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Erbjud inte 
fyrkantiga 
lösningar  

till alla 
– för en del 
människor 

är runda

KOOPERATIVEN



Vi gör skillnad varje dag
Allt fler blir över, behövs inte, känner sig inte delaktiga. När vi människor inte har ett 
arbete hamnar vi snabbt utanför samhället. Inte bara för att en ekonomisk inkomst 
hjälper oss att ta kontroll över våra liv, utan framförallt för att arbete skapar samman-
hang och mening.  

Det finns många anledningar till att vi hamnar 
långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan vara 
långvarig ångest, missbruk, psykisk och fysisk 
ohälsa, språksvårigheter, funktionsnedsättningar 
och våld i nära relationer. När vi befinner oss i 
utanförskap riskerar vi att falla mellan stolarna. 
Detta gäller allt fler. Ekonomisk och social 
utsatthet får också konsekvenser i barnens 
vardag. De får sämre förutsättningar i skolan, 
sämre möjligheter till en meningsfull fritid och 
inte minst större risk att drabbas av psykisk 
ohälsa. 

Som arbetsintegrerande sociala företag gör vi 
skillnad för de som står längst ifrån. Vägen ut! 
kooperativen har som främsta mål att skapa 
arbete så att människor ska kunna förändra 
sina liv långsiktigt. Vi bygger trygga kedjor in i 
samhället och ger det stöd som behövs för att 
människor ska kunna ta makten över sina liv. 
Vi vet att det fungerar – 90 procent av oss har 
själva gjort den resan.  

Tillsammans för Agenda 2030 
När Agenda 2030 och de globala målen antogs 
lovade världens ledare ett ingen skulle lämnas 
därhän – ”Leave no one behind” och då med 
särskilt fokus på de mest utsatta. Sveriges 
ambition är att vara ledande i genomförandet 
av Agenda 2030 och en förebild när det gäller 
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 
För att klara det måste hela samhället vara 
delaktigt. Det kräver att regering, privat sektor, 
civilsamhälle och medborgare samarbetar. 

Idag finns redan flera väl fungerande verktyg 
för samarbetet kring social hållbarhet. Så som 
upphandling med krav på social hänsyn och 
reserverade upphandlingar inom LOU samt 
idéburet offentligt partnerskap (IOP). När 
det offentliga på allvar börjar använda dessa 

tjänster kan vi förutom att skapa nya jobb även 
förbättra integrationen, motverka utanförskap 
och rekrytering till kriminella gäng, segregation 
och psykisk ohälsa.  

Arbete bryter mönster 
Vägen ut! anställer människor utan krav på 
formell utbildning och som av olika anledningar 
hamnat långt ifrån arbetsmarknaden. Tillsam-
mans driver vi kafé, catering, konferens, hotell, 
trädgård och odling, grönyteskötsel, snickeri 
och fastighetsskötsel, textiltryck, secondhand/
återbruk och behandlingshem. All vinst åter-
investerar vi. På så vis kan vi anställa fler. Socialt 
och ekonomiskt utanförskap är ärftligt. När 
föräldrar inte har ett arbete försämras barnens 
livschanser jämfört med andra barn. 

Vägen ut! s medarbetare har gått från bidrags-
tagare till företagare och har tillsammans 59 
barn under 18 år. När en mamma behövs på  
sitt arbete och kan betala sina räkningar och  
en nyanländ pappa får sitt första jobb är vi  
med och bryter mönster för nästa generation. 
De företag och organisationer som väljer att  
göra affärer med oss är med och gör  
samhället bättre för fler.  
Vi gör skillnad varje dag!

Pernilla Svebo 
VD Vägen ut! kooperativen 
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Vårt bidrag till de Globala målen

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 
 
• Arbetet formar vår vardag, ger oss positiva rutiner och en känsla   
 av sammanhang och mening. Målet med att arbetsträna hos  
 oss är att få alla delar i livet att fungera bra samtidigt. 
 
• Vi har hela kedjan från drogfritt boende och behandling till  
 utsluss, eftervård och rehabilitering in på arbetsmarknaden. 
 
• Hos oss arbetar vi 100 % av vår förmåga. Vi anpassar arbetet så  
 att alla kan arbeta utifrån sina förutsättningar.

JÄMSTÄLLDHET 
 
• 10 av 13 företag har en kvinnlig verksamhetschef. Flera av dem  
 har gått hela vägen från arbetsträning till företagsledare. 
 
• Vi gör 270 besök per år på häktet för att bryta isolering och skapa  
 motivation hos häktade kvinnor.  
 
• Vi var först i Sverige med att öppna en kvinnojour som tar emot  
 kvinnor med missbruk. 96 kvinnor har hittills fått skydd här. 
 
• 5 nytillkomna kvinnor har tagit plats i våra styrelser under 2019.

GOD UTBILDNING FÖR ALLA  
 
• Alla våra anställda går ett omfattande utbildningsprogram. 
 
• Vi har ett ledarprogram anpassat för medarbetare inom  
 arbetsintegrerande sociala företag. 
 
• Nästan 100 % av våra verksamhetschefer har stått långt ifrån 
  arbetsmarknaden och gjort intern karriär inom Vägen ut!

GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT  
PARTNERSKAP 
 
• Karriärstödsmetoden är utvecklad i nära samverkan med Arbets-  
 förmedling och socialtjänst. 
 
• Två år i rad har vi vunnit utmärkelsen Nyttigaste Affären för våra   
	 samarbeten	med	Volvo	Cars	och Estrella. 
 
• I samarbete med Arbetsförmedling och Kriminalvård har vi en  
 vägen-till-arbete-kedja från anstalt till sociala företag. 

HÅLLBAR KONSUMTION  
OCH PRODUKTION 
 
• Alla medarbetare utbildas i hållbarhet: social, ekonomisk, miljömässig.  
 
• För 5:e året i rad miljödiplomerades vi enligt Svensk Miljöbas. 
 Våra	kaféer,	restauranger	och	trädgårdar	är	KRAV-certifierade. 
 
• Vårt eget varumärke Hållbart från Vägen ut! gör produkter av  
 ekologiska och närproducerade råvaror eller återbrukat material. 
 
• Vi kompletterar det ekonomiska bokslutet med en hållbarhets- 
 redovisning, ECG, Economy for the Common Good, som inkluderar  
 de ekologiska och sociala aspekterna. Vägen ut! är ett av de mest  
 framstående ECG-företagen utifrån de sociala aspekterna.

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH 
EKONOMISK TILLVÄXT 
 
• 48 Mkr vinner samhället på att våra medarbetare får arbete.  
 
• All vinst återinvesteras med målet att anställa. 74 % av vår  
 omsättning går till att betala löner och arbetsgivaravgifter. 
 
• Män och kvinnor tjänar lika mycket hos oss.

INGEN FATTIGDOM 
 
•	 De	flesta	av	våra	96	medarbetare	har	gått	från	utanförskap	till	 
	 egen	försörjning,	ökad	egenmakt	och	inflytande.  
 
• Tillsammans har vi 50 barn under 18 år som växer upp med en   
 förälder som behövs på sitt arbete och kan betala sina räkningar. 
 
•	 40	personer	av	de	som	arbetstränade	hos	oss	förra	året	fick	 
	 arbete.	19	av	dem	fick	anställning	i	ett	av	våra	kooperativ.	 
 14 personer gick vidare till studier.

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

MINSKAD OJÄMLIKHET 
 
• 264 människor arbetstränade hos oss 2019: gamla, unga,  
 sverigefödda, utlandsfödda, högutbildade, lågutbildade, kvinnor  
 och män. 27 % av de som arbetstränar hos oss och 34 % av våra  
 medarbetare har en annan etnisk bakgrund än svensk. 
 
• Drygt 50 % har haft allvarlig psykisk ohälsa innan de kom till  
 oss. 58 % har utsatts för psykiskt och/eller fysiskt våld. 
 
•	 Mer än 90%	av	oss	har	egenerfarenhet	av	att	stå	långt	ifrån	 
 arbetsmarknaden. Det är vår mest värdefulla kompetens.  
 Den inger hopp och visar att det går att förändra sin situation. 
 
•	 41	%	av	våra medarbetare har egen	erfarenhet	av	att	bryta  
 med kriminalitet och/eller missbruk.
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Vi växer genom social franchising

LICENSTAGARE

IK Kongahälla

IOGT–NTO Vännplatsen

Kista Möbler

Vägen ut!s viktigaste mål är att skapa arbete genom hållbart företagande. Vårt resultat  
för 2019 visar att hela 74 procent av vår omsättning går till att betala löner och arbets- 
givaravgifter. Det är vi stolta över! Vi är 96 medarbetare varav 57 kvinnor och 39 män.  
Tillsammans har vi 50 barn under 18 år som växer upp med en pappa eller mamma som  
behövs på sitt arbete och kan betala sina räkningar.

Samhällsekonomisk vinst 2019

Antal företag 13

Antal anställda – kvinnor 57
Antal anställda – män 39
Antal anställda – totalt 96
Antal barn under 18 år 50
Samhällsekonomisk vinst, tkr * 48 000

Vägen ut! kooperativen

Inbetalda arbetsgivaravgifter, tkr 8 746
Erlagd kommunalskatt, tkr 6 759
Lönestöd, tkr 16 741
Summa, tkr 32 246

Transferering offentlig sektor

Aktivitetsersättning, tkr 4 892
Sjukersättning, tkr 1 249
Försörjningsstöd / ekonomiskt bistånd, tkr 1 920
Summa, tkr 8 061

Samhällets besparingar

Nettoomsättning, tkr 41 371 43 873 44 257 49 799 
Resultat efter finansiella poster, tkr 1 658 265 -225 675
Bruttolöner, tkr 25 636 26 351 27 740 29 509
% av omsättning som går till löner och arbetsgivaravgifter 78% 82% 78%

Vägen ut!s ekonomiska utveckling 2015 2016 2017 2018 2019 
49 168 
-1 046 
27 814 

74%

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

*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.

När ni gör affärer med oss får en kille med asperger sitt första jobb och en mamma får ett 
hyreskontrakt med sitt namn på dörren. Ni är med och bryter socialt utanförskap och de  
mönster som påverkar barn negativt – både idag och senare i livet. 

Kom med i arbetet för en  
socialt hållbar stad! 

Kajskjul 46 målade 
bullerplank och rekvisita  
för Världskulturmuseet 

Fastighetsservice &Snickeri 
byggde utemöbler till 

Frölunda Kulturhus och 
hyresvärden Poseidon

Vi startade  en biltvätt  
ihop med Volvo Cars och 

stadsdelen Västra Hisingen

Estrellas personalmatsal  
drivs av Lärjeåns 
Kök & Trädgårdar

Bli företagsvän till Vägen ut! kooperativen  
 
• Bli företagsvän till oss genom sponsring.  
 
• Stärk ert varumärke och skapa delaktighet   
 hos kunder och medarbetare. Vi skräddarsyr  
 ert engagemang utifrån ert varumärke och 
  verksamhet. Låt oss göra Göteborg till en  
 socialt hållbar stad – tillsammans!

Så här kan ni använda kraften i era affärer  
till att göra skillnad: 
 
• Köp våra miljövänliga varor och tjänster.  
 Konferens, catering, lokalvård, trappstäd,   
	 grönyteskötsel,	profiltryck	och	mycket	mer.	 
 
• Köp produkter eller var återförsäljare av  
 vårt varumärke Hållbart från Vägen ut!

KONSORTIET FRANSCHISETAGARE

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

Lilla Britta

Redovisning & Administration

Löneadministration

HR för ASF

Karriärstöd & Arbetsträning

Projekt

Kommunikation

Bli licenstagare till vår arbetsträning  
och få tillgång till utbildningspaket  
för medarbetare, handbok, DOK,  
ledningssystem, stöd till verksamhets- 
chef och digitalt stöd för administration. 

Affärer från året som gick
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KOOPERATIVEN

Vägen ut! kooperativen har 13 sociala företag med en omsättning på 49 Mkr 
om året. Vi är ett hundratal anställda. De flesta av oss har gått från bidragstagare  
till företagare. Fler än 120 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 dig!


