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Magnus Qvant
som blir vd för Training
Regions som öppnar kontor
i Malmö. Med stöd av företag, myndigheter och forskning är ambitionen att koppla ihop olika aktörer som
hanterar samhällskriser.

”Allvarligt
när el
slås ut”
Ska ni konkurrera med
Myndigheten för samhällssäkerhet och beredskap
(f d Räddningsverket) där du
har varit marknadsansvarig?

”Nej, vi ska inte sälja utbildningar. Vi ska bli en plats där
behoven kan möta leverantörer, forskning och offentliga
beslutsfattare. Det finns till
exempel mycket forskning
om samhällssäkerhet men
den utnyttjas dåligt av samhället.”
Vilka är de allvarligaste
kriserna i Sverige de senaste
tio åren?

”Det är alltid allvarligt när
elförsörjningen slås ut. Stormen Gudrun, tsunamin
i Thailand, Tjernobyl och
Estonia har alla påverkat oss
på olika allvarliga sätt.”
Ni startar med en budget på
35 miljoner kronor för tre år.
Eon, Saab och If hör till
finansiärerna tillsammans
med Region Skåne och
Försvarsmakten. Men målet
var tidigare att få in 70 Mkr.
Är behovet av krishantering
överskattat?

”Ambitionen är att samla tolv
initiativtagare för att få tillräcklig bredd och kvalitet.
Behovet av krishantering är
inte överskattat och kunskapen behöver öka.”
Hur bedömer du beredskapen för vintern?

”Det är svårt att säga. De
senaste vintrarna har höjt
medvetenheten och alla har
förstås lärt sig mycket. Jag vet
att till exempel Trafikverket
ska utbildas i krisledning.”
Hur skötte Carl-Henric
Svanberg BP:s oljekris?

”Det var naturligtvis en stor
miss att han inte hade ett
genomgånget manus, så att
pratet om small people hade
undvikits. Men jag tycker att
BP också gjorde mycket bra
saker i krisen.”
LARS TULIN
lars.tulin@di.se
040-791 45

 Om du ska resa till släkten
i jul gäller det att boka biljetten i god tid. Den korta juloch nyårshelgen gör att fler
vill resa på samma dagar. På
tågen Stockholm–Östersund den 23 december är till
exempel 96 procent av platserna redan bokade. Hos
SAS finns få flygstolar kvar
till Norrland.
(TT)

FILANTROP. ”Man måste se på välgörenhet som investeringar och vi kommer att misslyckas med några projekt . Vi måste ta steg för steg och se att det fungerar, inte
bara hälla in pengar i projekt”, säger Paul Leander Engström som driver The Word We Want med vd:n Kirsten Poitras.
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Riskkapital modell
för hjälpinsatser

Paul Leander Engström ger bort ryska pengar till Haiti

Paul Leander Engström tjänade en förmögenhet på privatiseringen av ryska bolag.
Nu låter han pengarna göra nytta genom
den egna organisationen The Word We Want
som tillsammans med The Clinton Bush
Haiti Fund donerar 1 miljon dollar, 7 miljoner
kronor, till jobbprojekt i Haiti.
Haiti var ett av världens fattigaste länder redan före jordbävningen i januari i år. President Barack Obama bad
sina båda företrädare om
hjälp att samla in pengar och
skapade The Clinton Bush
Haiti Fund.
När Paul Leander Engström hade insett att han behövde göra något mer spännande än att tjäna ännu mer
pengar än han redan hade
gjort, startade han en egen
välgörenhetsorganisation
med namnet The World We
Want, 3W.
”Vi kan agera snabbt och
kan gå in i projekt som andra
organisationer inte kan. Vi
kan gå in och ta större risker
än andra om vi vill”, säger
Kirsten Poitras, vd för 3W.
Kvinnoprojekt och miljö
Hittills i år har 3W donerat
22 miljoner kronor till projekt med fokus på kvinnor,
barn och miljö.
Bland annat finns ett projekt för skydd för chimpanser

och bergsgorillor i Kongo.
Andra projekt är rent jobbskapande.
”Warren Buffett sa nyligen
att filantropi är svårare än
andra investeringar. Det kan
jag helt klart skriva under på.
Man ger sig ut i marknader
som inte fungerar och som är
betydligt mer komplexa än
finansmarknaden. Det här är
en stor utmaning både managementmässigt, tankemässigt och entreprenörsmässigt”, säger Paul Leander
Engström.
Som riskkapitalbolag
3W arbetar som ett riskkapitalbolag. Paul Leander Engström och Kirsten Poitras
identifierar projekt och studerar dem på plats. De letar
efter ärliga och drivna sociala
entreprenörer och utvärderar
projekten som andra investeringar.
När de är övertygade om
att de hittat rätt person vrider
de på pengakranarna. Hittills
har de gått in med 600 000

dollar i Haiti. 3W samlar inte
in pengar utan klarar sig på
de pengar som Paul Leander
Engström har tjänat ihop
under åren.
När Kirsten Poitras och
Paul Leander Engström åkte
till Haiti träffade de en man
som arbetade för att få i gång
fiskodlingar i utfiskade sjöar.
De gillade vad de såg och gick
in med pengar så att fattiga
familjer kunde köpa fiskburar, yngel och fiskmat.
300 familjer är med
Fyra månader senare kunde
familjerna sälja fisken på
marknaden och skicka sina
barn till skolan. Inom ett år
kommer 300 familjer att vara
med i projektet.
”Det var först senare som
vi läste i Time Magazine att
Bill Clinton nominerat mannen till en av världens 100
mest inflytelserika män”,
säger Kirsten Poitras.
Förutom fiskprojektet har
3W gått in tillsammans med
organisationen Root Capital
och Clinton Bush Haiti Fundation med mikrolån till företag för kaffe, mangoodling
och hantverk på Haiti.
”Haiti påminner mig
mycket om Sovjet före Sovjetunionens fall. När man frågar
barnen vad de vill bli så svarar de ingenjör eller läkare.
Ingen säger affärsman. Det
vore roligt om vi kunde starta

någon form av handelsutbildning, en eftergymnasial utbildning på ett eller två
år. Då bygger vi på sikt också”, säger Paul Leander Engström.
Blev rik på statliga bolag
Han gjorde sig en förmögenhet i Ryssland då han tillsammans med Mattias Westman
startade Prosperity Capital
Management i Moskva när
utförsäljningen av de ryska
statliga bolagen var inne i sin
mest intensiva fas i mitten av
1990-talet.
”I Ryssland var det spänningen som var drivkraften.
Pengarna var en rolig och
oväntad bisak. 1993 trodde vi
inte att Ryssland skulle bli en
sådan världsmarknad. Den
idén kändes bisarr”, säger
han.
Paul Leander Engström
tog intryck av personer som
George Soros, som han träffade i Ryssland, Warren Buffett och inte minst oljearvingen John D Rockefeller Jr som
tidigt bestämde sig för att
ge bort en stor del av sina
pengar.
”Jag förstod att om det
skulle bli någon mening med
att tjäna mycket pengar, så
måste jag göra något mer
spännande än att bara spendera dem på mig själv.”
Han sålde sin del av Prosperity Capital Management

och startade The World We
Want 2005 på halvtid medan
han skötte sina investeringar
i bolaget Ture Invest.
Anställde ett proffs
Men ganska snart insåg han
att det var svårare än han
trott att hitta och analysera
rätt projekt och anställde ett
fullblodsproffs, Kirsten Poitras, som har en bakgrund
i Procter & Gamble, en MBA
och en master i internationell
utveckling från Fletcher
school of law and diplomacy
i Boston. Det var först då det
blev ordentlig fart på givandet.
”Det finns väldigt mycket
kunskap i USA när det gäller
entreprenöriell och affärsmässig touche på filantropi.
Och det är så jag vill att vi ska
vara”, säger Paul Leander
Engström.
NADIA DYBERG
nadia.dyberg@di.se
08-573 650 58

Paul Leander Engström
 Ålder: 44 år.
 Familj: Flickvän samt två
barn, nio och sju år.
 Bakgrund: Tolkskola,
Handelshögskolan, juristexamen, Brunswick,
Prosperity Capital Management, Ture Invest.

