
Opsamling fra dialogmødet – ”Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?”  

d. 22. april 2013 på Café Kaffegal i Aarhus 
Afholdt af Sociale Entreprenører i Danmark – www.sociale-entreprenører.dk  

 

Overordnet kan siges om dialogen ved arrangementet, at den bragte mange modsatrettede holdninger til, 
hvordan man kan løse problemstillinger omkring Socialøkonomiske virksomheder (SØV). 
Arrangementet viser også med al tydelighed, at der er behov for fortsat dialog om emnet, og at det at 
bestemme hvad socialøkonomisk virksomhed er – er en proces, som vi som sektor, gruppe samfund og 
fællesskab bør tage os god tid til at diskutere og udvikle.  
 

 

Et par overordnede betragtninger i forhold til dialogen 

Et af de input der kom til dialogen var, at der er et behov for at se dialogen om, hvad en socialøkonomisk 

virksomhed er, ind i et større perspektiv og en større og bredere diskussion om ”den store omstilling”, og 

hvilken slags samfund vi ønsker.  

I øjeblikket kører samfundsudviklingen efter en ensidig vækstfilosofi, hvor de der ikke kan være med på 

bølgen (dvs. et arbejdsmarked med høj effektivitet og produktivitet) ”kasseres”og ekskluderes. 

Hvis vi ønsker et samfund med større fokus på og bæredygtighed, hvor alle - uanset hvem man er og hvilke 

kompetencer man har – kan få lov til at bidrage til fællesskabet og dermed være inkluderet – er det vigtigt 

at diskutere hvilken virksomhedsform vi ønsker for at understøtte en sådan samfundsudvikling på længere 

sigt. Socialøkonomisk virksomhed kan være et middel i en sådan udvikling. 

Samtidig blev det også nævnt, at det måske også være svært at fylde alle de forventninger ind i SØV, som 

måske ikke kan forventes at løse alle vores problemer og udfordringer.  

 

I forhold til Hvad en SØV er. Blev det flere gange understreget, at det er vigtigt, at SØV har et skarpt socialt 

formål og at hele overskuddet geninvesteres. 

En fondskonstruktion blev nævnt som en god måde at sikre det på. Men det er samtidig problematisk at 

man skal rejse 300.000 kr. for at starte en fond.  

Oplægsholder Bent Würsching nævnte en interessant iagttagelse han havde gjort gennem sin forskning i 

socialøkonomiske virksomheder: ” Det er ikke markedet, der er ved at kolonialisere det sociale arbejde - 

det er det det sociale arbejde der er ved at kolonialisere markedet.” 

I forhold til ”Udvalget for socialøkonomiske virksomheder” blev det nævnt, at det var en mangel at der kun 

er en praktiker og ingen brugere repræsenteret i udvalget. 

 

Et par spørgsmål og dilemmaer, der blev rejst i dialogen, som der er behov for at arbejde videre med. 

Virksomhed versus social opgave 

Det er svært at få en SØV til at give overskud samtidig med at den skal udføre en socialopgave overfor en 

gruppe borgere. 

Smal og bred definition 

En smal kan være vigtig så myndigheder og offentlige penge går til de virksomheder, der er ægte SØV med 

et socialt formål. Samtidig vil en smal definition også kunne medvirke til en situation, hvor nogle få gør det 

rigtigt og en masse er forkert på den. 

Ved en bred definition kan man omvendt risikere at Vestas pludselig er en SØV. 

http://www.sociale-entreprenører.dk/
https://www.google.dk/search?q=kolonialisere&spell=1&sa=X&ei=1N98UfaFI9P74QSBxYBA&ved=0CC0QvwUoAA


 

Opsamling fra gruppedialoger i Verdens Caféen 
 

WORLD CAFÈ 

Spørgsmål der blev drøftet: 
”Hvad er de væsentligste udfordringer for at bringe feltet socialøkonomiske virksomheder videre i 
Danmark?” 

 

Efter at have identificeret udfordringerne blev det drøftet: 
”Hvordan kan vi arbejde med disse udfordringer, så vi skaber værdi for socialøkonomiske virksomheder for 
brugere og for Udvalget for socialøkonomiske virksomheder?” 
 

 

1. DIALOG 

”Hvad er de væsentligste udfordringer for at bringe feltet socialøkonomiske virksomheder videre i 

Danmark?” 

Gr. 1 – 1. dialog 

Behov for en lovgivningsmæssig ramme 

Det er vigtigt at skabe en lovgivningsmæssig ramme, som sikre offentlig støtte til SØV, da disse udfører en 

vigtig samfundsmæssig opgave. 

 

Behov for koordineret vidensdeling 

Der er meget viden på området, men også meget uvidenhed. 

Der er behov for at de, som sidder inde med de mange praktiske erfaringer omkring opstart, drift og 

udvikling af SØV får den viden formidlet til de, der har behov for denne viden. Det gælder både nye 

iværksættere, der vil starte en SØV, politikere og beslutningstagere, der skal skabe lovgivningsmæssige 

rammer og bevillige støtte til SØV, traditionelle virksomheder, som i CSR øjemed kan indgå partnerskaber 

eller yde økonomisk støtte og sponsorater til SØV 

 

Behov for samarbejde mellem foreninger og organisationer i SØV sektoren for at sikre en bredere og 

mere tungtvejende dagsorden for SØV. 

Der er i dag mange forskellige aktører der arbejder med og for SØV; centre, institutioner, organisationer, 



sociale entreprenører, konsulentvirksomheder mm. Det bliver en meget spredt og ikke altid særligt 

fokuseret indsats. Hvis flere aktører i den 3. sektor samarbejdede mere koordineret ville man kunne sætte 

en mere tungtvejende dagsorden og have større politiske gennemslagskraft. 

 

Gr. 2. – 1. dialog 

Det er vigtigt at det sociale element bliver det centralt 

Det kan naturligvis diskuteres, hvornår man er social. Men som udgangspunkt kan man ikke være social 

som enmandsvirksomhed. 

Det brede omsorgsaspekt 

Det er vigtigt at det brede omsorgsaspekt bliver det bærende element. 

En bred eller en smal definition af SØV 

Det bliver interessant om diskussionen lander på en bred eller en smal definition af SØV.  

Hvis man lander på en smal definition – er der så nogen få der gør det rigtigt og en masse der gør det 

forkert? 

Har vi brede internt i sektoren til, at der kan blive plads til en stor diversitet af SØV? 

 

Gr. 3. - 1. dialog 

Viden – Brugerindflydelse – Virkelighed 

I forhold til ”Udvalget for socialøkonomiske virksomheder” er det uhensigtsmæssigt at det kun er en 

praktiker og ingen brugere repræsenteret i udvalget. 

Vi gør alt dette for brugerne. Så de bør komme mere på banen. De skal have en stemme 

Lovgivning – fjerne barriere + bedre mulighed for samproduktion 

Masser af lovgivning er meget uhensigtsmæssig for at SØV kan fungere ordentligt. 

Der er behov for større lov omlægning. 

 

Udfordringen er at tænke SØV ind i ”den store omstilling” = en større sammenhæng  

Man kan se SØV som den enkelte virksomhed – men der er også mulighed for at tænke SØV ind i et større 

perspektiv og strategi omkring bæredygtighed og en helt anden måde at drive virksomhed på som kan 

være med til at give et reelt alternativ til økonomisk tænkning og markedsmæssig og struktur. 

 

Gr. 4. – dialog 

Opstartskapital 

Det er svært og begrænsende, at udvikle et projekt, hvis det kun skal foregå på frivillig basis. 

Her kan det være nemmere, hvis man kan udvikle det i regi af en større organisation, f.eks. Dansk 

Flygtningehjælp, hvor man så vil have en vis finansiering i forbindelse med opstart af projekter. 

Der er overordnet behov for at løsninger på, hvordan man kan  hjælpe SØV med opstartskapital. 

Offentligt driftstilskud 

SØV der ikke har et direkte salgbart produkt, men alligevel løser en samfundsmæssig opgave kan have et 

behov for tilskud til driftskapital. 

Lovgivning 

Her er f.eks. rimelighedskravet (se under 18.2) et stort problem for f.eks. Café Kaffegal i det 

http://pav.perst.dk/Publikation/Job%20pa%20saerlige%20vilkar%20socialt%20kapitel%20besk.aspx?showContent=1


rimelighedskravet betyder, at der skal være mindst fem ordinært ansatte pr. person, der er ansat i 

virksomhedspraktik eller med løntilskud, hvis virksomheden har mellem 0 og 50 ansatte.  

Aarhus Kommune har indtil nu set gennem fingre med rimelighedskravet i forhold til Café Kaffegal, men på 

sigt er det ikke en holdbarløsning 

I Kolding, som er frikommune, er der omvendt ingen problem.  

Men overordnet er der behov for at få ændret loven i forhold til rimelighedskravet for at lette forholdene 

for de socialøkonomiske virksomheders arbejde.  

Gr. 5. – 1. dialog 

Økonomi kontra socialt arbejde 

Økonomi kan nogen gange nogen gange komme til at bestemme fokus i den indsats der bliver lagt og hvor 

meget kvalitet man kan ligge ned i det socialfaglige arbejde. 

  

Skal der gives tilskud til SØV? 

Det der kan tale for kan være at niveauet af den sociale indsats kan sikres. 

Det der kan tale i mod er, at subsidiering gør at mange brugere kan have svært ved at få fornemmelsen af 

at have et ”rigtigt arbejde”.    

Gruppen er ikke kommet frem til et endegyldigt svar på spørgsmålet – men ser behov for yderligere dialog 

om temaet. 

 

Hvorfor egentlig starte SØV? 

Hvor ikke tage udgangspunkt i de almindelige virksomheder og dér skabe rummelighed og social effekt. 

Samtidig var det også et spørgsmål i dialogen om SØV kan eller skal løse alle opgaver i samfundet. 

 
2. DIALOG 
”Hvordan kan vi arbejde med væsentligste udfordringer for at bringe feltet socialøkonomiske virksomheder 
videre i Danmark, så vi skaber værdi for socialøkonomiske virksomheder for brugere og for Udvalget for 
socialøkonomiske virksomheder?” 

 

Gr. 1. - 2. dialog 

Behov for en skarpere definition 

Her er det vigtigt at det indskærpes at virksomheden, for at kunne kalde sig SØV, SKAL have et meget klart 

defineret socialt formål. Og at overskuddet fra virksomheden geninvesteres 



 

Behov for en mærkeordning  

En skarpere definition kan bruges som udgangspunkt for en mærkeordning. 

Hvis SØV begunstiges med offentlig støtte er det vigtigt, at der fastsættes nogle rammer for hvad en SØV 

er, så man sikre, at det ikke betragtes som konkurrenceforvridende. 

Det er klart at SØV, i modsætning til traditionelle virksomheder, som udgangspunkt oprettes for at løse et 

socialt problem og at udføre en socialopgave, der kommer samfundet og fællesskabet til gode.  

Men en mærkeordning vil kunne skabe større samfundsmæssig tryghed for, at dette er tilfælde og dermed 

også dæmpe diskussionen om konkurrenceforvridning. Samtidig arbejder SØV med at skabe arbejde til og 

inkludere mennesker, der har svært ved at fungere og leve op til effektivitetskravene på det traditionelle 

arbejdsmarked og ofte er medarbejderne i en SØV ikke så produktive og længere om at udføre en opgave 

end det er tilfældet foren medarbejdere på en traditionel virksomhed, som ikke påtager sig nær så stort et 

samfundsansvar som en SØV. Så man kan måske sige at her er der tale om konkurrenceforvridningen den 

anden vej. 

Diskussionen om at støtte til SØV kan være konkurrenceforvridende bør i øvrigt ses i sammenhæng med 

den holdning der til at SØV skal eksistere på markedsvilkår.  

I den forbindelse er der et stort behov for at have en dialog om, hvad markedsvilkår egentlig er. (Kan man 

f.eks. sige at virksomheder i landbruget og olieindustrien eksisterer på ”markedsvilkår” når de subsidieres 

med milliarder af kroner årligt). Der er behov for at vi har en dialog om – om vi ønsker disse markedsvilkår 

eller om vi ønsker nogle markedsvilkår, der kan skabe det samfund vi ønsker.  

 

Behov for en juridisk ramme 

En fondskonstruktion kan være en god for at sikre, at overskud fra virksomheden går til det sociale formål, 

som virksomheden er oprettet for at varetage. Samtidig er det et problem at man skal skaffe 300.000 kr. for 

at oprette en fond. 

I forhold til at skabe en juridisk ramme, er det også vigtigt at være opmærksom på, at ikke fylder for mange 

forventninger ind i SØV, som måske ikke kan forventes at løse alle vores problemer og udfordringer. 

 

Gr. 2 – 2. dialog 

Plads til offentlige indkøb hos små/Enkelte virksomheder 

Det kan være svært, som SØV, at få lov til at sælge sine produkter til de store kommuner. Mange 

kommuner kan ikke finde ud af at handle med små virksomheder. 

Der bør være el. laves plads til at kommuner også kan handle med små SØV. 

Partnerskaber imellem SØV i forhold til kommunale udbud og lignende 

En anden løsning i forhold til kommunernes manglende vilje/mulighed for at handle med små SØV kan 

være, at SØV går sammen i partnerskaber og i fællesskab byder på opgaver/byder  ind med varer og 

ydelser. 

Internt formidlingsbureau for at finde ligesindede komplementære partnere 

For at kunne lave partnerskaber er der behov for at SØV kan finde hinanden.  Et kunne f.eks. ske gennem et 

”Dating Bureau”, hvor man kunne søge andre SØV som laver det samme eller som har nogle af de 

kompetencer man selv står og mangler. 

(Fra salen blev der gjort opmærksom på www.koeb-socialt.dk portalen) 

 

Gr. 3. – 2 dialog 

Revitalisering af det lokale demokrati –> samskabelse 

http://www.koeb-socialt.dk/


Behov for omlægning  af kommunerne New Public Management med kontrolforanstaltninger og borger 

som brugere af services til  en større grad af samskabelse mellem elever, forældre, lærer og lokalsamfund. 

Her kan SØV spille en rolle.  

Værdier og faglighed -> lokale fællesskaber 

Det er vigtigt at turde tale værdier i forhold til, hvad vi ønsker. F.eks. i forhold til at ønske at ting er socialt- 

miljømæssig og mentalt bæredygtige f.eks. i forhold til væres arbejdsliv – vi skal måske arbejde lidt mindre 

– genbruge lidt mere – og være mere for hinanden. 

De kommunale medarbejderes faglighed har været begrænset af økonomistyring og HR mm. – deres 

faglighed skal have mere rum og f.eks. have lov til at folde sig ud i SØV. 

Der er behov for at man lokalt formulere hvordan man vil have sit lokalsamfund skal være – så man får 

noget der er bæredygtig og hvor der er tænkt helheder 

Meningsfuld af borgerindflydelse 

Det er vigtigt at huske, at alt det vi gører for borgeren – som jo er et er medmenneske. 

Derfor er det vigtigt borgerindflydelse hele vejen igennem. 

 

Gr. 4. – 2. dialog 

Videns deling 

Det kunne være godt med en vidensportal, hvor man som iværksætter i et lokalområde både kunne få 

viden om hvordan man starter en SØV, gerne i en pixi udgave og ikke i lange komplicerede forklaringer, og 

samtidig kunne få råd og vejledning fra i gangværende SØV og høre hvordan deres proces har været. 

Hvordan de er nået dertil hvor de er i dag. 

 

(Carl Cristensen henviste til  Den almennyttige forening, Socialøkonomi Nordjylland 

”Socialøkonomi, Nordjylland” der har som overordnet formål at arbejde for udbredelse af socialøkonomi og 

socialt entreprenørskab i Nordjylland.) 

Videns påvirkning 

Det er vigtig at den måde vi taler med vores beslutningstager på er ordentlig og konstruktiv og, at vi sørger 

for, at de får den viden de har brug for at lave en ordentlig lovgivning.  

 

Gr. 5 – 2. dialog 

Differentiering  af feltet 

Der er behov for en Differentiering af feltet. Der er mange forskellige former for SØV og der er rigtig mange 

forskellige mål. Måske kunne det være en ide at blive mere skarp på mål og form. 

Financiering 

Der er stort behov for en grundfinansiering for SØV, for at kunne udføre sociale opgaver. 

Målgrupper 

Der er mange SØV der er låst på målgrupper. Måske kunne der være en fordel i at bløde op omkring dette 

 

Afrunding – og næste skridt 
WORLD Caféen afsluttedes med at se på mulige næste skridt. 
Her blev det bl.a. foreslået at arbejde videre med at udvikle begrebet socialøkonomiske virksomheder f.eks. 
i lokale netværk. 

http://www.socialoekonominord.dk/


Det blev også foreslået lave et "Supplerende udvalg for socialøkonomiske virksomheder", hvor der var 
repræsenteret flere brugere og praktikere. (Ved arrangementet blev det påpeget, at der kun er én praktiker 
og ingen brugere repræsenteret i Regeringens Udvalget for socialøkonomiske virksomheder) 
Det blev også foreslået at lave en sammenskrivning fra mødet for at sikre at resultatet af dialogen på 
arrangementet kunne opsamles, videreføres og videre formidles.  
 
 

“Business must be run at a profit, else it will die. But when anyone tries to run a business solely for profit … 

then the business must die as well, for it no longer has a reason for existence.”   

— Henry Ford, founder of Ford Motor Company (1863 – 1947) 

 

 


