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“Change – the world, yourself, the future – be the change”

– Ung Handlingskraft



verksamhetsLedaren har ordet

Året där 54 = 222, 14 = 185 och 4 = 25

Ja,.. Precis så kan man sammanfatta året 2017. Året där 54 blev 222, 14 blev 
185 och 4 blev 25. hur går det ihop egentligen? Ja, det enkla svaret är väl att 
det inte gör det. men så tänker inte vi. Planen vi hade för 2017 var att totalt 54 
ungdomar skulle ha deltagit i våra olika insatser under året, att 14 av dessa 
skulle driva projekt inom socialt entreprenörskap och att det skulle mynna ut i 4 
mindre ungdomsdrivna projekt. Istället blev det totalt 222 deltagare i våra olika 
utbildningsprogram och insatser, 185 stycken som utvecklade sina entreprenöri-
ella förmågor genom att arbeta med att driva olika mindre projekt som alla 
bidrog till att förbättra samhället. och hela 25 olika projekt! och vi klarade det! 
vi inte bara klarade det utan gjorde det dessutom riktigt riktigt bra. det gör att 
jag väljer att sammanfatta 2017 med ordet stolt. stolt över de processer, paket 
och strukturer vi skapat och som möjliggjorde en uppskalning många inte ens 
hade vågat ge sig på. stolt över att våga se, tro på och använda ungas drivkraft 
och hålla fast vid den tanken. och slutligen så otroligt fantastiskt stolt över våra 
medlemmar, uppdragsgivare, finansiärer och framförallt vårt oslagbara team 
som visar gång på gång att ”it always seems impossible until it´s done”. tack! 

Julia Hult, Verksamhetsledare



mÅLsÄttnInG

Målsättningen är att utveckla självständiga individer som 
använder sin drivkraft till något konstruktivt och positivt 

samt inspirerar andra att göra detsamma.

vÅr vIsIon

Vår vision är att skapa en värld där unga har möjlighet, 
mod och förutsättningar att kunna påverka och förändra 

såväl sitt eget liv som samhället. Ett samhälle fullt av hopp 
och framtidstro.



vad vI GÖr

Vi utbildar unga individer inom ledarskap och entreprenöri-
ellt lärande. Dessutom skapar vi aktiviteter och mötesplats-

er för att ge unga fler möjligheter och förutsättningar att 
kunna påverka och förändra.

vI Är

En allmännyttig, icke vinstdrivande förening som arbetar 
inom områdena ungt socialt entreprenörskap och ungt före-

bildskap. 



vÅra utbILdnInGar 

våra utbildningar utvecklar drivkrafter, ledaregenskaper och entreprenöriella 
förmågor. vi brinner för att använda entreprenörskapet och inre drivkrafter för 
att förändra världen och tror därför starkt på att om unga ges möjlighet att ta 
eget ansvar, utvecklas och tänka utanför boxen kommer fantastiska saker att 
hända. vår metod är upplevelsebaserat lärande, att skapa förutsättningar för att 
själv våga testa och att mötas över gränser för att skapa perspektiv och dialog.
vår målgrupp är kick-ass ungdomar mellan 15-25 år som är redo att börja göra 
skillnad i samhället. tillsammans med oss får man de verktyg och stöd som 
behövs på resan.

Förebildsprogrammet
Förebildsprogrammet är en ledarskapsutbildning för unga med inriktning mot 
Förebildskapet. att vilja göra skillnad. Fokusera på möjligheterna, få perspektiv 
och kunna påverka. här samlas några av sveriges främsta unga förebilder för 
att under 6 heldagar och ett antal meet-ups komma samman, inspireras, ut-
vecklas och få modet att agera.

Förändringsagentprogrammet
Förändringsagenterna är utbildningsprogrammet där ungas entreprenöriella 
förmågor utvecklas. under tre-fyra veckor utvecklar och genomför deltagarna 
projekt som gör en skillnad i samhället och där samtidigt ungas drivkraft, delak-
tighet och idéer tas tillvara på.

Inspirationsprogram
vi arrangerar på kvällstid och lov entreprenörskvällar och Förebildskvällar som 
är öppna för alla unga mellan 15-25 år. detta för att ge dem möjlighet att boos-
tas och inspireras till att göra en påverkan och förändra såväl sin egen situation 
som samhället. Grymma talare, mingel med likasinnade, snacks och en härlig 
atmosfär!

Korta workshops och föreläsningar
våra workshops är korta, upplevelsebaserade och framförallt inspirerande work-
shops inom ledarskap, förebildskap och entreprenöriellt lärande. skräddarsydda 
för unga. 

“det bästa med Förändringsagenterna har varit att få ta 
eget ansvar och att vuxna har gett oss makten att faktiskt få 
skapa och göra något själva!”

– Förändringsagent Göteborg sommaren 2017



unga sociala entreprenörer

sommaren 2017 deltog katrin och edwin i vårt utbildning-sprogram Förändringsagenterna som ett 3 veckors avlönat sommarjobb i samverkan med Göteborgs stad. de arrang-erade stadsvandringar med syftet att låta beslutsfattare och politiker ta del av ungas tankar. under utbildningen utvecklades deras entreprenöriella förmågor såsom eget ansvar, att gå ifrån tanke till handling, att våga fatta beslut och Initiativförmåga. Dessutom fick de 16 politiker att följa med på deras vandring och ta del av ungas tankar och per-spektiv samt flera större medier såsom GP, SVT, Göteborg Direkt, P4 m. fl att uppmärksamma ungas drivkraft och möjlighet att påverka.  
så här citerar media katrin i en intervju efter deras stads-vandring i hennes hemort biskopsgården:
”om jag berättar om mina vardagsproblem för min granne kan hon inte göra någonting åt dem, men politikerna som kommit hit idag har makten i sina händer.”  - katrin

namn: katrIn sharIFI sIkstrÖmÅLder: 16 År
bor I: bIskoPsGÅrdenGÖr IdaG: PLuGGar FÖrsta Året PÅ GymnasIet

namn: edwIn FrIedLaenderÅLder: 16 År
bor I: torsLanda
GÖr IdaG: PLuGGar FÖrsta Året PÅ 
GymnasIet

Ledare som inspirerar andra

Chajma har gått våra ledarskapsarutbildningar och via våra 

processer arbetat med att utveckla ungdomar. hon tar till 

sig all kunskap och utvecklar den ytterligare. tjejer som 

Chajma behövs för att inspirera fler unga att våga testa 

nya saker och tro på sig själva.

 
hon är en förebild som lyfter andra. nedan följer ett citat 

från en utav ungdomarna hon handledde under sommaren. 

På detta viset sprider en förebild ringar på vattnet.

 
“ Chajma, vet du att tack vare detta jobb vågar jag mer. 

Jag tror på mig själv och jag har lärt mig att inte vara rädd 

att testa nya saker. Förut vågade jag knappt åka till stan 

ensam och om någon satte sig bredvid mig brukade jag 

byta plats. nu kan jag prata med främlingar och ta egna 

initiativ. tack.” 

namn: ChaJma IsbaI

ÅLder: 21 År
bor I: bIskoPsGÅrden

GÖr IdaG: studerar desIGnInGenJÖr vId hÖGskoLan I skÖvde

“ni har fått mig att ändra mindset. Lärt mig att våga vara 
självständig, att våga tro på mig själv“

– Deltagare Förebildsprogrammet 2017

93% upplever att de i Förändringsagentprogrammet utvecklat entreprenöriella 
förmågor som de kan ha stor nytta av inför framtiden.

93% anser att de genom Förebildsprogrammet utvecklat ledarförmågor som gör 
att de lättare kan agera förebild.



vÅra unGdomsdrIvna ProJekt

vi genomför ungdomsdrivna projekt i syfte att ta tillvara på ungas drivkraft och 
ge dem förutsättningar att kunna göra en skillnad i samhället samtidigt som 
deras entreprenöriella förmågor utvecklas. 



vÅra unGdomsdrIvna ProJekt

Porträttet 

Porträttet är reportageserien där vi lyfter och sprider lokala vardagdsförebilder 
och berättar deras story. valet av vilka människor som porträtteras och reporta-
gen som skrivs görs av våra unga projektledare

appen #bara Gör och Internationella Förebildsdagen 

vår app #bara Gör bara och Internationella Förebildsdagen vill inspirera männi-
skor och få dem att våga agera. allt gör skillnad, stort som smått. Idén kommer 
från en av våra deltagare i Förebildsprogrammet och utvecklades av hennes 
team under sommaren 2017

Podcasten ungt snack

ungt snack är podden och tankesmedjan som lyfter ungas perspektiv. sex 
avsnitt har spelats in hittills och naturligtvis är det våra unga projektledare och 
arbetsgrupper som driver arbetet med podden.

Vi gör det vi gör för att vi övertygade om att positiva förebilder och ung drivkraft 
tillsammans kan förändra världen. Men de behöver komma samman. Ges verk-

tyg, förutsättningar, mod och inspiration. Det är här vi gör skillnad.



“Om man ger positiv energi så får man positiv energi tillbaka”

mikael olausson, Lärare angeredsgymnasiet som valts ut av 

våra unga som en inspirationskälla och förebild och därmed 

fått äran att dela sin story i vår reportageserie @Porträttet. “



“en förebild är någon som använder sin drivkraft till 
något konstruktivt och positivt och inspirerar andra att 
göra detsamma.”

– Förebildarna



VÅRA VÄRDERINGAR

– Vi väljer att fokusera på det positiva och det som förenar

– Vi vill inspirera till handlingar som skapar värden för 
andra

– Vi tror på att ungas drivkraft kan göra skillnad i samhället

– Vi tycker att olika perspektiv berikar

 

Och vi vill agera lokalt här och nu!



Statistik 

verksamheten i siffror

48
beslutsfattare som genom 

våra insatser tagit del av ett 
ungt perspektiv

SOCIALA MEDIER

47 793
Personer som har tagit del av 
vår reportageserie Porträttet

66 502
antal gånger som våra videos 

har visats i sociala medier

361
antal unga deltagare i våra 

program och aktiviteter

26
antal ungdomsdrivna projekt

16
Politiker som deltagit i

rundvandringar av unga i 
biskopsgården och tynnered

159
antal medlemmar i föreningen

könsfördelning i våra program:
54% killar, 46% tjejer



VI ÄLSKAR
MEDIA
OCH MEDIA
ÄLSKAR OSS
Ja, vi älskar media. Men varför då kan man undra? Jo, då ett avvåra huvud-
syften är att visa den positiva förändring som ung drivkraft kan åstadkomma 
spelar traditionell media en stor roll. För att nå ut till den stora massan. Och 
inspirera. Genom att lyfta det positiva. Visa att det går. Att även det lilla gör 

skillnad. Och på det sättet inspirera andra att våga göra detsamma.
För tillsammans kan vi förändra världen om än ett litet steg i taget.



25
MEDIAARTIKLAR

2017



Core team

Julia hult, verksamhetsledare alexander bendz, kreativt ansvarig

Joel Georgy, web & tekniskt ansvarig

Caroline Granfors wellemets,

Projektledare, sommarprogrammen moa ribjer,
Projektledare, appen #baragör, Förebildsdagen

Sofia Fagerberg, Administrativt ansvarig



unGt advIsory board
Övre raden f.v: teodor andius, Chajma Isbai, sumeya ahmed
undre raden f.v: sarina hansson, alice Granehed

styreLse
F.v: marie olsson, Joel Georgy, andrzej brud



huvudPartners / FInansIÄrer

vÅra vÄnner

Även ett stort Tack till Petra Elio Serti, Palle Stenberg, Åsa Sandberg, Besam Yousef, 
Alar Randsalu, Marcus Gustafsson, Bob Jelica, Anna Urombi och Alexander Hars som 
stöttat vår verksamhet på olika sätt med sitt härliga engagemang och tro på ungas 
drivkraft

samarbetsPartners

“the people who are crazy enough to think they can 
change the world are the ones who do.”
– Steve Jobs



HÖJDPUNKTER
UNDER ÅRET

JAN-JUNI 2017

 JULI-DEC 2017

DESSUTOM…
vår podcast-serie ungt snack lanseras. 

vi startade igång vårt unga advisory board som ett strategiskt råd.

våra deltagare har möte i stadshuset och presenterar sina resultat och erfarenheter för stadsdelens i 
västra Göteborgs högsta politiker.

Allt detta som ett led i att öka ungas inflytande och leva under mottot: Där unga diskuteras ska unga 
involveras.

Internationellt utbyte med wale wale 
kenya och Project Playground, 
kapstaden.

alexander hars och anna urombi blir 
ambassadörer och ställer upp som talare i 
entreprenörs- och Förebildskvällar.

Över 180 ungdomar utvecklar entre-
prenöriella förmågor genom att driva 
projekt som bidrar positivt till samhället.

Ett av våra ungdomsdrivna projekt, en film 
som visar på det som förenar - når viral 
succé med över 18.000 visingar på ett 
dygn.

appen #baragör släpps på Google Play 
och app store. appen är ett av våra ung-
domsdrivna projekt med syftet att inspirera 
till att göra goda gärningar i vardagen.

beslut om samarbete med Gbg stad om 
att leverera utbildning inom ungt entre-
prenöriellt lärande.

40 st av sveriges främsta unga förebilder 
utvecklar ledaregenskaper med fokus på 
förebildskapet - att bidra till ett positivt 
samhälle.

Internationella Förebildsdagen startar upp 
som koncept med syfte att inspirera till att 
bli en vardagsförebild.

Över 25 artiklar i media som uppmärk-
sammar ung drivkraft och all den positiva 
förändring som våra unga deltagare bidrar 
till. 

avslutning och diplomering av unga före-
bilder som deltagit i sveriges första Före-
bildsprogram för unga ledare som vill 
förändra världen.



ADRESS
ung handlingskraft
stena Center 1d
412 92 Göteborg

KONTAKT
+46 73-640 00 66
info@unghandlingskraft.se

WEBB
unghandlingskraft.se
förebildarna.se


