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Ett kvinnokooperativ
• Drivs av en ideell förening med näringsverksamhet
• All vinst återinvesteras 

• Startades som ett ESF-projekt, start år 2010

• Medbestämmande och demokratiska processer

I Rosengård behövs mammor som trivs, mår bra och tjänar egna pengar. Det behövs 
nya arbetsplatser som inte bara drivs av vinstintressen. Där det finns plats för delaktighet, 

engagemang, arbetsgemenskap och demokrati.”

Christina Merker-Siesjö, Yalla Trappans ordförande



Yalla Trappan sedan start….

Utvecklingen under dessa ca 11 år:

• Från sex anställda till 50

• Ekonomisk tillväxt varje år: cirka 30%, 
omsättning cirka 18 milj.

• Idag verksamheter på sju olika platser i 
Malmö, 

• Idéburet och offentligt avtal (IOP) med 
Malmö stad

• Avtal med Arbetsförmedlingen

• Flera avtal med privata näringslivet

• Vunnit offentliga upphandling: Region Skåne
• Malmö stad

• Mentorskapsavtal med Yalla Jönköping Yalla
Rinkeby, Yalla Borlänge, Yalla Mellerud, Yalla
Hjälbo fler på väg



Yalla Trappans anställda och praktikanter

Majoriteten bor i Rosengård

• Saknar arbetslivserfarenhet och utbildning 
• har bristande kunskaper i det svenska språket
• Står utanför arbetsmarknaden
• har bott i Sverige under både kortare och längre tid
• har återkommande sjukskrivningar
• kvinnor från 20 nationer, ett mini FN, vi håller fred



Utbildning/projekt:
Y-allas väg till arbete

Yalla Lotsar 
Yallas jämställda hem

Verksamheter

Studiebesök
Lokala

Nationella 
internationella

YALLA 
TRAPPAN

3 x Kafé, 
catering, 

lunch

3 x
syateljéer

25 uppdrag
Städ- och 

konferensservice

Marmelader
Yalla Masala

Bröd

Guidade turer

Försäljning: 
böcker (3) och 

egna produkter



Handfasta råd om hur man motiverar. 
Ytterst handlar det om att bygga hållbara relationer oss emellan.

Hitta gemensamma erfarenheter trots olikheterna, tidsskillnaderna 

Fokusera på vad vi människor har gemensamt och inte vad som skiljer oss. 

Ställ krav och förvänta dig resultat. Jag tror på dig då hjälper det att tro på 

sig själv. Lev som du lär.



Handfasta råd om hur man motiverar. 
Vi söker motivationen hos dem själva.

Längtan av gemenskap och att vara delaktig i något större.

Fånga upp hopplösheten av många olika misslyckanden.

Vända båten av många hundraåriga förväntningar på sin roll.

Till att se sig själva som yrkesarbetande. 



Hitta Motivationen – Våra Handledare - Föredöme

• Arbetsträning och praktik med handledning av våra egna anställda

• Våra anställda som också är handledare har gjort samma resa.

• Det ger legitimitet och trygghet för våra deltagare. De har nycklarna.

• Svenska är huvudspråket men handledarna har dubbel språkkompetens



Hur tillvarata kompentensen hos målgruppen?

• Bygga på deras färdigheter, inom mat, städ och sömnad.

• Ta in professionella för att höja kompetensen. 

• Skapa en tillåtande arbetsmiljö med ett varmt bemötande.

• Då vågar man ge och ta av varandras kunskaper.

• Snabba återkopplingar för alla, så man kan göra om göra rätt



Hur tillvarata kompentensen hos målgruppen?

• Ge ansvar, konkretisera ordet ner i aktiva handlingar.

• Våga tro på någon, backa själv lite för att släppa fram.

• Ingen lämnar Yalla Trappan för dagen utan några uppskattande ord.

• Tänk, ”learning by doing” mer än skrivna instruktioner.

• Arbeta in arbetsmoment så att det kommer under skinnet.

• Våga skratta åt misstag och våga visa stolthet. 



Genomför en sådan i ett rollspel

Gör det på våra matställen

Gå till köket och laga det

I ateljén gör du det  

Gör det där vi städar

Arbetsintervju

Service o bemötande

Gå igenom ett recept

Tråckla, nåla, stryka

Vad är våt moppa?

Koppla språkinlärning till arbete, teori-praktik
Allt man lär sig ska ha en mening och kopplat till ett mål.





Märks i det offentliga 

Föredöme för sina barn

Arbetsgemenskap 

Delaktig i beslut och påverkan

Till hela Malmö och lite till

Att vara behövd och göra nytta

Anonyma

Svag position i hemmet

Ensamhet

Maktlös

Från Rosengård

Känslan av utan värde

Innan Yalla Trappan och efter



YALLA TRAPPANS RÖSTER

Zeina; 
”Här är vi alla 
med och 
bestämmer, 
ingen har mer 
makt än någon 
annan.”

Fatma; 
”Om man bara sitter 
hemma lär man sig 
ingenting om livet. 
Det är annat när 
man kommer ut och 
träffar folk och 
skapar nya 
kontakter."

THAGRID;
”Kvinnorna här 
är som min familj, 
vi har så roligt.”

FATME;
”Här känner jag 
verkligen att jag gör 
något. Jag går 
hemifrån och har ett 
mål med mitt liv, och 
jag tjänar mina 
egna pengar själv.”



En ny sorts arbetsplats där inte girigheten styr

”Arbetslivet är en stor och viktig arena för vår identitet och ställs man 
utanför den så tappar vi samhörigheten och vårt människovärde 
krymper.” 

”Yalla Trappan ger människor rätten att ingå i ett sammanhang och 
känna sig behövda och göra nytta.”

”Om samhället berövar människor möjligheten att ingå i ett arbetsliv 
bygger också samhället in konflikter och problem.” 

Ordförande Christina Merker-Siesjö





Tack!
Foto: Urszula Striner och Yalla Trappan

Yalla Trappan
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