
                 E
rb

jud inte fyrkantiga lösningar till alla...



Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tanke-

mönster, funktionshinder, stresskänslighet och 11 sociala företag 

med en omsättning på 35 Mkr om året. (2013)

...för en del 
människor är runda
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Vägen ut! kooperativen är miljödiplomerade och 
uppfyller kraven i den nationella miljölednings-

standarden Svensk Miljöbas. 



Sociala företag 
• driver näringsverksamhet med mål att skapa arbete och 

rehabilitering för personer med svårigheter att etablera 
sig på arbetsmarknaden

• skapar delaktighet för sina medarbetare
• återinvesterar sina vinster
• är fristående från offentlig sektor
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Allt fler människor blir över på arbetsmarknaden. De flesta vill och 
kan arbeta men vägen in är stängd. Vägen ut! drivs av människor 
som gått från bidragstagare till företagare. 

Bidragstagare 
blir företagare

Våra företag har dubbla uppdrag. Dels säljs 
miljövänliga produkter och tjänster. Dels skapas 
arbete till människor som inte kommer in på ar-
betsmarknaden. Vinsten återinvesterar vi och 
skapar fler jobb. Det betyder att vi har sociala 
mål med vårt företagande. Vi startar och dri-
ver våra företag tillsammans. Affärsmässighet 
kombineras med demokrati och egenmakt. 
Det ger livskraftiga företag och riktiga jobb. 

Mänskligt företagande
I våra företag kan alla arbeta 100 procent av sin 
egen förmåga. Vi vill förändra samhället genom 
mänskligt företagande. Vi kombinerar det kollek- 
tiva med det individuella. Det kräver att vi ba-
lanserar mellan medarbetarnas och verksam-
hetens behov. Det är vår svåraste utmaning 
och samtidigt vår viktigaste framgångsfaktor.

gemensamt ägande
Vägen ut! ägs av ett 30-tal medarbetare inom 
medlemsföretagen. Alla anställda kan ansöka 
om medlemskap/ägarskap i det kooperativ där 
de arbetar.

Små blir starka tillsammans
Genom konsortiet Vägen ut! kooperativen har 
våra företag gemensamma lösningar för strate-
gi och utvecklingsarbete, marknadsföring, eko-
nomi och styrning. Vi delar på risker, bygger 
upp kapital och stöttar med resurser när nya 
verksamheter startar. Konsortiet möjliggör kar-
riärvägar för medarbetare som vill gå vidare till 
nya arbetsuppgifter i systerföretagen.
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en hiStoria oM egenMakt. Vägen ut! startade som ett EU-projekt inom programmet Equal 2002. Syftet var att under-
lätta en väg in på arbetsmarknaden för dem som hamnat utanför. Initiativet togs av brukarverksamheter i nära samverkan med myndig-
heter och andra organisationer. När projektet avslutades 2005 hade tre sociala arbetskooperativ vuxit fram. De såg nödvändigheten av 
att samarbeta för att lösa gemensamma behov. Efter italiensk förebild startade de konsortiet Vägen ut! kooperativen.

Växthuset på Lärjeåns Kafé&Trädgårdar 
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nettooMSättning och reSultat

Vår målsättning är en vinst om 10% för att kunna återinvestera och 
utveckla verksamheten.

antal företag och anStällda

Tidigare startade vi nya företag för varje ny idé. Idag utvecklar vi nya 
idéer inom befintliga företag. Det ger bättre stabilitet, ökar kreativite-
ten, men framför allt ger högre omsättning fler jobb.

SaMhällSekonoMiSk vinSt

Samhället tjänar 50 Mkr per år på att Vägen ut!s anställda försörjer sig 
själva och betalar skatt.

SaMhälletS beSparingar

Den direkta besparingen för samhället är 13 Mkr dvs vad våra medarbetare 
skulle ha kostat om de fortsatt att vara bidragsberoende.  
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Vägen ut! har vuxit från 5 företag 2005 till 11 företag 2013. 
Omsättningen har under de senaste sju åren ökat från 6 Mkr till 
35 Mkr. En hög och stabil tillväxttakt. Under samma period skapade 
vi 89 nya jobb. Den siffran känner vi oss stoltast över eftersom vi 
mäter framgång i antal anställda. 

Vi spar miljoner 
åt samhället
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Vinsten för individen, att gå från ett långvarigt 
bidragsberoende till att bli självförsörjande är 
uppenbar. Samhället tjänar dessutom 50 Mkr 
per år (2012) på att Vägen ut!s anställda nu 
försörjer sig själva och betalar skatt.

Den direkta besparingen är 13 Mkr, dvs vad  
Vägen ut!s medarbetare skulle ha kostat sam-
hället om de varit kvar i sitt bidragsberoende. 
Kommunens utgifter för försörjningsstöd mins-
kade med 4,8 Mkr. Offentliga utgifter för akti-

vitetsersättning och sjukersättning minskade 
med sammanlagt 8 Mkr.

Socioekonomiska bokslut
Den samhällsekonomiska vinsten är framräk-
nad genom metoden Socioekonomiskt bok-
slut. Metoden togs fram av Nationalekono-
merna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog 
på uppdrag av Tillväxtverket. Vinsten består av 
samhällskostnader som försvinner och produk-
tionsvärdet i företagen.

Tröja från Kajskjul 46



Tuttmugg från Karins Döttrar

När du gör affärer med oss tar du, ditt företag eller organisation, ett större 
socialt ansvar och fler får möjlighet till arbete. Alla Vägen ut! kooperativ tar 
emot människor för arbetsträning och arbetsrehabilitering.

Socialt ansvar 
på köpet

vägen ut! lärjeånS kafé&trädgårdar  
Alla göteborgares trädgård i Angered har öppet
året runt med kafé, kultur och konferens. Träd-
gårdsmästeri och livescen med program varje 
vecka. 

le Mat b&b göteborg city 

Bed & Breakfast med 28 rum ett stenkast från 
Avenyn.

vägen ut! bygg & Snickeri 

Utför renovering, ombyggnad, tillbyggnad 
eller bygger nytt utifrån kundens önskemål och 
behov. Utför små och stora uppdrag för såväl 
privatpersoner som företag.

vägen ut! kajSkjul 46 

Textiltryckeri, tvätteri, gröna tjänster, träningskök 
samt Re-do och Re-furn design (Dvs tar vara på 
textil och möbler och gör nytt av gammalt.).

vägen ut! karinS döttrar  
Väv- och Konsthantverkskooperativ som 
välkomnar kvinnor på arbetsträning och 
arbetsrehabilitering. 

vägen ut! ängåS trädgård  
Trädgårdskafé och gårdsbutik med ekologisk 
profil i västra Göteborg.

vägen ut! villa karin göteborg 

Behandlingshem, boende och boendestöd för 
kvinnor som brutit med missbruk och kriminalitet. 
Här finns även jourplatser för våldsutsatta kvinnor 
med missbruk.

vägen ut! villa Solberg göteborg 

Behandlingshem, boende och boendestöd för 
män som brutit med missbruk och kriminalitet.

vägen ut! villa revanSch SundSvall 

Boende och boendestöd för män som brutit 
med missbruk och kriminalitet.

CSR – corporate Social reSponSibility – allt fler företag tar ett ökat Socialt anSvar.8   Sociala produkter – ett medvetet köp. webshop.vagenut.coopFika i växthuset på Lärjeåns Kafé&Trädgårdar
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Vi arbetar med människor inte för eller åt.

En människa i utanförskap är ofta maktlös i förhållande till offentliga 
tjänstemän, arbetsgivare och de etablerade i samhället. 

Från maktlöshet 
till egenmakt 

I vår företagskultur finns tron på den egna kraf-
ten. Tillsammans skapar vi en miljö där utveck-
ling och delaktighet är möjlig. 

Mer mänsklig tillväxt 
Vår företagsmodell bygger på egenmakt (em-
powerment) och syftar på den process som ger 
människor kontroll och rätt att bestämma över 
sina liv. I arbete som genomsyras av egenmakt 
finns ingen över- och underordning i relatio-
nerna mellan människor. Inte heller i förhållande 
till experter, de som kan och de som inte kan. 
Istället är det personen som äger problemet 
som bär lösningen. I praktiken betyder det att 
vi investerar i enskilda medarbetares utveckling 
i lika hög grad som i företagens utveckling.

vi undviker nya misslyckanden
Vi utgår från alla människors lika värde men be-
handlar varje medarbetare olika beroende på 
vilken uppgift som ska lösas eller hur målet ser 
ut. Vi stödjer medarbetarna att successivt ut-
veckla alla sina resurser. Det ger självständiga 
medarbetare som tar ansvar. 

Organiskt växande
Många av oss har erfarenhet av utanförskap. 
För att få fäste i samhället krävs att alla delar 
i livet fungerar. Vi tänker även så när vi växer. 
Våra verksamheter skapas utifrån de behov 
våra medarbetare ser. 
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”Jag stod längst in i köket 
med en keps neddragen 
över ögonen. Varje dag 
gjorde jag sex smörgåsar. 
Det tog mig fyra timmar.”
Köksansvarig medarbetare på Vägen ut!

Ängås Trädgård, trädgårdskafé och gårdsbutik
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Arbetet formar vår vardag och ger oss positiva rutiner och en 
känsla av sammanhang och mening. Målet med att arbetsträna hos 
Vägen ut! är att få alla delar i livet att fungera bra – samtidigt!

Vägen ut! arbetsträning 

Den arbetsrehabilitering som erbjuds i våra  
sociala företag har visat sig fungera väldigt bra 
för människor som stått utanför både arbets-
marknad och samhälle under lång tid. Vi tror 
att det beror på vårt fokus på arbete och vårt 
Karriärstöd.

Hundra procent av sin förmåga
En person som kommer till oss deltar från dag 
ett i driften av företaget och arbetstränar 100 
procent av sin förmåga, oavsett om det är två  

timmar om dagen eller heltid. För många hand-
lar det om att förändra en livssituation som 
pågått under många år. Ett arbete som måste 
få ta tid.

Finns en plats för alla
Vi har flera olika verksamheter, vilket gör det 
lätt att hitta en plats som passar varje enskild 
arbetstränande. Vi har erfarenhet av arbets-
rehabilitering för människor med olika slags  
arbetshinder, fysiska och psykiska funktions-
nedsättningar, erfarenhet av missbruk/krimina-
litet och stressrelaterade sjukdomar. 

Karriärstöd
Vi arbetar enligt modellen Karriärstöd, en vägen- 
till-arbete-kedja till sociala företag för männi-
skor som står långt från arbetsmarknaden. Till-
sammans, i nära samverkan, med den arbets-
tränande och aktuella myndigheter görs en 
arbetsträningsplan med individuella lösningar. 
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”Förut kostade jag 
samhället 1 mkr om året. 
Nu kostar jag ett löne-
bidrag och jag ger 
tillbaka.” 
Medarbetare Vägen ut!

Vägen ut! Bygg & Snickeri
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Så gott som alla våra medarbetare har egen erfarenhet av olika former 
av utanförskap. Vi kallar det egenerfarenhet. Det är vår mest värdefulla 
kompetens. Nästan alla våra verksamhetschefer har egenerfarenhet 
och fungerar som förebilder för de som kommer till oss. 

Egenerfarenhet –
vår viktigaste kompetens

forSkning viSar att det funkar 
Under tre års tid följde forskare från Göte-
borgs Universitet vårt arbete. De gav oss 
kvitto på det vi redan visste, att egener-
farenheten är avgörande i vårt arbete med 
att stödja människor som brutit med miss-
bruk och kriminalitet. 

Vi är övertygade om att egenerfarenheten 
spelar stor roll i alla former av utanförskap. 
Inte minst för att ge människor hopp och 
visa att det går att ta makten över sitt liv. 

Tröja från Vägen ut! Textiltryck14



Smycken från Karins Döttrar 17* Coompanion är företagsrådgivaren när personer vill starta eget tillsammans. www.coompanion.se

Vi vet att det inte är lätt att starta företag. Det kräver en bra affärsidé, 
kunskaper, kontakter och kapital.

Vi växer i Sverige 
och Europa

Därför har Vägen ut! tillsammans med Coom-
panion* utvecklat social franchising så att fler 
ska kunna starta Villa Vägen ut!, Vägen ut!  
Arbetsträning eller Le Mat. 

kopiera framgångsrika affärsidéer
Vi har lånat det bästa från vanlig franchising och 
lagt till det som är speciellt för socialt företa-
gande så som egenmakt, delaktighet, utbyte av 
kunskap och byggandet av en gemenskap. 

Starkare tillsammans
Social franchising är en samarbetsform där er-
farenhet överförs från ett välfungerande företag 
till ett nytt. Navet i samarbetet är en handbok 
och avtal mellan parterna. Fördelarna är flera. 
Företag som startar i franchiseform klarar sig 
bättre än andra. Vi undviker att hjulet uppfinns 
på nytt och samarbetet stärker konkurrens-
kraften och minskar sårbarheten. Och viktigast 
av allt – fler får möjlighet till arbete!

våra koncept
• Vägen ut! Arbetsträning – metoder för 
 arbetsträning och arbetsrehabilitering. 
• Villa Vägen ut! – Boende, boendestöd 
 och behandlingshem.
• Le Mat – gästnätter och turism.
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Villa Vägen ut! boende och behandlingshem är ett 
personligt boende för människor som brutit med missbruk 
och kriminalitet.

Vi ger stöd hela vägen 
till ett bra liv

18

Sedan många år arbetar vi framgångsrikt med 
att motivera och stödja människor att bygga 
upp ett nytt vardagsliv genom drogfritt boen-
de, behandling och rehabilitering in på arbets-
marknaden. Målet med vistelsen är att bryta 
med en destruktiv livsstil och få ett fungerande 
liv med arbete, aktiv fritid och ett bra socialt 
nätverk.

Vårt arbete utgår från 12-stegsmodellen, MI 
(Motiverande Intervju) och erfarenhetsbaserad 
miljöterapi. Vi har utslussboende med boen-
destöd som kombinerar eget boende med ge-
mensamma boendeytor. 

”När jag satt inne var 
Vägen ut! min livlina. 
Den viktigaste anledningen 
för mig att bli drogfri.”
Medarbetare Vägen ut!

Villa Vägen ut! Karin i GöteborgVilla Vägen ut! Revansch i Sundsvall

Villa Vägen ut! Solberg i Göteborg
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Le Mat kännetecknas av 

AccOGLIENzA
det personliga, respektfulla 
och varma mottagandet av 
både gäster och medarbetare. 
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Le Mat är en europeisk franchisekedja för sociala företag som säljer 
gästnätter och driver turistnäring. Vi driver Le Mat Bed & Breakfast 
i centrala Göteborg, ett stenkast från Avenyn och med utsikt över 
takåsarna. 

Sov med gott samvete

Le Mat erbjuder service av hög kvalitet, sam-
tidigt som vi skapar nya arbeten för människor 
som står långt från arbetsmarknaden. Vi erbju-
der en arbetsgemenskap, ett yrke, utveckling 
och socialt entreprenörskap.

italienska rötter 
Förebilden för Le Mat är italienska Hotel Tritone 
i Trieste som startades för över 20 år sedan. Le 
Mat Europa är ett europeiskt samarbete för att 
sprida Le Mat till fler länder och stärka varumär-
ket. Le Mat sprids genom social franchising.



Vägen ut! presentationen: TEXT Malin Kennerud, Kennerud Kommunikation och Processledning. FOTO Niklas Maupoix, Bibbie Friman, Jenny Ljunggren, 
Ciprian Gorga, Anna Rehnberg och Vägen ut! kooperativen. FORM Pia Silver, PWR Communication. © Vägen ut! 2013
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När du gör affärer med oss är du med och bryter mönster. 

För varje box du kan kryssa i gör du skillnad!

Handla av oss 
och gör stor skillnad

 När du bor en natt på Le Mat B&B får en invandrad svensk sitt första jobb. 

 När du renoverar din gamla möbel på Kajskjul 46 får en kille med Asperger lön. 

 När du äter lunch på Lärjeåns Kafé&Trädgårdar får en före detta missbrukare 
 pensionsgrundande inkomst. 

 När Bygg & Snickeri bygger din altan får en 40-åring sitt första fasta jobb. 

 När du köper ekologiska produkter av Ängås Trädgård får en mamma hyreskontrakt med   
 eget namn på dörren.

 När du lägger din konferens på Lärjeåns Kafé&Trädgårdar får en före detta kriminell 
 en ny gäst.

 När du köper en stickad sjal med matchande vantar från Karins Döttrar får en frånvarande   
 mamma stöd i föräldrarollen. 

 När du trycker en t-shirt får en pappa betald semester.
 

 När Gröna tjänster klipper din häck kan någon med långvarig ångest betala sina räkningar.  



Vägen ut! kooperativen har 11 sociala företag 
med en omsättning på 35 Mkr om året. Vi är 
drygt 100 anställda. De flesta av oss har gått 
från bidragstagare till företagare. 
Fler än 200 personer deltar i det dagliga 
arbetet. Våra företag finns på flera håll i 
landet och sprids genom social franchising. 

Välkommen att höra av er! Vägen ut! kooperativen 

Fiskhamnsgatan 41 D

414 58 Göteborg

vagenut@vagenut.coop

www.vagenut.coop

010-707 93 00


