
Talang finns överallt, men det gör inte möjligheter. F1RST är ett kostnadsfritt community som hjälper dig att 

utforska framtida karriär- och studiemöjligheter genom stöd, nätverk och inspirerande aktiviteter.

”F1RST är ett effektivt sätt att skapa 

meningsfull förändring och meningsfulla 

möten mellan människor med olika 

bakgrunder.”

Allan Caman 
Student, Handelshögskolan 
i Stockholm

”F1RST skapar en trygg och öppen 

plattform där till exempel jag med 

utländsk bakgrund verkligen får möjlighet 

att synas och utvecklas.”

Rachinal Salameh 
Elev på Sjölins Gymnasium, 
Södermalm

VAD ÄR F1RST? 
F1RST är ett community som hjälper unga talanger ta makten 
över sin framtid. Genom stöd, nätverk och inspirerande 
aktiviteter hjälper vi fler ta sina första steg på vägen mot en 
framgångsrik karriär i näringslivet. Vårt mål är att bidra till ett 
samhälle som tar vara på alla människors fulla potential. Vi 
demokratiserar näringslivet genom att bredda rekryteringen 
till Handelshögskolan i Stockholm och andra högskolor och 
universitet som skolar framtidens ledare. F1RST är ett initiativ av 
Daniel Sachs Foundation och Handelshögskolan i Stockholm.

VEM RIKTAR SIG F1RST TILL? 
F1RST finns till för dig som är 15–25 år och vill utforska 
framtida karriär- och studiemöjligheter och få verktyg att följa 
dina drömmar. Vi är öppna för alla och vill särskilt stärka 
unga talanger med erfarenheter och bakgrunder som saknas i 
näringslivets ledarskikt. Som medlem i F1RST blir du en del av 
ett stöttande nätverk av motiverade talanger från hela landet 
som vill ta nästa steg i sin utveckling och göra det tillsammans 
med andra.

Som medlem i F1RST blir du en del av ett stöttande nätverk av 
motiverade talanger från hela landet som vill ta nästa steg i 
sin utveckling och göra det tillsammans med andra.

VAD ERBJUDER F1RST?
Vi hjälper dig förverkliga drömmar och hitta din egen väg till 
studier och karriär. F1RST ger dig:

•  Kontakt med förebilder och möjliggörare som hjälper dig 
på vägen mot drömkarriären

•  Möten med spännande företag, entreprenörer och 
näringslivsledare

•  Events som ger dig verktygen för att ta nästa steg i din 
personliga utveckling 

•  Ett växande nätverk av andra talanger att utvecklas 
tillsammans med

Det spelar ingen roll om du har världens bästa eller sämsta 
självförtroende, om du vet vad du vill bli eller inte. Hos F1RST 
får alla möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar. 

HHS.SE/F1RST

sabinor.haas.lonnroth@hhs.se



SAMARBETA MED F1RST
F1RST är ett initiativ av Daniel Sachs Foundation och Handelshögskolan i Stockholm. F1RST möjliggörs av 

samarbeten med företag, organisationer, skolor och ambassadörer som vill öka mångfalden i näringslivet.

SKOLOR
F1RST samarbetar med högstadie- och gymnasieskolor som vill 
erbjuda sina elever ökade möjligheter till vidareutbildning och 
egna nätverk. Våra pilotskolor under första året är:

• Järvaskolan, Kista
• Västerholms Friskola, Skärholmen
• Söderbymalmsskolan, Haninge
• S:t Botvids Gymnasium, Botkyrka

CIVILSAMHÄLLET
F1RST samarbetar med flera andra aktörer i ekosystemet som 
vill demokratisera kunskap till en målgrupp som normalt sett 
inte har tillgång till den.

NÄRINGSLIVET
F1RST samarbetar med flera företag och organisationer  
som vill öka mångfalden i näringslivet:

• Af Jochnick Foundation
• Delphi
• EY
• EQT
• Goldman Sachs
• Kinnevik

• Klarna
• Nordea
• PCP
• SEB
• Triton

HHS.SE/F1RST

sabinor.haas.lonnroth@hhs.se

VILL DU SAMARBETA MED F1RST? 
Kontakta Sabinor Haas Lönnroth på 0707 30 60 55  
eller sabinor.haas.lonnroth@hhs.se

“Våra elever sitter på kraft, kompetens och 
potential som vi hoppas 
fångas upp och stärks 
genom F1RST.”

Manel Rodrick 
Utvecklingsledare, Järvaskolan

“Vi ser F1RST som en stor chans att 
öka motivationen och 
möjligheterna för våra elever 
att nå högre studier.”

Camilla Tenggren 
Bitr. rektor, Västerholmsskolan

“Min förhoppning är att fler ungdomar 
oavsett bakgrund och klass, sa våga välja 
att utbilda sig och tillgodogöra sig kunskap 
med hjälp av ett stöttande 
kontaktnät.”

Mehrnoosh Aknooni Ficks 
Advokat och grundare av 
Advokatfirman Aknooni Ficks

“Det är avgörande för Sveriges framtid 
att minska de astronomiska gapen mellan 
vår yngre målgrupp och första klivet in i 
näringslivet.”

Mohammed Salih 
Sparekonom på Fundler. Driver 
@mohammedsvagtillmiljonen och 
podcasten ”Tillsammans mot miljonen”.

F1RST-AMBASSADÖRER
F1RST samarbetar med inspirerande människor som vill dela 
med sig av sin resa till framtidens talanger.


