
Erbjud inte fyrkantiga 
lösningar till alla – för en del 

människor är runda
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Under året som gick miljödiplomerades vi för tredje 
året i rad. Nu har vi spänt bågen ytterligare för att 
göra vårt varumärke grönare. På ett affärsmässigt och 
ekonomiskt hållbart sätt vill vi skapa fler och grönare 
jobb inom socialt företagande. Genom att affärsut-
veckla våra matproducerande företag, Lärjeåns Kafé 
& Trädgårdar, Ängås Trädgård och Kajskjul 46, kom-
mer vi att leverera ekologisk mat från våra odlingar 
till våra kök. Vi kommer också att kravcertifiera vår 
restaurang, våra kaféer, växthus och trädgårdar. 

Vi arbetar med att implementera vårt ECG-bokslut, 
(Economy for the Common Good). Ett bokslut som 
visar hur stor samhällsnytta våra företag skapar, både 
socialt och miljömässigt. För att miljöarbetet ska bli 
en del av det dagliga arbetet på riktigt integrerar vi 
det också i vårt interna ledningssystem.

Det finns ett stort förtroende för vårt sätt att bedriva 
socialt företagande. Under 2015 efterfrågades vår 
expertkunskap av allt fler. Vi blev inbjudna till en hear-
ing med justitie- och migrationsministern tillsammans 
med övriga näringslivet, Kriminalvården och Arbets-
förmedlingen. Vi kunde konstatera att sociala företag 
är en del av lösningen för att nå egen försörjning för 
människor efter avtjänat straff.
 

Under hösten fick vi besök av Arbetsmarknads-
departementet som ville lära mer om arbetsinte-
grerande sociala företag. Vi berättade om vår 
karriärstödsmetod och arbetsträning. Vi diskuterade 
socialt företagande som arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd och hur de sociala företagen kan växa. Även 
här är vi en del av lösningen bland annat genom 
vårt samarbete i projektet 1000 jobb Grundsteget. 
Vår vision är att det ska finnas 1 000 jobb i sociala 
företag i Göteborgsregionen 2020. Tillsammans med 
andra sociala företag och med företagsutvecklaren 
Coompanion ska vi skapa en ingång till de sociala 
företagen, fler kunskapsbärare hos myndigheterna, 
starta nya företag och fortsätta samarbetet i vårt 
gemensamma sälj-bolag Social Trade.
 
Vi fortsätter att utveckla social franchising och 
under året har vi vässat vårt koncept Vägen ut! 
Arbetsträning och stärkt vår franchiseorganisation. 
Nya franchisetagare ansluter sig till oss och vi ser 
med glädje fram emot att välkomna än fler 2016.

Vi blir grönare
Vi har alltid drivit våra företag utifrån starka sociala 
värderingar. Men för oss räcker det inte med social 
hållbarhet. Nu skapar vi fler och grönare jobb! 

Pernilla Svebo Lindgren, vd Vägen ut! kooperativen. »
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FOTO Anna Rehnberg samt medarbetare inom Vägen ut!
FORM PWR Communication AB
TEXT Kennerud Kommunikation & Processledning

På Vägen ut! Kajskjul 46 hittar du inspirerande och unika produkter med ett hållbart tänk. De driver miljöcertifierat textiltryckeri 
och klimatsmart kök. De erbjuder även trädgårdstjänster och återbruksdesign av möbler och textil. Gilla oss på Facebook!



VILLOR SOM VÄXER
Villa Vägen ut!s boende och behandling för män i Göteborg, 
Villa Solberg, utökar med ytterligare ett hus, Kalshed, som blir ett 
kontrollerat boende med bemanning dygnet runt.
Alla Villa Vägen ut! boenden har nu program för bearbetning av 
kriminell identitet som en integrerad del av behandlingen.

Foto Villa Vägen ut! Karin, boende och behandling för kvinnor. 

Månadens tryck Varje månad kommer 
ett nytt tryck från Vägen ut! Kajskjul 46. 
Välj ekologisk t-shirt eller tygväska. 
Beställ på textiltryck@vagenut.coop

ÅRETS SNYGGASTE 
SAMARBETE
Tillsammans med Miljögiraff utvecklas en 
helt ny re-designad kollektion på Kajskjul 
46. Kollektionen är anpassad för såväl 
cirkulärekonomi, arbetsträning som trend-
känsliga köpare. Kollektionen innehåller allt 
från textilier till större möbler och lanseras 
under 2016.
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2015 i korthet
KRAVCERTIFIERAR 
KÖK OCH ODLING
Vi började utveckla våra matproducerande 
verksamheter utifrån klimatsmarta idéer 
och gröna visioner. Vi arbetar med att 
kravcertifiera våra kök och trädgårdar, 
Lärjeåns Kafé & Trädgårdar, Kajskjul 46 
och Ängås Trädgård. Vi skapar ett ge-
mensamt grönt varumärke för kök och 
odling.

VÄGEN UT! SKÅNE – 
ÅRETS NYKOMLING
Vi välkomnar Vägen ut! Ullstorp som 
driver café, trädgård, möbelrenove- 
ring och snickeri. Det nya kooperativet 
i Skåne arbetar framgångsrikt med 
praktiskt språkstöd och samhällsorien-
tering för personer som är nyanlända till 
Sverige.

TOG EMOT 
MÄNNISKOR PÅ FLYKT  
På uppdrag av Göteborgs stad bemannade vi det Välkomst-
center som inrättades vid centralstationen i Göteborg under 
hösten. Tillsammans levererade vi smörgåsar och tog emot 
flera hundra människor varje dag. Det blev många möten och 
starka berättelser som stannat kvar hos oss.

 
ÄNGÅS 
TRÄDGÅRD 
PÅ LISEBERG
Ängås Trädgård medverkade för andra 
året i rad på Lisebergs Trädgårdsdagar. 
Många nya kunder hittade vägen till 
oasen i väster efter det. Säsongskaféet 
ökade i popularitet, julmarknaden slog 
försäljningsrekord och två nya med-
arbetare fick heltidsanställning.

Ängås Trädgård driver kafé med 
uteservering och gårdsbutik under vår- 
och sommarsäsong, från slutet av april 
till mitten av september. 

Öppet vardagar 11.00–15.0. För 
öppettider helg se www.vagenut.coop  

UTBILDADE POLISER  
Vägen ut! Karins Döttrar fick i uppdrag att utbilda polisen på 
larmcentralen i barnperspektiv. Hur man pratar med barn och 
ser händelser ur ett barns perspektiv har funnits med som en 
röd tråd hos Vägen ut! sedan start. Kompetens och erfarenhet 
finns av arbete med barnperspektivet både inom Kriminal-
vården och med deltagare och medarbetare i verksamheterna.



Antal företag & anställda

Nettoomsättning & resultat

Vägen ut!s viktigaste mål är att skapa arbete. Vårt resultat för 2015 
visar att hela 81 procent av vår omsättning går till att betala löner och 
arbetsgivaravgifter. Det är vi stolta över. Vi är 114 medarbetare varav 74 
är kvinnor och 40 är män. Tillsammans har vi 63 barn under 18 år som 
växer upp med en mamma eller pappa som behövs på sitt arbete 
och kan betala sina räkningar.

Samhällsekonomisk vinst 2015

  

Samhällets besparingar

Samhällsekonomisk vinst
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Rekryterade kock med vm-guld
i lunchmatlagning till köket på Lärjeåns Kafé & Trädgårdar.

Fick betyget ”utmärkt”
av gästerna på Le Mat B&B Göteborg City på 
bokningssajten Booking.com.

Vegetarisk omställning
har gjorts på Kajskjul 46 som nu enbart serverar
klimatsmart mat med hänsyn till såväl miljö- som hälso-
aspekter.

Integrerade miljö
i det interna ledningssystemet för att miljö på riktigt ska bli 
en del av det dagliga arbetet.

Bildade säljbolag
Social Trade är Sveriges första säljbolag för sociala före-
tagstjänster och produkter, som ägs och drivs av sociala 
företag tillsammans med Coompanion.

Satt som expert
i Framtidsministerns expertgrupp för grön omställning och 
hållbar tillväxt gjorde Vägen ut!s Elisabet Abrahamsson.

Erbjöd yoga & friskvård
och workshops i stresshantering och mindfulness till 
arbetstränande på Kajskjul 46. Erbjuds även externt.

Upphandlingsrådet
Pernilla Svebo Lindgren representerar social ekonomi i 
Upphandlingsrådet vars syfte är att främja utvecklingen av 
en fungerande offentlig upphandling och stärka banden 
mellan staden, näringslivet och andra aktörer.

Deltog på
• Sociala företagsmässan i Stockholm i april som   
 välkomnade ca 400 besökare.

• Göteborgs Framtidsvecka med målet att visa att det
  går att förändra vårt sätt att leva och förvalta vår stad.   
 Vägen ut!s Pernilla Svebo Lindgren talade på temat   
 ekonomisk omställning i praktiken.

• Nationella Agroforestry kongressen med fulla hus i 
 Angered tillsammans med livsmedelsproducenter,   
 forskare, politiker, tjänstemän, företrädare för 
 turistnäring m.fl.

• Stora sociala företagsdagen i Göteborg i augusti på   
 temat Business for inclusion, med ca 400 besökare.

Axplock 2015
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Den samhällsekonomiska vinsten är framtagen genom metoden Socio-
ekonomiskt bokslut. Metoden togs fram av Nationalekonomerna Ingvar 
Nilsson och Anders Wadeskog på uppdrag av Tillväxtverket. Vinsten består 
av samhällskostnader som försvinner och produktionsvärdet i företagen.
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Lyckad skördefest för stadsodlarna
På Vägen ut! Lärjeåns Kafé & Trädgårdar genomfördes en lyckad skördefest tillsammans med Fastighetskontoret och Stadsnära 
odling. En fest för Göteborgs alla stadsodlare med försäljning och workshops kring odling och skörd. Mitt emellan stad och land 
ligger Lärjeåns Kafé & Trädgårdar, en plats för inspiration och möten. Vi driver kafé med lunchservering och konferens. Välkommen!

Vägen ut! kooperativen 2011 2012 2013 2014 2015

Antal företag 12 11 11 11 12

Antal anställda 92 103 97 110 114

Erlagd kommunalskatt, tkr 3 689 4 431 5 126 5 862 6 008

Vägen ut!s ekonomiska utveckling

Nettoomsättning, tkr 33 279 32 731 39 390 45 929 41 371

Resultat efter finansiella poster, tkr 2 345 1 675 703 73 1658

Bruttolöner, tkr 21 747 23 451 25 636

Inbetalda arbetsgivaravgifter, tkr 6 697 7 686 8 009

Samhällets besparingar

Aktivitetsersättning, tkr 3 469 3 456 4 221 3 918 4 180

Sjukersättning, tkr 4 492 5 120 3 265 5 234 5 574

Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, tkr 4 326 4 876 5 183 5 567 5 883

Summa ersättningar, tkr 12 287 13 452 12 669 14 719 15 637

Samhällsekonomisk vinst, tkr 44 448 49 762 48 864 51 879 53 766
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Välkommen att höra av er! Vägen ut! kooperativen 
Fiskhamnsgatan 41 D
414 58 Göteborg

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

Vägen ut! kooperativen har 12 sociala företag med en omsättning på drygt 
41 Mkr om året. Vi är ca 110 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.


