
Rag2Rug - 
Väva tillsammans

Projektets syfte

Rag2Rug är ett socialt företagsprojekt 

som har genomförts i Vetlanda 

kommun. Syftet med projektet var att 

skapa ett socialt företag som ska 

utveckla/tillverka vävda produkter av 

återvunnen textil och som ska bli en 

arbetsplats för kvinnor som står långt 

ifrån arbetsmarknaden.

Projekts mål

Målsättningen har varit att skapa 
arbetstillfällen och en start in på 
arbetsmarknaden för målgruppen 
nyanlända kvinnor, samt öka andelen 
återbruk av textilier och på så vis 
minska förbränningen och bidra till 
ett mer hållbart och miljömedvetet 
samhälle.

Sökande
Rag2Rug produktion ekonomisk förening



Resultat
Totalt beviljat belopp var 475 021 kr från 
Socialfonden eftersom projektet bidrar till att 
skapa arbetstillfällen för kvinnor långt ifrån 
arbetsmarknaden och på sikt en framtida 
självförsörjning. Resultatet av projektet blev att totalt 
20 kvinnor fått sysselsättning som praktik och ett 
starkt sammarbete med arbetsförmedlingen har 
skapats som fortsätter även efter projekttidens slut.
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Vad händer nu efter projektets slut?

Föreningen Rag2Rug produktion ekonomisk förening kommer att leva vidare. “Vi 

står inför att anställa 2 kvinnor på 50% vardera samt att vi efter projekttidens slut 

påbörjade en ny grupp på 10 kvinnor via arbetsförmedlingen. Under hösten 2018 

kommer Rag2Rug att medverka på ett antal marknader och mässor för att berätta 

om projektet och sälja produkterna som tillverkas. Förhoppningen är att 

verksamheten skall kunna fortsätta och växa.

318 264 kr
Projektstöd

156 757 kr
LAG-pott

“Min bedömning är att projektet har gynnat fler målgrupper än de kvinnor som varit 

här på praktik. Familjen till kvinnorna har inspirerats och jag upplever att alla kvinnor 

vuxit under sin medverkan, vissa har tagit körkort eller vidareutvecklat sin svenska och 

blivit en förebild för sina barn”.

“Uppstarten av det sociala företaget har kommit mycket längre än jag trodde från 

början. Vi har hittat en spännande vidareutveckling av den traditionella trasmattan, 

vilket är jättekul, vi hoppas på en försäljning som ger förutsättningar för att den 

ekonomiska föreningen ska kunna fortleva”.

Projektets resultat har främst spridits via mässor, presentationer, studiebesök, 

hemsidan, instagram och Facebook. “Vårt projekt har väckt mycket 

uppmärksa het och under hela projekttiden har vi haft möjlighet att bli 

inbjudna till olika arrangemang/organisationer för att berätta om projektet”.
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