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Femårig finansiering från Stenastiftelsen har möjliggjort ökad delaktighet för 
unga 
 
En femårig delfinansiering från Stenastiftelsen av den icke-vinstdrivande organisationen 
Förebildarna har lett till att fler än 2200 ungdomar har genomgått något av verksamhetens 
program. I programmen har de fått arbeta med entreprenöriella metoder och genomfört 
samhällspositiva projekt i sina lokalområden.  
 
2016 beviljade Stenastiftelsen en flerårig delfinansiering av organisationen Förebildarna. 
Finansieringen har möjliggjort utvecklingen av flera utbildningsprogram som främst 
genomförs i gymnasieskolan som en del av ordinarie kursplan. De senaste fem åren har över 
2200 ungdomar mellan 16-25 år genomgått något av Förebildarnas program. De olika 
programmen stärker ungas delaktighet i den lokala samhällsutvecklingen genom 
entreprenöriella metoder och utgår från FN:s globala mål.  
 
”För att lyckas med en 
sådan här organisation 
räcker det inte med 
passion och idéer utan 
det krävs också 
välutvecklade och 
beprövade insatser. 
Stenastiftelsens stöd har 
möjliggjort 
förverkligande, testning 
och etablering av våra 
program, och att vi har 
kunnat bygga upp 
relationer med flera 
gymnasieskolor som 
återkommande 
genomför dem. Att en så viktig representant för svenskt entreprenörskap tror på just vår 
organisation gör oss otroligt stolta”, säger Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna.  
 
Stenastiftelsens stöd avslutades 2021 och efter att ha medverkat till att en ny angelägen 
organisation etablerats och framgångsrikt utvecklats är nu förhoppningen att Förebildarna 
hittar andra finansiärer för nästa steg i utvecklingen. 
 
”Vi har de senaste fem åren stöttat Förebildarnas verksamhet och med glädje följt 
utvecklingen av deras utbildningsprogram. Att se andra ungdomar lyckas med sina projekt 
och initiativ gör att fler unga inser att de själva har möjlighet att driva sina liv i den riktning 



de vill. Vi önskar dem fortsatt framgång i deras viktiga verksamhet”, säger Madeleine Olsson 
Eriksson, Stenastiftelsens ordförande.  
 
Utöver stödet från Stenastiftelsen har Förebildarna de senaste åren även mottagit 
projektfinansiering från Kronprinsessparets Stiftelse och Västra Götalandsregionen, samt 
mottagit statsbidrag från Skolverket. 
 
För mer info, v.v. kontakta: 
Birgitta Plyhm   Julia Hult   
PR, Stenastiftelsen  Verksamhetsledare, Förebildarna 
Mobil: +46 707 77 12 90  Mobil: +46 736 40 00 66 
birgitta@plyhm.se   julia@forebildarna.se  
      
Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur 
Stenastiftelsen grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen 
lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar 
vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första 
donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. 
Utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Från och med år 
1996, då Stenastiftelsen grundades, har t o m år 2021 beslut fattats om utdelning av drygt 540 miljoner kronor 
som stöd till specifika projekt, totalt 155 stipendiater inom kulturområdet, samt 320 masterstipendier som 
resebidrag. www.stenastiftelsen.se   
 
Om Förebildarna  
Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som genom utbildningar och kampanjer ger förutsättningar 
för unga individer mellan 16–25 år att påverka sin framtid och samhället i en positiv riktning. Verksamheten 
drivs med stöd av Stenastiftelsen och delfinansieras av Västra Götalandsregionen www.forebildarna.se 
 
Bild:  Deltagare i Förebildsprogrammet 
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