VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Akademin för framtidens förebilder

av Ung Handlingskraft
Ideell Förening

En förebild är inte
något du föds till.
En förebild är något
du väljer att vara.
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Förebildarna
finns för att lära unga
individer ta ansvar och
skapa värden för sin
omvärld med syfte att
bli framtidens
förebilder.
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ANTAL DELTAGARE I FÖREBILDARNAS
UTBILDNINGSPROGRAM

Alla unga ska kunna
påverka sitt eget liv
och bidra positivt till
samhället

Förebildarna hade under verksamhetsåret 2018 560 deltagare i sina utbildningsprogram,
varav 30 deltagare blev certifierade. Från starten 2016 har Förebildarna haft en
ökning på 1266% i deltagarantal. Totalt har närmare 1000 unga individer deltagit i
utbildningsprogrammen.

VERKSAMHETSLEDAREN
HAR ORDET
Förebildarna grundades med anledning av att vi
såg ett behov av en positiv kraft som arbetade
med att lyfta positiva exempel. En positiv kraft som
grundar sig i att se och våga agera på de möjligheter
som finns och att vi alla har ett ansvar att skapa ett
positivt samhälle. Att använda just lokala förebilder
som medel och entreprenörskap som metod blev
våra verktyg för att åstadkomma denna förändring.
Förebilder; för att du i en förebild kan identifiera
och relatera. Och få förståelsen för att du kan göra
samma sak. Entreprenörskap; för att få verktygen
till att kunna göra. Gå från tanke till handling, våga
fatta beslut och ta en annan väg om den första
inte riktigt funkade. Helt enkelt påverka det du kan
påverka. Och då handlar det om vilka val du väljer
att göra. För även om alla har olika förutsättningar
med olika startsträcka så finns det alltid möjligheter
för den som väljer att se sitt eget ansvar. Och med
möjligheter kommer makten att kunna påverka sitt
eget liv och skapa ett positivt samhälle och framtid.
Om tidigare år fokuserat på att utveckla de idéer
och koncept vi hade och genomföra pilotomgångar
på såväl utbildningsprogram som påverkansinstaser
så har 2018 varit ett år fullt av lärdomar. Lärdomar
om hur vi bäst når vårt mål med att lära unga ta
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ansvar för att skapa positiva värden för sin omvärld.
Men också fullt av lärdomar för att kunna bygga
långsiktighet. För efter knappt tre år börjar vi nu
se resultat. Att våra teser och förslag om moderna
och innovativa lösningar men som grundar sig i
gedigen och etablerad forskning faktiskt skapar den
impact vi hade hoppats på. Vi vill därför ge fler unga
individer möjlighet att få ta del av våra insatser och
har använt de lärdomar vi fått på vägen till att bygga
långsiktighet och stabilitet för att bli en etablerad
aktör. Både här i Göteborg där verksamheten
startade, men även för att kunna skala upp såväl
geografiskt som med antalet deltagare.
Entreprenörer som vi är ser vi oändliga
möjligheter. Både de vi såg från början men också
nya som kommit längs vägen. Möjligheter som bara
blir starkare och mer realistiska ju längre vi funnits.
För en förebild är inte något du föds till – en förebild
är något du väljer att vara. Och vi behöver definitivt
bli fler förebilder.

Julia Hult
Verksamhetsledare

560
361
41

2018

2017

2016
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VAD
ÄR EN
FÖREBILD?

En förebild är någon som tar ansvar
för att använda sin drivkraft till
något konstruktivt och positivt. Samt
inspirerar andra att göra detsamma.

94%
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av deltagarna i Förebildarnas utbildningsprogram 2018 upplever
att de har utvecklat förmågor som
gör att de har förutsättningarna
för att kunna agera förebild.

FÖREBILDARNA
Förebildarna är en icke vinstdrivande och
allmännyttig organisation som grundades 2016. Genom utbildning och påverkansinsatser arbetar organisationen med
att lära unga individer, mellan 16-25 år, att
ta ansvar och skapa värden för sin omvärld.
Förebildarna tror att människor gör som
andra gör och att vi därför behöver visa
och bli fler människor som väljer att göra
en positiv skillnad. Vi har därför valt att
lyfta förebilder och låta unga få möjlighet
att utveckla de mindset och förmågor som
vi sett att förebilder har gemensamt. För
en förebild är inte något du föds till. En
förebild är något du väljer att vara.

Organisationen
stöttas huvudsakligen
av Stenastiftelsen.
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FÖREBILDSAKADEMIN
Förebildarna är akademin där unga individer
får lära sig att ta ansvar och skapa värden
för sin omvärld genom upplevelsebaserat
entreprenöriellt lärande. Under verksamhetsåret 2018 genomfördes Förändringsagent och
Förebildsprogrammet som är två egenutvecklade
utbildningsprogram som båda är etablerade och
framgångsrika koncept. Med tillväxt på 1266% i
deltagarantal har programmen utvecklats både
kvantitativt och kvalitativt.
Under 2018 utvecklades och genomfördes även
två ytterligare utbildningsprogram - Ung Entreprenöriell Coach och Ung Ledare med fokus förebildskap som är certifierande fördjupningsutbildningar.
Därtill genomför Förebildarna även påverkansinsatser med syfta att lyfta och sprida positiva
förebilder som exempel för unga. Det görs bland
annat genom podcasts, inspirationskvällar, mötesplatser samt ett påbörjat arbete med digitala
läromedel genom appen ”Bara Gör”.

Genom att
förstå sitt eget
ansvar öppnas
möjligheter.
FÖREBILDSPROGRAMMET
Ålder 17-20 - 60h
Förebildsprogrammet är ledarskap- och entreprenörskapsprogrammet med inriktning
förebildskap. Deltagarna utvecklar och stärker
ledarskapsförmågor samt får de verktyg som
behövs för att lära sig ta ansvar och skapa värden för sin omvärld. Utbildningen är diplomerande.
FÖRÄNDRINGSAGENT
Ålder 16-20 - 120h

PROCESS

Förebildarnas läroprocess grundar sig i stegen ”förstå”, ”kunna”
och ”göra”. Genom upplevelsebaserat entreprenöriellt lärande
och påverkansinsatser lär vi unga individer att ta ansvar och
skapa värden för sin omvärld. Våra utbildningar är utformade
för att möta individers olikheter och ger deltagarna möjlighet
att utvecklas utifrån deras förutsättningar. Upplägget innebär
att deltagaren erbjuds ett helhetskoncept.

1. FÖRSTÅ

2. KUNNA

3. GÖRA

För att vilja skapa värden för
din omvärld måste du förstå
att du har ansvaret att påverka. Först då kan du känna att
du har makten att påverka ditt
eget liv.

För att kunna skapa värden för
din omvärld behöver du träna
på och tillåtas ta ansvar. För
när man upplever att man kan,
skapas lösningsorienterade
och självständiga individer.

För att skapa värden för din
omvärld krävs det att du använder din förståelse och dina
förmågor för att göra. I detta
steg drivs initiativ och projekt
som genererar värden.

”Förebildarna har fått mig att
ändra mindset. Våga vara självständig. Våga tro på mig själv.”

”Jag har lärt mig hur man
hanterar motgångar på bästa
sätt och inte ge upp om något
dåligt händer. Det går alltid att
lösa ett problem om man bara
drömmer fritt och vågar tänka
annorlunda.”

”Det bästa med Förebildarna
har varit att få ta eget ansvar
och att vuxna har gett oss
makten att faktiskt skapa och
göra något själva.”

– Deltagare i Förebildarnas
utbildningsprogram 2018

Förändringsagent är programmet med inriktning socialt entreprenörskap. Deltagarna utvecklar entreprenöriella förmågor genom att
starta, utveckla och driva projekt med målet att
göra en positiv skillnad i samhället. Utbildningen
är diplomerande.

– Deltagare i Förebildarnas
utbildningsprogram 2018

– Deltagare i Förebildarnas
utbildningsprogram 2018

UNG ENTREPRENÖRIELL COACH
Ålder 18-25 - 50h
Ung Entreprenöriell Coach är fördjupningsutbildningen för att praktiskt utöva kunskaper
inom ledarskap med ett entreprenöriellt förhållningssätt. Syftet är att coacha med målet om att
få andra att växa. Utbildningen är certifierande.

UNG LEDARE - MED FOKUS FÖREBILDSKAP
Ålder 17-25 - 50h

av deltagarna i Förebildarnas
program 2018 upplever att de
har fått en ökad förståelse för
vad de kan skapa på egen hand.
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Ung Ledare med fokus förebildskap är fördjupningsutbildningen för att praktiskt öva på att ta
ansvar med syfte att skapa värden för sin omvärld. Utbildningen är certifierande. Workshops
och föreläsningar. Vi genomför även skräddarsydda workshops och föreläsningar.

FÖREBILDARNA UTVECKLAR
ENTREPRENÖRIELLA MINDSET

FÖREBILDARNA UTVECKLAR
ENTREPRENÖRIELLA
FÄRDIGHETER

FÖREBILDARNA SKAPAR PROJEKT INOM
SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP OCH
BIDRAR TILL SAMHÄLLSENGAGEMANG

82%

91%

47

av deltagarna i Förebildarnas utbildningsprogram 2018 upplever
att de har förändrat sitt mindset
kring vad som är möjligt.

av deltagarna i Förebildarnas
utbildningsprogram 2018 upplever att de har utvecklat sina
entreprenöriella förmågor.

Ungdomsdrivna projekt inom
socialt entreprenörskap under
2018.
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DELTAGARBERÄTTELSER

Förebildarnas deltagare under 2018 beskriver sina upplevelser och lärdomar från
de tre utbildningarna Förändringsagent, Förebildsprogrammet och Ung Ledare med
fokus förebildskap.

Förebildsprogrammet

Jag skulle beskriva Förebildsprogrammet som inspirerande och motiverande där jag fick nya perspektiv
på allt möjligt genom de samtal och övningar som vi
hade. Programmet blev som ett forum där jag kunde
diskutera mina ideér med andra och prata om tankar
jag haft länge men inte kunnat diskutera med någon.
Av att delta i programmet har jag framför allt tagit
med mig två saker; det första är tankesättet att allt är
möjligt vilket verkligen genomsyrar hela Förebildarnas
kultur och det andra är det utanför boxen-tänk som jag
inte hittat hos någon annan organisation. Om det exempelvis hände något som ledarna inte hade tänkt sig så
löste de alltid det på ett lysande sätt ändå, vilket smittade
av sig hos deltagarna.

Tankesättet att allt
är möjligt genomsyrar
Förebildarna

Jag skulle rekommendera alla att söka Förebildsprogrammet, framför allt de som vill ha kul, träffa fantastiska
människor och som gillar att lära sig nya saker. Jag älskar
äventyr och att slänga mig ut i saker jag kanske inte alltid
har full koll på! För mig är det alltid viktigt att ha så kul
som möjligt och göra det bästa av den tiden man har.”
Hugo Hallberg, deltagare i Förebildsprogrammet

Certifieringsprogrammet - Ung Ledare med fokus förebildskap
Jag ville vara en del av Certifieringsprogrammet för
att vidga mitt perspektiv kring hur jag kan påverka
andra, få lära mig mer om olika personlighetstyper
och för att få lyssna på inspirerande föreläsningar.
Jag ville dessutom få uppleva den energi som alltid
flödar i Förebildarsammanhang!

Till någon som funderar på att söka till programmet men är lite osäker så skulle jag säga att hen isåfall
går miste om värdefulla insikter och minnen.
Madeleine Xia, deltagare i Certifieringsprogrammet
- Ung Ledare med fokus förebildskap

Något jag verkligen uppskattade med mitt deltagande var att så många var engagerade i de aktiviteter och samtal vi hade, det var ingen tvekan om
att hela campet var ett enda stort grupparbete då vi
genomförde allting tillsammans. Mitt deltagande gav
mig verktyg och nycklar i hur man kan gå från tanke
till handling och jag insåg att det första steget man
tar oftast är det största steget. Jag har också fått en
bättre uppfattning om min påverkan på min omgivning och att det finns olika inställningar till misslyckanden och hur det kan påverka ens handlingar.
Något som jag har användning av idag är insikten
att det kan vara nyttigt att misslyckas för att kunna
utvecklas då man kan oftast vända det till något positivt. Om jag skulle beskriva Certifieringsprogrammet
med tre ord skulle det vara: intensivt, utmanande
och spännande!
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Den första idén är inte
alltid den bästa och ett
lyckat resultat kräver
flera motgångar

Förändringsagent

Jag sökte till Förändringsagent när programmet
gick som en del i Göteborgs Stads satsning i sommarjobb för unga som vill utveckla entreprenöriella förmågor. Jag hade egentligen inga specifika
förväntningar, men tyckte att det lät väldigt kul och
annorlunda.

enbart kontakta och ta hjälp av andra människor i
sin omgivning och att ha en positiv attityd. Utöver
många nya vänner och ett större kontaktnät har jag
också tagit med mig insikten om att jag faktiskt kan
starta och utveckla något alldeles eget, att jag har
förmågan till det.

Efter fyra intensiva veckor kan jag absolut säga
att jag fått en god inblick i att skapa och jobba med
projekt. Förändringsagent har gett mig ett tankesätt
om att ”det mesta är möjligt så länge man har drivet”. En viktig lärdom under veckorna var att första
idén inte alltid är den bästa och ett lyckat resultat
kräver flera motgångar. Jag tyckte att det var häftigt att se hur långt man kan komma genom att

Jag skulle rekommendera alla att söka till Förändringsagent. Jag tror ändå att det är viktigt att man
vill lägga ner sin tid och energi i programmet, för
det är superkul!
Erica Abrahamsson 18 år,
deltagare i Förändringsagent 2018

STATISTIK KOPPLAT
TILL FÖREBILDSAKADEMIN

Genom utvärdering och reflektion har sammanställning av statistik kring utvecklingsområden hos deltagarna genomförts. Här lyfts ett axplock av utvecklade entreprenöriella förmågor samt deltagarnöjdhet.

Jag har insett att det första
steget man tar oftast är det
största steget.

92%

Upplever att
Förebildarna gett
en ökad förståelse
för vad deltagarna
kan skapa på egen
hand

92%

Upplever att
Förebildarna gett
deltagarna ett
breddat perspektiv

81%

Upplever att Förebildarna utvecklat deltagarnas
kommunikationsförmåga

85%

Upplever att Förebildarna gett ökad
förståelse kring olika beteendestilar
och gruppdynamik

9/10

Deltagare rekommenderar Förebildsakademin
vidare
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PROJEKT

Vi lär unga individer att ta ansvar genom upplevelsebaserat entreprenöriellt lärande
där de själva får starta upp och driva projekt med syftet att skapa värde för sin omvärld. Här är ett axplock utav några utav de 47 ungdomsdrivna projekt som gick 2018.

SMAKSTARK

VÅGA LYSSNA!

Med uppdraget att få mer
människor att lyssna mer på varandra gästade ungdomar köpcentrumet Vimpeln i Alingsås. Med
enbart pallar och fika som rekvisita
bjöd de in människor för att prata
och lyssna på varandra.

FIKAPAUS

Projektet som ville minska glappet
mellan de yngre och äldre. Resultatet
blev en kortfilm som premiärvisades
på ett äldreboende i Lundby.

UNGA FÖRELÄSARE
OCH FÖRFATTARE

Certifieringsprograms-deltagaren Tilda Wissmar planerar och
genomför kursen ”Unga Föreläsare
och Författare” med stöttning utav
Förebildarna.
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Projektet som fokuserade på
mångfald med målet att nå ut till
ungdomar om partiernas ställning vad gäller mångkultur.
Genom att bjuda in 10 kommunpolitiker som får smaka på
mat från Sverige, Iran, Irak och
Somalia samtidigt som de intervjuas med syfte att upplysa unga
i Göteborg. Intervjuerna filmades
och blev en kortfilm.

I NEEDED A
ROLE MODEL.
SO THAT’S
WHAT I
BECAME.
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HÖJDPUNKTER 2018

2018 var ett intensivt år med många värdefulla händelser.
Här har vi samlat några utav dem.

SAMARBETET MED
GÖTEBORGS STAD
VÄXLAS UPP

STENA FASTIGHETER
GÅR IN SOM PARTNER.
Genom utbildningsprogrammet Förändringsagent hade
deltagarna uppdraget
att ta fram en innovativ lösning för att öka
tryggheten i Stena
Fastigheters boendemiljö. Samarbetet
fortsätter in i 2019.

STENASTIFTELSEN
SATSAR ÅTERIGEN PÅ
FÖREBILDARNA.
Stenastiftelsen fortsätter att
stödja Förebildarna och går
in som huvudfinansiär med 3
miljoner kronor.

FÖREBILDSPROGRAMMET

SKALAS UPP MED

50%
Förebildsprogrammet tar in
60 deltagare och får spridning geografiskt.

MIKAEL ANDERSSON
& MARIA BERGHÄLL

ENGAGERAR SIG I FÖREBILDARNA

SHOW-OFF
40 PROJEKT VISAS UPP I EN

INTERNATIONELLA
FÖREBILDSDAGEN
UPPMÄRKSAMMAS
NATIONELLT!

PROJEKTUTSTÄLLNING

40 ungdomsdrivna projekt
visades upp i en projektutställning för allmänheten, politiker
och media som ett resultat från
utbildningsprogrammet Förändringsagent.

Västra Götalandsregionen
ger finansiellt stöd för geografisk
uppskalning av Förebildarnas
utbildningsprogram

Ung Handlingskraft

väljer att kommunicera sin
verksamhet under varumärket
Förebildarna.
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STJÄRNFÖRELÄSARNA

Internationella Förebildsdagen är ett
initiativ av unga förebildare som ett resultat av deltagandet i vårt utbildningsprogram Förebildsprogrammet. Under
2018 uppmärksammades initiativet
nationellt och är numera en utav Förebildarnas löpande påverkansinsatser.

13 ungdomar

certifierades som Ung
Entreprenöriell Coach

Stena Fastigheter beslutar
att driva vidare förslag
från Förändringsagent
– blev ett innovationsprojekt för företaget

Sex unga deltagare får
stipendium av Förebildarna
för medverkande på EMAX

17 ungdomar
certifierades
som Ung Ledare
Utbildningsakademin
erbjuder tidigare deltagare möjlighet att fördjupa
sina kunskaper. Programmet resulterade i att 20
deltagare certifierades
som Ung Ledare inom
förebildskap.

Utbildningsprogrammet Förändringsagent öppnar upp för fler
unga deltagare genom Göteborgs
Stads satsning på sommarjobb
där unga utveckla entreprenöriella
förmågor.

FÖREBILDARNA
MARKNADSFÖRS MED
TVÅ MITTUPPSLAG I GP

FÖREBILDARNA
REPRESENTERAS
I ALMEDALEN

TREDJE OMGÅNGEN AV
FÖRÄNDRINGSAGENT OCH
DELTAGARÖKNING MED 48%

GÄSTFÖRELÄSARE
LIVESÄNDS I STAD
I LJUS-RACE

För att lyfta vikten av förebildskap och sprida positiva
exempel och förebilder
genomfördes eventet ”Stadi-Ljus Race”. Inspiratörer från
bland annat Trine, Ingenjörer
utan gränser och Rutasoka
Coffee intervjuades på plats
och live-sändes digialt.
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MEDIA OCH SPRIDNING

23
4 TRYCK
Totala upplagor i tryck 2018

EXPONERINGAR I MEDIA
OM FÖREBILDARNA OCH
FÖREBILDARNAS PROJEKT

14 DIGITALT

304 500 st

5 RADIO/TV

Totalt förtroendevärde i tryck 2018

3 268 000:-*

DEN TOTALA SIFFRAN
FÖR ANTALET RÄCKVIDD PÅ FACEBOOK
UNDER 2018 VAR:

ETT UTAV DE UNGDOMSDRIVNA PROJEKTEN
”FUCK FÖRDOMAR” NÅDDE FRAMGÅNG I SOCIAL
MEDIA MED EN KAMPANJ PÅ 72 TIMMAR MED EN
ORGANISK RÄCKVIDD PÅ 9876 PERSONER OCH

1168
INTERAKTIONER

FÖREBILDARNA FINNS NÄRVARANDE PÅ FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN OCH TWITTER.
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* Förtroendevärde = Annonskostnad x 7 enligt byråpraxis

FINANSIERING

Förebildarnas verksamhet bygger på en samverkansmodell med
finansiering i huvudsak från privata stiftelser, det offentliga och
näringslivet. Organisation har också samverkanspartners och ett
ideellt nätverk som stöttar verksamhetens utveckling.

INTÄKTER:		
Fakturerade tjänster (Gbg Stad + Stena Fastigheter)
Projektintäker (VGR + Stenastiftelsen)
KOSTNADER
Personalkostnader och löner till ungdomar

3 147 243 SEK
2 147 507 SEK
998 536 SEK
3 151 776 SEK
2 410 091 SEK

Övriga kostnader

741 685 SEK

Årets resultat

- 21 743 SEK

Förebildarna är en allmännyttig verksamhet där allt eventuellt överskott skall
återinvesteras i verksamheten. Organisationen är arbetsgivar- och momsregistrerad
samt medlem i IDEA arbetsgivarförening.
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PARTNERS

FINANSIELLA PARTNERS

SAMVERKANSPARTNERS

STYRELSEN

Förebildarna arbetar med en styrelse som
representerar näringsliv, entreprenörskap
samt inkluderar det unga perspektivet.
Förebildarnas styrelse arbetar ideellt.

ANDRZEJ BRUD
Styrelsens Ordförande
Andrzej har mångårig erfarenhet från Venture
Creation, start-ups och coachning. Han har varit
styrelseledamot i ett 20-tal start-ups och även VD
för inkubatorn Chalmers Innovation.

JOEL GEORGY
Styrelseledamot
Joel har sedan 17-års ålder drivit eget bolag som nu
går under namnet Aktivitetshyra. Joel är i grunden
programmerare och har även arbetat flera år med
event.

MARIE OLSSON
Styrelseledamot
Marie har mångårig erfarenhet från strategi, tillväxt och
entreprenörskap. Hon driver egna bolaget Luga Consulting där hon bland annat är konsult åt Almi sedan 10
år samt drivit och arrangerat Sommarlovsentreprenör.
Marie har även varit regionchef för Ung Företagsamhet.

BIRGITTA PLYHM
Styrelseledamot
Birgitta är kommunikationsstrateg med inriktning PR
och Media där hon har många års erfarenhet. Hon
driver egna byrån Plyhm Kommunikation där hennes
kunder kommer från såväl näringsliv, kommuner
samt akademi och stiftelser.

MEDARBETARE

Förebildarnas verksamhet utgår ifrån Göteborg. I den
löpande verksamheten har det under 2018 arbetat
flera medarbetare motsvarande tre stycken heltidstjänster.

ÖVRIGA PARTNERS

Under 2018 hade
föreningen 100 aktiva
medlemmar!

Därutöver anställs yngre handledare under våra utbildnings- och påverkansinsatser under devisen
“unga leder unga”. Under 2018 hade Förebildarna
över 26 timanställda unga handledare och projektledare som arbetat och bidragit till verksamheten under framförallt sommarlovet.
Förebildarna har också etablerat ett ungt advisory
board för att ge unga möjlighet att tillföra de ungas perspektiv till verksamheten. Under 2018 bestod
ungt advisory board av Alice Granehed, Chajma Isbai,
Sarina Hansson och Teodor Anidus. Ungt advisory
board arbetar ideellt.
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ORGANISA
TIONEN

JULIA HULT
Verksamhetsledare
Julia är civilekonom, pedagog och entreprenör. Hon
grundade Förebildarna under 2015 efter att ha arbetat med att stötta unga entreprenörer och teknikbaserade start-ups i offentlig och privat verksamhet.

S. 21

GEOGRAFISK
SPRIDNING

Förebildarna hade under 2018
deltagare jämnt fördelat från
alla stadsdelar i Göteborg
samt 16 övriga orter.

Göteborg
Lidköping
Landvetter
Borås
Mölndal
Svärtinge
Örebro
Partille
Örkelljunga
Alingsås
Falköping
Kungsbacka
Hindås
Olofstorp
Mölnlycke
Stenugnsund
Lerum
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Ansvarig utförare:
Förebildarna
Org nr. 802498-6146
Stena Center 1D
412 92 Göteborg
www.förebildarna.se

