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240 unga i sommarjobb för att skapa en positiv förändring i samhället 

 
Göteborgsbaserade organisationen Förebildarna vill att fler unga tar ansvar i samhället. I år 
engagerar de därför 240 unga sommarjobbare, som totalt kommer att driva 40 olika projekt i syfte 
att påverka sin omgivning positivt.  

 

     
 
Konceptet, som organisationen själv utvecklat, kallas Förändringsagent och går ut på att under  
3-4 veckor träna entreprenöriella förmågor genom att driva projekt som bidrar positivt till samhället.  
 
“Vi ger unga en unik möjlighet att dels utveckla entreprenöriella förmågor men även påverka sin 
omgivning för att bli en ansvarsfull samhällsmedborgare. Vårt mål är i grund och botten alltid 
lärandet, men tack vare att vi valt att arbeta på det här sättet brukar det resultera i massa grymma 
samhällsutvecklande projekt!” säger Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna.  
 
Förebildarna erbjuder gymnasieungdomar ett annorlunda 
sommarjobb inom socialt entreprenörskap. Via handledd 
coaching får deltagarna träna på att tänka utanför boxen, 
hantera osäkerhet och ta eget ansvar.  
 
“Vi har valt att satsa på unga för att vi är övertygade om 
att de har potential att göra världen bättre. Men för att 
göra det behöver de veta och träna på hur,” säger Julia 
Hult. 
 
Fakta om projekten 
Genom att starta och driva projekt som bidrar positivt till samhället får deltagarna öva sina 
entreprenöriella förmågor. Projekten har som gemensam nämnare att vara lokala, fokusera på det 
positiva samt att unga ska kunna påverka sitt liv och samhället positivt. Dessutom drivs de helt utan 
vinstintresse. Exempel: My Hoods - unga bjuder in politiker till stadsvandringar i syfte att delge sitt 
unga perspektiv till beslutsfattare. Podcasten Ungt Snack - en tankesmedja som lyfter ungas 
perspektiv. Filmen Hisingen United - en film som visar på det som förenar oss människor. 
 
För mer info, v.v. kontakta: 
Julia Hult, verksamhetsledare  
julia@unghandlingskraft.se 
+46 736 40 00 66  
 

Om Förebildarna 
Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som arbetar med unga mellan 16-25 år som vill nå sin fulla potential. 
Organisationen erbjuder utbildningar inom socialt entreprenörskap och ledarskap i syfte att alla unga ska kunna påverka sitt 
liv och samhället positivt. Förebildarna finansieras huvudsakligen av Stenastiftelsen.  
www.forebildarna.com 
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