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SAMVERKAN OCH FINANSIERING!
FÖR INTEGRATION

Ruth Brännvall 
Impact Invest / KTH           

            



VILKA är VI 
•  Det första nätverket för impact investing i norra Europa 
•  Organisationer och individer som på olika sätt vill investera i 

företag o entreprenörer med socialt värdeskapande  
•  Impact Invest agerar facilitator och stödjer respektive aktör 

med olika tjänster 

RACE CRAFT Holding  



Många termer cirkulerar 

•  Sociala fonder 
•  Sociala obligationer  
•  Impact investing 
•  Venture Philanthropy 
•  CSR 

•  Sociala entreprenörer 
•  Socialt integrerande företag 
•  Kommersiella bolag med 

samhällnyttiga tjänster/produkter 
•  Civilsamhälle 

IMPACT INVEST SCANDINAVIA www.impactinvest.se 



Hur stort är utanförskapet? 

Antal personer som som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag (SCB, 2015)  
www.impactinvest.se 



Skillnader mellan utrikes  
och inrikes födda 

www.impactinvest.se 



Försök har gjorts tidigare…. 

•  Europeiska Sociala Fonden  
•  515 projekt à 6,2 miljarder SEK i EU-finansiering + medfinansiering 
•  Drygt hälften syftade till arbete och egenföretagande; Mål om 70% i 

anställning eller ’avsevärt förbättrade chanser till jobb’ 
•  Huvudsakligen kommuner som projektledare 
•  Ett 50-tal organisationer i den sociala ekonomin 

www.impactinvest.se 



…men med tveksamma resultat 

•  En tredjedel av projekten hade ingen målgrupp beskriven 
•  Privata näringslivsaktörer saknades i de flesta projekt  
•  Entreprenörsinriktade projekt  - inspiration, tidig idéutveckling 
•  Chanserna till försörjning ökade under projektens gång 
•  Jämfört med kontrollgrupp minskade inkomsterna för deltagarna efter 

projektets slut 

www.impactinvest.se 

Oxford Research Group, Institute for Future Studies, Tillväxtverket 



Integrationen – hur lång tid tar den? 

www.impactinvest.se 

Två huvudfaktorer: 
1. Utbildning



Integrationen – hur lång tid tar den? 

www.impactinvest.se 

Två huvudfaktorer: 
1.  Utbildning
2.  Ursprungsland

1 år 8 – 10 år



SAMVERKAN OCH FINANSIERING!
FÖR INTEGRATION

•  Hur stimulerar vi innovativa lösningar som får större 
positiv effekt för målgrupperna? 


•  Hur skapar vi förutsättningar för gränsöverskridande 

samarbeten? 


•  Hur ser (de nya) finaniseringsformerna ut?

@impinvs 







Databas för myndighetsinformation 
Sökmotor 
Översättningsplattform 





“Samhället är större än 
staten och det räcker 
inte att betala skatt” 
- Laurent Leksell 

 

@LSVHENRIK 
 
@LEKSELLSOCIAL 
 





AFFÄRSIDÉ	  
•  Rosengård	  Invest	  skall	  på	  affärsmässig	  grund	  bidra	  8ll	  ökad	  integra8on,	  fler	  
arbets8llfällen	  och	  bä?re	  ny?jande	  av	  den	  resurs	  som	  entreprenörer	  med	  utländsk	  
bakgrund	  utgör.	  

•  Mål	  
•  Bygga	  långsik8ga	  värden	  8llsammans	  med	  entreprenören,	  samhället	  och	  genom	  a?	  
medverka	  8ll	  skapandet	  av	  livskraDiga	  bolag.	  	  

•  Strategi	  
•  Ak8v	  investerare	  av	  kapital,	  personella-‐	  och	  strategiska	  resurser,	  öppna	  nya	  dörrar	  
8ll	  nya	  nätverk	  och	  marknader.	  



VEM	  ÄR	  ENTREPRENÖREN?	  

•  Entreprenören	  själv,	  eller	  minst	  en	  av	  föräldrarna,	  måste	  vara	  född	  utomlands	  

•  Stark	  passion,	  driv	  och	  målinriktning	  

•  Har	  e?	  företag	  eller	  en	  idé	  med	  utvecklingspoten8al	  och	  skalbarhet	  

•  Företaget	  har	  sin	  bas	  i	  Sverige	  



ROSENGÅRD	  INVEST	  AB	  BESTÅR	  AV	  

•  Trelleborg	  

•  E.ON	  

•  Folksam 

•  Swedbank	  



PORTFÖLJBOLAG	  

•  IKAROS	  Cleantech	  AB	  

•  Beepsend	  AB	  

•  Compara8ve	  AB	  

•  Croviva	  AB	  

•  Ladie´s	  Secrets	  

•  Mobilgiganten	  



ROSENGÅRD	  INVEST	  AB	  ÄGARE	  

•  Trelleborg	  

•  E.ON	  

•  Folksam 

•  Swedbank	  



ROSENGÅRD	  INVEST	  AB	  

Tillväxt 
Skapa jobb  
Integration  

Kapital 

Kunskap Kontakter 



GÖR	  GÖR	  RI	  
Rosengård	  Invest	  AB	  
• AkFvt	  styrelsearbete	  
• Fokus	  på	  strategi	  
• Stort	  nätverk	  med	  koppling	  
Fll	  näringen	  
• Snabb	  beslutsprocess	  

Entreprenören	  
• Starkt	  ledarskap	  
• Fokus	  på	  operaFva	  driOen	  
• ImplementaFon	  	  



FRAMTID	  

•  Rosengård	  Invest	  2.0	  
•  250	  MSEK	  

•  Utöka	  investerarnätverket	  
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