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Erbjud inte fyrkantiga 
lösningar till alla 

– för en del människor 
är runda

KOOPERATIVEN



Vi firar 20-årsjubileum i år. Det finns flera anled-
ningar till att vi kan göra det. De tre viktigaste är 
att det är hållbart det vi gör. Det handlar inte om 
snabba lösningar eller tillfällig välgörenhet. Vi  
driver ett långsiktigt arbete där människor ges 
riktiga möjligheter till arbete och egenmakt.  

Det andra är att vi som innovativa samhällsentre-
prenörer anpassar oss till ständigt ändrade förut-
sättningar. Vi hittar nya vägar när kommuner och 
Arbetsförmedlingen omorganiserar systemen eller 
när en pandemi drabbar världen. En flexibilitet som 
gör att vi håller över tid.  

Den tredje, och kanske viktigaste anledningen till 
att vi kan fira 20 år, är att vi gör det tillsammans. Vi 
söker samarbete, vi knackar på. Vi vet att våra olika 
erfarenheter och perspektiv är en styrka och att alla 
behövs för att skapa ett inkluderande och delaktigt 
samhälle. 

Rapporter från Arbetsförmedlingen visar att lång-
tidsarbetslösheten ökar och är på väg att bita sig 
fast. Åtta av tio långtidsarbetslösa har vad Arbetsför-
medlingen kallar, svag konkurrensförmåga. Hit räk-
nas människor som saknar gymnasieutbildning, är 
födda utanför Europa, har en funktionsnedsättning 
eller är 55 år och äldre. Arbetsförmedlingen har in-
sett att denna grupp som står längst ifrån kräver en 
annan typ av arbetsträning, en som erbjuds i ASF. 
I det nya uppdraget från regeringen ska de bland 

annat hitta samverkanslösningar med civilsamhäl-
let och stödet ska förstärkas till långtidsarbetslösa, 
särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. 

Det offentliga driver framgångsrika projekt men 
steget är långt för dem som står längst ifrån. Även 
här behöver vi kroka i varandra för att det ska bära 
hela vägen. Därför välkomnar vi de innovativa sätt 
till samverkan som vi ser i Göteborgs Stad.  

Under Almedalsveckan sökte vi svaret på varför det 
finns flest ASF i vår region, hur blev Göteborg de 
sociala företagens Gnosjö? Tillsammans med  
Coompanion, Skoopi-GR, Göteborgs Stad, Social 
Trade, Mikrofonden och Västra Götalandsregionen 
kunde vi konstatera att modet att våga samarbeta 
var en av de viktigaste nycklarna. 

Under året har Vägen ut! Koopus utvecklat sitt  
samarbete i Södra Dalarna. Vi har också påbörjat 
samverkan med kriminalvården i norr för att erbju-
da deras klienter en väg till arbete i sociala företag. 

Ett annat exempel, där effekten blir så tydlig, är vårt 
gemensamma arbete inom Skoopi i ASF Lyfter. 
När vi sociala företag tillsammans driver våra egna 
frågor och går åt samma håll blir vi en starkare och 
tydligare röst.  
 
Efter 20 år vet vi att vi behöver varandra. Ingen av 
oss kan skapa ett inkluderande och delaktigt  
samhälle på egen hand. Det kräver samverkan 
mellan dem det berör, sociala företag, civilsamhälle, 
kommun, region och näringsliv. Tillsammans  
fortsätter vi att göra skillnad!  

Gunilla Klingensjö och Pernilla Svebo, VD 
respektive styrelseordförande för Vägen ut! 
kooperativen 
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Tjugo år av samarbete   
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32

"Ett företag som skapar förutsättningar  
för människor att själva ta kontrollen  

över sin egen framtid. Vägen från  
att vara den som behöver hjälp till  

den som kan erbjuda hjälp åt andra  
har för många också blivit vägen till  

starkare självkänsla och ett bättre liv.  
Det goda exemplets triumf.” 

Pris för kreativt och 
långsiktigt arbete

I tuff konkurrens vann vi SEB:s pris The Next 
Award som hyllar hållbart entreprenörskap.  
Vi vann kategorin Community för att vi har 
gjort stor skillnad genom att komma med  
en kreativ idé och långsiktig lösning på ett 

betydande samhällsproblem.  

JURYNS MOTIVERING:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021:

FOTO: ANNA REHNBERG 0CH VÄGEN UT! KOOPERATIVEN

TEXT: KENNERUD KOMMUNIKATION

FORM: LINN GREAKER DESIGN & KARIN PERSSON 

VÄGEN UT! FYRFOTA ÄVENTYR DRIVER  
OMTYCKT HUNDDAGIS I HISINGS BACKA. 
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Vi gör det tillsammans
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Vägen ut! skapar ett humant samhällssystem 
när våra system inte samspelar. De hjälper 

till att samordna myndigheter runt en individ. 
De ramar in och fångar upp dem som faller mel-
lan stolarna. Varje individ behöver komma in i ett 
meningsfullt sammanhang och inom Vägen ut! tror 
man på att arbete är viktigt och skapar mening, en 
rehabilitering genom arbete. Från vår sida är det 
ett samarbete som kopplar ihop oss med samhället 
utanför. Det behöver vi. Vägen ut! behandlar ingen 
som ett offer. Om man blir respektfullt bemött är 
det lättare att känna självrespekt. Hos Vägen ut! 
blir människor resurser och får en roll i samhället 
genom egen kraft." 

Per Björkgren, Regionchef, Region Väst,  
Kriminalvården 

Jag har haft förmånen att ta del av ett flertal 
arbetsintegrerande sociala företags arbete. Jag 

är imponerad av drivet att förändra och skapa möj-
ligheter för alla människor i dessa företag. Det finns 
dessutom en stor kreativitet och ett hållbarhetstänk 
som inspirerar och rimmar väl med våra mål. Krea-
tivitet kombinerat med hållbarhetstänk krävs för att 
ta ytterligare steg uppför avfallstrappan och se på 
avfall som en resurs inte bara för materialåtervinning 
utan även för återbruk, upcycling och redesign."

Stina Moberg, Återbruksspecialist,  
Återvinning och avfall, Mölndals Stad 

Hållbarhetsfrågor är viktiga för Göteborgs 
Stad och för vår förvaltning. Eftersom vi köper 

in varor och tjänster för stora summor pengar finns 
det stora möjligheter att göra skillnad genom våra 
upphandlingar och inköp. Detta är ett sätt att ta 
tillvara möjligheterna som Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) ger oss, för att verka för social 
hållbarhet och ett bättre samhälle. Att individer 
som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer  
i anställning är inte bara bra för individerna själva, 
utan även ur ett socioekonomiskt perspektiv. 

Det finns stora hållbarhetsvinster i att arbeta med 
reserverade upphandlingar och att på andra sätt 
göra affärer med ASF:er och andra idéburna aktörer. 
Det kan vara ett effektivt verktyg för oss att använda 
i det sociala hållbarhetsarbetet."

Johan Davidsson, CSR-specialist,  
Inköp och upphandling Göteborgs Stad  

Vi har levererat IT-tjänster till Vägen ut! i flera 
år. Vi har tidigare skänkt pengar till olika 

organisationer men kände att vi ville göra skillnad 
mer konkret.  Tillsammans startade vi Vägen ut! 
Aspektra för unga vuxna med diagnoser inom  
Autismspektrat. Vi hoppas att Aspektra kan växa 
med oss och spridas till fler städer – behovet finns."

Henrik Glamborg Lundin, Grundare Avanix 

FAMNA Väst möter Skoopi-GR i flera sam-
verkansforum som t.ex. Sakfrågeforum och 

styrgrupp för Överenskommelsen. Ibland lyfter vi 
samma frågor, och då kan vi kroka arm och ge-
mensamt bidra till att sätta ljus på viktiga frågor för 
civilsamhället." 

Sandra Stene, Verksamhetsstrateg,  
Räddningsmissionen

När vi samverkar med Vägen ut!  är vi trygga 
med att det fungerar och att verksamheten 

är individinriktad så att klienter hos oss får en 
långsiktig start inför att så småningom gå vidare till 
arbete på öppna arbetsmarknaden. Många av våra 
klienter har en komplex problematik och behöver 
tid för att få den energi, självkänsla och vana att 
vara en i ett team och det kan de få hos Vägen ut!.” 

Åsa Callesen, Enhetschef, Arbetsmarknads- 
enheten, Försörjningsstöd IFO-FH 

Inom ramen för Fairtrade City Göteborgs före-
tagsnätverk har vi haft ett fantastiskt samar-

bete med Vägen ut! kooperativen och den energi 
som de har. Vi brukar kalla Vägen ut! för ”dubbel 
rättvis handel” eftersom flera av kooperativen säljer 
eller använder etiska och rättvisa produkter och pre-
cis som rättvis handels producenter skapar de också 
empowerment hos människor som förlorat hopp.” 

Jesper Jones, Fairtrade City-samordnare 
Göteborgs Stad

När civilsamhällets organisationer går sam-
man i Recoverynätverket blir de starkare. 

Tillsammans kan de påverka staden att skapa fler 
möjligheter för människor som vill lämna missbruk 
och kriminalitet. För människor i recovery är det 
viktigt med sammanhang och mening. Det behövs 
föreningar som kan vara med över tid, som räcker 
längre än en socialtjänstinsats. Vägen ut! har varit 
viktiga när det kommer till att gå från prat till att 
faktiskt göra något!"

Linda Nilsson, Utvecklingsledare narkotikafrågor, 
Social resursförvaltning Göteborgs Stad  

När små företag samarbetar finns det flera 
vinster. Tjänster och produkter blir bättre och 

ekonomin stabilare. Det ger också större förut-
sättningar för att skapa affärer. Tillsammans blir vi 
starkare och kan lämna anbud på kommunala och 
regionala upphandlingar. När vi gör en gemensam 
upphandling kompletterar vi och lär av varandra. 
Ensam går det inte."  

Susanne Robertsson, Ordförande Social Trade 
Väst (de sociala företagens säljkooperativ) 

Social hållbarhet har kommit upp på företa-
gens agendor vilket är en förutsättning för 

ett hållbart näringsliv. Vägen ut! kooperativen har 
en enorm kunskap om människor och bidrar med 
sina pusselbitar för ett inkluderande arbetsliv. För-
utom att det är väldigt viktigt för individen så når 
Vägen ut! väldigt bra resultat och är viktiga för det 
samhällsekonomiska perspektivet.” 

Lena Sultanovic Magnusson, Nätverket för  
marknadsintegration, Business Region Göteborg 

NÅGRA RÖSTER FRÅN VÅRA SAMARBETSPARTNERS



6

Hållbart företagande

Vägen ut! växer genom social franchising

Antal företag 14

Antal anställda – kvinnor 66
Antal anställda – män 61
Antal anställda – totalt 1 27
Antal barn under 18 år 52
Samhällsekonomisk vinst, tkr * 63 500

Vägen ut! kooperativen

Inbetalda arbetsgivaravgifter, tkr 9 790
Erlagd kommunalskatt, tkr 7 799
Erhållit lönestöd, tkr -26 629
Summa, tkr -9 040

Transferering offentlig sektor

Nettoomsättning, tkr 44 257 49 799 49 168 40 156 
Resultat efter finansiella poster, tkr -225 675 -1 046 1 986 
Bruttolöner, tkr 27 740 29 509 27 814 26 629 
% av omsättning som går till löner och arbetsgivaravgifter 82 % 78 % 74 % 84 %

Vägen ut!s ekonomiska utveckling 2017 2018 2019 2020 2021 
43 171 

874 
31 483 

96 %

Aktivitetsstöd, tkr 6 462
Sjuk /rehab/aktivitetsersättning, tkr 1 587
Försörjningsstöd / ekonomiskt bistånd, tkr 2 568
Summa, tkr 10 617

Samhällets besparingar

Siffrorna är de för 2021 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.

KONSORTIET

Redovisning & administration

Löneadministration

HR för ASF

Franchiseledare

Karriärstöd & arbetsträning

Projekt

IOGT–NTO Vännplatsen Kulturcentrum Väst

Kommunikation

Lärjeåns Kök & Trädgårdar

Ängås Trädgård

Service

Kajskjul 46

Villa Solberg

Villa Karin

Villa Revansch

Le Mat B&B Gbg City

Karins Döttrar

Fyrfota Äventyr

Aspektra

Koopus

FRANSCHISETAGARE VÄGEN UT !

L ICENSTAGARE KARRIÄRSTÖDSMETODEN

Vägen ut!s viktigaste mål är att skapa arbete genom hållbart företagande. Tillsammans 
har vi 52 barn under 18 år som växer upp med en pappa eller mamma som behövs på  
sitt arbete och kan betala sina räkningar.
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Vi vet att det är en utmaning att driva företag. Bli en av oss och ta del av kunskap, 
affärsutveckling, inspiration, stöd och ett marknadsledande varumärke.

Vi välkomnar hunddagiset Fyrfota 
Äventyr, industripartnern Koopus 
och IT-företaget Aspektra  
till Vägen ut! kooperativen.

INGEN FATTIGDOM

MINSKAD OJÄMLIKHET

HÅLLBAR KONSUMTION  
OCH PRODUKTION 

GENOMFÖRANDE OCH  
GLOBALT PARTNERSKAP

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING FÖR ALLA 

JÄMSTÄLLDHET

95 % av våra 127 medarbetare 
har gått från bidragstagare till 
företagare.  

Vi har 52 barn under 18 år som 
växer upp med en förälder som 
har ett arbete. 

16 av de som arbetstränade  
hos oss förra året fick arbete.   
17 gick vidare till studier.  

267 människor arbetstränade  
hos oss 2021. 88 % tycker att  
arbetsgemenskapen är viktig.  

Drygt 34 % har haft allvarlig 
psykisk ohälsa innan de kom 
till oss.  

50 % har utsatts för psykiskt  
och/eller fysiskt våld.  

82 % upplever att deras  
psykiska hälsa har förbättrats 
sedan de kom till oss. 

78 % av de arbetstränande  
tycker att det är viktigt att  
personalen har egen erfarenhet 
av att stå långt ifrån arbets-
marknaden.  

35 % av de som arbetstränar  
hos oss och 32 % av våra  
medarbetare har annan  
etnisk bakgrund än svensk.  

45 % av våra medarbetare  
har erfarenhet av att bryta  
med kriminalitet/missbruk. 

Alla medarbetare utbildas i  
social, ekonomisk och  
miljömässig hållbarhet.  

Vi är miljödiplomerade enligt 
Svensk Miljöbas. Våra kaféer,  
restauranger och trädgårdar  
är KRAV-certifierade.   

Vårt varumärke Hållbart från 
Vägen ut! tillverkar produkter av 
ekologiska och närproducerade 
råvaror eller återbrukat material.  

Vi utvecklar våra verksamheter 
mot cirkulära affärsmodeller. 

Karriärstödsmetoden är  
utvecklad i nära samverkan  
med Arbetsförmedlingen  
och socialtjänst.  

I samarbete med Arbets-
förmedlingen och Kriminal-
vården har vi en vägen-till- 
arbete-kedja från anstalt till 
sociala företag.  

Arbetet ger oss positiva rutiner, 
sammanhang och mening. 

Vi har hela kedjan från drogfritt 
boende och behandling till  
utsluss, eftervård och rehabiliter-
ing in på arbetsmarknaden.  

Vi arbetar 100 % av vår förmåga.  

Alla anställda går ett omfattande 
utbildningsprogram. 

Vårt ledarprogram är anpassat 
för medarbetare inom ASF. 

77 % av våra verksamhetschefer 
har stått långt ifrån arbets-
marknaden och gjort intern  
karriär inom Vägen ut!  

8 av 14 företag har en kvinnlig 
verksamhetschef.  

Vi var först i Sverige med en  
kvinnojour som tar emot  
kvinnor med missbruk.   

ANSTÄNDIGA ARBETS-
VILLKOR OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

63 Mkr vinner samhället på att 
våra medarbetare får arbete.  

All vinst återinvesteras med 
målet att anställa.  

Män och kvinnor tjänar lika 
mycket hos oss.     

VÅRT BIDRAG TILL DE GLOBALA MÅLEN

63,5 Mkr vinner samhället  
på att våra medarbetare 
får arbete 

*Socioekonomiskt bokslut



KOOPERATIVEN

Vägen ut! kooperativen har 14 sociala företag med en omsättning på 43 Mkr 
om året. Vi är ca 130 anställda. De flesta av oss har gått från bidragstagare till  
företagare. Fler än 130 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


