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Inkludera Invest
Samarbeten för att innovera offentlig sektor

#ettrikaresverige
facebook.com/inkludera



”Tänk dig att vi har ett hus som vi bor i. Det står 
på några vingliga pelare, är himla charmigt 
men väldigt stökigt. Inkludera har hjälpt oss att 
bo här, de har inrett alla rummen, förstärkt 
pelarna och dessutom hjälpt oss att förstå hur 
vi ska betala hyran.”

Entreprenör
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Social entreprenör Ideell förening/
eldsjäl

Entreprenör

Maximerar social 
nytta genom 

affärsmässiga 
verktyg

Maximerar social 
nytta genom ideella 

krafter

Maximerar vinst 
genom affärsmässiga 

verktyg



Vi tar sociala innovationer till marknaden
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Skapar möten mellan 
etablerade och nya 

svenskar 

Skapar ett aktivt och 
meningsfullt liv för unga med 

funktionsvariation 

Får unga att se möjligheter 
genom meningsfulla 

fritidsaktiviteter 

Invitationsdepartementet 
bidrar till möten och måltider 
mellan grupper som annars 

inte skulle träffas 

Stödjer barn till föräldrar 
som har ett missbruk eller 

mår psykiskt dåligt 

Ger unga kriminella 
framtidstro och kraft att 

bygga ett liv fritt från 
kriminalitet och droger



Maximerar social nytta genom affärsmässiga 
verktyg

Konkretisar 
organisationens 
värdeskapande; 
vision, mål och 

metod

Utvecklar och rustar verksamheten för expansion
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Reason for 
being

Affärsutveckling

Kommunikation

Organisationsutveckling

Försäljning Resultat-
mätning

Skapar attraktiva 
tjänster som svarar 
på offentlig sektors 

behov

Bygger relationer med 
beslutsfattare i offentlig 

sektor samt stöttar i 
säljarbetet 

Utvecklar 
resultatmätningsverktyg 
för verksamheten, samt 
analyserar resultaten 

Utformar kommunikations-
och säljmaterial samt 

strategi för effektiv spridning 
av budskap till privat och 

offentlig sektor



6Not: Antalet unika samarbeten med offentlig sektor år 2016 var 52

25 121



Verksamheterna som Inkludera stöttar visar 
en stark utveckling över tid 

7Not: Graferna exkluderar SSM

Total omsättning Försäljning till offentlig sektor Antal i målgruppen
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Att förhindra återfall är en stor besparing för 
samhället
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Ungdomsvård Sluten ungdomsvård Total samhällskostnad

1.1 
MSEK

• Ett dygn kostar 7,900 kronor 
vilket motsvarar 1.1 MSEK vid 
utskrivning (ca 152 dygn)*

3.0 
MSEK

• Ett dygn kostar 10,400 kronor 
vilket motsvarar 3.0 MSEK vid 
utskrivning (ca 9 månader)*

• En ungdom som blir 
livsstilskriminell har vid 40 år 
kostat samhället 80 MSEK

• 10% (8M) finansieras av 
kommunens budget**

80 
MSEK

Kommunens andel

Källor: *SIS 2015, **Nilsson, Wadeskog 
I kostnaderna ingår rättsväsende, sjukvård, rehabilitering samt inkomstbortfall
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Process Kedjan ger unga 
kriminella framtidstro och kraft 

att bygga ett liv fritt från 
kriminalitet och droger



Följer individen genom alla steg i processen 

Får access till unga kriminella i låsta rum  

Social innovation 

Access

Process
Polis/arrest Häkte Domstol Institution Frigivning
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Process Kedjans utveckling
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Räckvidd 17 164 (+865%)

Antal anställda 4 7 (+75%)

Omsättning 2,5 M 6,8 M (+172%)

Inkomst från
samarbeten med off. 
sektor

0 M 1,95 M

Samarbetskommuner - Tillkomna:

Donatorer Tillkomna:

2013 2016
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Att bryta det sociala arvet

• 500 000 barn och ungdomar i Sverige 

• 35 miljarder kronor i kostnader varje år

• Barn far illa här och nu, och riskerar att 
fara illa även i framtiden



Maskrosbarn verkar för att alla 
barn ska ges förutsättningar att 
växa upp till att bli välmående 

individer, utan negativa 
konsekvenser av sin uppväxt
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Reason for 
being

Affärsutveckling

Kommunikation

Organisationsutveckling

Försäljning Resultat-
mätning

EXEMPEL MASKROSBARN
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”Pimp my soc”



”Pimp my soc”



”Pimp my soc”



“Genom Maskrosbarn har jag lärt mig att det är 
okej att gråta, att det är okej att be om hjälp. 

Allt man får lära sig här hjälper på något sätt. 
När man kommer till jobbiga situationer så 
märker man att man vet hur man ska agera.” 

Tjej, 17 år
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inkluderainvest.se
#ettrikaresverige

facebook.com/inkludera
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