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Vilka är Vägen ut!? 
Vägen ut! är ett socialt kooperativt företag. Deras mål är att skapa gröna jobb för människor som länge stått 

utanför arbetsmarknaden till exempel på grund av före detta missbruk, funktionsnedsättningar, utbrändhet mm. 

Företagets syfte är att använda pengar och företagande som ett medel för att skapa fler arbetstillfällen. Vägen ut! 

(VU) har idag 106 anställda inom 11 verksamheter. Denna rapport innefattar de 10 verksamheterna i 

Göteborgsområdet: (hotell; Le Mat B&B, trädgård och café; Ängås Trädgård och Lärjeåns Kafé&Trädgårdar, re-

design, syateljé, tryck och litet tvätteri; Kajskjul 46, snickeri; Bygg och Snickeri, väveri och konsthantverk; Karins 

Döttrar och behandlingshem; Villa Karin, Villa Solberg och konsortiet) 

 

”Vi utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs!” 
VUs vision 

Ofta kommer medarbetare till VU för arbetsträning/som praktikant, för att sedan bli anställd/ medarbetare och 

efter tre år som medarbetare har alla möjlighet att ansöka om medlemskap/ delägarskap/bli kooperatör. Detta 

innebär att benämningen chef, praktikant, medarbetare och medlem förekommer i rapporten. 

Organisation 
Organisationen består av elva stycken kooperativt ägda verksamheter. Tio av dem använder sig av det elfte  

Konsortiet, som sitt servicebolag för tjänster inom ekonomi, HR, PR och karriärstöd. Alla verksamheter ägs av 

medarbetarna.. www.vagenut.coop  

 

http://www.vagenut.coop/
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Antal anställda 
Totalt 106 anställda varav 99 är anställda i de 10 Göteborgsföretagen som rapporten behandlar. 

 

Konsortiet     12 

Le Mat B&B     11 

Ängås trädgård       10 

Karins Döttrar Väv- och konsthantverk    5 

Kajskjul 46     20 

Villa Karin       7 

Lärjeåns Kafé&Trädgårdar    17 

VU Bygg & Snickeri      3 

Villa Solberg     11 

VU Fastighetsservice           1 

VU kooperativens intresseorganisation  2 

Omsättning 
Total omsättning för hela VU 2015 var 39 390 TKR 

Hur genomfördes denna rapport? 
Denna rapport har skapades första gången hösten 2014 av verksamhetscheferna på flertalet av VUs verksamheter 

tillsammans med Emma Dalväg, hållbarhetskonsult. Denna rapport har skett genom intervjuer med främst VD 

Pernilla Svebo Lindgren och ekonomichef Magnus Andersson där man har utgått från 2014s arbete och sett vad 

man har förbättrat eller försämrat.  Rapport togs fram under perioden december 2016-januari 2017. 
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Economy for the Common Good (ECG) - matrisen 

 

ECG-matrisen visualiserar ECG-bokslutets 17 delar och bygger på att man utvärderar verksamhetens 

hållbarhetsarbete utifrån fem intressentperspektiv; leverantörer, investerare, anställda och ägare, kunder och 

sist samhället och vår miljö. Ovan ser du Vägen ut!s bokslut 2016 i poäng.  
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Produkter och tjänster 
 

Produkter Relevans 

Arbetsträning Huvudprodukten 

Behandlingshem Sekundärt 

Café Sekundärt 

Konferens Sekundärt 

Trädgård (grönsaker, förädling, plantor) Sekundärt 

Hotell Sekundärt 

Byggfirma Sekundärt 

Fastighetsservice och skötsel av grönytor Sekundärt 

Tvätteri Sekundärt 

Re-make, sömnad, väveri Sekundärt 

Ekonomi, HR, PR (internt) Sekundärt 
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A1 - Etisk hantering av leverantörskedja 

A.1.1 Regionala, ekologiska och sociala aspekter 
30 % 

Verksamhet Största miljöpåverkan 

VU kooperativen (Konsortiet) Inköp där trycksaker är det med mest påverkan och 
resurser (el) 

Le Mat B&B Resurser (el, vatten, mat till frukost, städmaterial) och 
avfall 

Ängås trädgårdar Resurser (el, vatten, inköp av mat) 

Karins döttrars väv- och konsthantverkskooperativ Resurser (el, vatten, inköp) och avfall 

Lärjeåns kafé och trädgård Resurser (el, vatten, inköp där mat är en stor del), 
transporter samt avfall 

VU Bygg&Snickeri Firmabil, resursförbrukning (el, vatten, inköp), 
användning av kemikalier 

Villa Solberg Transporter, resurser (el, vatten, inköp främst mat), 
kemikalier 

Kajskjul 46 Kemikalier, transporter och drivmedel till 
trädgårdsmaskiner. 

Villa VU Karin Transporter, resurser (el, vatten, inköp främst mat), 
kemikalier 

VU fastighetsservice  Transporter, kemikalier, avfall (nytt företag så 
miljöaspekter uppskattade ej utredda) 

 

Största miljöpåverkningarna. Utdrag ur Miljödiplomeringens miljöberättelse 2016  

 

Förutom lön och sociala avgifter är de största utgifterna idag el och hyra.  

 

Företag Största utgifter/inköp, TKR 

Konsortiet Hyra ink el 194  

Le Mat B&B El 52 

Hyra 1334 

Ängås Trädgård Hyra inkl. el 80 

Karins Döttrar Väv- och konsthantverk El 9 

Hyra 292 
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Kajskjul 46 El ink hyra 453  

Villa Karin El 59 

Hyra 806 

Lärjeåns Kafé & Trädgårdar El 86 

Hyra 288 

VU Bygg & Snickeri Hyra inkl. el 70 

Villa Solberg El 143 

Hyra 502 

VU fastighetsservice  - 

Två största utgifterna är El och Hyra. Siffror från 2016 

 

Alla verksamheter som köper el skall köpa grön/miljömärkt el vilket nu förtydligats genom att vara ett skall-krav i 

den bindande inköpsrutinen.  

Konsortiet, Kajskjul 46 och VU ByggSnickeri har vid flera tillfällen frågat hyresvärden Higab om deras val vid inköp 

av el. I dagsläget har Higab inte informerat hyresgästerna om att de bytt till grön/ miljömärkt el.  

Inköpsrutin (Se bilaga 1) syftar till att skapa hållbara inköpsvanor. Om ekologiskt och socialt hållbara produkter inte 

är mer än 20 % dyrare skall dessa köpas in. Utöver detta har man sedan förra revisionen infört ett skall-krav på att 

sex stycken matprodukter alltid skall vara ekologiska hos alla VUs verksamheter: banan, ägg, mjölk, smör, mjöl, 

kaffe och te då dessa produkter har stor miljöpåverkan, finns hos alla VUs verksamheter och används i stor 

utsträckning. 

VU är miljödiplomerade. (Se bilaga 2) VUs miljöpolicy. (Bilaga 3) 

Miljödiplomering 

En svensk miljömärkning som är baserad på ISO 14001. Den avser ha mindre dokumentation och istället fokusera 

på verklig miljöförbättring. Företaget åtar sig årliga miljöförbättringar. Det avses vara enkelt att senare gå vidare 

till en ISO 14001 certifiering om det är önskvärt. 

Finns nu fåtal farliga ämnen på tryckeriet som systematiskt fasas ut då ekologiska alternativ finns. Tryckeriet är för 

sin bransch väldigt miljövänligt och har under 2015-2016tagit ytterligare steg mot ännu mer miljövänlig färg 2016. 

VU bidrar till innovativ utveckling genom flertalet samarbeten bland annat kring att köpa in alternativt ta hand om 

begagnade byggmaterial och textilier för VUs produktion för att minska resursanvändning. 

A.1.2 Aktiv undersökning om köpta varor & tjänsters påverkan  
50 % 

Miljödiplomerade vilket innebär att ett systematiskt arbete med bland annat fokus på leverantörer sker. Vartannat 

år genomför alla VUs verksamheter en leverantörsgranskning utifrån miljöaspekter. VU granskas externt vartannat 

år. I samband med miljödiplomeringen har en skriftlig förfrågan skickats till leverantörerna gällande dess miljö- och 

hållbarhetsarbete. 
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2016 KRAV-certifierades VUs tre caféer/ restauranger enligt KRAV nivå 1. Detta innebär att 25% av matinköpen 

skall vara ekologiska vilket kommer att dokumenteras månadsvis och granskas av extern revisor årligen. Under 

våren 2017 kommer VUs tre trädgårdar KRAV-certifieras vilket innebär att inköp av jord, gödningsmedel, fröer och 

så vidare kommer att vara ekologiskt och verksamheten granskas årligen av extern revisor. Detta kommer att 

innebär en tydlig systematisering av de ekologiska inköpen i dessa verksamheter fram över. 

VU bidrar aktivt till en positiv utveckling genom flertalet egna initiativ med andra aktörer såsom: 

- Stadslandet 

- Kajskjul 46 och Karins döttrar – samarbete med designers för att utveckla en verksamhetsanpassad 

produktionslinje med produkter tillverkade av återvunnet material 

- DEM Collective (lokalt eco-fashion företag) 

- Regelbundna studiebesök på ekologiska verksamheter för att lär 

Arbetar aktivt för att påverka hyresvärdar gällande grön el och sopsorteringsmöjligheter. 

VU anser sig ha god koll på vem de samarbetar med och väljer om det finns andra sociala företag eller företag som 

delar företagets värderingar. För att göra det ännu enklare att köpa från andra sociala företag har föreningen 

Skoopi-GR beställt en kartläggning av alla sociala företag i göteborgsregionen och vad för produkter och tjänster de 

säljer. 

KRAV-certifiering 

Krav, formellt KRAV ekonomisk förening, är en svensk organisation som utvecklar regler för ekologisk odling och 

djurhållning, förädling och tjänster. Krav är en ekonomisk förening där stora aktörer på livsmedelsmarknaden 

såsom LRF, Arla, Coop, Ica, Lantmännen m.fl., men även Djurens rätt, Fältbiologerna och Svenska 

Naturskyddsföreningen är medlemmar. Krav har till uppgift att få till stånd en ökad ekologisk odling, djurhållning, 

hållbart fiske och förädling genom att tillhandahålla regler, kontroll och märkning av ekologiska produkter. 

Wikipedia om KRAV 

A.1.3 Grundförutsättningar för rättvis prissättning 
40 % 

Detta del-kriterium ställer sig frågan om verksamheten värderar leverantörerna utifrån miljömässiga och sociala 

aspekter, inte bara pris. 

Ser olika ut i de olika verksamheterna. Någon verksamhet sticker ut med stor andel ekologiska inköp medan andra 

succesivt förbättras. Majoriteten av verksamheterna tar upp inköp och inköpsrutiner varje vecka på veckomötena 

där hållbara inköp utvärderas och följs upp. All personal har gått en grundläggande utbildning i miljö. 

B1 - Etisk hantering av ekonomi 

B.1.1 Internalisering 
60 % 

Ekonomisk styrning (beslut och val av ekonomiska tjänster) utgår från VUs vision, värdering och de 7 kooperativa 

principerna där etiska val är viktiga. Vårt företags övergripande mål är att skapa sysselsättning för så många som 

möjligt, samtidigt som vi är ekologiskt hållbara och har ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Vi väljer främst att 

investera i den egna verksamheten med syfte att skapa fler jobb. 

Har varit med och bidragit till spridning och utveckling av Ekobanken och Mikrofonden (en ekonomisk fond för 

finansiering av sociala företag). 

Ekonomistyrningen och att gå med vinst – är för oss bara medlet för att skapa jobb! 
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Utdrag ur de 7 kooperativa principerna 
”4 Självständighet och oberoende 

Kooperativa föreningar är fristående organisationer för självhjälp som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal 

med andra organisationer, inklusive regeringar, eller skaffar externt kapital sker detta på villkor som säkerställer 

demokratisk medlemskontroll och som vidmakthåller den kooperativa självständigheten.” 

Läs alla de 7 principerna – http://kooperation.se/kooperationens-ar-2012/kooperativa-principer/de-7-kooperativa-

principerna/  

B.1.2 Etisk & hållbar kvalitetssäkring av finansiella tjänsters leverantörer 
50 % 

Ekobanken används av alla kooperativen i olika stor utsträckning. Idag finns det tre verksamheter som inte enbart 

använder ekobanken: Villa Solberg, Villa Karin och Karins döttrar. Dessa kommer att gå över helt till Ekobanken 

under 2017. Ekobanken är en av två etiska banker i Sverige. Ekobanken är från och med januari 2017 en 

fullservicebank vilket innebär att banktjänster tillhandahålls utan annan banks inblandning. Beslutet att ställa om 

till fullservicebank är något som VU varit med och påverkat genom sitt aktiva engagemang från VUs VD Pernilla 

Svebo Lindgren i Ekobankens bankfullmäktige. 

Ekobanken  
Ekobanken är en etisk bank öppen för alla som vill vara med och främja människors möjlighet att ta fria initiativ. De 

berikar vårt samhälle i form av ett bredare utbud av bland annat vårdformer, pedagogiska metoder och 

konstnärliga uttryck. Vi ser pengar som ett socialt medium som ska underlätta människors samarbete. Vi har 

allmännytta och medlemsnytta som vår främsta drivkraft. Ekobanken har som huvudfokus transparens där man 

som sparare kan välja om ens pengar skall lånas ut till ekologiska, sociala eller kulturella projekt. Det finns även en 

möjlighet att avstå sin ränta till fördel för låntagare som då får en ränte-”återbäring” i slutet av året.  

Pengarna i banken placeras så att samhället blir mera ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart. Vi ger 

huvudsakligen lån till verksamheter som skapar ett socialt, miljömässigt eller kulturellt mervärde. 

Alla lån och krediter till verksamheter och företag publiceras minst en gång per år. Publiceringen kan också tjäna 

som inspiration för människor som vill ta initiativ. På det sättet vill vi skapa konkret mening och sammanhang kring 

pengar. 

Ekobanken är en medlemsbank. En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid.  

Här kan du läsa mer om Ekobanken: https://www.ekobanken.se/?id=2951  

http://kooperation.se/kooperationens-ar-2012/kooperativa-principer/de-7-kooperativa-principerna/
http://kooperation.se/kooperationens-ar-2012/kooperativa-principer/de-7-kooperativa-principerna/
https://www.ekobanken.se/?id=2951
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Ekobanken utsågs till Sveriges mest hållbara bank 2016. 

 

      Ekobanken Sveriges hållbaraste bank 2016, Fair finance guide 

B.1.3 Investeringar med fokus på allmännytta 
100 % 

VU har 1500 Tkr sparade på Ekobankens stödkonto. Detta innebär att de avstår från ränta på sina pengar så att 

dessa kan lånas ut till sociala och allmännyttiga projekt. Utöver detta investerar man bara i de egna 

verksamheterna och bidrar till utvecklingen av Microfonden väst. 

Mikrofonden Väst 
Mikrofonden Väst är en ekonomisk förening som ägs av 57 medlemmar (föreningar och kooperativ, banker). 

Verksamheten medfinansieras främst av VGR, samt Coompanion. 

Vår verksamhetsidé: 

Tillhandahålla garantier för banklån och andra krediter, mikrolån, finansiering i form av placering i förlagsinsatser, 

aktiekapital i medlemmarnas näringsverksamhet, eller annan form av finansiering. 

Bistår medlemmarna med vägledning och information i finansierings- och företagsledningsfrågor. 

Vår målgrupp: 

Föreningar, kooperativ, samfund, lokala utvecklingsgrupper i Västra Götaland. 

Mikrofonden Väst sätter räntesatsen för lånen utifrån den låntagande verksamhetens utveckling, omsättning eller 

resultat. 

Läs mer om Mikrofonden Väst – http://mikrofondenvast.se  

B.1.4 Företagens finansiering inriktad på att generera allmännytta 
90 % 

De externa lån vi har är via följande: 

Lånas ut av Summa, TKR 

http://mikrofondenvast.se/
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Ekobanken (tar ränta) 5331,5 

VU bolagens lån av varandra 3400 

 

VU har sedan förra ECG-bokslutet 2014 betalat av majoriteten av sina lån hos de ekonomiska aktörer som inte har 

ett hållbart fokus och har idag lån hos Ekobanken. Man fått garantier på ett par checkkrediter från Mikrofonen väst 

som möjliggjort lånen hos Ekobanken. Utöver detta finns ett antal mindre lån där de befintliga VU verksamheterna 

lånat ut pengar till de mer nyetablerade VU verksamheterna.  

Alla inom VU håller inte med om att ränta är dåligt. 

C1 - Arbetsmiljö och jämställdhet 

C.1.1 Medarbetarorigenterad organisationskultur och struktur 
90 % 

Medarbetarna är centrala i verksamheten då VU är ett medarbetarkooperativ. 

Exempel på medarbetarfokus: 

- Styrkortsarbete (bilaga 5)/planeringsdagar med alla medarbetare årligen 

- Årliga medarbetarsamtal 

- Täta personalmöten 

- Möjlighet till medlemskap efter tre år 

- Vi driver företagen som personalkooperativ 

- Utrymme för personlig utveckling inom företagen. Utbildning, karriärvägar (Karriärstöd) 

- 100 % av sin förmåga. Vi anställer nästan enbart medarbetare med olika typer av arbetshinder och 

anpassar arbetet efter deras förmågor. 

 

VU har de två senaste åren skapat tydligare roller mellan konsortiet och verksamheterna. Man genomförde en 

medarbetarundersökning 2015 där 73% av VUs medarbetare deltog. Medarbetarundersökningen visade att 94% av 

medarbetarna trivs på sin arbetsplats. 

Det lokala företaget styrs genom en styrelse som består av medlemmar/kooperatörer som alla är medarbetare. 
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Verksamheternas organisationsstruktur 

C.1.2 Rättvis sysselsättning- och lönepolicy 
80 % 

Finns två kollektivavtal. Tjänstemannaavtal och arbetskooperativavtal. Tjänstemän blir tillsvidareanställda efter två 

år. Det finns idag bra och tydliga medarbetarförmåner. (Västtrafikkort, friskvårdsbidrag. Sjukförsäkring och en 

veckas mer semester för chefer) 

Löner är transparenta genom lönetrappa. Alla verksamheter förutom villorna använder idag lönetrappor. Villorna 

följer idag ett annat system och har under en längre tid haft ambitionen att utveckla en egen lönetrappa. 

Arbetskooperativavtalet är ett kollektivavtal. Det är ett tryggt avtal i förhållande till andra aktörers anställning av 

målgruppen som VU anställer. Exempelvis i jämförelse med offentliga anställningar av målgruppen. Avtalet och 

företaget ger människor möjlighet till en anställning som annars inte skulle haft denna möjlighet vilket skapar 

trygghet. 

Finns en likabehandlings-/jämställdhetsplan och gjorts en jämställdhetsanalys 2014. Bra jämställdhet på företaget. 

Kvinnor tjänar i genomsnitt mer än män. 

Målsättning från likabehandlingsplan: 

- VU ska vara en bra arbetsplats för både kvinnor och män oavsett funktionsförmåga. 

- VU ska arbeta för att öka tryggheten i arbetet. 

- VU ska verka för en arbetsmiljö som stimulerar personlig utveckling. 

- Alla medarbetare i VU ska ha en personlig utbildning och kompetensutvecklingsplan.  

- VU ska ha jämställda löner. 
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- Inom VU ska vi kunna förena arbete med föräldraskap. 

- VU ska eftersträva en jämn könsfördelning (50/50). 

- VU ska ta fram riktlinjer för rekrytering och framför allt se över ålder, kön och härkomst. 

- VU ska genomföra aktiva åtgärder utifrån de jämställdhetspolitiska målen. 

VU ska aktivt arbeta för att öka den fysiska tillgängligheten i våra lokaler. 

Utdrag från likabehandlingsplan färdigställd 2015-09-16 

C.1.3 Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplats 
60 % 

Tydliga planer för en god arbetsmiljö. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Följs kontinuerligt upp. 

Stor flexibilitet gällande arbetstider inom ramen för de olika verksamheterna. Detta innebär i vissa verksamheter 

att de anställda själva lägger sitt schema, att man kan byta pass med varandra, att man arbetar 100 % av sin 

förmåga vilket inte självklart är heltid.  

C.1.4 Jämställdhet och mångfald 
80 % 

VU har en likabehandlingsplan (se C1.2) med konkret genomförandeplan.  

Företagets etniska spridning är jämförbar med Sveriges. 16 % av de anställda bidrar med en annan etnisk 

bakgrund. 

92% av medarbetarna har innan de kom till VU varit arbetslösa i mer än 1 år. 95 av de 106 anställda har idag 

lönestöd vilket tyder på att de har en funktionsnedsättning eller liknande. 

C2 - Rättvis fördelning av arbete 

C.2.1 Minskning av ordinarie arbetstid 
50 % 

Hos VU har du stor möjlighet att arbeta på ett hållbart sätt med en rimlig arbetsbelastning. 

Medarbetare som går på schema arbetar 37 timmar/vecka vilket motsvarar en heltid. Övriga t.ex. konsortiets 

anställda, arbetar 40 timmar/vecka enligt kollektivavtalet. 

Övertid förväntas inte men om så är fallet kompenseras detta i tid eller ersättning via lön. Följer fackliga avtal kring 

övertidsersättning och OB. 

Som chef arbetar du ofta oreglerat och får kompensera med tid när tillfälle ges och en vecka mer semester och 

sjukförsäkring. 10 % av de anställda är chefer. 

Det som alla kooperativ har gemensamt är att det finns ett konstant behov av personal i verksamheterna vilket gör 

att möjligheterna till att själva bestämma sina arbetstider är begränsade. På vissa verksamheter lägger de anställda 

schemat själva. 

Alla kan vid behov byta arbetspass med sina medarbetare. I vissa fall behövs det godkännande av närmsta chef och 

i andra fall inte. 
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C.2.2 Ökning av andelen deltidsmodeller och användning av tillfälligt anställda  
100 % 

Hos VU arbetar man 100% av sin egna förmåga vilket innebär att man skapar förutsättningar för människor att 

arbeta olika många timmar per vecka. Detta innebär att deltidsarbete är möjligt och en frekvent företeelse med 25 

deltidsarbetare. Hittills har ingen nekats att arbeta deltid. 

Man har tidigare använt sig  av extrapersonal vid behov på Le Mat B&B och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar. Under de 

två senaste åren har Le Mat anställt sin extrapersonal som deltidsanställda och Lärjeåns Kafé & Trädgård har 

minskat ner antal deltidspersonal till att idag vara max tre stycken som kommer in vid väldigt få tillfällen. 

Extrapersonal får lika lön som övrig personal, omfattas av kollektivavtalen och Ob-tillägg vid obekväm arbetstid. 

Anställning av extrapersonal sker främst på sommar, helger och jul. 

C.2.3 Medveten strategi för balans mellan fritid och arbetstid 
40 % 

Balans mellan arbete och fritid för medarbetare på VU innebär inte utmaningen att arbete tar över utan möjliggörs 

genom stöttning till arbete som en balans till fritid. De anställda har haft 100 % fritid och erbjuds nu stöttning till 

balans. 

Verksamhetschefen och företaget stöttar med struktur till exempel genom BackOffice, ett digitalt datorprogram 

för struktur och rutiner mm. Stöttning är upp till varje verksamhetschef och ser olika ut på verksamheterna. 

På flera verksamheter tas balans mellan arbete och fritid upp på medarbetarsamtalen. Ex. konsortiet. 

Flera av cheferna arbetar mycket men har förmånen att själva planera sin tid och har en extra semestervecka. 

C3 - Främjande och krav på miljövänligt beteende 

C 3.1 Matvanor under arbetstid 
40 % 

VUs inköpsrutin har efter en workshop med medarbetare från Göteborgsverksamheterna, uppdaterats med ett 

antal SKALL-krav i form av matvaror som alla VU företag skall köpa ekologiskt. Dessa produkter är: mjölk, ägg, 

smör, mjöl, bananer, kaffe och te. 

Alla verksamheterna bjuder medarbetare på kaffe och te som alltid måste vara ekologiskt. 

VU har arbetat aktivet genom utbildningsinsatser, studiebesök och utbildningar för nyckelpersoner inom hållbar 

matproduktion för att öka kunskapen och engagemanget kring frågan hållbar mat. 

Två tredjedelar erbjuder medarbetarna att till ett förmånligt pris köpa mat på jobbet. Tre av dessa erbjuder 

vegetarisk mat. Dessa kök har även KRAV certifierats under slutet av 2016 vilket innebär en extern revision av 

andelen ekologiska inköp. Andelen ekologiskt ökar hela tiden hos verksamheterna. 

C3.2 Mobilitet till arbetsplatsen 
60 % 

VU har en resepolicy för att främja miljövänligt resande (se bilaga 6). 

”Vid tjänsteresa inom Göteborgs stad ska VU verka för att anställd i första hand färdas med kollektivtrafik eller 

cykel. VU kooperativen tillhandhåller kollektivtrafikkort för resor i tjänsten samt även årskort på Västtrafik för 

anställda. Vid tjänsteresa till annan ort ska anställd i första hand välja att färdas med tåg. Tågresan beställs av 

antigen Konsortiet eller verksamhetschefen genom resebolaget Smarttravel för att säkerhetsställa att vi färdas på 
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rätt sätt. VU kooperativen har medlemskap i Göteborgs Bilkooperativ och här kan bil bokas vid behov. Göteborgs 

Bilkooperativ tillhandahåller miljövänliga bilar. 

Vi ska fortlöpande skärpa miljökraven på fordon som används i tjänsten genom att öka användningen av 

förnyelsebara bränslen och ställa krav på bränslesnåla fordon.  

I de VU kooperativ där transporter är en betydande miljöaspekt så kommer det vara relevant att införa 

körjournaler. Detta för att öka kunskap om körvanorna för att se om det finns något som behöver förändras.   

VU kooperativen ska även verka för att de möten som fungerar över telefon/datornätverk ska genomföras på det 

sättet för att minska resandet.  

VU kooperativen kommer att genomföra en resevaneundersökning bland personalen var tredje år, nästa gång är 

2016. Detta med syfte att få kunskap om medarbetarnas resevanor” 

Utdrag ur resepolicyn 2012-08-24 

VU erbjuder alla anställda Västtrafiks årskort (kollektivtrafikkort) till månatlig avbetalning på månadslönen (vilket 

skapar stora ekonomiska fördelar för de anställda), vi är med i Göteborgs Bilkooperativ med miljövänliga bilar, alla 

tjänsteresor bokas via en lokal resebyrå eller konsortiet för att prioritera tågresor i första hand. Vid bruk av 

tjänstebil förs körjournaler som sammanställs en gång per år.  

I reseundersökningen december 2016, som genomförts vartannat år enligt VUs resepolicy, svarade 40 % av 

medarbetarna. Medarbetarna fick utifrån nedan resetrappa berätta hur de reser till och från arbetet så väl som 

inom tjänsten. 60% av de som svarade åker kollektivt till jobbet(grön). 14% går/ cyklar(blå) och 7% reser med 

fordon med ett fossilbegränsat drivmedel(gul).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur reseundersökning, december 2016 

Det finns exempelvis på Villa Solberg förmåner för dem som åker kollektivt. Då får man börja en timma senare då 

det är svårt att ta sig dit med kollektivtrafik. 

  

FOSSILT 

KOLLEKTIVT 

FOSSIL-
BEGRÄNSAT 

FOSSILBRÄNSLE-
FRITT 

- Bensinfordon

- Dieselfordon

- Elfordon 

- Etanolfordon

- Gasfordon

- Kollektivtrafik

- Tåg

- Webbmöten

- Online-
konferenser

- Gå

-Cykel
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C3.3 Organisationskultur, ökad medvetenhet och interna processer 
60 % 

VU är miljödiplomerade vilket innebär att alla medarbetare går en extern grundläggande miljöutbildning och 

vartannat år skall en kompletterande utbildning eller studiebesök genomföras. 

VU har ett eget utbildningsprogram där medarbetare får möjlighet att vidareutbilda sig kontinuerligt. Till dessa 

utbildningar planerar nu VU att lägga till en miljö/ hållbarhets modul med syfte att vara klar under 2017-2018. 

Detta kommer att innebära en garanti för att alla medarbetare har en gemensam kunskapsnivå på ämnet och 

förståelse för hur detta påverkar verksamheten de arbetar i. 

VU arbetar aktivet för att skapa enkla rutiner och tydliga stöd för medarbetarna att kunna agera hållbart i arbetet 

där nya avtal och rutiner uppdaterats och nya ledningssystem tagits fram under 2016. 

Resepolicyns syfte är att påverka medarbetarnas resvanor som medarbetare och individer. 

VU stöttar medarbetarna att köpa förmånliga Västtrafikkort/kollektivtrafikkort genom arbetet med månatligt 

avdrag på lönen för att skapa hållbara resvanor. 

C4 - Rättvis fördelning av inkomster 

C.4.1 Inkomstskillnader i företaget 
100 % 

Vi är 106 anställda. Inkomstskillnaden mellan högsta och lägsta betalda medarbetare är strax över 1:2. 

C.4.2 Minimilön 
100 % 

I Sverige har vi inte minimi-löner utan kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Våra löner är enhetliga med 

kollektivavtalet rekommenderade lägsta nivån. VU följer två kollektivavtal. Ett för tjänstemännen och ett för de 

anställda i VUs arbetsintegrerade sociala företag. Tjänstemannaavtalets lägstanivå ligger 2016 på 17 981 sek per 

månad och Arbetskooperativavtalets längste lön är 18570 sek per månad. 

Detta ger en skälig levnadsnivå i Göteborg. 

C.4.3 Öppenhet och internalisering 
60 % 

Vi har en med facket förhandlad lönetrappa som är transparent för alla. Däremot visar vi inte öppet allas löner. En 

allmän strävan är att inte få för stora löneskillnader. Det finns en ambition att förtydliga hur stor ojämlikheten får 

vara i verksamheten. Exempelvis 1:3 och göra detta till en skriftlig riktlinje under 2017-2018. 

Styrelsen ger kooperativets ordförande i uppdrag att utifrån lönetrappan förhandla chefernas lön för 

medlemmarna. Detta sker utifrån fackliga krav vare sig personen är fackligt ansluten eller inte. 

Alla medarbetare har varje år ett lönesamtal där alla får en löneökning. Storleken beror på personens engagemang 

och bidrag till verksamheten. 

VUs VD Pernilla Svebo Lindgren är en aktiv medlem i den nystartade branchorganisationen för Sociala företag. Här 

har hon lyft att det skall föras in i organisationens styrande dokument att sociala företag inte har en större 

löneskillnad än 1:3 i enlighet med ECG-bokslutet. 
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C5 - Transparens 

C.5.1 Intern transparens 
60 % 

Är ekonomiskt transparenta genom att vi visar vart alla pengar går i bokslutet. De anställda kan titta på 

årsbokslutet i verksamhetsberättelsen liksom allmänheten. 

Styrkort för verksamheternas styrning tas årligen fram tillsammans med alla medarbetare. Styrkorten är ett sätt att 

skapa insyn och påverkansmöjlighet för medarbetarna. VU har börjat med visionsdagar varje år för att öka 

medarbetarnas möjlighet till insyn och påverkan. 

Alla medlemmar har rätt till styrelseprotokoll. Idag sitter ”de flesta” medlemmarna i styrelser. 

 Alla medlemmar kallas till årsstämman. 

En utbildning med namnet Situationsanpassat ledarskap erbjuds alla chefer. För att chefer skall kunna leda på ett 

demokratiskt sätt. 

Det finns erfarenheter av att det skapar oro hos många medarbetare då de får insyn i alla ekonomiska poster. Det 

finns en stress av att ha insyn när kooperativets ekonomi är ansträngd. Dock anser flertalet av 

verksamhetscheferna att det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i budgetarbete och budgetuppföljning och 

presenterar och involverar medarbetarna. 

C.5.2 Legitimering av ledningspersoner 
60 % 

VUs verksamheter ägs av medlemmarna (medarbetare som arbetat i verksamheten i tre år och valt att bli 

delägare). Som delägare väljer medlemmarna styrelse och har stor påverkan på val av chef för verksamheten.  

Chefer kommer oftast från den egna verksamheten. Medarbetare som tros ha kunskap för att bli chef kan gå som 

vicechef. Alla vicechefer går Situationsanpassatledarskaps-utbildningen för att lära sig att leda. Man erbjuder 

mentorskap för nya ledare på nya verksamheter. 

Varje kooperativ har en egen styrelse, är ett eget juridiskt företag. 

Styrelsen är kooperatörer(ägare). I hela VU finns 38 medlemmar, samtliga medarbetare. 

Styrelsen väljs av medlemmarna. 

Man kan välja att ansöka om att bli medlem efter 3 år som anställd. 

Årsstämman = medlemmarna utser en ordförande för kooperativet. Denna ordförande får i uppgift från styrelsen 

att förhandla chefens lön utifrån lönetrappan. 

C.5.3 Medbestämmande gällande grundläggande beslut 
60 % 

Som ett medarbetarägt företag har man stor möjlighet att påverka verksamheten. Dels kan man välja styrelsen, 

dels kan man årsvis, månadsvis och veckovis vara med och påverka årsplan och dagliga beslut i de demokratiska 

mötena som styr företagets verksamhet.  

Styrning av verksamheten – enskilda kooperativen genom styrkort. 1 och 3 år som tas fram tillsammans med alla 

anställda och följs upp genom personalmöten. 

Alla grundläggande beslut kommer ursprungligen från förslag och åsikter från personalen som sedan blir beslut i 

samråd med VD och styrelse. 
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C.5.4 Medarbetar-ägande 
90 % 

VU är ekonomisk förening/kooperativ. 

Varje kooperativ ägs av sina medlemmar och oftast av tre av de övriga VU kooperativen. 

Efter tre år får de anställda möjlighet att bli medlemmar. Det är viktigt mede dessa tre år då för stor omsättning av 

medlemmar skadar verksamhetens långsiktiga stabilitet. Alla medarbetare vill inte bli medlemmar. 

En medlem en röst. Som medlem är man medlem i det lokala företaget. 

Konsortiet är, av de andra verksamheterna efterfrågat, servicebolag som ansvarar för kvalitetsutveckling, 

kompetensutveckling, administration, strategi, utveckling, marknadsföring och lobbying. 

Alla medarbetare kan vara medlemmar i företagets ideella intresseförening. 

D1 - Etisk försäljning 

D.1.1 Hur mycket har företaget gjort när det gäller etiska kundrelationer 
(etisk marknadsföring + försäljning) 
80 % 

VU har tagit fram ett sälj-koncept (se bilaga 8) under 2016 där man ännu tydligare skall beskriva den samhällsnytta 

man skapar genom miljömässiga, sociala, ekonomiska och etiska nyttor som VUs verksamhet genererar.  

 

Utdrag ur säljkonceptet 

 

Det finns två kunder. ”Huvudkunden” – Arbetsförmedlingen och Göteborg stad och ”gästen/slutkunden” 
t.ex. bor på hotellet eller köper någon av våra produkter och tjänster. 

I mötet med ”huvudkunden” är VUs sociala arbete i fokus och det finns idag ett väletablerat förtroende och 
samarbete med kunderna. 

I mötet med ”slutkunden” har VU arbetat aktivt för att förtydliga produktens innehåll så väl som hur man 

marknadsför det. Ett första steg är framtagningen av det nya varumärket ”Hållbart från Vägen ut!”. Under detta 

varumärke kommer verksamhetens hållbara kvalitetsprodukter finnas. Under 2017 kommer en tydlig process och 

kriterier tas fram för att kvalitetssäkra urvalsprocessen inom verksamheten. 
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D.1.2 Insyn i produkten, rättvis prissättning och etiskt urval av kunder 
60 % 

VUs marknadsföring sker till stor del genom att medarbetare föreläser om verksamheten, delar med sig av 

kunskaper eller bjuder in gäster på studiebesök. 

VU har arbetat aktivet för att göra sina produkter tydligare för slutkunden. Dels har man arbetat för att tydligare 

berätta om det sociala ansvar man tar. Dels har de tre matproducerande företagen KRAV-certifierats där kunden 

får en garanti genom att en extern revisor garanterar att man lever upp till den miljömässiga standard som KRAV 

står för. Man har även påbörjat ett arbete att kvalitetssäkra produkter mot slutkunden genom att arbeta fram en 

produktionslinje anpassad efter de människor som arbetar hos VU och de råvaror i form av begagnade material 

eller egenodlade grödor som mycket produktion utgår ifrån. Detta utvecklingsarbete fortsätter under 2017. 

VU är i jämfört men övriga svenska social företag väldigt långt komna gällande sitt hållbarhetsarbete och 

transparens.  

D.1.3 Omfattning av kunddelaktighet/gemensam 
produktutveckling/marknadsundersökningar 
70 % 

VUs primära produkt är arbetsträning där man hela tiden för ett nära samarbete med Göteborgs stad, 

arbetsförmedlingen och försäkringskassan som är de största kunderna. Genom att delta i kundernas arbetsgrupper 

och utvecklingsråd och ständigt föra en nära dialog har dessa kunder stor påverkan på verksamheten och 

arbetsträningens utveckling. Le Mat och villorna ber alltid att besökarna skall utvärdera sin vistelse hos VU. 

Villornas utvärderingar ligger transparent på nätet hos SSIL. All arbetsträning utvärderas alltid. 

Mål inför nästa revision är att det skall finnas kundenkäter för konferensgäster hos Lärjeåns Kafé&Trädgårdar.  

D.1.4 Kundservice 
50 % 

VU har ett avvikelsesystem i sitt digitala system BackOffice för bland annat feedback från kunder. För att 

underlätta dokumentation av detta slag och systematisera uppföljning och förbättring finns denna funktion som en 

app som medarbetare kan ha i sina telefoner. 

Man utbildar kontinuerligt personalen i service och kundbemötande. VU får regelbundet återkoppling från kunder 

att de känner sig väldigt väl bemötta. 

D2 - Samarbete 

D.2.1 Lämnar ut ekonomisk och teknisk information 
80 % 

VU har en aktiv roll att sprida information om hur man nått framgång som socialt kooperativt företag. Ex. Håller 

utbildningar, deltar som aktiv medlem och kunskapskälla i flertalet nätverk som; Le Mat Europa, Coompanion, och 

Skoopi där VU delar med sig av kunskap gratis. 

Man delar också med sig av sina lärdomar och kunskap genom aktiviteter som att ta emot praktikanter, delta i 

forskningsstudier och ta emot stora mängder studiebesök. 
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D.2.2 Delar med sig av personal, kundkontakt och ekonomiska resurser; 
delaktig på en kooperativ marknad 
80 % 

Kort summering av samarbeten där VU går ut på en kooperativ marknad tillsammans med andra aktörer: 

Som sociala företag: 

- Skoopi 

- Coompanion 

- Varit med och skapat branchorganisationen Certasf (Certifierad Arbetsintegrerande Sociala Företag) (Se 

bilaga 9) 

- Varit med och startat ett gemensamt säljbolag för alla Sociala arbetsintegrerande sociala företag i 

Göteborgsregionen, Social Trade Väst. Syftet är att kunna skriva ramavtal och göra upphandlingar med 

större aktörer tillsammans. 

Som hållbara aktörer: 

- Stadslandet, samarbete med ett stort antal aktörer 

- Samarbetar med flertalet gröna/hållbara aktörer för bland annat hållbar matproduktion, stad och land, 

jämställdhet/integration 

Genom uppbyggnad av Mikrofonden hoppas VU bidra till att sociala företag skall få möjlighet till 

finansiering. 

D.2.3 Gemensam marknadsföring 
80 % 

Under de två senaste åren har VU gått från att samarbeta och gemensamt marknadsföra sig med enskilda aktörer 

till att komplettera detta med ett mer strukturerat samarbete där fler och fler har möjlighet att ansluta sig.  

VU är aktiva inom organisationen Skoopi-GR som precis har beställt en kartläggning av alla sociala företag i 

Göteborgsregionen för att de sociala företagen skall kunna öka inköp från varandra. 

VU har varit drivande i bildandet av säljbolaget Social trade väst (www.socialtrade.se). Här har sociala företag gått 

samman för att tillsammans sälja sina tjänster på marknaden. Syftet är att få större genomslag och att tillsammans 

kunna ta större kunder och större uppdrag än om varje socialt företag säljer och levererar var för sig. 

Den nya Certifieringen för Arbetsintegrerande Sociala Företag är ett samarbete mellan flera sociala företag. Syftet 

är att kvalitetssäkra varumärket Socialt företag och skapa kriterier för vad det innebär. 

VU marknadsför sig fortfarande tillsammans med bland andra: 

- Ekobanken, gemensam marknadsföring och nätverkande. 

- Le Mat – del av europeiskt nätverk hållbar turism 

- Skoopi (branschorganisation för sociala företag)  
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D3 - Ekologisk design av produkter och tjänster 

D 3.1 Ekologisk jämförelse av produkter/tjänster 
30 % 

VU är ledande bland sociala företag i sitt miljöarbete. Få eller inga svenska sociala företag har idag ett systematiskt 

miljöarbete så som Miljödiplomering, ECG-bokslutet och de KRAV-certifierade matproducenterna verksamheterna 

inom VU har.  

VU har under 2016 arbetat om sin affärsidé, sina avtal, rutiner/ policydokument och digitala ledningssystem för att 

bli tydligare i sin strategi att ställa om till en miljövänlig verksamhet. 

D 3.2 Tillräcklighet (sparsamhet): aktiv design för ekologisk användning och 

tillräcklig konsumtion 
20 % 

Ju fler som handlar av oss desto fler kan vi anställa. Produkterna finns till för att skapa jobb och inte för att öka 

konsumtion i allmänhet, i den mån vi ökar konsumtionen återanvänder vi material. Möbler/prylar får nytt liv 

genom återbruk. Vi tar tillvara på överblivet byggmaterial/möbler från andra företag istället för att köpa nytt till 

våra verksamheter och till våra produkter vi säljer. 

Ängås har pant på glasburkar för att slippa köpa in nytt (3 kr per burk), re-design/ återbruk är det vanligaste sättet 

man bedriver hantverk, naturmaterial används i första hand, odlar eget/fallfrukt/ skogsfynd är grunden till 

mathantverket, långsamt uppdrivna växter som håller för omplantering och inte är odlade med konstgödsel eller 

gifter. 

Vårt budskap till kunden är att se möjligheten i återanvändningen och lokalproducerat. 

D 3.3 Kommunikation: aktiv kommunikation av ekologiska aspekter till 

kunder 
30 % 

VU använder miljödiplomeringen, KRAV-certifiering och ECG-bokslutet i kommunikation utåt. Samtidigt sker ett 

omfattande arbete att fler och fler av VUs produkter skall in under det nya hållbara varumärket. För att en produkt 

skall få vara en del av varumärket krävs höga miljö- och kvalitetskrav. VU kommer att ha tagit fram kriterier och en 

process urvalsprocess för dessa produkter samt börjat sälja under detta varumärke under 2017. 

D4 - Social design av produkter och tjänster 

D.4.1 Underlätta tillgång av information för produkter & tjänster till 

missgynnade kundgrupper 
80 %  

De kunder som drar nytta av VUs produkter är människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Information, 

produkten arbetsträning och behandling är helt anpassade efter denna målgruppen. 

VU sprider information och kunskap om arbetsträning genom nära samarbete med Arbetsförmedlingen, 

Socialtjänsten, Kriminalvården/Frivården, Göteborgs stad de andra arbetskooperativen i Göteborg, Skoopi. Alla 

dessa aktörer anses som missgynnade grupper enigt ECGs definition. VU har under lång tid byggt upp relevant 

information som är lättillgängligt och lättförstådd för så väl arbetstränande som de parter man samarbetar med. 
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Sveriges lag förändrades i slutet av 2016 för att främja upphandling av bland annat arbetsintegrerande sociala 

företag. Här skall företag som VU kunna bli upphandlade ur social hänsyn vilket är ett stort framsteg. 

D.4.2 En värdig marknadsföring stöds i försäljningspolicys 
100 % 

Stor del av marknadsföringen är att påverka politiskt exempelvis genom att föreläsa och bedriva lobbying.  Under 

de två senaste åren har mycket kraft gått åt att främja social hänsyn vid upphandling. Här har representanter från 

VU deltagit bland annat Göteborgs stads upphandlingsråd och en av upphandlingsmyndigheten sammansatt 

nationell arbetsgrupp. 

Vid placering är personen som skall arbetsträna och t.ex. Arbetsförmedlingen med på samma möte och får samma 

information. 

VU har utvecklat hela sitt koncept för att stödja den missgynnade gruppen personer som står utanför arbetslivet. 

VU har huvudfokus på målgruppen med vinst som ett medel för sitt samhällsbidrag. Detta har inneburit hög 

kvalitet på arbetsträning och behandling vilket innebär t.ex. lägre vinster än andra boenden. 

Ett exempel på hur VU bidrar till missgynnade grupper utöver sin kärnverksamhet: Varit med och startat 

odlingsföreningen i Angered (en av Göteborgs fattigaste och mest segregerade stadsdelar) för att ge en 

missgynnad grupp/ekonomiskt svaga, möjlighet att odla – ta fram bra mat. Upplåter lokaler för NA-möten 

(Anonyma Narkomaner). 

D5 - Höja sociala och etiska standarder 

D.5.1 Samarbete med konkurrenter och partners i värdekedjan 
90 % 

Exempel på samarbeten VU för idag: 

- Dok arbetsträning – Är ett verktyg som VU tagit fram i samarbete med IKM Dok för att fler som jobbar 

med arbetsträning ska kunna kvalitetssäkra sitt arbete. 

- Deltar i projekt 1000 Jobb – Informerar myndighetspersoner om sociala företag och hur vi kan samverka 

kring människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

- Våra behandlingshem jobbar aktivt för att fler ska bli nyktra och bryta kriminella tankemönster. Våra 

behandlingshem samarbetar till exempel med Skyddsvärnet, LVM hem, Kriminalvården.  

- Vi jobbar mycket med påverkansarbete för att samhället ska ta en större social hänsyn i t.ex. 

upphandlingar m.m 

- Vi tar regelbundet emot studiebesök och praktikanter och sprider därigenom mer information om hur vi 

arbetar i sociala företag 

- Varit med och tagit fram det europeiskt kända ”social franchising”, och en av bildarna av European Social 

Franchising Network 

- Grundat Certifiering för arbetsintegrerande socialt företagande, CERTASF, där Coompanion och 

fackföreningen KFO (Kooperationens arbetsgivarorganisation) sitter med som oberoende aktörer. 

D.5.2 Bidrar aktivt till lagstiftning för att höja standarder 
80 % 

Här deltar VU aktivt för att bidra till lagstiftning med fokus på social hänsyn: 

- Ekonomiska föreningar 



27 

- Upphandlingsrådet 

- GSE – Göteborgsregionens sociala ekonomi 

- Idekom – Påverkar villkoren för sociala företag 

- Nationella sakkunnig/styrgrupper  gruppen – Sakkunnig Pernilla Svebo Lindgren 

- Påverkar konkurrensverket – upphandlingsregler 

- I Göteborgs stad upphandlingsbolaget – social hänsyn 

 

Fokus på det sociala påverkansarbetet är en självklar komponent i VUs positionering. 

D.5.3 Omfång, internalisering och djup 
60 % 

Att aktivt arbeta för branschens positionering och sociala ansvar är en självklarhet i VU 

E1 - Produktens påverkan 

E.1.1 Produkten/tjänsten uppfyller ett grundläggande behov 
80 % 

VU bidrar till att lösa samhällsproblemet kring socialt utanförskap och arbetslöshet genom sina produkter 

arbetsträning/behandling vilket kapar arbetstillfällen, socialt sammanhang, bryter isolering och personer ges 

ansvar, får växa som arbetsför människa och får utbildningar. Många individer har fått en ny framtid genom att ha 

kommit till VU. 

Arbetsträningen visar på en lösning mot utanförskap som idag är ett stort samhällsproblem. VU arbetar aktivt för 

att påverka beslutsfattare och samhället för att främja socialt företagande. 

Produkter; tillfredsställer främst verkliga behov, syftar inte till överdriven konsumtion. 

Flera av verksamheterna odlar härproducerat och ekologiskt. Det arbetas aktivt för att skapa en medvetenhet kring 

miljöfrågan inom organisationen. Medarbetare förväntas följa rutiner och policydokument och göra medvetna val 

vid inköp och resor. Majoriteten av de sekundära produkterna tillverkas från begagnade material/ re-design, 

förädlar frukt, grönsaker. 

VU påverkar miljön men arbetar aktivt för att göra mindre påverkan. 

E.1.2 Ekologisk och social jämförelse av produkter/tjänster 
60 % 

VU är ett av Sveriges ledande sociala företag med den väldigt hög sociala nivå på sin huvudprodukt, 

arbetsträningen. Man har också under de senaste två åren arbetat väldigt aktivt för att arbeta ett miljöansvar i 

verksamhetens struktur (affärsidé, avtal, rutiner och policys, ledningssystem och utbildningar) och kultur. 

Genom sitt systematiska miljöarbete med hjälp av ECG-bokslutet, Miljödiplomering och KRAV-certifiering av kök 

och odlingar är man branschledande bland de svenska sociala företagen kring sitt miljöarbete. 
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E2 - Bidrag till det lokala samhället 

E.2.1 Resultat 
90 % 

Arbetsintegrerande sociala företag har som högsta syfte att skapa samhällsnytta. VU arbetar i en kooperativ form 

med syfte att ge jobb åt människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Idag går hela 81 % av omsättningen till att betala lön, dvs vårt mål/samhällsbidrag. 

Är medlem i föreningen GFC  som är en ideell förening förideella föreningar i Göteborg, . Likväl Skoopi. Har en egen 

ideell förening. SKR, medlem i Sveriges kvinnojourer. Samarbetar med Bryggan, intagnas föräldraskap och 

aktiviteter för barn som har föräldrar i fängelse, CSR-väst, Brukarrådet, GSE etc. Vi tar en aktiv roll och alla våra 

medlemskap berör vår verksamhet och har ett stort egenintresse för oss. 

Varje månad under samordningsmötet berättar de medarbetare som har ansvar att delta i de olika 

föreningarna/sammanhangen. Att de olika medarbetarna som deltar har fått ökad förståelse och medvetenhet. 

Finns regelbundet i media kring samhällsmässigt engagemang genom kärnverksamheten, socialt företagande. 

Se några exempel: http://vagenut.coop/att-lasa/publicerat-i-media 

Gjort ett socio-ekonomiskt bokslut som visar på att VU bidrar till samhället med 53 766 tkr i form av utgifter för 

människor ifall de fortsatt vara utan jobb, förblivit i kriminalitet, missbruk etc. 

Största delen av intäkterna går till löner och arbetsgivaravgifter (81 %). Utöver detta används våra resurser (främst 

mänskliga) till att skapa gehör för socialt företagande. Dessa insatser riktar sig inte direkt till målgruppen utan till 

samhälle, beslutsfattare etc. för att möjliggöra för målgruppen att få tillgång till bland annat arbetsträning. 

E.2.2 Effekter 
90 % 

VUs jobb att skapa arbetstillfället är en kraftfull metod som har stor och långverkande effekt. I jämförelse med 

många arbetsmarknadsinsatser från man som anställd hos VU, ett riktigt arbete med kollektivavtal som kan skapa 

en verklig och långsiktig förändring av personens livssituation. Exempel på detta är att 63 barn idag växer upp med 

föräldrar som har ett arbete hos VU som tidigare inte haft det. 

 VU besparar samhället 53 766 tkr i kostnader som samhället hade fått stå för om inte VU erbjudit dessa personer 

ett meningsfullt riktigt arbete. 

E.2.3 Intensitet 
80 % 

Samhällsbidraget är VUs affärsidé och vision och genomsyrar alla aktiviteter. Samordningen sker genom konsortiet 

utifrån de interna avtal, styrkort, rutiner/ policydokument och det digitala ledningssystemet. Finansiering av 

verksamhetens samhällsengagemang sker oftast av konsortiet/konsortiets styrelse. 

VU bjuder årligen in till många studiebesök, deltagande i flertalet forskningsrapporter och intressegrupper. Dessa 

engagemang visar på att arbetet/samhällsansvaret i företagandet har samlat en stor mängd erfarenheter som man 

delar med oss av på olika sätt. 

VU har under det senaste året drivit projektet Vägen ut! goes green som inneburit ett stort internt 

förankringsarbete kring miljöfrågor som en ytterligare dimension av samhällsbidrag som VU håller på att utveckla.  

http://vagenut.coop/att-lasa/publicerat-i-media
http://vagenut.coop/att-lasa/publicerat-i-media
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E3 - Minskad miljöpåverkan 

E 3.1 Verklig påverkan 
10 % 

Vi mäter inte ekologiska fotavtryck men vi genomför vartannat år en miljöutredning genom vår miljödiplomering. 

E 3.2 Relativ påverkan 
40 % 

Vartannat år gör VU miljöutredningar för varje verksamhet. Miljöutredningen visar verksamhetens största 

miljöpåverkan och ligger till grund för de miljömål man åtar sig att arbeta mot de nästkommande två åren. Detta 

betyder att VU på ett systematiskt sätt dokumenterar och förbättrar sin miljöprestanda bland annat inom 

kemikalier och transporter. 

E 3.3 Management och strategi 
50 % 

VU är det sociala företag i Sverige som har det mest utvecklade strategiska miljöarbetet genom att vara 

miljödiplomerade (Läs om miljödiplomeringen på A.1.1 eller bilagor 2–3), arbeta med ECG-bokslutet och numera 

ha en KRAV-certifiering för matproducerande verksamheter. 

Miljödiplomeringen gör att VU varje år sätter mål och kontinuerligt förbättrar verksamheten. VU har också lagt 

mycket kraft på att utveckla utvalda delar som visade sig vara styrkor eller med stor utvecklingspotential från ECG-

bokslutet 2014. Tillsammans har VU idag ett systematiskt hållbarhetsarbete där man vartannat år har en revision 

för Miljödiplomeringen och vartannat ECG-bokslutet. 

Sedan 2014 har VU tagit fram nya avtal mellan verksamheterna. Nu är det tydligt att VU bara startar nya företag 

med tydlig miljöfokus. Nya verksamheter har fem år på sig att miljödiplomera sig. Matproducerande företag skall 

ha en KRAV-certifiering inom fem år. 

Man har även förtydligat bland annat inköpspolicyn med tydligare skall-krav vid inköp av bland annat livsmedel och 

el. 

E4 - Investera vinsten i det gemensammas bästa 

E.4.1 Extern utdelning 
100 % 

Inga vinstutdelningar till externa ägare.  

E.4.2 Användning av vinsten till samhällsnytta 
100 % 

Ingen procent av vinsten delas ut till anställd 

Hela vinsten (100 %) används för att återinvesteras i verksamheten vilket vi anser skapar samhällsnytta. Detta har 

det senaste året förtydligats genom en uppdatering i stadgarna som finns registrerade hos Bolagsverket. 

Däremot kan en 13:e månadslön beslutas om av styrelsen hos det enskilda kooperativet som är vanligt i 

ekonomiska föreningar. Resonemanget är att löner hålls nere för att möjliggöra verksamheten och vissa 

medarbetare kan få en 13:e månadslön ifall företaget går bra. Den 13:e månadslönen är ingen fastställd summa 
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utan beror på det ekonomiska resultatet. Medlemmar/delägare som arbetar i kooperativet kan få lön medan 

anställda som inte är medlemmar kan få en bonus. 

Gjort ett socio-ekonomiskt bokslut som visar på att VU bidrar till samhället med 53 766 tkr. 

81 % av omsättningen går till att betala lön, dvs vårt mål/samhällsbidrag. 

E5 – Extern transparens 

E.5.1 Omfattning av ECG-bokslut 
50 %  

2014 tog VU fram sitt första ECG-bokslut. Dess resultat ligger på hemsidan www.vagenut.coop/om-oss/miljo. VU 

har delat ut ECG-rapporten till samarbetspartners på ett aktivt sätt. 

VU har varit en aktiv spridare av ECG-bokslutet som verktyg. Bland annan har man sett till att ECG-bokslut 

presenteras i boken ”Hur talar vi om för andra vilken nytta vi gör?” www.mikrofondenvast.se/wp-

content/uploads/2016/02/Metodbok.pdf och har varit med i uppstarten av det Svenska ECG föreningen. 

E.5.2 Medbestämmande  
50 % 

VU har flera nivåer av intressenter: 

- Politisk påverkan 

- Företagsmässigt; BRG, Coompanion, intresseorganisationer likt Skoopi, CSR-väst etc 

- Försäkringskassan, Göteborgs stad och Arbetsförmedlingen 

- Arbetstränande/medarbetare 

- Gäster/kunder som fikar eller handlar etc. från oss 

 VU har ett stort engagemang i sitt samarbete med sina intressenter. Bland annat sitter man med som 

representant i Göteborgs stads upphandlingsbolag och som samarbetspart i flertalet arbetsgrupper. 

I det nära samarbetet med staden, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har dessa mycket stor påverkan 

över VU och dess verksamhet. 

E.5.3 Omfattning av medbestämmande + intressenter inblandade 
30 % 

VU för en regelbunden och aktiv dialog med sina intressenter. 

Ex. Arbetsförmedlingen, BRG/stadsdelen/ Fastighetskontoret, Social Resursförvaltning etc.  

De senaste två åren har även en aktiv dialog med Västra götalandsregionen och Tillväxtverket skapat nya 

samarbeten. 

Negativa kriterier 
0 %  

http://www.vagenut.coop/om-oss/miljo
http://www.mikrofondenvast.se/wp-content/uploads/2016/02/Metodbok.pdf
http://www.mikrofondenvast.se/wp-content/uploads/2016/02/Metodbok.pdf
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