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13'nystartade'företag'
32'odlare'
4,8'hektar'odlad'mark'





•  50'personer'i'arbete/starta'företag'varje'år'

•  LusEyllda'akFviteter'med'ungdomar'och'
människor'från'olika'religioner,'etniciteter'och'
områden'

•  Näringslivet'får'en'självklar'plats'aJ'kunna'
rekrytera,'akFvt'arbeta'mångfald'och'växa'

'
•  NyJ'landmärke'i'Malmö'med'goda'möten'

MÅL'





MED SAMHÄLLSNYTTA SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH 
TILLVÄXT 



BÄTTRE BOENDE FÖR DE MÅNGA MÄNNISKORNA 

Sida 15 



Sida 16 

INNEBOENDE SOCIALA VÄRDEN 

§  Bostäder för “de många 
människorna” 

§  Demokratisk tilldelningsprocess 
§  BoKlok Prispolicy 
§  Småskaliga områden 
§  Genomtänkta utemiljöer med 

mötesplatser 
§  Aktiv självförvaltning 
§  Bil-/cykelpool 



Sida 17 

BOKLOK BOTILDENBORG 

§  Socialhållbarhet i markanvisning 
§  46 radhus 
§  Förtätningsprojekt i kanten av 

Rosengårdsstråket 

 
 



Sida 18 

EXEMPEL PÅ SOCIALA KLAUSULER 

§  Arbetsintroduktion 
§  Mötesplatser 
§  Boendeskola 

§  Dialog och samverkan  
§  Jämställdhet 
§  Barn- och ungdomsperspektivet 



Sida 19 

MÖJLIGHETER 

§  Erfarenheter från Stadsbruk och 
Kryddor i Rosengård 

§  Nätverk för lokala kontakter i 
området 

§  Länk i arbetsintroduktion och 
dialogarbete  

§  Testbänk – medverka i idéarbete 
kring sociala området 

§  Verktygslåda för framtida projekt 

§  Intern mångfaldsutbildning 
§  Inspirera medarbetare och 

organisation 



Who is a social  
entrepreneur? 

Business 
for Good 

 
IKEA + SOCIAL 

ENTREPRENEURS 



Who is a social  
entrepreneur? 

 
Forming long-term partnerships with social entrepreneurs is an 

innovative way to tackle the social and environmental challenges 
facing people and communities where we work.  

 



  

 
 
 
 
 

Indonesien 

 
 

Cop 
 
 

Köpenhamn, 
Danmark 

 
 
 
 
 

Austin, 
USA  

 
 
 
 

Doi Tung, 
Thailand 

 
 
 
 
 
 

Uttar Pradesh 
Indien 

 
 
 
 
 

Karnataka 
Indien 

 
 
 

Ros 
 

Rosengård, Malmö, 
Sverige 



 
Pioneering a whole new  
way of doing business 

 



 
Resulting in  

collections and services  
available in selected stores 

 



YALLA TRAPPAN	  
 

-  ett arbetsintegrerande socialt företag 
    för ett socialt hållbart samhälle 



E"	  kvinnokoopera-v	  

•  Drivs av en ideell förening  

•  Nytta för individer går före vinstintressen 

•  Samhällsnytta 

”I Rosengård behövs mammor som trivs, mår bra och tjänar egna pengar. Det behövs nya 
arbetsplatser som inte bara drivs av vinstintressen. Där det finns plats för delaktighet, 

engagemang, arbetsgemenskap och demokrati.” 
 

      Christina Merker-Siesjö, Yalla Trappans ordförande 

	  



Vilken målgrupp riktar sig Yalla Trappan till? 
 

Främst boende i Rosengård, Malmö, som 

 

•  saknar yrkeserfarenheter och utbildningar från både Sverige och sina 

hemländer 

•  har bristande kunskaper i det svenska språket 

•  står helt utanför arbetsmarknaden 
•  har bott i Sverige 15 – 20 år 

•  har återkommande sjukskrivningar 

•  kvinnor från 12 nationer 

	  



•  Präglat av delaktighet och medbestämmande 

•  Honnörsord: återbruk, närproducerat och rättvist 

•  Vi bär våra egna kostnader 
•  Eventuellt överskott går till 

-  utökad arbetstid 
-  nyanställning 
-  nya investeringar efter gemensamma beslut 



Verksamheter 

YALLA 
TRAPPAN 

Kafé, 
catering, 

lunch 

Syateljé 

Städ- och 
konferensservice 

Studiebesök 

Utbildning 
Projekt 

Marmelader 

Guidade turer 

Försäljning; 
böcker etc. 



 
IKEA + YALLA TRAPPAN 

 



IKEA partnerships with social enterprises –  
and in particular with Yalla Trappan   



Tack! 
Ann-Sofie - IKEA 

Christina - Yalla Trappan 
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