
Särskild insamling Konungens 
Stiftelse Ungt Ledarskap

Med anledning av Hans Majestät Konung Carl XVI 
Gustafs 50-årsjubileum på tronen.



Under 2023 uppmärksammas Hans 
Majestät Konung Carl XVI Gustafs 
50-årsjubileum på tronen. Kungen 

har beslutat att rekommendera 
donationer till Konungens Stiftelse 

Ungt Ledarskap i samband med 
jubileet. Stiftelsen kommer att vara 

en mycket tacksam mottagare  
av medlen och förvalta dessa 

utifrån Stiftelsen målsättningar 
och syften.



Social oro, klimatförändringar och konflikter håller 
världen i ett järngrepp. Ökande klyftor i samhället, 
utanförskap och ekonomisk oro påverkar våra liv varje 
dag. Många unga känner hopplöshet, där psykisk 
ohälsa nu är vår tids folksjukdom. Är det så vi vill ha 
det? Eller vill vi skapa en värld som bygger på hopp, 
omtanke och medmänsklighet?

För att skapa en förändring behöver vi främja,  
motivera och lyfta fram morgondagens ledare.  
Kloka ledare som står stadigt grundade i goda  
värdering. Unga människor som har en passion, en 
tro och en vilja att åstadkomma en skillnad i sam-
hället, men som samtidigt alltför sällan släpps in, 
lyssnas på och tas på allvar i maktens korridorer. 

Därför finns Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

Stiftelsen startades på initiativ av Hans Majestät 
Konungen Carl XVI Gustaf. Genom sitt livslånga 
engagemang i scoutrörelsen har Hans Majestät 
sett hur viktigt det är att unga tidigt får träna sig 

i ledarskap som grundas på goda värderingar.  
Stiftelsen finns till för unga människor som vill 
bidra, engagera sig och leda andra.

Stiftelsens syfte är att genom kunskap, utbildning 
och opinion ge unga ledare förutsättningar och 
verktyg att utvecklas, växa och göra sina röster hörda. 
Med ett värdebaserat ledarskap i fokus – byggt på 
mod, omtanke och handlingskraft – utbildar, prisar 
och sporrar vi unga ledare att ta sin rättmätiga plats, 
i strävan efter ett mer inkluderande och hållbart 
samhälle. 

Sedan starten 2006 har stiftelsen utbildat tusentals 
unga ledare. Vi utvecklar och skapar unika mötes-
platser där ungt ledarskap och värdebaserat led-
arskap står i centrum. Vi har även premierat unga 
ledare genom vårt stipendium Kompassrosen. Ett 
stipendium som ger unga möjligheter att fortsätta 
växa och i sin tur visa vägen för andra.  

Vår framtid vilar i deras händer.

”Ett ungt värdebaserat ledarskap är ett nyfiket 
och förändringsdrivet ledarskap. Och det är något 

som vi alla kan låta oss inspireras av.”
– Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf

Konungens 
Stiftelse Ungt 

Ledarskap



Mod, omtanke och handlingskraft. Stora ord kanske. 
Men stora ord behövs om vi ska göra skillnad på riktigt. 
Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap har funnits i 
drygt 15 år. På den tiden har vi stöttat och lyft fram 
unga ledare, utbildat i värdebaserat ledarskap och påvi-
sat potentialen i unga ledare på flera olika sätt. 

Kompassrosen
Stipendiet Kompassrosen delas årligen ut till unga 
människor som, oberoende av formell titel, i ord och 
handling visat på värderingarna mod, omtanke och 
handlingskraft utöver det vanliga. Stipendiaterna 
ska också kunna visa att stipendiet kan hjälpa dem 
till fortsatt utveckling i gott ledarskap. 

Utbildningen Värdebaserat ledarskap 
Stiftelsen har allt sedan starten stöttat utbildningen 
Värdebaserat ledarskap, som arrangeras av  
Scouternas folkhögskola. Det är en utbildning på 
deltid som vänder sig till unga ledare, mellan 20 och 
25 år, aktiva inom ideell sektor med målet att vara 
en god förebild.
 
Seminariet Ungt Ledarskap 
Varje år samlar Stiftelsen Ungt Ledarskap och 
Scouterna en bredd av ledare och företrädare från 
hela samhället för att diskutera ledarskapsfrågor 
med temat värdebaserat ledarskap. Syftet med 
seminariet är att skapa möten mellan ledare från 
olika delar av samhället och med olika erfarenheter 
av ledarskap. 

Vi gör skillnad för unga ledare



Inför kommande verksamhetsår finns ambitioner att 
växla upp Stiftelsen Ungt Ledarskaps verksamhet. 
Vi ser framför oss en utveckling av de satsningar som 
gjorts tidigare. Vi vill även lägga till delar för att på ett 
ännu mer konkret och djuplodande sätt uppnå syftet 
att stärka unga ledare i deras utveckling och utbildning. 
Med bidragen i samband med Hans Majestäts 50 års-ju-
bileum kommer vi kunna göra ännu större skillnad för 
fler och skapa ett Sverige i tiden.  

Forskning ledd av innehavaren av 
Kung Carl XVI Gustafs professur i  
Ungt Ledarskap
Idag växer nya decentraliserade organisations-
former fram som skapar helt nya krav och förutsätt-
ningar för ledarskapet. Egenskaper som samarbete, 
förmågan att skapa engagemang, att ta tillvara allas 
potential genom att skapa en inkluderande miljö, att 
leda sig själv och att leda tillsammans med andra 
genom delade ledarskapsprocesser. 
 
Dessa utvecklingar skapar behov av både ny forsk-
ning och undervisning. Framför allt gällande vår 
förståelse för individers beteenden i organisationer; 
vad som påverkar dessa beteenden och vilka  
konsekvenser de får – för individer, organisationer 
och samhälle.

Mot den bakgrunden vill Stiftelsen Ungt Ledarskap 
upprätta en professur i ungt ledarskap. Den skulle 
vara tydligt kopplad till det vetenskapliga området 
Organizational Behaviour, och  därmed bli ett vik-
tigt tillskott för Sverige. En professur i ungt ledar-
skap kopplad till ett svenskt lärosäte. Resultaten 
av den forskningsmiljön som skapas skulle vara ett 
självklart innehåll i andra delar av Stiftelsen Ungt 
Ledarskaps egen verksamhet men även utanför, till 
gagn för samhället i stort. 

Utveckling av stödet till Scouternas 
ledarskapsutbildningar 
Stiftelsen Ungt Ledarskap har sedan starten stöttat 
ledarskapsutbildningar som arrangeras av Scouter-
na. Syftet med stödet är att möjliggöra för unga att 
ta del av icke-formell ledarskapsutbildning med hög 
kvalitet. Ett sådant exempel är utbildningen Värde-
baserat ledarskap som ges på deltid och vänder sig 
idag till ledare i åldrarna 20 till 25 år, verksamma 
i civilsamhället. Utbildningen fokuserar på frågor 

som rör självledarskap, värderingar och mångfald. 
Från Stiftelsen Ungt Ledarskaps sida ser vi att sök-
trycket till Värdebaserat ledarskap är fortsatt högt 
och att efterfrågan på de insikter som utbildningen 
ger är stor i samhället som helhet. Det finns en stor 
potential att fortsätta bygga på det goda rykte som 
utbildningen har och de goda resultat som den ger 
för deltagarna. Vi vill fortsätta ligga i framkant och 
stötta ledarutbildningar som ges av Scouterna och 
är öppna för alla som vill söka.  
 
Utveckling och utökning av Stipendiet 
Kompassrosen
En viktig del av Stiftelsen Ungt Ledarskaps verk-
samhet handlar om att lyfta fram unga förebilder, 
bland annat genom stipendiet Kompassrosen. 
Sedan Stiftelsen Ungt Ledarskap startade 2007 
har vi delat ut stipendium till 51 fantastiska ledare. 
Unga ledare som kanske inte ens sett sig själva som 
ledare även om de faktiskt leder exempelvis en 
rörelse, ett företag, människor i en positiv riktning. 
Det finns en otrolig potential i arbetet med att lyfta 
fram unga förebilder med stipendiet Kompassrosen. 
För att utveckla det arbetet ytterligare vill vi arbeta 
vidare med kommunikation, nätverksbyggande och 
profilering. 

En mötesplats för det unga, värderings-
styrda ledarskapet
Som ett komplement till Kompassrosen vill vi även 
utveckla ett mentorprogram. Ett mentorprogram 
där unga och mer etablerade ledare kan mötas och 
utbyta erfarenheter. Vi vill ta lärdomarna från  
Seminariet Ungt Ledarskap och gå vidare med 
dessa. Med hjälp av den forskning som genereras 
inom ramen för Stiftelsens verksamhet, där inrätt-
andet av en professur i ungt ledarskap ingår, vill vi 
skapa en årlig, kunskapsintensiv mötesplats. Den 
skulle vända sig till en bred publik, kopplas till den 
senaste forskningen, och möjliggöra möten över 
sektors- och generationsgränser. 

Nu tar vi nästa steg 
i vårt arbete 



Vill ni bidra till insamlingen?

Sätt in ditt bidrag på stiftelsens bankgiro. Märk gärna 
insättningen med namn och kontaktuppgifter så vi får 
möjlighet att tacka dig för din gåva.  

Bankgiro: 900-0811

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap 
har 90-konto och granskas av Svensk 
Insamlingskontroll.  

Kontakt:

Ida Hennerdal  
Verksamhetsledare  
Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

+ 46 (0)70-672 84 70  
ida.hennerdal@ungtledarskap.se  
www.ungledarskap.se

”Jag hoppas att ni, liksom jag, fortsätter att 
stödja arbetet med att vidare utveckla värde-

baserat ledarskap. Vi måste ge alla unga 
ledare de chanser de så väl behöver.”

– Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf


