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På Mentor ser vi behovet av att ge ungdomar vuxna förebilder 
som de kan prata med, något som många saknar i dagsläget. Vi 
hade under 2019 många ungdomar i kö för att få en egen mentor 
under ett år. 

Vi vill att alla unga ska känna hopp och framtidstro. Genom det 
kraftfulla verktyget mentorskap och jämlika relationer vill vi också 
utöka deras egenmakt till att ta kloka beslut för framtiden. Vi vill 
att alla unga ska känna att de är med i samhället och inte i utan-
förskap. 

Vi vill ha en värld där ungdomar får växa och utvecklas 
hälsosamt genom mentorskap. Under 2019 fokuserade vi på att 
kvalitetsutveckla vår verksamhet samt nå fler ungdomar.

VAD VILL VI UPPNÅ?

En värld där 
unga får växa 
och utvecklas 
hälsosamt och 
drogfritt

VÅR VISION



Mentor Sverige har till 
ändamål att ge ungdomar 
ökad självkänsla och inspirera 
till studiemotivation så att de 
kan undvika våld och droger. 
Programmen syftar till att ge 
framtidstro och stödja ung-
domar i att välja en hälsosam 
livsstil. 

På sikt vill Mentor ge alla 
ungdomar som vill, en egen 
mentor. Vi fokuserar på det 
positiva, på att ge ungdomar 
en ökad självkänsla och stötta 
dem när de behöver det som 
mest – under tonårstiden.

Mentor stöttar och stärker 
även föräldrar i deras föräldra-
skap genom våra föräldrakur-
ser och seminarier. Syftet är att 
öka förmågan och beredska-
pen att bygga goda och stabi-
la relationer mellan barn och 
föräldrar.

Förutom våra mentorskap, 
vår föräldraverksamhet och 
våra skolprojekt arbetar vi 
även med att bilda opinion och 
sprida kunskap till kommuner, 
skolor och beslutsfattare om 
vinsterna med att arbeta före-
byggande i våra frågor.

MENTORS ÄNDAMÅL



Mentor Sverige ingår i den internationella 
paraplyorganisationen Mentor Foundation. 
Mentor fanns under 2019 i Mellanöstern, USA, 
Storbritannien, Tyskland, Lettland, Litauen och 
Danmark. Sammantaget har Mentor implemen-
terat projekt i över 80 länder och påverkat mer 
än 6 miljoner ungdomar över de senaste 25 
åren.

Mentor Sverige är en insamlingsstiftelse utan 
vinstintresse som är politiskt och religiöst obun-
den och som arbetar med mentorprogram för 
ungdomar i åldern 13-17 år.
 
Eftersom alla intäkter kommer från samarbeten 
med företag verksamma på den svenska mark-
naden är Mentor en insamlingsorganisation.

MENTORS 
ORGANISATORISKA 

SAMMANHANG

Mentor vill ge unga studiemotivation, 
självkänsla och framtidstro. Vi vill ge 
alla ungdomar som vill, en egen men-
tor och se en värld där unga kan växa 
och utvecklas hälsosamt och drogfritt. 

VERKSAMHET

I vår verksamhet matchar vi volontärer 
i olika mentorskapsprogram för ung-
domar. En växande verksamhet ställer 
krav på organisationen och Mentor 
arbetar med att effektivisera såväl den 
utåtriktade verksamheten och kontinu-
erligt förbättra programmen för att öka 
verkningsgraden, och de interna pro-
cesserna. 
Vi erbjuder vår verksamhet till alla ung-
domar som behöver oss, men arbetar 
mer proaktivt i de områden som poli-
sen definierat som särskilt utsatta om-
råden.  Vi finns redan där, men vi strä-
var mot att både utöka och förstärka 
vår närvaro i dessa områden.

INSAMLING

Mentor arbetar proaktivt för att skapa 
långsiktighet och lojalitet bland befint-
liga lönsamma partners.
Identifiering och bearbetning av poten-
tiella samarbetspartners.

Fördjupat samarbete med befintliga 
partners.
Vi kommer börja se över möjligheten 
att starta upp strukturerad insamling 
riktad mot privatpersoner

KOMMUNIKATION:

Mentors kommunikation syftar till att 
stödja de övergripande verksamhets-
målen; 
• att fler ungdomar deltar i mentorpro-
gram, 
• att fler ska vilja engagera sig som 
volontärer och 
• att företag ska vilja samarbeta med 
Mentor Sverige. 
• att privatpersoner ska bli motiverade 
att ge pengar till Mentor Sverige. 

För att nå målgrupperna jobbade vi 
strategiskt med att utveckla kommu-
nikationen, framför allt digitalt, under 
2019. Vi fortsatte utveckla vår webb-
plats för att möta målgrupperna, och 
för att få igång vår publika insamling, 
både genom en teknisk plattform och 
kommunikation som driver engage-
mang för vårt proaktiva arbete. Vi ge-
nomförde flera kampanjer med syfte 
att motivera potentiella mentorer att 
engagera sig. 

STRATEGIER + MÅL



Inom Mentors organisation 
arbetade under 2019 39 per-
soner, baserade i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Vi hade 
även lokala kommunsamarbe-
ten runt om i Sverige.

Mentor strävar efter att ha en 
kompetent och utbildad perso-
nal för att öka kvaliteten i våra 
program och för att kunskapen 
om ungdomar ska hålla en hög 
nivå. Verksamhetspersonalen 
på Mentor är alla högskoleut-
bildade, främst inom områden 
som beteendevetenskap och 
pedagogik med stort kunnan-
de om ungdomar. 

Mentor har även personer som 
är ansvariga för insamling och 

våra partners, för kommunika-
tion, ekonomi och HR. 

Alla Mentors anställda är 
rekryterade utifrån kompetens 
inom respektive kunskaps-
område. Mentors värdeord är 
Kunskap, Respekt och Enga-
gemang. 

2019 samlade Mentor in 25,2 
miljoner kronor och utgifterna 
uppgick till ca 27,3 miljoner 
kronor. Mentor är finansierat 
av det privata näringslivet och 
samarbetar med en rad 
svenska företag. 

VILKEN KAPACITET OCH VILKET 
KUNNANDE HAR VI FÖR ATT UPPNÅ 

VÅRT MÅL? 



KVALITATIVA MÅL 2020
FÖR VERKSAMHETEN

80%
av ungdomarna i

mentorprogrammet skall 
känna ökad

studiemotivation

90%
av ungdomarna skall

efter avslutat
mentorskap

rekommendera
programmet till sina 

vänner

75%
av ungdomarna i
jobbmentor skall

känna ökad inspiration 
för framtiden

85%
av ungdomarna i

mentorprogrammet skall 
känna ökad självkänsla

90%
av mentorerna skall känna 
att de utvecklats positivt av 

mentorprogrammet

80%
av ungdomarna i

proffsmentorprogrammet 
skall känna sig säkrare 

inför arbetslivet

Mentor kontaktas varje vecka av både nya ung-
domar som vill ha en mentor och av skolpersonal 
som ser behovet hos ungdomar. Vi vet därför att 
vår verksamhet både är efterfrågad och viktig. 

Mentor genomförde för- och eftermätningar bland 
alla ungdomar som deltar i våra program. Vi kan 
därför med säkerhet säga att våra program gör 
skillnad för ungdomar.

Vi följer standard för The national mentor 
partnership.

HUR VET VI ATT VI 
GÖR FRAMSTEG?



Varje år sätter vi på Mentor höga men realistiska mål för vår 
verksamhet och vi jobbar sedan hårt för att nå dessa mål. 
Målen följs upp varje vecka för att alla inom organisationen 
ska känna sig motiverade och delaktiga. 

Mentor nådde under 2019 över 22 035 ungdomar. Uppdelat 
på våra olika verksamheter redovisar vi följande resultat: 

Mentorprogrammet: 745 ungdomar 
Jobbmentor: 19 149 elever
Proffsmentor: 2 072 ungdomar
Föräldraverksamhet: 2 959 personer
Lägerverksamhet: 69 ungdomar

z

VAD HAR VI ÅSTADKOMMIT 
SÅ HÄR LÅNGT?

Sara Revell Ford 
Generalsekreterare
Mentor Sverige

Min mentor hjälpte 
mig genom att 
prata och fick mig 
att sortera ut vad 
jag tyckte om och 
kunde, hon 
stöttade mig

”

Citat från mentorungdom




