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Forord

Vår grundare och verksamhetschef har ordet

10 år- hur är det möjligt? 
Våren 2011 hade jag många funderingar på hur jag på ett bättre sätt skulle 
kunna bidra till ungas framtid här i Malmö. 

Att klara skolan var en klar utmaning för många unga i Malmö, och att 
ha en fritid som sträckte sig utanför området där man själv bodde var för 
många svårt.

Genom att ta ett helhetsperspektiv kring familjen valde vi att sätta fokus 
på att stärka ungas möjligheter till en bättre framtid. Vi var övertygade om 
att om elever på högstadet, och de föräldrar som önskade fick stöd i form 
av mentorskap så skulle det bidra till en positiv utveckling med godkända 
betyg och meningsfullare framtid som resultat. Och det gjorde det.

Idag har mer än 1000 elever och föräldrar fått en mentor via oss och många 
berättar vilken oerhörd betydelse den egna mentorn haft! Många har fått 
en vän för livet och de flesta av våra elever tar sig genom skolan med god-
kända betyg och får på så sätt en bra start på sina vuxna liv.

Med rapporten du har i dina händer vill vi visa på det som hänt under tio 
år från starten på tre skolor hösten 2011 till de 25 skolor på fem orter där 
vi befinner oss idag. Vi vill dela med oss av våra framgångar och visa på 
de utmaningar vi mött på vägen. Förhoppningsvis bidrar rapporten också 
till att stärka argumenten om varför stöd för fler och mer effektiva före-
byggande insatser mot barn och ungdomar är nödvändiga för att skapa ett 
hållbarare samhälle. Med denna rapport blickar vi bakåt för att kunna se 
framåt, för att alla barn och unga ska ha samma möjligheter, oavsett kön, 
bakgrund, bostadsort eller vilka hemförhållanden man har. 
Vi hoppas att du som läser kan inspireras och du kanske blir en av de som 
vill fortsätta att vara med på vår resa. För den har bara börjat, det är helt 
klart…

Tack till dig som varit med under dessa tio år, ni är många vars betydelse 
inte går att värdera. 

Jessica Grundström Ahldin
Grundare

Jessica Grundström Ahldin, grundare
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Drivkrafts historia

Drivkraft grundades i Malmö 2011 som ett samarbete mellan Malmö Stad 
och näringslivet i regionen. Vår mission är att skapa hopp och drivkraft för 
eleven att utveckla sig själv och nå sin fulla potential. Vi vill skapa en bättre 
framtid för både enskilda elever och stadens invånare.  

Idén var alltid att bygga en värdestyrd förening men att driva den som ett 
bolag där vi kunde föregå med gott exempel och arbeta med långsiktighet 
i fokus. Vi ville samarbeta med samhällsaktörer, kommuner och näringsliv 
med gemensamma värderingar och mot gemensamma mål: att stödja barn 
och unga i studier och yrkesval genom att ge dem goda förebilder och 
tillföra framtidstro. I augusti 2011 startade vi vår verksahet på tre skolor  
i Malmö.

Tio år har gått och nu finns vi i flera städer och samarbetar med mer 
än 25 skolor i Malmö, Helsingborg, Båstad, Landskrona och Linköping. 
Tillsammans med olika samhällsaktörer och volontärer från allmänheten 
skapar vi fler möjligheter för att barnen ska klara skolan och ta sig vidare 
ut i livet. 

Mer än 1000 elever har genom åren fått en egen mentor via oss och vår läx-
hjälp är väl etablerad på alla våra skolor. Vi samarbetar med kommunerna, 
näringslivet och det civila samhället och tillsammans bidrar vi till en bättre 
och mer hållbar framtid. 

1. Skolverket (2020) “Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2020” S. 7 
https://www.skolverket.se/getFile?file=7595

2. MUCF (2020) ”Ett långvarigt utanförskap. Olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar”. s.19 https://www.mucf.se/sites/default/files/
publikationer_uploads/ett_langvarigt_utanforskap_tillganglighetsanpassad.pdf

3. Rädda Barnen (2018) Barnfattigdom i Sverige  s. 30 https://resourcecentre.savethechildren.net/node/14233/pdf/rb_rapport_2018_final.pdf

4. SCB (2017) Risk för att arbetslöshet går i arv.  

Drivkrafts bakgrund

Varför finns vi?

Bakgrunden till Drivkraft är bland annat en del elevers svårigheter att klara 
sin skolgång med godkända betyg. Detta beror allt som oftast inte på att 
de saknar kapacitet, utan på grund av att de av olika anledningar inte fullt 
ut använder sina resurser eller tillgodogör sig undervisning på ett optimalt 
sätt. Enligt Skolverket har 28196 elever lämnat gymnasiet med ofullstän-
diga studier, det vill säga utan en gymnasieexamen. MUCF bekräftar att 
unga som hoppar av gymnasiet löper störst risk att aldrig etablera sig på 
arbetsmarknaden. 
En annan anledning till varför Drivkraft grundades var att cirka 25 pro-
cent av de barn och deras familjer som bor i Malmö lever i ekonomisk 
utsatthet. Utsattheten  bland vårdnadshavare som i de flesta fall är resultat 
av utanförskap, fattigdom och arbetslöshet påverkar barnens levnads- 
omständigheter. Redan år 2017 visade Statistiska Central Byrån att unga 
med arbetslösa föräldrar löper nästan 70 procent högre risk än andra att 
hamna utanför både arbetsmarknad och studier. En ung. person som inte 
lyckas ta sig vidare i livet, komma in på arbetsmarknaden och därmed inte 
kan försörja sig genom eget arbete riskerar att hamna i en situation som 
leder till ekonomisk marginalisering. Detta kan få sociala konsekvenser 
och leda till samhällsekonomiska kostnader.

I en socioekonomisk studie av MUCF konstaterade nationalekonomen 
Ingvar Nilsson att ungas marginalisering från arbetsmarknaden kostar  
cirka 600 000 kronor per person och år. Dessa kostnader handlar om  
produktionsvärden och kostnader för försörjning, ekonomiskt bistånd och 
vårdinsatser. Studien visade att det finns livslånga kostnader i intervallet 
10-15 miljoner kronor med stor betydelse för individen och för samhället.
En betydande del av dessa effekter består av de produktionsförluster som 
uppstår till följd av att ungdomarna inte får tillträde till arbetsmarkna-
den. En annan stor kostnad är kostnaderna för deras livslånga försörjning.  
Studien påpekar att en av de offentliga aktörer som har mest att förlora på 
detta utanförskap är kommunen.

Foto Peter JakobssonFoto DrivkraftFoto: Jenny Leyman
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Vikten av att arbeta förebyggande 

Föregående siffror visar hur viktigt det är att rikta insatser 
och vidta åtgärder för att unga ska kunna klara skolan och i  
längden skapa möjligheter för att etablera sig på arbetsmark-
naden. På lång sikt leder det till besparingar för samhället 
samtidigt som ungdomars ekonomiska utsatthet minskar. Fler 
insatser behövs. Drivkraft vill se att barns ekonomiska utsatt-
het adresseras av fler aktörer.

En ljus framtid till mötes

Drivkraft arbetar för att våra unga oavsett bakgrund ska känna 
att de går en ljus framtid till mötes och en viktig faktor på den 
vägen är att man går ut nian med godkända betyg, med god 
självkänsla och bra självförtroende.  
Vi fångar därför upp elever redan från årskurs 6 och erbjuder 
läxhjälp och mentorskapstöd  från goda förebilder i samhället 
med målet att ungdomarna ska klara skolan. 

5 MUCF (2010) Unga som är utanför arbetsmarknaden. S. 21-24 https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/
unga-som-ar-utanfor-arbetsmarknaden.pdf

Mission
Vår mission är att skapa hopp och drivkraft för eleven
att utveckla sig själv och nå sin fulla potential. 

Vision
Vår vision är att skapa en bättre framtid för både 
den enskilde eleven och stadens invånare. 

Värderingar 
Att bry sig
Att ta ansvar
Att visa engagemang



En av de vanligaste och mest lyckade åtgärderna för att bryta ungas utanförskap är 
praktik eller arbetstillfälle på företag. De senaste åren har vi genom vår läxhjälp för 
9or som leder till sommarjobb gett hundratals ungdomar en möjlighet att få in en 
fot på arbetsmarknaden i både Malmö och Helsingborg. Tack vare ett samarbete med  
olika bostads- och fastighetsföretag - Heimstaden, Helsingborgshem, HSB, Rosengårds  
Fastigheter, Stena Fastigheter och MKB Fastighets AB -  har vi bidragit till att främja 
ungas anställning och gett möjligheten till att skapa sin första referens.

Det är ett värdefullt arbete som gör 
skillnad. Goda medborgare skapar goda 
samhällen. Kan vi hjälpa ungdomarna 
att skapa en grund för vidare utbild-
ning och att prova på arbetslivet så  
gagnar det inte bara dem utan också 
samhället i stort.

Mia Gustafson
Marknads-och Kommunikationschef, 

HSB Skåne, som varit med sedan starten.

För tio år sen togs initiativet att starta 
Drivkraft och flera chefer i Malmö 
stad var djupt involverade i detta  
arbete. Tanken var att stärka samarbetet 
med civilsamhället för att mobilisera 
fler i staden för våra barn och ungdo-
mars utveckling och lärande. Under 
de här tio åren har Drivkraft Malmö 
utvecklats till en stark och viktig resurs 
för barns lärarande och välmående. 
I dag är Drivkraft aktiva på många 
skolor både i och utanför staden och 
gör stor skillnad för många barn med 
behov av vuxenstöd.

Anders Malmquist
Utbildningsdirektör 

Malmö stad, som varit med sedan starten

Genom vår läxhjälp för 9:or 
har hundratals ungdomar fått 
in en fot på arbetsmarknaden.
via ett sommarjobb.

Foto Jessica Grundström Ahldin
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”Det var en jättestor hjälp för mig när det har varit jobbigt. Jag är inte 
lika distanserad längre och jag har utvecklats socialt. Jag har också höjt 
mig i många ämnen. Min mentor är en jättebra människa så det har 
betytt mycket för mig. Jag hade släppt skolan för länge sedan om det 
inte varit för min mentor, men nu har jag motivationen.”
                 Elev i Malmö, 2019

” Eftersom jag klickade så bra med min mentor och kunde prata med 
henne om så många personliga saker, har hon hjälpt mig med min 
självkänsla och självförtroende. Jag känner mig mer öppen och social 
nu, och mycket mer trygg med sociala situationer, såsom på aktivite-
terna, i skolan och på fritiden. Det beror nog dels på att min mentor 
ofta utmanar mig till nya saker, och att vi ofta pratar om hur jag kan 
utvecklas som person samt se saker från ett mer positivt perspektiv.”
         Elev i Helsingborg, 2020

Erfarenheter och lardomar
’

Engagerade anställda är nyckeln till framgång. Vi tackar alla anställda som 
under den här resan har engagerat sig och jobbat även på kvällar och helger 
för att stödja elever och mentorer. Våra anställda tillsammans med perso-
nalen på alla våra skolor har ett fantastiskt samarbete med barnens bästa  
i fokus.

Vår verksamhet utvecklas hela tiden och det gör att vi ständigt behöver fler
engagerade frivilliga, både bland privatpersoner och anställda från olika
organisationer och företag. Genom konkreta insatser omsätter vi tillsammans 
ord till handling men det har varit en utmaning att säkra kontinuerligt 
ideellt engagemang.

Den verkliga utmaningen är att klara en långsiktig finansiering och att fler 
förstår hur viktigt det är att rikta insatser och vidta åtgärder för att unga 
ska kunna klara skolan och går en ljus framtid till mötes. Fler insatser  
behövs och Drivkraft vill se att frågan adresseras av fler aktörer.

Coronakrisen - vad har vi lärt oss? I mitten av pandemin tog Drivkraft 
klivet utanför Skåne och etablerade sig i Östergötland vilket visar både på 
behovet att växa och att vårt arbete inte kan stoppas. Utan tvekan påverkar 
krisen verksamheten men vi ställde om istället för att ställa in och gick från 
det fysiska klassrummet till det digitala. Vårt arbete för att alla barn ska få 
möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, fortsätter.
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Samarbete och engagemang 

for hallbar utveckling 

Vi behöver samarbeta enligt Agenda 2030 för att säkerställa att ingen 
lämnas utanför arbetsmarknaden. Genom Drivkrafts arbete bidrar  
vi konkret till ett ökat genomförande av FN:s globala mål för hållbar 
utveckling. 

Genom vårt mentorskapsprogram arbetar vi för att främja psykisk 
hälsa och välbefinnande genom att säkerställa att barn och ungdomar 
som får en mentor via oss får lika möjligheter till motion, kultur och  
fritidsaktiviteter. Samtidigt är en mentor också en extra vän som bidrar 
till att ungdomarna mår bra. En god hälsa är en grundläggande förut-
sättning för barnens möjlighet att nå sin fulla potential. 

Genom vårt mentorskapsprogram och vår läxhjälp hjälper vi ungdomar 
att klara sig bättre i skolan. På så sätt ökar deras möjligheter på  
arbetsmarknaden, vilket på sikt minskar ojämlikhet och otrygghet i 
våra städer samt motverkar fattigdom.

Drivkraft baserar sitt uppdrag på ett nära samarbete med offentliga och 
privata aktörer. Det är ett naturligt och betydelsefullt engagemang som 
bidrar  till att minska fattigdom, minska ojämlikhet, säkerställa god 
utbildning och skapa ett mer inkluderande samhälle. Det är en inves-
tering i samhället.

INGEN
FATTIGDOM

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

Jag börja delta i Drivkraft Malmös läxhjälp 2013 då jag gick i åttan i grund-
skolan och hade svårt med att klara mina studier på egen hand. Fick en mentor 
som träffade mig inte bara på läxhjälpen utan även på min fritid.
Gick ut med bra betyg från grundskolan och kom in på vårdprogrammet för att 
senare läsa vidare på sjuksköterskeprogrammet.
2017 klarade jag gymnasiet med toppbetyg och fick sedan jobb på flera vårdcentraler.
Min mentor har funnits med mig genom alla år och har jag några frågor så vet 
jag att jag kan vända mig till henne.
Jag har byggt upp nätverk och kontakter som gjort att jag idag har ett bra jobb 
som jag trivs med. Mentorskapet har öppnat flera dörrar för mig och jag skulle 
rekommendera alla ungdomar att söka en mentor genom drivkraft!

Sara, elev 2013. Här med sin mentor Jessica. Foto Privat
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80% 
av våra elever tycker att deras mentor har hjälpt dem att höja sina betyg  

och prestera bättre i skolan. 

9 av10 
elever som deltog i vårt mentorskapsprogram år 19/20 

rekommenderar andra att delta.
 

77% 
av våra elever i mentorskapet säger att de tack vare sin mentor 

fått bättre självförtroende och utvecklats socialt

15000 
elevbesök på läxhjälp under 2020.

1000 
personer har fått en mentor via oss.

300 
ungdomar har fått in sin första fot på arbetsmarknaden 

tack vare vår läxhjälp.

2000 
volontärer drygt har engagerat sig i verksamheten som läxhjälpare 

och / eller mentorer.

87% 
av våra elever tycker att det bästa med

mentorskapet är att få lära känna en ny person
samt få en vän att prata med.

60
partners sponsrar vår verksamhet

Drivkraft i Korthet



2021
2020

2018

2015

2011

Zlatan Ibrahimovic väljer att stödja 
Drivkraft med en specialdesignad 
tröja. Zlatanfans från hela världen 
köpte t-shirten.

Drivkraft får stöd från Kronprinsessparets  
Stiftelse. Kronprinsessan Victoria kom på  
besök och hade ett samtal med elever, mentorer 
och läxhjälpare på Möllevångsskolan. 

Viktigaste handelserna

2016

2018

Drivkraft Akademi startas: ett program om 
självledarskap och personlig utveckling som 
riktar sig till ungdomar.

2019

sid 18

..



Hejsan!
Mitt namn är Ahmed.
Jag gick på Sofielundsskolan som ung. Ni hjälpte mig när jag hade det 
som jobbigast i skolan.
Det är något jag aldrig glömmer.
Jag fick en fadder från er. Och det var inte vem som helst. Ni visste om 
att jag älskade fotboll så jag fick Jiloan Hamad som fadder.
Efter mycket kämpande och vägledning lyckades jag klara både grund-
skolan och gymnasiet! Och nu jobbar jag själv på en skola och gjort det 
i snart 5 år.

Jag vill tacka er i Drivkraft för hjälpen jag fick. Och jag vågar säga att 
tack vare er och er hjälp under rätt tid så är jag nu en kille som är 
fast anställd i en grundsskola i Malmö. Något som jag aldrig hade 
kunnat tänka mig för endast några år tillbaka.
Jag vill gärna berätta om detta så att många andra från områden där jag 
bott i Rosengård och Sofielund kan se att möjligheten finns och att det 
finns andra utvägar och en framtid man kan se. Och att ifall jag lycka-
des så kan andra också lyckas.
Man kan få en chans. Det är vad man gör av den. Jag har under lång tid 
inte velat prata ut om hur jag hade det som ung. Men det känns som rätt 
tid, att få berätta för andra att jag var precis som dem och det gick! Tack!

Fo
to

: P
riv

at

”Att vara mentor var väldigt givande. Jag kände att jag växte som person. 
Att kunna ge tillbaka utav mina erfarenheter och råd men samtidigt få så 
oerhört mycket tillbaka ifrån eleven. Man är aldrig komplett som person 
och en del utav att växa och bli bättre är kunskapen att tänka utifrån 
olika perspektiv, kunna sätta sig in i en annan persons Livssituation och 
därefter ge de råd som man anser är bäst. Jag är tacksam för den möjlig-
heten och det är något jag ser tillbaka på som en viktig del i min egna 
personliga utveckling.”
            Jiloan Hamad, fotbollspelare
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EFTERORD

Från en fantastisk idé till en väl fungerande organisation som levererar 
värde till samhället. Varje dag. Ett lättare efterord finns nog inte att skriva. 
Drivkraft har, genom Jessicas fantastiska entreprenörskap och ett antal ut-
hålliga ideella krafter tillsammans med engagerad personal lyckats med de 
som många organisationer drömmer om. Att påverka samhället i positiv 
riktning och över tid. Ambitionen att växa långt utanför Skånes gränser 
börjar förverkligas och vi ser med förtröstan på framtiden. För vi vet att 
vi behövs. Och att behovet av organisationer som vår blir allt större. I en 
tid när strukturerna som bär de unga inte hinner med i förändringstakten 
blir vårt arbete allt viktigare. För samhället är det en ringa kostnad, för 
den individ vi hjälper är det ovärderligt. Vi skapar tillsammans en bättre 
framtid för vårt samhälle, ett samhälle där unga kan hitta sin drivkraft, 
ett samhälle där de som riskerar att hamna snett får tillgång till förebilder 
som de annars saknat. Vi har skapat och kommer att fortsätta skapa för-
utsättningar för att unga ska kunna realisera sin potential. För att de ska 
hitta sin Drivkraft. Tillsammans med våra partners, med kommuner och 
myndigheter, med frivilliga och anställda går vi nu mot nästa tio år. Stärkta 
av våra framgångar, ödmjuka inför framtiden, tillsammans.
 

Joakim Gyllin 
Ordförande

Joakim Gyllin, ordförande och Jessica Grundström Ahldin, grundare

sid 23 sid 22



Våra samarbetspartners

Malmö stad • Helsingborgs stad • Båstads kommun 
Stena Fastigheter • MKB Fastighets AB 

Länsförsäkringar Skåne

Grenspecialisten • Heimstaden • HSB
Sten K Johnsons Stiftelse • System Verification 

Stiftelsen Momentum Malmö • Stiftelsen Gripen • Atea 
Ikano Bank •  Wihlborgs Fastigheter •  PWC 

Rosengård Fastigheter • Eskilsminne IF • Helsingborgshem 
Francks Kylindustri • Mildef Charity Foundation 

Ängelholmsmuraren • Verenice AB • Aspekta AB 
Boklidens revision & redovisning •Scandic Triangeln • MSS 

Mediapool Print • Fun Radio • EY • Delphi • Malmö Universitet 
Malmö Burlöv GK • Scand Group • Absfront • Hotel Duxiana  

Tretton37 • Yoogiboost • Fotograf Charlotte T Strömwall 
MJ´s • Arnes Blommer • Clarion Hotel Grand Helsingborg 

Filborna Arena • ICA Supermarket Gustavslund • Mindpark 
Resurs Bank • Hotel Riviera Strand • Knut Jöns 

Hjortens  Hotell och Pensionat Båstad • Choco Venue
Stratiteq • Langate • Wapp Media • Öresundskraft

Friskis&Svettis • Torekov Hotel • Hotell Skansen i Båstad
Bjäre GK • Duxiana Hotel
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