
TILLSAMMANS ÄR VI MODIGA
– EN HISTORIA OM EGENMAKT
Vi som startade Vägen ut! kooperativen hade alla 
erfarenhet av Kriminalvården, antingen från insidan 
eller utsidan. 

Under 90-talet förändrades den svenska kriminal-
vården. Utvecklingen gick från en humanare krimi-
nalvård till fokus på verkställande av straff. Kvinnor-
nas situation på anstalt utgick inte från deras behov. 
Deras avdelningar låg insprängda på de manliga 
anstalterna, det fanns inga kläder avsedda för kvin-
nor. Barnperspektivet saknades helt. Det handlade 
om föräldrars rätt till sina barn – inte barnets rätt till 
sina föräldrar. 

Vi ville göra skillnad och träffades på Bryggan, en för-
ening för barn till fängslade föräldrar under början  
av 2000-talet. Vi behövde arbete för att förändra vår 
situation. Vi insåg att vi behövde skapa våra egna jobb. 
Ingen annan skulle göra det åt oss. Vi kom från olika 
håll och vi hade alla våra utmaningar men tillsam-
mans var vi starkare. Gemensamt gick vi till Coompa-
nion, företagsrådgivare för att starta kooperativ.

Vi hade många idéer men ingen finansiering. Vi fick 
hjälp att söka pengar från EU. Vid denna tidpunkt 
kom ett nytt projektprogram som hette Equal. Det 
handlade om att skapa ett mer jämlikt samhäl-
le. Vi lärde oss om empowerment och egenmakt. 
För första gången skulle de berörda människorna 
driva projekten, inte bara myndighetspersoner. Vi 
hade inget att förlora och vår tidigare erfarenhet 
blev plötsligt en kompetens. I nära samverkan med 
myndigheter och andra organisationer drev vi pro-
jektet i syfte att påverka strukturer och lagstiftning 
och hitta en väg in på arbetsmarknaden för dem 
som hamnat långt ifrån. 

FRÅN BIDRAGSTAGARE TILL FÖRETAGARE
Plötsligt arbetade vi sida vid sida med myndigheter 
som vi tidigare hade varit klienter hos. Vi ville skapa 
förändring – för oss själva, för människor med erfa-
renhet av missbruk och kriminalitet och särskilt för 
kvinnorna och deras barn. När projektet avslutades 
några år senare hade tre arbetsintegrerande koope-
rativ vuxit fram. Vi insåg att vi hade lyckats. 

Förändring är attraktivt. Folk sökte sig till oss och 
myndigheter skickade människor till våra koopera-
tiv. Människor som hade andra typer av erfarenheter 
med sig. Vi kunde allt om missbruk och kriminalitet 
men inte fullt så mycket om psykisk ohälsa, utmatt-
ning och psykosociala funktionsnedsättningar. Det 
väckte vår oro och rädsla. 

Men vi som själva arbetade för att bli inkluderade vil-
le inte exkludera andra grupper. Vi fattade ett viktigt 
beslut – att inkludera alla som hamnat långt från ar-
betsmarknaden oavsett anledning. Det som förenar 
oss är vår vilja till förändring och vårt behov av arbete. 
Ett arbete som ger oss sammanhang och mening. 

Idag är vi ca 120 anställda med tomtar på loftet, 
missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funk-
tionshinder, stresskänslighet och har 12 sociala före-
tag med en omsättning på 44 Mkr om året.

Barnperspektivet har följt oss genom åren. Tillsam-
mans har vi 83 barn under 18 år som växer upp med 
en pappa eller mamma som behövs på sitt arbete 
och kan betala sina räkningar. 

Genom socialt företagande fortsätter vi att göra 
skillnad varje dag!
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