
DE NYA ENTREPRENÖRERNA - SAMHÄLLSENTREPRENÖRERNA

Bakom alla bra utvecklingsorganisationer står alltid en eldsjäl, en samhällsentreprenör, 
som besitter den rätta kombinationen av uthållighet och otålighet som behövs för att 
förverkliga nyskapande idéer. De låter sig inte nedslås av att ingen har gjort det förut och 
ser möjligheter där andra ser hinder. Under seminariet den 26 februari har du möjlighet att 
möta ett par av dem. 

1. John Magnusson från Bryggeriet - www.bryggeriet.org
John Magnusson, skateboardåkare och anställd på föreningen bryggeriet i Malmö. Johns ansvar är att utveckla 
skateboard i Malmö och Sverige. Han bygger anläggningar, skapar arrangemang och engagemang för skate-
board. Bryggeriet bildades för över tio år sedan och Malmö har numera 4 internationella skateboardanläggnin-
gar och rankas som Europas huvudstad för skateboard. 

2. Sylvia Morfiadakis från FC Rosengård / Mabi Mål - www.mabimal.se 
FC Rosengård utnyttjar den positiva kraften som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar man förebyggande 
för att undvika att människor hamnar i utanförskap. Förutom en bred idrottsverksamhet driver föreningen även 
ett arbetsmarknadsprojekt, Mabimål, som arbetar med att aktivt motverka arbetslöshet och främja kompeten-
sutveckling. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och genomförs i samarbete med Malmö stad, 
Burlövs kommun, Trelleborgs kommun och Arbetsförmedlingen Malmö/Burlöv/Staffanstorp.  

3. Eva Maria Mörner från Infokooperativet Malmö  - www.infokooperativet.se
Infokooperativet är en anpassad arbetsplats i Malmö som driver integrerat arbete och socialt företagande. Här 
finns möjligheter för personer att arbetsträna och kompetensutvecklas efter långtidsarbetslöshet och sjuk-
skrivning. Verksamheten på InfoKooperativet i sin helhet drivs av ett kluster av samverkande föreningar och om-
fattar idag kompetensutveckling inom foto, reportage och webb, textiluppdrag och egen design, bakverk med 
ekologiska och rättvisa råvaror , språkträning i grupp, offertservice inom flytt/fastighetsskötsel och budservice 
samt rådgivning och utbildningar om projekt och processledning för social ekonomi och socialt företagande. 

4. Tommy Billqvist från Eskilscupen/ Eskilsminne IF Helsningborg - www.eskilscupen.nu 
Eskilscupen är en fotbollscup som startades 1968 vilket gör cupen till en av de allra äldsta i Sverige. Första året 
samlade 28 lag i två pojkgrupper. Förra året satte turneringen nya rekord med 663 deltagande lag, nästan 2000 
spelade matcher på tre dagar på 67 fotbollsplaner. Eskilscupen fyller hela Helsingborg med fotbollsspelare och 
deras supportrar. Fyrahundra lag sov över på 17 förläggningsskolor, hotell och vandrarhem. Eskilsminne IF  
som arrangerar Eskilscupen är en av Skånes största ungdomsföreningar och drivs med sociala förtecken. 2005 
utsågs föreningen till “Skånes bästa barn och ungdomsförening” vid idrottsgalan i Malmö.

5. Birthe Müller från Humanitetens Hus - www.humanitetenshus.se
Humanitetens Hus är Svenska Röda Korsets nationella center för humanitära frågor med uppdrag är att in-
spirera människor att handla på ett ansvarsfullt sätt. Humanitetens Hus är Svenska Röda Korsets arena för att 
diskutera humanitära frågor tillsammans med samhället i övrigt. Det ligger på Drottningtorget, mitt i centrala 
Malmö. Huset är ett centrum för möten, seminarier, utställningar, utbildningar, idéer och nya tankar. Human-
itetens Hus arbetar för hållbar utveckling, ekonomisk, ekologiskt och socialt. 



6. Behrang Miri från RGRA – Rörelsen Gatans Röst och Ansikte  - www.rgra.se
RGRA – Rörelsen Gatans Röst och Ansikte är ett initiativ och en rörelse som vill engagera unga människor i 
globala och nationella frågor, mänskliga rättigheter och frågor om identitet. Avsikten är att fler ungdomar skall 
kunna få en plattform där de kan synas, höras och ventilera sina tankar och känslor på ett konstruktivt sätt och 
få gehör från allmänheten. RGRA arbetar mycket i miljonprogramsområden för att nå grupper av ungdomar 
som inte annars engagerar sig i den allmänna debatten. För att nå dem använder de sig av urbankultur, det vill 
säga HipHop (rap, dj-ing, breakdance samt laglig graffiti), poesi och skrivarverkstäder, mediaverkstad (film och 
manusskrivande), musikarrangemang, tjej- och killgrupper, capoeira samt andra kulturella danser etc. Behrang 
Miri är också aktiv samhällsentreprenör på en rad andra områden. 
 
7. Marita Andersson från kooperativet FRAMTID - www.framtid-hbg.se
Framtid i Helsingborg ger allt och alla en ny chans. Kooperativet har uppemot 100 olika inkomstkällor. Genom 
att ta emot skänkta varor ger de arbetslösa en meningsfull sysselsättning med att renovera och reparera gamla 
saker som sedan säljs på loppmarknader som omsätter 5 miljoner kronor. Framtids verksamhet kan beskri-
vas i två enheter: Den ena är samarbete med deltagarna både praktiskt och teoretiskt genom en vilja att dela 
både glädje och svårigheter. Den andra är återanvändning av skänkt gods där deltagarna åtgärdar godset fram 
till försäljning eller distribution. Framtids verksamhet omfattar idag bland annat städfirma, butik, väntjänst, 
hemtjänst, hushållsnäratjänster och höns. Kooperativet har 28 anställda och cirka 100 deltagare i olika åtgärder 
från huvudsakligen kommun och arbetsförmedling. 

8. Nils Phillips från Röstånga Tillsammans - www.rostangatillsammans.se
Röstånga Tillsammans är en ideell paraplyförening för utveckling och samarbete i Röstångabygden.I Röstånga 
med omnejd, på den sydösta sluttningen av mäktiga Söderåsen i Skåne erbjuds det livskvalité och upplevelser 
för alla åldrar och typer av människor - en unik möjlighet till ett rikt och innehållsrikt liv. För att synliggöra detta 
och för att kunna utveckla bygden tillsammans bildades våren 2009 paraplyföreningen Röstånga Tillsammans. 
Syftet är att verka för lokal utveckling på bred front genom samarbete, informationsutbyte och koordinering 
av engagemang, aktiviteter och projekt. Föreningen skall därför ha ambitionen att vara en paraplyorganisation 
med medlemmar som representerar olika föreningar, företag, organisationer och institutioner med anknytning till 
Röstånga.

9. Philip Sandberg från Tamam - www.tamam.se
Tamam är en politiskt och religiöst oberoende biståndsorganisation som bildades i Lund 2008. Tamam verkar i 
Sverige, Albanien, Mexiko och Paraguay. Tamam skiljer sig från andra biståndsorganisationer genom sitt stora 
fokus på upplevelser, lek och isbrytning. Tamams volontärer lägger stor vikt vid det personliga engagemanget 
och skapandet av en kompisrelation till målgruppen. Detta kan ske genom ett leende, en kram eller helt enkelt 
lek. På detta sätt skapas trygghet och framtidstro hos barnen som i sin tur blir viktiga förebilder för kompisar 
och klasskamrater. Tamam är ett arbete av unga för unga. Bakom fattigdom, misär och utanförskap finns det 
unika individer med stora möjligheter till egna initiativ och socialt engagemang. Tamams målsättning är att 
stärka barn och ungdomar och göra dem till aktiva samhällsmedborgare. 

10. Pontus Welander från Imago Malmö och Måns Adler från Bambuser 
IMAGO Malmö (www.imagomalmo.se) är en korsning av TV och Internet som började sändas på TV Malmös 
analoga tv-nät i februari i år. Det som gör IMAGO Malmö speciellt är att alla kan vara med och skapa innehållet på 
ett enkelt sätt. IMAGO Malmö arbetar ihop med det internetbaserade sociala mediet Bambuser (www.bambuser.
com) som sänder direkt på nätet via en mobil eller dator. IMAGO Malmö för ut dessa sändningar i TV. IMAGO 
Malmö är en media kanal, ett sätt för invånarna i en stad att göra sina röster hörda, ett snabbt informationsverk-
tyg, underhållning, crossmedia, ett sätt att skapa en rättvis bild av en stad, lokalt, ett demokratiskt verktyg, ny 
media, en sorts lokal ”Youtube” för Malmö i tv rutan och ett enkelt sätt att göra tv. 


