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HÄLSOSAMT OCH DROGFRITT



Mentor Sverige
– Vi gör skillnad för ungdomar

Cecilia Bernard
Generalsekreterare
Mentor Sverige

Vi har lämnat ett ovanligt år bakom oss. 
Pandemin har lett till att unga blivit mer 
isolerade och behovet av ett vuxet stöd 
har varit extra stort. Under 2020 nådde 
vi över 18 000 ungdomar genom våra 
mentorprogram och vår lägerverksamhet. 
Närmare 3 000 vuxna engagerade sig i 
våra program och seminarier. 

Vi ser också tillbaka på ett år där Mentors 
digitaliseringsresa fortsatte. Workshops, 
föreläsningar och mentoraktiviteter 
gjordes digitala. Vi kunde komma ut 
i skolor genom digitala verktyg vilket 
gjorde att vi även kunde nå de elever 
som hade distansutbildning – en extra 
utsatt grupp som riskerar att hamna i 
utanförskap.

Nu ser vi fram emot att fortsätta jobba 
mot vår vision: en värld där unga får 
växa och utvecklas hälsosamt och 

drogfritt. För att nå det behöver vi många 
som är med oss. Vi samarbetar med 
några av landets mest renommerade 
företag, engagerade medarbetare och 
dedikerade volontärer. Det gör att vi kan 
göra skillnad för tusentals ungdomar 
under varje år. 

Tack för att du är med oss!



VERKSAMHET

Vårt huvudprogram där en 
ungdom får en mentor under sex 
månader. Någon som finns där - 
oavsett vem hen är, vad hen vill 
göra eller vem hen vill bli. Inget 
problem är för litet, ingen dröm är 
för stor. Ungdomen och mentorn 
ses två gånger i månaden under 
6–12 månader.

Vi snackar livet, studieval, arbete 
och karriär. Ungdomar får träffa 
några av våra inspiratörer som 
berättar om sin livsresa – varvat 
med frågor och annan interaktion. 
Korta sessions för framtiden!

Workshops med våra coacher 
där ungdomar får värdefull 
kunskap. Under två inspirerande 
halvdagar pratar vi om vem 
man vill vara och vad man vill 
göra, oavsett om det är handlar 
om personlig utveckling eller 
entreprenörskap.

Formatet där vi pratar om viktiga 
ämnen, delar kunskap och 
inspiration. Föreläsningar och 
kurser med våra experter så att 
fler vuxna kan stärkas i sin roll 
som föräldrar och förebilder. 

Handlar om att ge ett 
helhetsperspektiv. Ungdomar 
behöver både skol- och 
livskompetens för att ta 
ansvar för sina studier. Under 
sex dagar på skolloven får 
Mentors ungdomar utveckla 
sina strategier för lärande 
med aktuella ämnen som 
utgångspunkt. Varje ungdom blir 
under lägret även coachad i sina 
egna specifika behov.

MENTORPROGRAMMET MENTOR INSPO*

MENTOR BOOST* LÄGER MENTOR TALKS*

* Nya namn som tidigare var Jobbmentor, Proffsmentor och Föräldraprogrammet



Möt Mentors ambassadörer

Gunilla von Platen är entreprenör, 
investerare, företagsledare och 
filantrop samt en av Svenskt 
Näringslivs ambassadörer. Hon är 
grundare till kundservicebolaget 
Xzakt Kundrelation som hon 
sålde till Altor 2017 och är i dag 
partner hos Transcom Worldwide 
AB där Xzakt ingår. Hon är även 
sommarpratare och författare till 
boken Draken i rummet.

Gunilla von Platen

Hon är en av våra mest 
namnkunniga journalister, 
programledare och författare. 
Dessutom är hon en person som 
står upp för allas lika värde, trots 
att det många gånger har haft 
ett pris. Alexandra är författare 
till den ständigt aktuella boken 
Mammorna – en bok som möter 
mammor från Rosengård, Rinkeby 
och Gottsunda.

Alexandra Pascalidou

Andra Farhad är sparexpert, föreläsare och 
entreprenör. Vid femton års ålder gjorde hon 
sin första investering och i dag är hon vd på sitt 
eget bolag Börshajen. Andra vill demokratisera 
kapitalmarknaden och inspirera fler unga till att 
våga gå sin egen väg. 

Andra Farhad

Goran Asaad är föreläsaren och standup-
komikern som både inspirerar och lockar till 
skratt. Han jobbar för att ungdomar ska få 
känna tillhörighet och gemenskap oavsett 
bakgrund och för ett mer inkluderande 
samhälle. Gorans egen historia började med ett 
existensberättigande och hans liv förändrades 
första gången han fick stå på en scen.

Goran Asaad

Felicia Margineanu är föreläsare och har jobbat 
som fotograf sedan hon var tonåring. Genom 
kameran fick Felicia modet att utforska sin 
omvärld och möjlighet att själv gestalta sin 
identitet. I dag lär hon ungdomar att ta kontroll 
över sin egen självbild.

Felicia Margineanu
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* Nya namn som tidigare var Jobbmentor, Proffsmentor och Föräldraprogrammet



Världens ledare har förbundit sig 
till 17 globala mål för att uppnå tre 
fantastiska saker till år 2030: att 
avskaffa extrem fattigdom, att minska 
ojämlikheter och orättvisor i världen 
samt att lösa klimatkrisen. Genom de 
Globala målen för hållbar utveckling 
kan det här uppnås.

Genom våra olika verksamheter 
och program arbetar vi på Mentor 
Sverige på olika sätt för att uppnå 
fem av dessa mål. Vi vet att vårt 
arbete har påverkan på allt från hälsa 
och utbildning till jämställdhet och 
integration.

Agenda 2030

Mål 3 – Hälsa och välbefinnande
Att främja ungdomars hälsa och välmående är 

grundstommen i Mentors verksamhet. Genom våra 
mentorprogram förebygger vi att ungdomar hamnar  

i destruktiva och skadliga levnadsmönster, som 
exempelvis drog- och alkoholmissbruk. 

Mål 4 – God utbildning för alla
Mentor Inspo och Mentor Boost är två 
av våra evidensbaserade program som 
på ett inspirerande sätt ger ungdomar 

en bild av hur de ska komma in på 
arbetsmarknaden. 

Mål 5 – Jämställdhet
Vi jobbar aktivt med att diskutera 

normer och ojämlika villkor inom vår 
verksamhet. Ett konkret exempel är att 

vi pratar om jämställdhet och genus med 
föräldrar genom Mentor Talks. 

Mål 16 – Fredliga och  
inkluderande samhällen

Genom att jobba med både ungdomar 
och vuxna bygger vi broar mellan 

generationer och skapar sammanhang där 
fler känner sig inkluderade och sedda.

Mål 10 – Minskad ojämlikhet
Oavsett bakgrund eller möjligheter har 
alla unga i åldrarna 13-17 år rätt till en 

mentor genom Mentor Sverige. Våra 
program syftar till att utjämna  

skillnader i samhället. 



Kampanjen #MinFörebild består av en rad 
filmer som visar hur betydelsefullt det är med 
vuxna förebilder för ungdomar. 

Deltagarna i filmerna är skådepelaren Aleksa 
Lundberg, proffsboxaren Klara Svensson, 
IFK Göteborg-spelaren Kristopher Da Graca, 

konstnären Hadi Qasemi samt föreläsarna 
Felicia Margineanu och Goran Asaad.

I filmerna får tittaren veta varför en viss 
förebild har varit avgörande för personens liv 
och framtid samt avsaknaden av en förebild 
och dess konsekvenser.

#MinFörebild

Aleksa Lundberg i P4 Stockholm.

Aleksa Lundberg, Goran Asaad, Klara Svensson, Felicia Margineanu och Kristopher Da Graca.



Undersökning
Coronaviruset lämnar ingen opåverkad. 
För ungdomar innebär det inte minst en 
synliggjord osäkerhet inför framtiden 
och skolgången. Det väcker frågor och 
funderingar om hur samhället kommer 
förändras och hur det påverkar dem. Mentor 
Sverige möter blandade känslor över den 
nuvarande situationen och hur den utvecklas.

I mars frågade vi ungdomar hur de har 
påverkats av corona. Undersökningen lyfte 
ungdomars röster om utvecklingen och 
problematiserade kring de konsekvenser olika 
framtidsscenarion innebär, för både individer 
och samhället i stort.

UNGDOMAR OM CORONA



Digital Mentor Inspo

MENTOR MED PARTNER

arbetslivet och vägen dit till högstadieelever 
i Södertälje. Tillsammans med Mentors 
partner AstraZeneca blev 426 elever från 
fyra olika Södertäljeskolor inspirerade inför 
gymnasieval och arbetsliv.

När skolornas praktik blev inställda till följd av 
pandemin valde Södertälje kommun att satsa 
på digitala föreläsningar för att ge inspiration till 
sina elever. 

I Mentor Sveriges digitala Mentor Inspo delar 
inspiratörer med sig av sina erfarenheter från Elever från Södertälje berättade om Mentor Inspo i SVT Nyheter.



Ungas röster

BLACK LIVES MATTER

borde vara en självklarhet för alla i samhället.

– Många små röster bildar ett gemensamt 
eko genom samhället. Om vi alla som vill 
och kan bidra bara fortsätter följa och styra 
opinionen så kan vi få igenom nästan vad 
som helst, säger en ungdom.

I svallvågorna av Black Lives Matter-
rörelsen genomförde Mentor Sverige en 
enkätundersökning bland ungdomar om 
strukturell rasism. 

Undersökningen visade att en övervägande 
majoritet av ungdomarna engagerar sig aktivt i 
frågor som rör rasism och att de tycker att detta 



Digitala samtal
avseende arbete, människa och maskin 
tillsammans med experter från Hyper Island, 
Svenskt Näringsliv, NORD DDB och :Part.

I Mentor Live fick tittarna träffa 
representanter från bland andra En frisk 
generation, P3, Stiftelsen Friends och 
mentorungdomar när vi livestreamade från 
Instagram.

2020 var året när många samtal gick från 
fysiska till digitala. Vi på Mentor Sverige 
satsade stort på formaten Mentor Talks och 
Mentor Live.

Mentor Talks är föreläsningar och kurser 
som lyfter viktiga ämnen, delar kunskap och 
inspiration. Under året hade vi bland annat 
The Future of Work som blickade in i framtiden 
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H
Lokaltidningen är ett helägt 
dotterbolag  till HD-Sydsvenskan. 
För ej beställt material ansvaras ej. 
Allt material i tidningen lagras digi-
talt, publiceras och tillhandahålls i 
digitala medier liksom i arkivdata-
baser. Den som sänder in material 

anses medge sådan digital lagring och publicering.

D en kom som en försenad jul-
klapp, chefsåklagare Kris-
ter Peterssons bomb den 18 
februari om att Palmemor-
det kan få en lösning under 
våren. ”Jag är positiv till att 

kunna presentera vad som hänt kring mordet 
och vem som är ansvarig för det”, sa han i SVT:s 
”Veckans brott”.  ”Vi arbetar nu med spår som 
är högintressanta. Min målsättning är att vi un-
der det första halvåret i år kommer kunna åtala  
någon eller avsluta förundersökningen.” 

Sedan dess har varje stavelse av hans uttalande 
analyserats: Åtal eller inte? Har man hittat mord-
vapnet? Är mördaren avliden?

En cliffhanger som heter duga, och naturligtvis 
spekuleras det även kring varför Petersson valt 
att gå ut med informationen. Det finns förutsätt-
ningar för det största antiklimax vi sett på den 
här sidan millennieskiftet. Men det kan också bli 
ett avslut – på nationell nivå.

Alla som var med 1986 har ett minne från när 
de nåddes av nyheten. Själv hade jag, i en genera-
tion svältfödd på tecknad film, stigit upp tidigt för 
att titta på ”Gomorron Sverige” med några minu-
ter Tom och Jerry. Som nioåring registrerade jag 
endast att det som hänt var något stort, något all-
varligt. Som ung vuxen registrerade jag något an-
nat: Palme-mordet skaver. Det är nationens mot-
svarighet till tjejen eller killen man aldrig ringde 
efter sommarförälskelsen eller de hårda orden 
man aldrig bad om förlåtelse för. 

Enligt ordlistan kan avslut vara synonymt med 
bokslut. Det är nog mer än en som hoppas att  
Petersson avslutar räkenskaperna för det som 
hände den där fredagsnatten för 34 år sedan.

Cliffhanger 
för en nation

Per Eeg-Olofsson, reporter
per.eeg-olofsson@lokaltidningen.se

Ett rekordlångt, och därmed även  
rekorddyrt utredningsarbete kan  
avslutas.

Det kommer alltid att finnas  
obesvarade frågor och alternativa  
teorier.

Vi är alla superhjältar  
i vardagen men vad skulle  
du vilja ha för kraft om du  
fick drömma stort? Vi bad  
barnpanelen svara på det.

● Gabriel Stark, 7 år: Min superkraft 
hade varit snabbhet och mitt namn 
hade nog varit Kapten G. För mitt namn 
börjar på G, jag ju heter Gabriel.

● Liv Prior, 6 år:  Jag vill kunna flyga 
för då kan jag se vilka som är ute och 
slänger skräp och är elaka mot naturen 
och så kan jag fånga dem.

● Nellie Hellström-Blom, 6 år: Jag 
skulle vara osynlig och kunna springa 
jättesnabbt.

BARNPANELEN

Vilken super-
kraft skulle 
du vilja ha?

● Gabriel El-Hallah, 6 år:  
Jag skulle nog ha röntgensyn,  
laserstrålar och kunna flyga.

Mentor prisas: ”Alla 
behöver förebilder”
Malmö
Unga mellan 13 och 17 år 
får en mentor under  
ett år, att prata, umgås, 
fika och plugga med.  
Nu får Mentor i Malmö  
Lärarnas Riksförbunds 
Likvärdighetspris för 
skolan.

– Alla behöver förebilder 
och någon som lyssnar och 
ser en. Unga i den här ål-
dern tycker ofta att de inte 
behöver någon, men det är 
en stor press i skolan med 
fokus på att prestera och 
man ska vara tillgänglig 
hela tiden på sociala me-
dier. Det skapar mycket 
oro och press. Då kan det 
vara skönt att ha en men-
tor att prata med, säger 
Winnie Baernert, verksam-
hetskoordinator på Mentor 
i Malmö.

Mentor Sverige är en ide-
ell organisation som star-
tades i Stockholm 1994, av 
drottning Silvia och WHO. 
Sju år senare sattes men-
torsprogrammet i Malmö 
i gång.

– Då var det i mindre 
skala, vi arbetade med en 
skola, Dammfriskolan. I 
dag jobbar vi med 25 sko-
lor över hela Malmö, säger 
Winnie Baernert.

Verksamheten riktar sig 
mot elever i högstadie- och 
gymnasieskolor i åldern 
13–17 år. Under ett år får de 
träffa en mentor.

– Eller vuxen kompis, 
som vi också brukar säga. 
De träffas en, två gånger i 
månaden för att exempel-
vis fika, studera och gå på 
bio ihop. Hur man bygger 
upp relationen får man be-
stämma själv. Vi lägger ut 
bilder på vårt Instagram-
konto och häromdagen var 

det på ett mentorspar som 
gjort varsin batiktröja och 
fikade medan de väntade 
på att de skulle bli klara.

I skrivande stund är 127 
mentorspar i gång. Alla  
i åldersgruppen är välkom-
na att söka antingen via 
hemsidan eller i samband 

med Mentors besök på sko-
lor.

– Sedan intervjuar vi dem 
allmänt om hur de har det 
hemma, hur det är i skolan, 
kompisar, fritidsintressen 
och vad de vill ha hos en 
mentor. Därefter matchar 
vi dem med en mentor som 
vi tycker passar. Föräldrar 
har lämnat in ett samtycke 
om att de blir intervjuade 
och får en mentor.

Mentor arrangerar också 
gemensamma aktiviteter, 
som Laserdome och bow-
ling, för mentorsparen.

– Det är för att de unga 
ska knyta kontakter med 
andra från andra skolor.

Mentor i Malmö tilldelas 
nu Lärarnas Riksförbunds 
likvärdighetspris för sko-
lan. Priset lyfter fram oli-
ka insatser som görs för 
att främja en mer likvär-
dig skola. ”Mentor tycker 
att alla ungdomar i Sveri-
ge förtjänar en egen men-
tor, oavsett om de är glada, 
ledsna, uttråkade, aktiva el-
ler får A eller F på proven. 
Allt för att ungdomarna ska 
känna en stark framtids- 
tro och välja att avstå från 
våld och droger”, skriver 
man i pressmeddelandet.

– Det känns fantastiskt 
att vårt arbete uppmärk-
sammas, säger Winnie 
Baernert.

Åse-Marie Nilsson
ase-marie.nilsson@lokaltidningen.se

Winnie Baernert menar att alla unga, oavsett bakgrund och 
betyg, mår bra av ha en mentor, en vuxen förebild.
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Mentor prisas: "Alla behöver förebilder"



FAKTA & BEHOV BLAND UNGA
 
Antalet ungdomar i Sverige överstiger i dagsläget 
en miljon, det är en tiondel av befolkningen, men 
precis hela vår framtid. Den unga generationen 
påverkas starkt av sin omvärld och vi ser ett allt 
större behov av preventiva insatser för att stärka 
välmående, minska psykisk och fysisk ohälsa och 
tillflykten till destruktiva lösningar som droger 
eller kriminalitet. Att tro på sig själv, sin framtid 
och sitt samhälle har under en lång tid aldrig varit 
så svårt i Sverige som det är idag. 

Många av de barn som halkar efter i det svenska 
samhället fortsätter att göra det under uppväxten 
och att klyftorna därmed fortsätter att öka 
med åren. Barn som tillhör marginaliserade 
samhällsgrupper som till exempel etniska 
minoriteter är särskilt utsatta för att växa upp 
under fattigdom och utanförskap. Därtill de 
strukturella utmaningar som finns avseende 
rasism och diskriminering. 

Pandemin har påverkat många barn och ungas 
tillvaro i en negativ riktning. Rapporter visar en 
markant ökning av samtal från barn om ångest, 
nedstämdhet, familjekonflikter samt fysiskt och 
psykiskt våld. Den negativa effekt som vi kunnat 
urskilja under pandemin haft på barn och ungas 
hälsa och livsvillkor bör ses i ljuset av Sveriges 
alarmerande ökande ekonomiska klyftor. 

Trots att Sverige är ett bra land att leva i för de allra 
flesta barn har Sveriges uppfyllelse av barn och 
ungas psykiska och fysiska välbefinnande sjunkit de 
senaste åren. 

Mentor Sverige arbetar med att stärka ungdomar 
och motverka många av de utmaningar som drabbar 
unga idag. Mentorskap används som ett verktyg 
för att bidra till hälsosamma miljöfaktorer som 
möjliggör att barn och unga kan utvecklas till sin 
fulla potential. 

Utöver vinningarna i mänskligt välbefinnande 
vet vi att investeringar i barn och ungas hälsa och 
rättigheter också har generationsöverskridande 
och ekonomiska fördelar som bidrar till positiv 
samhällsutveckling. Tidiga investeringar i barn 
och ungas hälsa, utbildning och utveckling medför 
positiva effekter som kvarstår under barnets 
livstid, deras barn och samhället i stort. Att 
arbeta förebyggande ger resultat vilket Mentor 
ser genom sina insatser men som även bekräftas 
genom internationell forskning såväl som 
nationella studier. Mentor har en viktig roll i det 
samhällsstärkande arbetet med att stötta ungdomar 
till att förses med stöd och verktyg till att kunna 
fatta positiva livsval som gynnar både dem själva 
och samhället i stort.

Effektrapport
2020

Källor:
• Youth, Peace and Security Adviser’s Handbook, Folke Bernadotteakademin
• Report Card 16: Worlds of Influence – Under¬standing what shapes child 

well-being in rich countries, UNICEF
• A future for the world’s children? A WHO–UNICEF–Lancet Commission, 

The Lancet Commissions
• UNICEF Innocenti Report Card 13 Children in the Developed World, UNICEF
• The ecological framework, WHO 

Hatbrottsstatistik, BRÅ



AKTIVITETER & RESULTAT
 
Mentorprogrammet
Aktiviteter: möten, aktiviteter eller träffar mellan 
en ungdom och en mentor två gånger per månad 
under minst sex månader. 

Resultat och effekt: på kort sikt visar våra 
utvärderingar på ökad nöjdhet hos ungdomar 
samt ökad tillgång till verktyg för studieteknik, 
gymnasieansökningar och vuxenstöd. 

På medellång sikt ser vi ökad motivation till 
studier, arbete och meningsfulla fritidsaktiviteter, 
ökat handlingsutrymme och stärkt och breddat 
socialt nätverk. Vilket leder till stärkt självkänsla 
samt ökad framtidstro. 

På längre sikt drar vi slutsatsen av forskningen att 
våra aktiviteter bidrar till att ungdomar får växa 
upp hälsosamt och drogfritt. 

Mentor Boost 
Aktiviteter: aktiviteter såsom workshops eller 
gruppmentorskap med fokus på personlig och 
professionell utveckling ute på skolor och hos 
våra partnerföretag av personalen på Mentor 
tillsammans med coacher. 

Resultat och effekt: på kort sikt ser vi introduktion 
till nya sociala sammanhang, ökad kunskap och 
förståelse för att lära känna sig själv och andra 
bättre, ökad karriär- och studieinspiration, och 
fördjupad kunskap om vissa företag och sektorer. 
Vi tror att varje ungdom själv bär på lösningarna 
för sitt liv. Genom våra aktiviteter vill bidra till att 
de blir mer medvetna om sina egna inre resurser 
och förstå hur de kan förändra det som begränsar 

samt att stödja det som fungerar och som de mår 
bra av.   

På längre sikt drar vi slutsatsen av forskningen att 
våra aktiviteter bidrar till att ungdomar får växa upp 
hälsosamt och drogfritt. 

Mentor Inspo
Aktiviteter: introduktion av inspiratörer i skolan 
med olika bakgrunder och yrken med syftet att 
medvetandegöra ungdomar om dittills obeaktade 
framtidsmöjligheter. Personliga berättelser visar 
att vägen till ett arbete ibland inte är en rak linje 
utan kan ha formats av hur olika erfarenheter och 
förebilder.

Resultat och effekt: på kort sikt visar våra 
utvärderingar på ökad kunskap kring valmöjligheter 
inom arbete, studier och fritidsaktiviteter, men även 
ökad tillgång till positiva vuxna förebilder. 

Mentor Talks
Aktiviteter: föreläsningar och seminarier kring 
aktuella ungdomsfrågor för föräldrar och andra 
vårdnadshavare till barn och ungdomar.

Resultat och effekt: På kort sikt visar våra 
utvärderingar att föreläsningarna ger föräldrar nya 
kunskaper samt olika verktyg som de själva anser 
vara användbara i framtiden. 

Föreläsningarna ger kunskap och verktyg i 
föräldraskapet och rollen som vuxen förebild. Enligt 
Folkhälsomyndigheten1 är föräldrastöd i form av 
selektiva föräldrastödsprogram som för varje satsad 

Problem: Socioekonomisk 
utsatthet i kombination 
med avsaknaden av en 

vuxen förebild kan leda till 
destruktiva beteenden och 
hämma självförverkligande 
av ungdomars individuella 

potential. 

Lösning: Mentor tillhandahåller 
vuxna förebilder och verktyg för 
att hantera utmaningar baserat 

på forskning kring förebyggande 
åtgärder, för att bidra till vår vision 
om; ett samhälle där ungdomar får 
växa upp hälsosamt och drogfritt. 

Aktiviteter: Mentor skapar, stärker 
och tillhandahåller dagens och 

framtidens mentorer genom att arbeta 
främjande och förbyggande med 

nätverk, kunskap, utveckling, verktyg 
och inspiration. Vi arbetar genom 

fyra huvudprogram* vilka inkluderar: 
Mentorprogrammet, Mentor Inspo, 

Mentor Boost och Mentor Talks.

Resurser: Vi bedriver vår verksamhet 
med hjälp av volontärer som ställer 

upp som mentorer, coacher eller 
inspiratörer. Vår verksamhet 

möjliggörs av samarbetspartners ifrån 
näringslivet samt den kommunala 

sektorn samt civilsamhället. Vi utgår 
ifrån studier, forskning och arbetar 

med metodmaterial såväl som digitala 
verktyg. Vi rapporterar och redovisar 

våra huvudprogram gemensamt.
*under året har ett utvecklingsarbete skett med programportföljen där man även 
sett över nya namn där Individuella Programmet blivit Mentorprogrammet, 
Jobbmentor blivit Mentor Inspo, insatserna inom Proffsmentor utvecklats samt 
konsoliderats till Mentor Boost och Föräldraprogrammet blivit Mentor Talks.

1 Föräldrastöd – är det värt pengarna?, Folkhälsomyndigheten

VÅR EFFEKTMETOD
THEORY OF CHANGE
 
Mentor arbetade med att under året omformulera 
och delvis implementera metoden Theory of 
Change vilket är ett verktyg med vilket man 
utifrån en vision eller långsiktigt mål mappar olika 
insatser, steg och händelser. Vilket möjliggör för 
Mentor att identifiera, synliggöra och bekräfta hur 
våra insatser med mentorskap leder mot vision 
om att ungdomar får växa upp hälsosamt och 
drogfritt. 

VÅR FÖRÄNDRINGSTEORI
 
Vi vill åstadkomma positiv förändring genom 
möten mellan ungdomar och vuxna förebilder, för 
att uppnå effekten ökad självkänsla och möjlighet 
till självförverkligande, för att stärka ungdomar 
till att göra hälsosamma livsval och bidra till såväl 
mänskliga som ekonomiska samhällsvinster. 



krona ger i genomsnitt två kronor tillbaka under 
en period av ett till två år. 

På medellång sikt stärks sfären runt ungdomar 
vilket har en positiv på ungdomar och deras 
möjligheter att växa upp hälsosamt och drogfritt. 

RESULTAT & EFFEKT
 
Mentor påbörjade en effektiviseringsresa baserat 
på en studie av McKinsey. Under året utvecklade 
vi våra program genom att bland annat investera 
i digitalisering och automatisering för att kunna 
förenkla våra administrativa processer genom att 
frigöra resurser till att arbeta mer ungdomsnära. 

Pandemin påverkade oss genom ett än större 
behov av våra aktiviteter samtidigt som 
förutsättningarna för verksamhet ute på skolor 
varit starkt begränsade, vilket påskyndade vår 
omställning av våra arbetssätt. Vissa av våra 
program har vi till viss del digitaliserat, och andra 
har vi digitaliserat helt under pandemin. 

Totalt nådde vi 18 814 ungdomar 2020, dvs 
nästan 90% av vårt ursprungliga mål på 20 818 
ungdomar. Efter årets första kvartal hade endast 
6% måluppfyllelse skett och över 50% skedde 
under det sista kvartalet. 

Mentor har ett aktivt fokus mot områden där 
man kan uppnå maximal effekt och utgår ifrån 
de av DELMOS identifierade områden med hög 
socioekonomiskt utsatthet. Dessa områden i 
regionen runt Stockholm, Göteborg och Malmö 
utgör organisationens fokusområden. Under året 
initierades även ett arbete med sk fokusskolor, 
vilket innebär skolor där Mentor intensifierar sin 

verksamhet och man har en etablerad kontakt 
med skolledningen. Vilken framgent även skulle 
kunna optimera möjligheterna att mer isolerat 
mäta uppnådd effekt.

Under pandemin ställde vi om till ett helt 
digitaliserat Mentor Inspo, vilket tillät oss att hålla 
aktiviteter i flera klasser och skolor samtidigt. 
Målen har legat i princip oförändrade under 
pandemin och programmet har nu högst räckvidd 
av alla program. Framåt kommer vi att arbeta 
vidare med det digitala formatet och planerar att 
ytterligare utveckla det genom en läroplattform. 
Vi ser detta som ett mer resurseffektivt såväl som 
upplevelsebaserat sätt att arbeta framåt. 98% av 
ungdomarna som deltagit i jobbmentor är nöjda 
med programmet. 

För stora events minskade den möjliga 
interaktionen mellan utförare och ungdomarna. 
Resultaten i eftermätningar, samt feedback från 
genomförare, visar att det finns en begränsning för 
i hur stora grupper aktiviteter är effektiva i digitalt 
format vilket exempelvis visat sig i programmet 
Mentor Boost. Det som utförs helt digitalt 
eller i hybridformat har påverkat nöjdheten i 
eftermätningar.

Mentorprogrammet, där 97% av ungdomarna 
som deltagit i programmet skulle rekommendera 
en kompis att göra samma sak, varit svårare 
att genomföra under pandemin. Vi ställde 
om resurser till arbete på den planerade 
digitaliseringen av matchningsprocessen, med ett 
förväntat genomslag under 2022. Vi har även delat 
upp genomförandet av programmet i moduler för 
att effektivisera de olika förberedande delarna av 
matchningsprocessen. Vi tror att vi med mer

effektivare matchningsverktyg kommer att driva 
vår räckvidd framåt de närmsta åren. 

Föräldraföreläsningar och seminarier levererade 
under målen på grund av pandemin med 
en måluppfyllelsen om 65%. Under året har 
vi förberett och kommer vidare att anpassa 
programmet till föräldraföreläsningar till andra 
språk för att öka vår räckvidd och ökad effekt. 

Under året har vi förutom digitalisering påbörjat 
arbetet med att konkretisera långsiktiga 
och medellångsiktiga mål utifrån vision och 
behovsanalys kopplat till vår effektmätning 
och skapat en stringens i vår resultatkedja. 
Tidigare har vi haft fokus på att mäta nöjdhet hos 
ungdomarna, en omvandling framåt är att i stället 
mäta beteendeförändring utifrån våra långsiktiga 
mål, vilket är att arbeta förebyggande mot droger 
och alkohol genom att stärka ungdomars inre och 
yttre resurser. 

HUR VET VI ATT VI GÖR RÄTT? 
 
För att mäta effekt skickar vi ut undersökningar 
efter respektive aktivitet, workshop, föreläsning 
och i Mentorprogrammet gör vi både en för och 
eftermätning på ungdomarna. Vid behov och 
möjlighet eller specialprojekt utför vi även djupare 
intervjuer med ungdomar. För att vara säkra på 
att vi agerar i linje med vår målgrupp arbetar vi 
regelbundet Mentors ungdomsråd. Mentor Sverige 
kontaktas av både nya ungdomar 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 följer även 
standarden för The National Mentor Partnership 
i sitt arbete. Vi strävar efter att ligga i linje med 
vad forskningen inom vårt område visar ger bäst 
effekt.



67%
HAR STÄRKT SJÄLVKÄNSLA
EFTER ATT HA GENOMFÖRT

MENTORPROGRAMMET

EFFEKTRESULTAT

76%
AV UNGDOMAR I MENTORPROGRAMMET

HAR FÅTT EN UTÖKAD MOTIVATION
TILL SKOLA OCH STUDIER

86%
FICK NY KUNSKAP OM
YRKEN & UTBILDNING

I MENTOR INSPO

98%
AV DELTAGARNA AV KURSER & SEMINARIER
UPPLEVER ATT DE HAR NY KUNSKAP OCH

NYA VERKTYG GENOM MENTOR TALKS

97%
SKULLE REKOMMENDERA

ANDRA UNGDOMAR
MENTORPROGRAMMET



En annan vuxen som jag 
kunde få en nära relation 
med och därmed kunna 
diskutera viktiga saker 
i mitt liv som jag inte 
kunde diskutera med mina 
föräldrar om.

CITAT FRÅN UNGDOM

“



Jag vill säga tack för den här 
möjligheten och det arbete 
ni gör. Jag önskar att jag 
hade haft en mentor som jag 
hade kunnat rådfråga när 
jag var i tonåren, sådant som 
en varken kan prata med 
föräldrar eller vänner om.

“
CITAT FRÅN MENTOR



OM MENTOR SVERIGE 
INSAMLINGSSTIFTELSE 
Mentor Sverige Insamlingsstiftelse (Mentor 
Sverige) är en ideell organisation vars 
vision är en värld där unga får växa och 
utvecklas hälsosamt och drogfritt. Genom 
det kraftfulla verktyget mentorskap arbetar 
Mentor Sverige med att ge ungdomar stärkt 
självkänsla, ökad egenmakt och mer framtidstro. 
Tillsammans med engagerade företag, skolor 
och vuxna genomför Mentor Sverige program för 
unga, ger stöd till föräldrar, sprider kunskap och 
bildar opinion.  

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Mentor Sverige med organisationsnummer 
802402-7560 bedriver verksamhet med 
ändamålet; att understödja och vidtaga 
preventiva åtgärder mot missbruk av droger och 
andra skadliga beroendeframkallande medel 
bland barn och ungdomar. Mentor Sverige är en 
del av det internationella nätverket inom Mentor 
International. Mentor Sveriges styrelse har sitt 
säte i Stockholm och verksamheten finansieras 
huvudsakligen av företagspartners.   
     
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET
Ändamålet för Mentor Sverige främjas genom 
olika aktiviteter och insatser inom ramen 

för programverksamheten. Under 2020 har 
verksamheten genom de olika programmen och 
lägerverksamhet nått 18 694 ungdomar, 1 820 
vuxna genom föräldrakurser och seminarier 
samt engagerat 854 volontärer. Samhällsvärdet 
av insatserna beräknas enligt en modell av 
Boston Consulting Group till 347 miljoner 
kronor. Verksamheten har bland annat bedrivits 
i 22 skolor inom  socioekonomiskt utsatta 
områden. 2020 var ett omställningsår för 
Mentor Sverige med omorganisation för en mer 
ändamålsenlig organisation samt omställningar 
av verksamheten och interna processer för ett 
mer effektivt utförande av uppdraget samt ökad 
effekt.       
 
Covid-19-pandemin påverkade organisationens 
möjligheter att utföra planerade aktiviteter, 
men visade sig även i starkt uttryckt stöd från 
våra partnerföretag. Mentor Sverige påbörjade 
under 2020 en planerad effektiviseringsresa, 
men fokuserade på omställning mot digitala 
lösningar i ännu högre utsträckning än planerat 
då verksamhetens utförande fick stå tillbaka 
under pandemins mest intensiva skeden. Trots 
neddragningar och tack vare omställningarn 
levererade Mentor Sverige till 87 % enligt 
årets mål, varav 50 % av måluppfyllelsen för 
ungdomsprogrammen under årets fjärde kvartal.

Förvaltningsberättelse
2020



MENTORPROGRAMMET 
Mentorprogrammet (tidigare Individuella 
Programmet) är ett mentorskapsprogram under 
6-12 månaders tid där varje ungdom får en egen 
mentor. Programmet riktar sig till ungdomar 
i åldrarna 13-17 och syftar till att skapa stärkt 
självkänsla, ökad egenmakt och mer framtidstro. 
Vi matchar alltid våra mentorpar utifrån upplevt 
kön samt identifierat och uttryckt behov.   
      
Mentorprogrammet är öppet för alla ungdomar 
men där Mentor Sverige bedriver uppsökande 
verksamhet i skolor och genom samarbeten 
säkerställer verksamheten att de ungdomarna med 
allra störst behov av vuxenstöd nås. Vuxna kan 
söka att bli mentorer och genomgår då en noggrann 
lämplighetskontroll hos Mentor. Flertalet av 
Mentor Sveriges partner företag engagerar många 
som vill stödja en ungdom. Anmälan sker via 
hemsidan mentor.se och under året påbörjade 285 
ungdomar programmet som genomförts i områden 
runt Stockholm, Göteborg, Malmö, och Örebro. 316 
ungdomar har deltagit i Mentor programmet, våra 
Mentor Trainee och Youth Academy projekt samt 
lägerverksamhet.      
      
PROFFSMENTOR (GRUPPROGRAM) 
Proffsmentor är ett mentorprogram som 
projektleds av Mentor Sverige och genomförs 
tillsammans med ett partnerföretag. 
Utgångspunkten är att en grupp elever 
gemensamt träffar ett antal mentorer från ett 
partnerföretag. Programmet syftar till att öka 
studiemotivation, sprida kunskap och bidra 
till ökad egenmakt samt sker genom olika 
moduler och workshops. Under 2020 deltog 
973 ungdomar i programmet som genomfördes 

i Stockholm, Göteborg och Malmö samt 
möjliggjordes genom 39 volontärer. 

Ett urval av de företag som genomförde 
Proffsmentor tillsammans med Mentor Sverige 
under 2020 var AstraZeneca, BlueStep, 
Konsumentföreningen Stockholm, SEB, TUI, 
JM och Zurich. Proffsmentor digitaliserades till 
stor del under 2020 och programmets fortsatta 
utveckling med utgångspunkt i effekt och 
effektivitet kommer att vara fortsatt fokus under 
2021.       
  
JOBBMENTOR (GRUPPROGRAM)
Jobbmentor syftar till att ge fler ungdomar 
framtidstro, studiemotivation och 
arbetsmarknadskunskap. Inom programmet 
besöker en grupp volontärer, ofta från Mentor 
Sveriges partnerföretag, gemensamt en 
högstadieskola eller gymnasium för att berätta 
om sina yrken och vägen dit. Aktiviteten 
sker under ledning av en projektledare från 
Mentor Sverige. Under året deltog 17 018 antal 
ungdomar i aktiviteterna som ägde rum på 
104 skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö 
inklusive 22 skolor i socioekonomiskt utsatta 
områden.      
  
Även Jobbmentor digitaliserades helt under 
2020 och står därefter för verksamhetens 
största numerära räckvidd. Digitaliseringen 
skedde med  betydande stöd från Mentor 
Sveriges företagspartner Zurich genom Z Zurich 
Foundation, och möjliggjorde större nationell 
räckvidd för programmet och de, under 2020, 
488 mentorer.  
     

FÖRÄLDRAPROGRAMMET (KURSER &  
SEMINARIER)
Mentor Sveriges föräldrakurser och seminarier 
syftar till att ge vuxna stöd i rollen som 
förebilder. Under 2020 deltog 260 personer 
i föräldrakurserna och 1 560 personer på 
seminarierna. Flertalet deltagare är medarbetare 
på Mentor Sveriges partnerföretag där några av 
årets huvudteman inkluderade klimatfrågan, 
psykisk hälsa, nudging och skärmtid. 
Sammanlagt deltog 1 820 föräldrar och andra 
vuxna i programmet under 2020.   
      
KOMMUNIKATION & OPINION
Under året fortsatte Mentor Sverige att verka 
för att engagera och stärka ännu fler ungdomar. 
Man fortsatte att engagera ideella mentorer till 
programmen genom att synliggöra olika insatser 
och berättelser ifrån programverksamheten. Året 
startades med kampanjen #MinFörebild där 
flera renommerade personer delade berättelser 
om personer som haft en betydelsefull roll 
i deras liv. Medverkande var bland annat 
debattören Aleksa Lundberg, fd. proffsboxaren 
Klara Svensson och fotbollsspelaren Kristopher 
da Graca. Kampanjen uppmärksammades 
även av radio och spreds av Mentor Sveriges 
företagspartners. Mentor Live lanserades, 
formatet för korta digitala intervjuer på sociala 
kanaler där Mentor Sverige träffade den 
digital kuratorstjänsten Snaptive, P3-korren 
och andra gäster för att prata psykisk hälsa, 
omvärlden och livet. Familjen av ambassadörer 
blev större och Alexandra Pascalidou har 
numera sällskap av Andra  Farhad, Gunilla 
von Platen, Felicia Margineanu och Goran 
Assad ungdomsintervjuer och rapporterade 
även om som bidragit till Mentor Sveriges 

genomslagskraft. Under året lyfte Mentor 
Sverige även pandemins effekter genom 
konsekvensers av strukturell rasism i samband 
med Black Lives Matter-rörelsen. Till en följd 
av pandemin skapades även mycket digitalt 
material så som ett seminarium för vuxna 
tillsammans med SEB och intervjufilmer till 
YouTube med bland annat influencern Salem 
Indrias.       
      
MENTOR SVERIGES 
ORGANISATION & STYRNING 
Mentor Sverige hade under 2020 30 
medarbetare, varav 7 män, som arbetade inom 
verksamheterna mentorskap och föräldrastöd 
samt inom administration, kommunikation 
och partnersamarbeten. Verksamheten leds 
av generalsekreteraren och har sitt säte i 
Stockholm samt kontor i Göteborg och Malmö. 
Cecilia Bernard utsågs och tillträdde som 
ny generalsekreterare för Mentor Sverige i 
december 2020 då tidigare generalsekreterare 
Sara Revell Ford lämnade verksamheten.  
      
Mentor Sveriges högsta beslutande organ 
är styrelsen, som utövar tillsyn över stiftelsen, 
beslutar om den  strategiska inriktningen samt 
om policys. Styrelsen sammanträdde två gånger 
under 2020. Inga förändringar i styrelsens 
sammansättning skedde under året.  

Styrelsen utser en exekutiv grupp, vars 
syfte är att bistå den operativa ledningen kring 
löpande frågor som inte är av policykaraktär 
eller på annat sätt kräver styrelsebeslut, samt att 
bereda ärenden för beslut i styrelsen. Tidigare 
ordförande Sepideh Imani lämnade gruppen, 
och Mikael Widerberg tog över som ordförande 



under 2019). Utbetalning till ändamålet 
uppgick till 76% av de totala intäkterna 
vilket är inom ramen för Svensk 
Insamlingskontrolls mål. Resultatet för 
2020 blev ett överskott på ca 2,1 Mkr. Det 
operativa resultatet år 2020 blev 1 585 044 
kronor, att jämföra med ett budgeterat 
underskott på - 4 Mkr. Det finansiella 
resultatet uppgick till 505 174 kronor. 
Avvikelsen mot budget beror främst på 
fördröjda satsningar efter neddragningar i 
samband med omorganistionen och Covid-19 
pandemins dämpande effekt på planerad 
verksamhet och investeringar under året. 
Planerade investeringar sköts upp till år 2021. 
Mentor Sverige fick även statligt stöd under 
våren genom nedsatta arbetsgivaravgifter, 
1,2 Mkr från Mentor International samt 
i sista kvartalet ett pandemistöd från 
Postkodlotteriet på 0,7 mkr som kommer att 
användas under 2021.    
    

i Exekutiva Gruppen. Magnus Wiik och Maria 
Sandell tillträdde som ledamöter. 

RESULTAT OCH STÄLLNING
Mentor Sveriges arbete finansieras till stor 
del av Mentor Sveriges General Partners: 
AstraZeneca, EF Education First, H&M, 
JM, Konsumentföreningen Stockholm, 
SEB, Tetra Laval och Zurich. Svenska 
Postkodlotteriet har bidragit med ett basstöd 
på 7 miljoner kronor till Mentor Sverige 
under 2020. Mentor Sverige har ett 90-konto 
och står under kontroll av Stiftelsen för 
Insamlingskontroll samt är medlem i Giva 
Sverige och tillämpar samt uppfyller Giva 
Sveriges kvalitetskod. Effektrapport finns 
tillgänglig på organisationens hemsida. 

De totala intäkterna för Mentor Sverige 
uppgick under 2020 till 24,7 Mkr (25,2 Mkr

Ekonomisk översikt
 Intäkternas andel som
 Omsättning Resultat går till ändamålet
2020 24 751 056   2 090 218   76%
2019 25 240 813   -1 463 438   95%
2018 27 772 949   -1 665 364   90%
2017 28 586 277   673   86%
2016 28 103 558   7 735   87%
    

 Definitioner: se not 7

Eget kapital

Förväntad framtida utveckling  
Mentor Sverige planerar att genomföra diverse 
digitaliseringsåtgärder under 2021 för att nå 
fler ungdomar med våra program och insatser. 
Organisationen och verksamheten har ställt 
om för att fortsätta verksamheten under 
pandemirestriktioner, men planerar för en tid 
då verksamheten kan genomföras under vanliga 
förhållanden. Ungdomarnas behov är större än 
någonsin och våra lojala General Partners har 
uttryckt vilja att fortsätta stötta oss genom denna 
svåra tid.      
     
Användning av finansiella instrument
Mentor Sverige har en finansiell reserv för att 

säkerställa förmågan att vara en ansvarsfull 
arbetsgivare och samhällsaktör. De finansiella 
tillgångarna investeras därför med låg riskprofil 
och dess utveckling följs upp regelbundet samt 
stäms av mot potentiella behov.     
 
Hållbarhetsupplysningar 
Mentor Sverige arbetar aktivt för att vara en 
hållbar organisation. Vi strävar efter att skapa en 
hållbar arbetsmiljö för våra anställda. Vi köper 
köper miljövänliga produkter till kontoret, och 
strävar även efter att minimera antalet resor och 
välja det klimat- och miljövänligaste alternativet. 
Vi ser regelbundet över våra kostnader för att 
säkerställa att givarnas gåvor når ändamålet.

Förändring i eget kapital
Balanserat saldo Årets resultat

Ingående balans 12 339 443 10 876 005
Omföring fg års vinst -1 463 438 –
Årets resultat 2 090 218
Vid årets slut 10 876 005 12 966 223

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.



Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020 2019

Verksamhetsintäkter
Gåvor 2 20 624 982 22 158 278
Bidrag 2 4 095 721 3 057 392
Övriga intäkter 30 353 25 144

Summa verksamhetsintäkter 24 751 056 25 240 813

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader -18 701 764 -23 885 799
Insamlingskostnader -2 497 175 -1 775 292
Administrationskostnader -1 963 912 -1 640 682

Övriga kostnader -3 160 –
Summa verksamhetskostnader 3 -23 166 012 -27 301 773
Verksamhetsresultat 1 585 044 -2 060 960

Resultat från finansiella poster
Återföringar av nedskrivningar av finansiella 
anläggningstillgångar

– 257 908

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 4 508 686 344 062
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -3 512 -4 448
Resultat efter finansiella poster 2 090 218 -1 463 438

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt 2 090 218 -1 463 438

Skatt på årets resultat – –
Årets resultat 2 090 218 -1 463 438

Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter – –

– –
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 152 223 13 745 157

12 152 223 13 745 157
Summa anläggningstillgångar 12 152 223 13 745 157

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar – 24 556
Övriga fordringar 11 516 54 431
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 568 890 581 520

580 406 660 507
Kassa och bank
Kassa och bank 5 189 690 2 148 641

5 189 690 2 148 641
Summa omsättningstillgångar 5 770 096 2 809 148
SUMMA TILLGÅNGAR 17 922 319 16 554 305



Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat 10 876 005 12 339 443
Årets resultat 2 090 218 -1 463 438

12 966 223 10 876 005
12 966 223 10 876 005
– –

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 493 211 596 003
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 1 284 875 2 465 000
Aktuell skatteskuld 420 429 530 359
Övriga skulder 467 465 1 756 376
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 290 116 330 562

4 956 096 5 678 300
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 922 319 16 554 305

Noter
Belopp i kr om inget annat anges

Not 1   Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens  
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 
     
Redovisningsprinciperna är oförändrade 
jämfört med tidigare år och följer GIVA Sveriges 
styrande riktlinjer. Tillgångar, avsättningar och 
skulder har värderats till anskaffningsvärden om 
inget annat anges nedan.    
       
Utländsk valuta  
Poster i utländsk valuta   
Valutakursdifferenser som uppkommer vid 
reglering eller omräkning av monetära poster 
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår 
de uppkommer.
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till 
balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas 
inte om utan redovisas till kursen vid 
anskaffningstillfället. 

Tillgångar

Immateriella tillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som 
förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar. Utgifter för internt 
genererad goodwill och varumärken redovisas 
i resultaträkningen som kostnad när de 
uppkommer.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset 
även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen.



Redovisning i och borttagande från 
balansräkningen  
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i 
balansräkningen när företaget blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas 
bort från balansräkningen när den  avtalsenliga 
rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller 
reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar 
som är förknippade med innehavet i allt väsentligt 
överförts till annan part och företaget inte längre har 
kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade 
förpliktelsen fullgjorts eller upphör. 

Avskrivningar enligt plan baseras på 
ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad 
ekonomisk livslängd.  Nedskrivning sker vid 
bestående värdenedgång.     
    
Följande avskrivningstider tillämpas:  
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier  5 år
Datorer   3 år

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet 
med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade 
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första 
redovisningstillfället till anskaffningsvärde, 
inklusive eventuella transaktionsutgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.    
 
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter 
första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet 
på balansdagen. 
         
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör 
omsättningstillgångar värderas individuellt till 
det belopp som beräknas inflyta.    
 
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter 
första redovisningstillfället till anskaffningsvärde 
med avdrag för eventuella nedskrivningar.     
 
Räntebärande finansiella tillgångar värderas till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden.   
    
Vid värdering till lägsta värdets 
princip respektive vid bedömning av 
nedskrivningsbehov anses företagets finansiella 
instrument som innehas för riskspridning 
ingå i en värdepappersportfölj och  
värderas därför som en post.       
   
Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt 
hänförliga till upptagande av lån korrigerar 
lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt 
effektivräntemetoden.     
 

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda efter avslutad  
anställning 
Planer för ersättningar efter avslutad anställning 
klassificeras som avgiftsbestämda. Vid avgifts- 
bestämda planer betalas fastställda avgifter till 
ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, 
och företaget har inte längre någon förpliktelse 
till den anställde när avgiften är betald. 
Storleken på den anställdes ersättningar efter 
avslutad anställning är beroende av de avgifter 
som har betalats och den kapitalavkastning som 
avgifterna ger.

 
Vi har valt att tillämpa de förenklingsregler som 
finns i BFNAR 2012:1. 
 
Planer för vilka pensionspremier betalas 
redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att 
avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen. 
 
Övriga långfristiga ersättningar till anställda 
Skuld avseende övriga långfristiga ersättningar 
till anställda redovisas till nuvärdet av 
förpliktelsen på balansdagen.

 
Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen 
består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande 
räkenskapsår som avser årets skattepliktiga 
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för 
skattepliktigt resultat avseende framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner 
eller händelser.



Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som 
företaget erhållit eller kommer att erhålla för 
egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter 
värderas till verkliga värdet av det som erhållits 
eller kommer att erhållas, med avdrag för 
rabatter.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot 
en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan 
att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är 
en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången 
eller tjänsten erhålls därför att organisationen 
uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor 
och om organisationen har en skyldighet att 
återbetala till motparten om villkoren inte 
uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget 
bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när 
de erhålls.
En gåva som intäktsförts redovisas antingen 
som en tillgång eller en kostnad beroende på 
om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som 
organisationen avser att stadigvarande bruka 
i verksamheten redovisas som anläggnings- 
tillgångar. Övriga gåvor redovisas som 
omsättningstillgångar.
 
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt 
värde.  
I de fall organisationen lämnat en ersättning
för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med 
ersättningen.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för 
att erhålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag 
redovisas som skuld till dess villkoren för att 
erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång 
minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag 
värderas till det verkliga värdet av den tillgång 
som organisationen fått eller kommer att få.
 
Verksamhetens kostnader 
Verksamhetskostnader deelas in i 
följande funktioner: ändamålskostnader, 
insamlingskostnader och 
administrationskostnader. 
 
Den löpande bokföringen i Mentor är 
kostnadsslagsbaserad. Det finns sju 
kostnadsställen; fyra av dessa kostnadsställen 
är hänförliga till stiftelsens ändamål; 
Mentorskapverksamhet Stockholm, 
Verksamhet Göteborg, Verksamhet Malmö, 
Mentor Trainee. Vid upprättande av 
årsredovisningen, som är funktionsindelad, 
omförs kostnaderna för dessa kostnadsställen till 
Ändamålskostnader. De övriga kostnadsställena 
är Administrationskostnader, Kommunikations 
kostnader och Insamlingskostnader.
 
Gemensamma kostnader fördelas på de olika 
kostnadsställena i enlighet med två 
fördelningsnycklar, som motsvarar respektive 
kostnadsställes ianspråktagande av de 
gemensamma resurserna; främst baserat på 
antal anställda i respektive verksamhet.    
      

Not 2   Gåvor och bidrag

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 2020 2019
Insamlade medel:
Allmänheten 10 159 53 748
Företag 11 634 143 15 454 530
Postkodlotteriet 7 700 680 6 650 000
Andra organisationer – –
Externa stiftelser och fonder 1 280 000 –
Summa 20 624 982 22 158 278

Bidrag som redovisats som intäkt 2020 2019
Insamlade medel:
Företag 2 194 999 620 000
Postkodlotteriet – 233 618
Andra organisationer – –
Externa stiftelser och fonder 1 900 722 2 203 774
Summa bidrag 4 095 721 3 057 392

Not 3   Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda
2020 varav 

män
2019 varav 

män
Sverige 30 23% 39 26%
Totalt 30 23% 39 26%



2020 2019
Generalsekreterare 721 545 255 960
Övriga anställda 10 609 450 13 667 931
Summa 11 330 995 13 923 891
Sociala kostnader 4 007 573 5 559 050
(varav pensionskostnader) -931 784 -1 164 757

Summa 15 338 568 19 482 941

Skillnaderna i lönekostnader mellan 2019 och 2020 beror på att generalsekreterartjänsten var vakant 
under 7,5 månader 2019. Minskningen i lönekostnader övriga anställda beror på omorganisation och 
pandemieffekter.

Ideellt arbete
Under året har 2 674 personer arbetet ideellt för organisationen, framförallt som mentorer till ungdomar 
i vår verksamhet samt styrelsen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

2020 2019
Utdelning & resultat värdepapper 508 686 344 062

508 686 344 062

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

2020-12-31 2019-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen 9% 9%
Övriga ledande befattningshavare 50% 67%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

Not 4   Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 

Not 5   Räntekostnader och liknande resultatposter   

2020 2019

Räntekostnader, övriga 3 512 4 448

Not 6   Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Det har inte inträffat några väsentliga händelser från räkenskapsårets utgång tills årsredovisningen 
avlämnats.          

Not 7   Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Intäkternas andel som går till ändamålet brukar redovisas som % ändamålskostnader. GIVA Sverige 
definierar ändamålskostnader som kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt 
stadgarna. Fördelningarna av kostnaderna håller sig inom Svensk Insamlingskontrolls rekommendation 
där inte mindre än 75% av kostnaderna ska gå till verksamheten.  



Svenska Postkodlotteriet drivs av Novamedia Sverige 
på uppdrag av Svenska Postkodföreningen. Målet med 
verksamheten är att bidra till ett starkt civilsamhälle genom 
att erbjuda underhållande lotterier, där överskottet går till 
ideell sektor. Sedan starten 2005 Mentor Sverige fått över 51 
miljoner kronor. Av dessa kom 7 miljoner från 
2020 års överskott. Mentor Sverige fick utöver 
dessa 700 000 kronor i ett extra covidstöd.

VI VILL OCKSÅ RIKTA ETT STORT TACK TILL
ADDQ, Advokatfirman Cederquist, Akademiska Hus, Axia 
it, Best Western, Bluestep, Brandkontoret, CATCH, Coca-
Cola, Elsa & Harry Gabrielssons Stiftelse, Flexident, HEMSÖ, 
Moderaterna, Newsec, Nord DDB, Radar Arkitektur, SBB, 
Setterwalls, Stiftelsen Frimurare, Barnhuset i Stockholm, TUI 
Care Foundation, Vinci Foundation, Wise Group

EXTRA STORT TACK TILL VÅRA GENERAL PARTNERS

TACK!



Mentor Sveriges vision är en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt. 
Vi är en ideell organisation som arbetar med det kraftfulla verktyget mentorskap för 
ungdomar mellan 13-17 år. Vår programverksamhet syftar till att stärka självkänsla, 

utöka egenmakt och ge framtidstro till ungdomar.

www.mentor.se@mentorsverige


