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Vägen ut! kooperativen:

Sociala företag firar 10 år – en väg tillbaka för
många människor
Vid millennieskiftet upptäckte en grupp före detta kriminella och missbrukare att de
inte kom in på arbetsmarknaden. De bestämde sig för att skapa sina egna jobb. Idag har
de skapat fler än 100 riktiga jobb och 12 sociala kooperativa företag som omsätter 32
Mkr.
Företagen ägs och drivs av människor som befunnit sig långt utanför arbetsmarknaden. Dessutom
deltar över 200 personer i det dagliga arbetet genom arbetsträning eller praktik.
Mänskligt företagande
Göteborg är ledande i landet när det gäller socialt företagande. En av anledningarna är den unika
samverkan som byggts upp med myndigheterna. På onsdag firar Vägen ut! 10 år, bland gästtalarna
finns representanter för Kriminalvården, Försäkringskassan, och Göteborgs stad. Det blir en historia
om samverkan och egenmakt.
- Vi vill förändra samhället genom mänskligt företagande. Vår styrka är att kombinera det kollektiva
med det individuella. I våra företag kan alla arbeta 100 procent av sin förmåga, oavsett om det är två
timmar om dagen eller heltid, säger VD Pernilla Svebo Lindgren.
Sparar miljoner åt samhället
Vinsten för individen, att gå från ett långvarigt bidragsberoende till att bli självförsörjande är
uppenbar. Under 2011 tjänade dessutom samhället 44 Mkr på att Vägen ut!:s anställda nu försörjer sig
själva och betalar skatt.* Den direkta besparingen under 2011 var 12 Mkr dvs vad dessa personer
skulle ha kostat samhället om de varit kvar i sitt bidragsberoende. Kommunens utgifter för
försörjningsstöd minskade med 4,3 Mkr. Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens utgifter
minskade med sammanlagt 8 Mkr.

•

Den 26/9 firar Vägen ut! 10 år på Lärjeåns Kafé&Trädgårdar kl 16.00.
Läs programmet på www.vagenut.coop

För frågor:
Pernilla Svebo Lindgren, VD Vägen ut! kooperativen
Mobil 0736-88 99 71
pernilla@vagenut.coop
* Den samhällsekonomiska vinsten är framtagen genom metoden Socioekonomiskt 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.

