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Erbjud inte fyrkantiga 
lösningar till alla – för en 
del människor är runda

KOOPERATIVEN



är Vägen ut! kooperativens 
eget varumärke. Våra produkter 

är tillverkade av ekologiska, 
närproducerade råvaror eller 

återbrukat material.

Hållbart från 
Vägen ut! 

Handla av oss 
och gör skillnad!

Affärer som gör skillnad
Våra företag har dubbla uppdrag. Vi säljer varor och tjänster och välkomnar människor 
på arbetsträning. När vi går med vinst återinvesterar vi och anställer människor som 
stått långt ifrån arbetsmarknaden. 20% av de som arbetstränade hos oss förra året fick 
jobb. Det är 62 personer! Av dessa fick 47 personer anställning i ett Vägen ut! företag.

FOTO Anna Rehnberg och Vägen ut! kooperativen
TEXT Kennerud Kommunikation & Processledning
FORM Linn Greaker Design

25 % av de som arbetstränar och 29 % av de 
anställda är födda i ett annat land eller har  
två föräldrar som är födda i ett annat land.  
Så många som 53 % av de som kommer till  
oss har en psykiatrisk diagnos, 51% har haft  
en depression under de senaste 6 månaderna. 
Detta innebär att företag och organisationer 
som väljer att göra affärer med oss är med  
och gör samhället bättre för fler. 

Använda kraften i affärer 
Årligen köper det offentliga varor och tjänster 
för 600 miljarder kronor. Om en bråkdel av  
detta köptes från arbetsintegrerande sociala 
företag skulle vi tillsammans kunna göra 
enorm skillnad för människor som hamnat 
långt ifrån arbetsmarknaden. Tänk tjänster 
som lokalvård, trappstäd, biltvätt, catering  
och konferens, sådant som redan köps idag 
både lokalt, regionalt och nationellt. När det 
offentliga på allvar börjar använda reserverad 
upphandling av produkter och tjänster kan  
vi förutom att skapa nya jobb, även förbättra 
integrationen, motverka utanförskap, segre-
gation och psykisk ohälsa. 

Inom det privata näringslivet finns det de som 
redan nu har förstått kraften i att använda 
sina affärer för att göra skillnad. Vårt samar-
bete med Estrella har fördjupats, från inköp 

av konferenser till att vi driver deras personal-
matsal och sköter om deras grönytor. Ett annat 
affärssamarbete med många vinnare har vi 
med Volvo och Göteborgs stad Västra Hisingen. 
Här driver vi en biltvätt som ett socialt företag. 
De anställda kan köpa tjänsten och Stadsdelen 
Västra Hisingen bjuder in och knyter ihop det 
privata näringslivet, sociala företag och stads-
delen för att hitta lösningar för integration och 
arbetsinkludering.

Den unika arbetsträningen 
Den reserverade upphandlingen av tjänster för 
arbetsträning som kom under året ser vi som 
en bekräftelse på att samhället har förstått att 
det vi erbjuder är unikt. Hela 64% av de som  
arbetstränade hos Vägen ut! förra året tyckte  
att det är viktigt att våra medarbetare har 
egen erfarenhet av att stå långt ifrån arbets-
marknaden. Av våra 128 anställda har drygt  
90% egen erfarenhet av detta och 30% har  
erfarenhet av missbruk och/eller kriminalitet. 
Tillsammans har vi 63 barn under 18 år som  
har en pappa eller mamma som behövs på  
sitt arbete och kan betala sina räkningar. 
När föräldrar får sina liv att fungera bra, så 
påverkar det barnens situation nu 
och när de blir vuxna. 

När ett företag eller organi- 
sation väljer att göra affärer 
med arbetsintegrerande 
sociala företag gör vi 
skillnad idag och för 
nästa generation!

Pernilla Svebo 
VD Vägen ut! kooperativen 

•  266 personer arbetstränade hos oss 2018. 20% fick 
jobb, alltså 62 personer. Av dessa fick 47 anställning 
inom Vägen ut! 

•  25% av de arbetstränande och 29% av de anställda 
 är födda i ett annat land eller har två föräldrar som
 är födda i ett annat land.
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2018 i korthet
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UPPHANDLING KRÄVER 
LEDNINGSSYSTEM 
Vårt kvalitetsledningssystem är en förut-
sättning för att vi ska komma i fråga vid upp-
handlingar. Detta har vi arbetat med intensivt. 
Tack vare stöd genom Upphandlingsprojektet 
från Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning 
kunde vi öka takten i utvecklingen av vårt  
ledningssystem. Genom samordnad styrning  
uppnås ett standardiserat arbetssätt för 
kvalitet, miljö och arbetsmiljö inom alla Vägen 
ut! kooperativ. 

 
BLÖJOR BLIR JORD 
Kan vi utveckla ett system där blöjor blir  
hållbara för både miljön, plånboken och 
barnen? Ett pilotprojekt med bebisar och 
deras föräldrar ska testa om blöjor kan  
komposteras och bli till näringsrik jord på 
Vägen ut! Ängås Trädgård. Ett samarbete 
för nästa generations blöjor mellan Coest, 
CirBES, Vägen ut! kooperativen, Kretslopp  
& Vatten Göteborg Stad och Familjebostäder 
med delfinansiering av Vinnova. 

 
ARBETSTRÄNING PÅ LICENS 
Arbetsträningen i sociala företag måste hålla hög kvalitet  
och kännas trygg för både deltagare, myndigheter och  
medarbetare. Vägen ut!s Karriärstödsmetod har utvecklats  
tillsammans med myndigheter och används framgångsrikt 
inom alla våra företag. Bli licenstagare och få tillgång till: 

•  Utbildningspaket för medarbetare, handbok, lednings- 
system, placerardatabas, uppföljningssystem, helpdesk  
och marknadsmaterial. 

•  Karriärstödskonsult med personligt stöd för att sätta  
centrala rutiner. 

•  Digitalt stöd för administration kring arbetstränande. 

 
MAT OCH FIKA VID 
HAVSKANTEN 
Med ett fantastiskt läge vid havet strax norr 
om Bovallstrand driver Vägen ut! Branneby 
Gerlesborg Kök och kafé. Här bjuds bohus-
länsk husmanskost med ekologiska grönsaker, 
kött från närliggande gårdar och fisk från 
lokala leverantörer. Ett stenkast bort ligger 
kooperativets andra verksamhet med 
trädgårdskafé i den vackra blomsterträd-
gården i Branneby gamla skola.

 
FRÅN MISSBRUK TILL ARBETE 
Villa Vägen ut! erbjuder hela kedjan från drogfritt boende och 
behandling till utsluss, eftervård och rehabilitering in på arbets-
marknaden. Vägen ut!s modell av Recovery. Medarbetarna 
använder sig själva som verktyg i arbetet med de boende och 
kombinerar egen erfarenhet av kriminalitet och missbruk med 
ständig kompetensutveckling. Vårt interna kompetensutveck-
lingsprogram innehåller allt från Krisbearbetning, Dysfunktio-
nella familjesystem, Personlig, privat, professionellt till MI och 
journalföring. Detta kombinerar vi med externa utbildningar  
till behandlingsassistent, samtals- och 12-stegsterapeut.

 
VÄGEN UT! AKADEMI 
Inom ramen för vårt kompetensutvecklings-
program har vi utvecklat en grundutbildning 
för nyanställda i tre moduler men också ett 
ledarprogram för att hitta nya ledare internt. 
För våra språksvaga medarbetare tar vi fram 
språkpiloter inom bla skyddsutrustning, köks-
hygien och hotellstäd för att de ska kunna 
arbeta samtidigt som de lär sig svenska. Detta 
möjliggörs tack vare stöd från Tillväxtverket. 

 
CLEAN CAR SERVICE ÅRETS  
NYTTIGASTE AFFÄR! 
För andra året i rad prisades Vägen ut! för ett affärssamarbete 
som skapar samhällsnytta. Clean Car Service erbjuder biltvätt i 
Volvo Bils anläggning, Vägen ut! driver biltvätten som ett socialt 
företag och volvoanställda kan köpa biltvätt. Detta gränsöver-
skridande samarbete mellan Volvo Cars, Volvo Bil, Vägen ut! 
kooperativen och Göteborgs stad Västra Hisingen visar att det 
går att skapa riktig samhällsnytta som gynnar både företag, 
anställda och samhället. De största vinnarna är såklart med-
arbetarna på biltvätten Clean Car Service.

”Villa Vägen ut! Revanschs starkaste  
sida är att de kan den här målgruppen. 
Unga killar, ofta invandrare, i missbruk 
och med en kriminell attityd. Killar som 
hamnat fel, mellan 19–25 år, väldigt  
tuffa på ytan men mjukare inuti.”

Handlägggare om Villa Vägen ut! Revansch i Sundsvall

 
VANN PÅ SOCIAL OCH  
EKOLOGISK HÅLLBARHET 
Tänk:Om stipendiet delas ut av Göteborgs Energi till nytänk-
ande idéer som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vägen ut! 
Ängås Trädgård vann för att skapa ett uteklassrum. 

Ur motiveringen: ”För en lyckad kombination av social och 
ekologisk hållbarhet som gör barn och ungdomar delaktiga 
i resan mot livskvalitet och trygghet.” 

Vägen ut! Ängås Trädgård driver besöksträdgård och butik 
med trädgårdskafé och konferensverksamhet på Ängås Gård 
i Västra Göteborg. 



Representerar kooperativ
och social ekonomi i styrgrupp för samordnings-
kansliet som ersätter tidigare Idékom, dvs  
Överenskommelsen mellan civilsamhällets  
organisationer och Göteborgs stad. 

Sitter i Leverantörsforum
som representant för SKOOPI; Certasf, Coompan-
ion Sverige. Syftet är att utveckla samverkan mel-
lan Arbetsförmedlingen och branschföreträdare 
för leverantörer av externt upphandlade arbets-
förmedlingstjänster. 

Driver LEADER-projekt 
med stöd av jordbruksverket gjorde Lärjeåns  
Kök & Trädgårdar och byggde utomhusklass-
rum, tillgänglighetsanpassade gårdsplanen och 
startade samarbeten med skolor i Angered. 

Höll en säljare i handen
gjorde Vägen ut! Kajskjul 46 och lärde sig mer  
om säljstrategier med stöd av BRG.

MI-utbildning om Mäns våld
mot kvinnor arrangerade Villa Karins Kvinnojour 
för kvinnojourerna i Göteborg. 

Fortsätter 1000-jobb 
genom samverkan i arbetsgruppen dit även 
Samordningsförbund anslutit sig. 

Sökte nya vägar 
för kriminalvårdens klienter tillsammans med 
bland andra ASF, Arbetsförmedlingen, KRAMI 
och Kriminalvården i projektet för ”Samverkan 
kring kriminalvårdens klienters väg ut på arbets-
marknaden genom sociala företag”.

Arbetsträning i butik
kunde Vägen ut! Returum erbjuda efter att ha 
godkänts av Arbetsförmedling och kommun. 

Serverade mat på Kulturkalaset
gjorde Vägen ut! Ängås trädgård och Lärjeåns  
Kök & Trädgårdar. 

Stod på scen på Stora sociala
företagsdagen gjorde Clean Car Service, Vägen  
ut! Lärjeåns Kök & Trädgårdar och Vägen ut!  
Fastighetsservice som alla talade om framgångs- 
rikt företagande. 

Deltog i panel på Social 
Innovation Summit i Malmö och diskuterade 
finansieringsvägar för sociala företag. 
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Vägen ut!s viktigaste mål är att skapa arbete genom hållbart företagande. Vårt resultat  
för 2018 visar att hela 78 procent av vår omsättning går till att betala löner och arbetsgivar- 
avgifter. Det är vi stolta över! Vi är 128 medarbetare varav 70 kvinnor och 58 män.  
Tillsammans har vi 63 barn under 18 år som växer upp med en pappa eller mamma som  
behövs på sitt arbete och kan betala sina räkningar.

Samhällsekonomisk vinst 2018AXPLOCK 2018

Samhällets besparingar, tkr

Nettoomsättning & resultat, tkr
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Vårt bidrag till de globala målen         

Egen försörjning ger ökad egenmakt, frihet 
och inflytande.

Arbetet förbättrar hälsan och ger en känsla av  
sammanhang och mening. Vi har hela kedjan  
från boende och behandling till utsluss, eftervård  
och rehabilitering in på arbetsmarknaden.

Ett omfattande kompetensutvecklingsprogram 
för anställda utan förkunskapskrav. Anställning 
ger barnen vuxna förebilder och bryter sociala 
mönster. 

Ger stöd till kvinnor i utsatt situation, kvinnor 
utan skyddsnät. Flertalet verksamhetschefer  
är kvinnor.

90% av alla anställda har tidigare stått långt ifrån 
arbetsmarknaden. Kollektivavtal för alla anställda. 

Alla arbetar 100% av sin förmåga. Vi har med- 
arbetare med alla former av arbetshinder.

Vi är miljödiplomerade och KRAV-certifierade.  
Har ett eget varumärke Hållbart från Vägen ut!

Vi samarbetar med offentlig sektor, privata  
företag och idéburen sektor. Gör ECG bokslut  
som mäter samhällsnytta.

Läs mer om de globala målen på 
www.globalamalen.se

under 18 år växer upp 
med en pappa eller 
mamma som behövs 
på sitt arbete och kan 
betala sina räkningar.

av vår omsättning går 
till att betala löner och 
arbetsgivaravgifter.

vinner samhället på 
att våra medarbetare 
får arbete.

78%64 Mkr63 barn

Organisation
KONSORTIET FRANSCHISETAGARE

Redovisning & Administration

Löneadministration

HR för ASF

Franchiseledare

Karriärstöd & arbetsträning

Projekt

Kommunikation

Lärjeåns Kök & Trädgårdar

Ängås Trädgård

Fastighetsservice & Snickeri

Kajskjul 46

Karins Döttrar

Returum

Villa Solberg

Villa Karin

Villa Revansch

Le Mat B&B Gbg City

Branneby

Fler tillkommer

Antal företag 12
Antal anställda – kvinnor 70
Antal anställda – män 58
Antal anställda – totalt 128
Antal barn under 18 år 63
Samhällsekonomisk vinst, tkr * 64 000

Vägen ut! kooperativen

Inbetalda arbetsgivaravgifter, tkr 9 213
Erlagd kommunalskatt, tkr 7 157
Lönestöd, tkr 18 737
Summa, tkr 35 107

Transferering offentlig sektor

Aktivitetsersättning, tkr 6 654
Sjukersättning, tkr 2 604
Försörjningsstöd / ekonomiskt bistånd, tkr 2 730
Summa, tkr 11 996

Samhällets besparingar

*Socioekonomiskt bokslut 
För att visa vad samhället vinner på att våra 
medarbetare får arbete kompletterar vi vårt 
vanliga bokslut med ett Socioekonomiskt 
bokslut. Den samhällsekonomiska vinsten 
består av samhällskostnader som försvinner 
och produktionsvärdet i företagen. Metoden 
har tagits fram av nationalekonomerna 
I Nilsson och A Wadeskog. 

Läs mer på www.socioekonomi.se 
under Rapporter, Ur samhällets perspektiv 
av I Nilsson och A Wadeskog.

Nettoomsättning, tkr 45 929 41 371 43 873 44 257 
Resultat efter finansiella poster, tkr 73 1 658 265 -225 
Bruttolöner, tkr 23 451 25 636 26 351 27 740 
Procent av omsättning som går till löner och arbetsgivaravgifter 78% 82%

Vägen ut!s ekonomiska utveckling 2014 2015 2016 2017 2018 
49 799 

675 
29 509 

78%

Siffrorna är de för 2018 aktuella från SCB och innefattar inte  
ev. bostadstillägg eller kompletterande ekonomiskt bistånd. 

Aktivitetsersättning   6 654

Sjukersättning   2 604

Försörjningsstöd/ 
ekonomiskt bistånd   2 730
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KOOPERATIVEN

Vägen ut! kooperativen har 12 sociala företag med en omsättning på 50 Mkr 
om året. Vi är 128 anställda. De flesta av oss har gått från bidragstagare till
företagare. Fler än 150 personer deltar i arbetsträning eller bor på våra villor. 
Våra företag finns på flera håll i landet och sprids genom social franchising. 

Vägen ut! kooperativen 
Fiskhamnsgatan 41 D
414 58 Göteborg

vagenut@vagenut.coop
www.vagenut.coop
010-707 93 00 KOOPERATIVEN

Välkommen 
att höra av er!


