’erne er vant til at forholde sig
til mange meninger om deres livssituation, men modsat råd og
vejledning fra familie og nære venner, der er påvirket af
personlige følelser, kan mentor bidrage med et nuanceret overblik

”

altid er inden for rækkevidde fx på sms. Den tætte støtte, som
dette muliggør, er en hjælp for den unge kvinde i hendes
kontinuerlige udvikling, der ofte består af ganske små skridt, og
som indeholder de små hverdagsting, der fylder rigtig meget hos
hende.
”Det er rigtig godt for mig at have en fortrolig. Hvis jeg kommer ud for
et eller andet, så kan han give mig råd, og vi kan snakke om det. Det
er også rart at vide, at det ikke kun er de store ting, men at det også er
okay at snakke om små ting. Det kan fx være, hvis jeg er uvenner med
min mor.” – Mentee
Nogle mentees har gavn af, at mentor ikke lægger pres på dem,
men at de følger deres tempo. Andre vil gerne skubbes lidt.
Samtidigt er det virkefuldt, at det er mentee’en, der definerer hvad
der er vigtigt her og nu. En løbende og overskuelig hverdagshjælp
bliver på den måde den mest effektive vej til at indfri større og
mere uoverskuelige mål skridt for skridt.

Jeg synes, at min mentor har været en rigtig god mentor. Jeg
kunne godt lide hende, og vi fik også snakket om mange ting i
vores liv, og jeg fortalte hende ting om mit liv, som jeg ikke
kunne fortælle til de andre mennesker, som jeg kender.
- Mentee
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KONKRET OG PRAKTISK STØTTE
I mentor-indsatsen sættes der fokus på, hvad mentee’en har brug

Mentorernes evner og villighed til at hjælpe med praktiske ting i

for. Det inkluderer hjælp med praktiske og konkrete udfordringer.
Mentee’erne oplever, at det er dem, der definerer målet fremfor,

mentees liv er en betydelig støtte for dem, der befinder sig i en
overgangsfase, der stiller nogle krav, som opleves uoverstigelige

at det handler om at få dem hurtigst muligt i job. Netop derfor
kan mentorforløbet indeholde mange ting. Eksempler på hvad

og derved bliver barrierer for, at de kan klare hverdagen. Flere
mentees beskriver, at når de er i en sårbar periode, kan ganske

mentoren hjælper med er at: opsætte personlige mål, skabe
overblik over uddannelsesmuligheder, snakke om sociale
relationer, give afløb for frustrationer og bearbejde oplevelser,

”små” ting stresse og stå i vejen. Mentoren spiller her en
afgørende rolle med at ordne, overskueliggøre og skabe overblik,
hvilket hjælper mentee til at kunne håndtere udfordringerne.

søge job og bolig, finde fritidsaktiviteter, overskue transport til/fra
job eller praktik, ”oversætte” og hjælpe med formel
kommunikation, fx med kommunen eller SKAT.
Med den praktiske og alsidige støtte kommer mentorens hjælp til
at være holistisk, og går udover hvad enkelte og opdelte
støttemuligheder kan give. Mentorrelationen har derved meget
bredde rammer, og er først og fremmest defineret af netop det,
mentee’en oplever som udfordringer.
”Mentor har hjulpet mig med at flytte hjemmefra og med kommunen.
Hun har været bisidder, og det har været rart at have en med som
ikke er en forælder.” – Mentee fra journal

”Det er rart med en udeforstående, der kan hjælpe mig til at se
[problemet] fra andre vinkler også. Så får jeg mere overblik. Det giver
mig rigtig meget ro.” – Mentee
Flere mentees fortæller også, at mentor giver dem små praktiske
opgaver og øvelser i hverdagen, der er med til at skabe
succesoplevelser. Med opgaverne lærer mentee’erne, at de kan
klare mindre udfordringer, hvilket skaber mod til også at kaste sig
over nogle af de større udfordringer.
”Mentor giver mig nogle små opgaver fra gang til gang, der skal styrke
mig ift. det sociale. Jeg skulle blandt andet smile til tre fremmede på
gaden, og det var en rigtig god opgave.” - Mentee
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BROBYGNING
Mentoren hjælper ofte mentee med at komme videre i livet,

socialt. Den sociale støtte, der er central i relationen, drejer sig

blandt andet ved at understøtte hende i at påbegynde uddannelse
eller job. Det er et resultat af mentorens mangesidede indsats

både om mentee’ens selvforståelse, hendes selvtillid og hendes
evne til at relatere sig til og interagere med andre, hvilket giver

med at skabe overblik over hendes muligheder, genskabe selvtillid
og give praktisk støtte.

mentee bedre muligheder for at engagere sig i det sociale liv på
studiet. Dette gælder ikke mindst i de tilfælde, hvor mentee har en

Den konkrete hjælp kan være meget gavnlig i overgangsperioder,
så som når mentee er ved at flytte hjemmefra, eller når hun
starter i job eller praktik. Her kan mentoren sørge for en vis

diagnose såsom angst, der er hæmmende for hendes sociale
deltagelse. Her fortæller flere mentees, at deres sociale trivsel er
afgørende for, at de har mod på at blive i uddannelsen.

kontinuitet, som kan være afgørende for, at mentee ikke mister
overblikket og trækker sig. Særligt i forbindelse med
uddannelsesstart bliver mentorens indsats forebyggende, fordi

Mentee’en kan også bruge mentorrelationen til at skabe overblik
og til at få afløb for frustrationer og tanker inden de hober sig op
og bliver til uoverskuelige problemer. Det understøttes af mentors

den kan bidrage til, at mentee’en ikke dropper ud og igen ender i
jobcentret.

villighed til at hjælpe med praktiske og konkrete problemer.

Mentee giver udtryk for, at hun uden mentor ikke tror, hun ville kunne
fastholde sin praktik, da hun har svært ved at takle sin angst. Men
med mentor går det vildt godt. – Journal

”Han hjælper mig også meget med støtte til at blive på uddannelsen
og gå til eksamenerne.” - Mentee
Det er således brobygningen til job og uddannelse, den

Mentorens mulighed for at fastholde den unge i uddannelse

nødvendige støtte i overgangen og den konkrete hjælp i
hverdagen der bidrager til, at flere mentees oplever at få hjælp til

understøttes ofte af, at mentor kan få mentee til at trives bedre

at komme i job og uddannelse af mentor.

”

Dér hvor det giver rigtig god mening, det er jo, når de er ved
at være godt på vej, altså som en brobygning til det, de skal i
gang med. Der oplever jeg en rigtig god effekt.
- Kommunerepræsentant
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RESULTATER FOR MENTEES
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AIDAS FORTÆLLING
Mentee i PIFT i seks måneder.
Jeg har haft social angst og depression. Jeg har været meget

altså hun vil mig det godt. Det er rigtigt dejligt at have en at

stresset og har haft meget lavt selvværd. På et tidspunkt røg jeg
i en slags krisesituation, hvor jeg mistede alt overblik og ikke

snakke med, at åbne sig op for. Det er mangel på bedre ord.

kunne se tingene klart. Det var dér, jeg droppede ud af skolen.
Det hele blev bare for meget. Da jeg fik min mentor, stod jeg
midt i alt det. Jeg skulle også have en ny indkomst, og så hjalp
hun mig med det. Så var der noget med kommunen, og der var
hun også rigtig god til at hjælpe, og så var der noget med skat, og
det hjalp hun med. Altså det var mange forskellige ting, der skulle
styr på der i starten, som hun kunne hjælpe med.
Første gang vi skulle mødes var lidt akavet, hvordan skal man
lige starte? Hvordan skulle det foregå? Hvor lang tid varer en
samtale? Er det hende der stiller spørgsmål?... Vi mødtes på
biblioteket og snakkede lidt og så mødtes vi igen og snakkede
videre, og så blev det bedre og bedre.
Jeg er glad for at have en voksen i mit liv, der kan guide mig,
en mentor, hvor vi ikke har nogen personlig relation – så kan du
snakke om alt i dit liv. Og så er hun frivillig, så ved jeg, at hun er

Hun har ligesom været et anker. Det tidspunkt i sit liv hvor
man føler, at man ikke kan komme ud af det, og så have en
person som siger til en ‘du kan godt stå igennem det her.’ Få en
ud af situationen. Jeg føler hver gang, jeg har set hende i den der
hårde periode, så har det være et skridt fremad. Stille og roligt, i
et roligt tempo, kom jeg ud af det.
Det er ændringer inde i mig selv, hvis man kan sige det på den
måde. Jeg troede det ville vare for evigt, jeg var virkelig i pinsel.
Nu er jeg kommet ud på den anden side, hvor jeg vildt gerne vil
livet. Jeg har mere overskud, jeg kan de der forskellige ting, du
ved, arbejde, starte på studiet.
Når man er i krise, så kan man ikke rigtig se tingene klart. Jeg
føler, at hun så tingene klart og var den røde tråd hele vejen
igennem, så jeg stille og roligt kunne komme på plads igen.

der bare for at være der for mig.
Der er flere ting i det. Jeg kan mærke en generøsitet eller ægthed,
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FRA UNG OG UDSAT TIL VOKSEN I BESKÆFTIGELSE
Både den kvalitative og den kvantitative data viser, at PIFT-forløbet
har haft store og betydningsfulde resultater for de deltagene
mentees. De har opnået en større trivsel, udviklet sociale
kompetencer og er blevet bedre i stand til at genoptage eller
fastholde uddannelse og job. Det er altså tydeligt, at PIFT’s
mentormodel virker.
I interview fortæller mentee’erne, at de får mere ro, bedre overblik
over egen situation og bedre sociale relationer. De peger også på,
at støtten fra mentor er afgørende for, at de kan påbegynde eller
fastholde uddannelse, eller tage andre større skridt i deres liv.
Fra de kvantitative data kan vi se, at mentee’erne oplever en
stigning i trivsel og handlekraft, og at mange påbegynder eller
fastholder uddannelse eller arbejde under forløbet.
På de følgende sider gennemgår vi nogle af de resultater, vi kan
se, fordelt på de fem temaer: trivsel, handlekraft, beskæftigelse,
sociale kompetencer og selvopfattelse.

”

Det har betydet rigtig meget for mig. Hun har virkelig lagt
meget i det, og hun har været bedre end nogen af de former for
psykologer, jeg har haft. Jeg ved helt ærligt ikke, hvor jeg havde
stået i dag, hvis jeg ikke havde haft [hende]. Hun er super god.
- Mentee
18

ØGET TRIVSEL

Forklaring af grafikken
WHO5-trivselsmålingen, som vi bruger her, giver ud fra fem
spørgsmål et pointtal mellem 0-100, hvor et højt tal er bedst.
For pointtal under 35 kan der være stor risiko for depression
eller stressbelastning. For pointtal på 36-50 kan der være
risiko for depression eller stressbelastning. For pointtal over
50 er der ikke umiddelbart risiko for depression eller
stressbelastning. Befolkningsgennemsnittet er 68.
Grafikken viser udviklingen hos 15 mentees, der har deltaget
i forløbet i 6 måneder. Boksen afgrænser den halvdel af
respondenterne, der placerer sig i midten, mens ”halerne”
markerer den laveste og højeste værdi. X’et viser gruppens
gennemsnit. Den vandrette linje viser medianen.
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ØGET TRIVSEL
PIFT’s løbende trivselsmålinger viser, at mentee’erne oplever en
stor forbedring af deres trivsel, endda inden for få måneder. Det
understøtter de udsagn, som mentee’erne selv er kommet med.
Trivsel er en bred betegnelse, og målingen af trivsel tager blandt
andet udgangspunkt i humør, overskud og interesse i egen
hverdag. Når mentee’erne oplever en stigning i trivsel, er der tale
om en generel forbedring af deres velbefindende, hvilket afspejler
sig i nogle de mere specifikke resultater, der præsenteres på de
følgende sider.
Grafikken på forrige side viser udviklingen hos de 15 mentees, der
har fået målt deres trivsel til og med 6. måned af mentorforløbet.
De 15 mentees har samlet set oplevet en stor forbedring af deres
trivsel under forløbet. Der ses særligt en stor udvikling på de
første tre måneder, hvor gruppens gennemsnit blev hævet fra
44,3 til 63,2 point. Efter 6 måneder havde de bedste tre fjerdedele
af gruppen en score på over 60, hvilket er en væsentlig forbedring
fra før-målingen, hvor de bedste tre fjerdedele scorede fra 20 og
opefter. Endeligt ses, at gruppens laveste score flyttede sig fra 12
til 32 i løbet af indsatsen.

”Hun havde haft nogle sociale succesoplevelser, som hun havde
fået noget energi og glæde af. Og hun begynder mere og mere
og føle sig som en del af det sociale fællesskab, hvilket er det,
der betyder rigtig meget for hende. Så det er dejligt!" – Mentor
fra journal

Denne måling er et supplement til den forrige, og viser
ligeledes en stor forbedring af trivsel i løbet af de første 3
måneder af forløbet. Her vises udviklingen i trivsel for en
større gruppe på 27 mentees, hvoraf nogle ikke har foretaget
måling efter 6 måneder.
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ØGET HANDLEKRAFT
"Den sidste måned har jeg..."
5

4

3
Før

2

3 md.

1

0
haft overblik over min haft tillid til, at jeg selv
situation
kunne løse
udfordringer

har jeg løst
udfordringer selv

har jeg handlet på klaret min hverdag selv
mine mål og planer

haft lyst til/været
oplevet, at jeg bliver
motiveret til at
taget alvorligt i min
forbedre min situation
egen sag

Forklaring af grafikken
PIFT har bedt mentee’erne svare på syv spørgsmål, der afdækker
deres handleevne. Grafikken viser gennemsnitsværdien for hele
gruppen. 13-15 mentees har besvaret hvert spørgsmål. Skalaen er
som følger: (5) Hele tiden, (4) Det meste af tiden, (3) Lidt mere end
halvdelen af tiden, (2) Lidt mindre end halvdelen af tiden, (1) Lidt af
tiden, (0) På intet tidspunkt.
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ØGET HANDLEKRAFT
Med en måling af handlekraft har vi stillet skarpt på den enkelte
mentees opfattelse af egen handleevne og hendes konkrete
handlinger. Målingen understøtter mentee’ernes egne udsagn,
nemlig at de har fået mere selvtillid og større overblik, og at de
kan klare flere situationer selv. Støtten fra mentor og muligheden
for at få hjælp gør altså, at mentee’erne oplever sig selv som mere
selvstændige.
Målingen viser, at mentee’erne samlet set har haft en fremgang
på alle handlekraft-målene. Det ses, at de har haft størst
fremgang på de mål, hvor de ved forløbets start scorede lavest.
Der ses særligt en stor stigning i deres overblik over egen
situation. Mentee’erne har også fået større tillid til, at de kan løse
udfordringer selv og har oftere handlet på deres egne mål og
planer.
Den øgede handlekraft ser for os ud til at hænge sammen med
det at mange mentees oplever et større overblik over deres
situation som konsekvens af samtalerne med mentor.

”

Det er overblik, det er overskud. Det er et pust, hvor jeg
kommer ud med tingene, det er en, der har gidet at lytte på
mig. Det er svære perioder, som hun får til at se mere
overskuelige ud.
– Mentee
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OPSTART OG FASTHOLDELSE I JOB/UDDANNELSE
Mentorforløbet har for flere mentees været afgørende for at de
fortsat er i uddannelse eller job, eller for at de har taget springet
ud af ledighed. Indsatsen har således både den effekt, at unge
forlader jobcentret, og, ligeså vigtigt, at unge fastholder
uddannelse og dermed sikrer en stabil beskæftigelse på længere

Udvikling i beskæftigelsesstatus for 44 mentees
fra forløbets start til forløbets afslutning, eller,
for dem der stadig er i gang, ved måling efter 3
måneder

sigt.
I flere forløb har mentorens rolle været at hjælpe mentee med at
få overblik over uddannelsesmuligheder og at give et ”skub” til at
komme i gang. Det er særligt vigtigt hvor mentees familie og
netværk ikke gør dette.

Fra ledig til job (3)
Fra ledig til uddannelse (13)
Fra uddannelse til job (1)

Nogle mentees har haft sociale og psykiske udfordringer, der før
har forhindret dem i uddannelse. Mentorforløbets holistiske
tilgang kan her være med til at skabe trivsel og selvtillid, der ruster
mentee’en til at påbegynde eller genoptage en uddannelse. På
samme måde er det øget trivsel og overskud, der fører til at flere

Fastholdt i uddannelse eller
job (13)
Ledig både før og efter (14)

fastholdes i uddannelse eller praktik, som de ellers ville være i fare
for at forlade pga. deres sårbare situation og manglende overblik.

”

Så føler jeg lidt at [min mentor] så tingene klart og var den
røde tråd hele vejen igennem, så jeg stille og roligt kan
komme på plads igen og se tingene klart ligesom hun gjorde.
- Mentee
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SOCIALE KOMPETENCER
For en væsentlig del af mentee’erne har mentoren særligt virket

Det er for nogle mentees lettere at snakke med en ”distanceret”

som støtte i forhold til deres sociale udfordringer. Flere af
mentee’erne beskriver sig selv som indadvendte eller ensomme

mentor frem for en ven, der er involveret i hendes sociale
netværk, og derfor bruges relationen af flere mentees til at tale

og oplever, at mentorens støtte har været afgørende for, at de har
fået mere tillid til sig selv i sociale sammenhænge fx på studie eller

om sociale udfordringer af forskellig karakter. En mentee
beskriver eksempelvis, at hun har fået større indsigt i sine

job.

familierelationer, og at det har bidraget til at gøre dem bedre,
hvilket har givet hende mere ro i hverdagen. En anden fortæller,
hvordan små udsagn fra venner og veninder i hverdagen kan

Det er bemærkelsesværdigt, at samtlige af de interviewede
mentees nævner, at forløbet har gjort, at de er blevet mere
udadvendte og åbne. Det er et tydeligt tegn på øget trivsel.
Samtidigt viser det, at de forandringer som et mentor-forløb kan
give, er mangesidede og omfatter hele personen.
Særligt spejling og løbende opmuntring har fungeret godt i
relationen for at fremme de sociale kompetencer. Flere mentees
fortæller, at det udefrakommende perspektiv fungerer godt i
forhold til den positive spejling, der giver mentee’en mulighed for
at se sig selv med andre øjne (se afsnittet om virkemidler).
Mentee’ernes oplevelser af empati og omsorg i relationen til
mentor understøtter, at de kan være mere tillidsfulde og selv åbne
sig op i sociale relationer.

”

præge hende, og at det derfor hjælper at vende det med mentor,
som ikke kender hendes venner.
”Altså hun fik mig sgu til at føle… altså at jeg kunne mere, end jeg
egentlig gik og troede. Fordi det er også noget andet, når en fremmed
person siger, “Ej, men du er virkelig sød og du kan jo godt, og jeg
synes, du virker som en ung, meget selvstændig kvinde.” - Mentee
Flere fortællinger fra mentees tyder på, at de stoler mere på
spejlingen, når den kommer fra et fremmed menneske, end når
den kommer fra mennesker i eget netværk. Spejling og
reflekterende samtaler er derfor vigtige elementer for arbejdet
med de sociale kompetencer.

Jeg er begyndt at være meget mere udadvendt og åben over for
mennesker. Jeg har været en meget indelukket person, som
ikke har snakket ret meget med andre. Og det har hun hjulpet
mig med at være lidt mere… At stole mere på mennesker.
– Mentee
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ALTERNATIV FORTÆLLING
Samlet set peger evalueringen i retning af, at mange mentees

Med en alternativ selvfortælling om at være vellykket og godt på

undervejs i mentorforløbet oplever at påtage sig en ny fortælling
om sig selv. Det er afgørende, fordi selvfortællingen for den

vej tyder det på, at mentee’erne former nye forventninger til sig
selv og en tro på at udfordringer kan klares.

enkelte er definerende for hvilke udfordringer, de tror, at de kan
klare.

"Efter jeg har fået min mentor, er jeg begyndt at tro på, at jeg er god

”Når jeg ikke tror på mig selv, så giver hun mig en større selvtillid og
troen på, at jeg godt kan alligevel.” – Mentee fra journal
For de fleste unge, der deltager i PIFT gælder det, at de har indset,
at de har problemer, som de ikke er i stand til at løse selv. Flere af

nok alligevel. Før troede jeg ikke på, at jeg kunne tage en uddannelse,
men efter, at min mentor fortalte, at hun også havde det svært som
ung, men nu har klaret det, så tror jeg også på, at jeg kan." – Mentee
fra journal

de unge kvinder har dårlig selvtillid, og nogle kan endda have haft
et billede af, at de ikke duer til noget, eller at de er mislykkedes. I
samtalerne med mentoren skaber mange mentees en ny
fortælling om sig selv, hvori de er stærke, selvstændige og
elskværdige. Det sker ofte ved, at mentoren, med sit
udefrakommende og tilstræbt fordomsfrie blik, er i stand til at
pege på mentee’ens styrker.
Det har ligeledes en effekt, at mentoren fortæller om sin egen
livshistorie og eventuelle udfordringer, hvilket lader mentee’en
spejle sig i en fortælling om at udfordringer er normale,
midlertidige og overkommelige.
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SAMARBEJDET MED
KOMMUNERNE
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ETABLERING AF SAMARBEJDE MED KOMMUNER
En del af målet med PIFT 2.0 har været at udbrede indsatsen til

PIFT allerede bliver opfattet som meget professionelle af deres

flere kommuner, så tilbuddet i fremtiden kan blive uafhængigt af
ekstern støtte. I løbet af projektperioden for PIFT 2.0 er det

kommunale samarbejdspartnere.

lykkedes at rekruttere to nye samarbejdskommuner, udover de
fire der valgte at fortsætte, hvilket ikke lever op til projektets
målsætning om at rekruttere 8 nye kommuner. Ud fra PIFT’s
egen dokumentation, vurderer vi at PIFT-sekretartiatet har
arbejdet målrettet og systematisk med kommunerekruttering.
Udfordringerne med rekruttering af kommuner er altså til stede
på trods af en stor indsats fra PIFT’s side. På nuværende
tidspunkt er PIFT’s største udfordring således at sikre den
økonomiske forankring i kommunerne.
Der er flere årsager til, at det har været vanskeligt at etablere
samarbejder med kommuner. Her gennemgår vi de største
udfordringer:
• I mange kommuner har man allerede flere tilbud, der
henvender sig til udsatte unge såsom professionelle mentorer
og andre frivillig-tilbud, herunder kommunernes egne. Selvom
PIFT’s tilbud opleves som unikt, er nogle kommuner ikke
interesserede i at udvide deres portefølje af indsatser. For
enkelte kommuner kan det være en barriere, at PIFT kun
henvender sig til kvinder.
• I nogle kommuner er det en politisk prioritering at undgå at
udlicitere opgaver til eksterne parter. Her er det en fordel, at

• PIFT’s mentortilbud varetager en opgave, som kommunerne
ikke er forpligtet til at varetage. Stram økonomi gør det svært
for nogle kommuner at prioritere forebyggelse og den videre
fastholdelse i job og uddannelse.
Målgruppen flytter sig
Mange fra PIFT’s målgruppe, de sårbare unge kvinder, har flyttet
sig fra jobcentret over i job eller uddannelse. Det skyldes blandt
andet, at ledigheden er lav. Selv om de unge kvinder er kommet i
beskæftigelse er de fortsat sårbare og har brug for støtte. Det
betyder også, at de unge kvinder, der stadig er i jobcentret, ofte
er nogle af dem, der har størst vanskelligheder, og som
kommunerne oplever har brug for en anden hjælp end den, PIFT
kan tilbyde.
PIFT har derfor undersøgt andre organisationsmodeller, der ikke
er forankret i jobcentrene. Blandt andet har PIFT forsøgt sig med
at nå målgruppen direkte på uddannelserne ved at etablere
samarbejder med uddannelsesinstitutioner. Det er vores
vurdering, at mange uddannelser vil have glæde af at kunne
tilbyde mentorforløb igennem PIFT, ikke mindst for at forhindre
frafald. Den pressede økonomi i uddannelsessystemet gør det
dog vanskeligt at forankre PIFT direkte i
uddannelsesinstitutionerne.
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LØBENDE SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE
Samarbejdet imellem PIFT og partner-kommunerne er

andre oplever at have svært ved at afsætte tid til at indkalde

velfungerende. Kommunerepræsentanter fortæller, at de oplever
PIFT som en professionel samarbejdspartner. Der er stor

medarbejdere til præsentationer af PIFT. Her er den håndholdte
og tilpassede kontakt væsentlig for at imødekomme den enkelte

tilfredshed med alt fra informationsmøder, materiale, løbende
kommunikation til uddannelsen af lokale mentorer. Som tidligere

kommunes behov.

nævnt er det i høj grad denne overordnede oplevelse af
professionalitet, der fremhæves af samarbejdspartnerne i
kommunen, som vigtigt for deres engagement.

Da kommunen har begrænsede pladser til rådighed i PIFT har de
en opgave med ikke at få flere unge interesserede i PIFT, end der
er plads til, samtidig er der også flere adspurgte kvinder, der
afslår, når de får det tilbudt, fordi de ikke kan se sig selv i det.

Der er forskel på, hvordan kommunerne visiterer unge til PIFT, og
der er små variationer i forhold til hvor PIFT forankres. I alle
kommuner forankres PIFT overordnet i Jobcentret, hvor det kan

Udfordringen består her i at sikre et bredt kendskab til PIFT i
kommunen og samtidigt være fokuserede på målgruppen.

være tilknyttet mindre afdelinger som fx Ungeafdelingen eller
Uddannelseshjælp. I en enkelt kommune har de dog valgt at lave

fået PIFT anbefalet af venner eller bekendte, og at de derefter er
gået til deres sagsbehandler og fået det bevilget. Det er ifølge

et samarbejde mellem UU og den pågældende afdeling under
Jobcentret. Her er det således sagsbehandlere/
medarbejdere fra både UU og Jobcentret, der kan få mulighed
for at visitere unge kvinder til PIFT. Dette tværgående
samarbejde virker meningsfuldt når der ses på anbefalingerne i
denne evaluering, og kommunen oplever det ligeledes som
meningsfuldt.

I interview med mentee’erne kan vi se at enkelte mentees har

vores vurdering i PIFT’s interesse at udbrede kendskabet til PIFT i
endnu højere grad, end de formår nu. Dette kan for eksempel
gøres med en større kommunikationsindsats målrettet
offentligheden fx ved at styrke tilstedeværelsen på sociale
medier. Herved vil der være en øget mulighed for at både
relevante medarbejdere og unge kvinder vil efterspørge
tilbuddet, og det kan bedre målrettes den helt rigtige målgruppe.

PIFT tilbyder at afholde informationsmøder, hvor både unge

Samlet set er det en god samarbejdsplatform, der er etableret,

kvinder og medarbejdere fra kommunen kan deltage. Det
vurderes som en god måde at udbrede kendskabet internt i

men for at gøre PIFT bæredygtigt er der potentiale i at afsøge nye
samarbejdspartnere og herunder også at generere et generelt

kommunen og nogle kommuner gør ofte brug af det, mens

større kendskab til PIFT i offentligheden.
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DET VIDERE ARBEJDE MED PIFT
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VISITERING & REKRUTTERING AF MENTEES
I vores analyser har vi fundet frem til to områder, der

ANBEFALINGER

indeholder mulige potentialer for videreudvikling i PIFT:
1. Processen omkring visitering & rekruttering af mentees

• PIFT kan med fordel skabe konkrete redskaber/materialer til

2. Arbejdet med forankring & udbredelse af PIFT. Særligt
punkt to er der allerede stort fokus på i PIFT. På denne og
følgende side vil vi forholde os til de opmærksomhedspunkter
vi ser under ovenstående to områder.

Unge kvinder fra målgruppen bliver opmærksomme på PIFT på
forskellige måder. Nogle er blevet foreslået det af en kommunal
medarbejder, fx en sagsbehandler, uddannelsesstøtten eller
bostøtte. Andre har hørt om tilbuddet igennem personlige
relationer og tog derefter selv kontakt til kommunen.
I nogle tilfælde har den unge ikke været velinformeret om
tilbuddet, da de sagde ja. Andre har selv skulle gøre noget aktivt
for at komme med i tilbuddet. Desuden oplever
kommunerepræsentanter jævnligt at præsentere tilbuddet for
unge kvinder, der afslår. Yderligere efterspørger en enkelt
kommunerepræsentant konkrete redskaber til hvordan
medarbejdere i kommunen kan præsentere PIFT for unge og

præsentation af/dialog om tilbuddet i samtalen mellem den
unge kvinde og den henvisende part.
• PIFT kan overveje at promovere tilbuddet bredere end til
udvalgte kommunerepræsentanter – således at andre grupper,
herunder målgruppen kender til mulighederne ved PIFT.
• PIFT skal være særligt opmærksom på styrken i fortællingen om
anonymitet og frivillighed, når sagsbehandlere skal henvise
unge kvinder.
• PIFT kan overveje at styrke det lokale mentorkorps yderligere til
også at påtage sig dialog/kommunikation/formidling med lokale
samarbejdspartnere og eventuelt unge kvinder fx i forbindelse
med spørgsmål i visiteringsfasen.
• PIFT skal have fokus på den helhedsorienterede støtte-palette i
tilbuddet, og styrke denne fortælling, så de unge kvinder ikke
opfatter det som endnu et tilbud ud af flere, alene målrettet at
få dem i uddannelse og job.

diskutere tilbuddets mulige relevans sammen med den enkelte
unge.
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FORANKRING & UDBREDELSE
Arbejdet omhandlende udbredelse af PIFT til flere kommuner

ANBEFALINGER

har været udfordrende. Der er taget kontakt til langt størstedelen
af de danske kommuner, men de fleste uden held. Som

• PIFT skal fortsat afsøge muligheder for i højere grad at

beskrevet i afsnittet ‘Samarbejdet med kommunerne’ er der
behov for et fortsat stærkt fokus og nytænkning for at gøre PIFT
bæredygtig på sigt.
Udover udbredelse til flere kommuner er det også en udfordring
i samarbejdet med kommunerne generelt, at skabe intern
opbakning til og udbredelse af viden om PIFT. Dette kræver, at
kommunen afsætter tid og ressourcer til at modtage og
videreformidle viden. Desuden vanskeliggøres spredning af den
gode historie af, at kommunerepræsentanter sjældent ser de
direkte resultater fra indsatsen, da de ofte udfaser kontakten
med mentee’en undervejs i forløbet.

samarbejde med kommunale enheder, der arbejder med
brobygning til uddannelse eller direkte med
uddannelsessteder. Evt. vil der være nye
samarbejdsmuligheder ifm. FGU-reformen.
• PIFT skal fortsat være opsøgende, vedholdende og gode til at
forklare projektet til samarbejdspartnere samt komme med
gode eksempler på hvor og hvordan, de kan implementere
PIFT, samt med eksempler på resultater for mentees.
• PIFT ville med fordel kunne blive forankret i flere forskellige
kommunale afdelinger/forvaltninger samtidigt i nogle
kommuner. Det kræver dog en bred viden om PIFT på tværs af
kommunens medarbejdere og dermed flere (eventuelt lokale)
ressourcer fra PIFT.
• PIFT skal styrke deres kommunikation udadtil yderligere
således, at de gode resultater formidles og sættes i spil både i
de eksisterende samarbejder og i udbredelsesarbejdet.
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