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Velkommen til European Social Enterprise Monitor - Dansk rapport (ESEMDK) 2021-2022. Rapporten er den anden af sin art i en dansk kontekst, 
hvor der indtil sidste år, da den første danske ESEM rapport blev udgivet, ikke tidligere var lavet en decideret statusrapport for socialøkonomiske 
virksomheder med udgangspunkt i så detaljeret et datamateriale. 
2021 har været et udfordrende år for mange socialøkonomiske virksomheder ligesom for det resterende erhvervsliv. Corona har påvirket mange 
aktiviteter, men med den langsomme genåbning i anden halvdel af 2021 var pandemiens effekt efterhånden aftagende. De udfordringer som pan-
demien medførte har dog betydet at flere socialøkonomiske virksomheder måtte tænke nyt. Mange har udtænkt nye og innovative løsninger, forret-
ningsmodeller og produkter, hvilket fremgår af de besvarelser, vi har fået i denne undersøgelse.
Flere kommuner har nedprioriteret deres socialøkonomiske indsats i 2021, heriblandt også kommuner, som i flere år har haft en stor indsats. Heldig-
vis har andre og nye kommuner opprioriteret deres indsats i samme periode. 
2021 har også budt på en stor positiv begivenhed da EU d. 9. december lancerede sin længe ventede Social Economy Action Plan (SEAP). Vi me-
ner at handlingsplanen vil få stor betydning for socialøkonomiske virksomheder og organisationer i det socialøkonomiske felt i hele Europa - også i 
Danmark. Handlingsplanen er omtalt yderligere inde i rapporten.
Handlingsplanen betyder bl.a., at der over de nærmeste år skal gennemføres og lanceres en række initiativer for at støtte socialøkonomiske virk-
somheder. Det er bl.a. initiativer der skal sørge for at socialøkonomiske virksomheder får lettere adgang til finansiering, til information, viden og 
værktøjer samt at organisationer i den sociale økonomi og deres impact i højere grad synliggøres. - 
I Danmark har der ligesom i 2020 ikke været finansiering til rapporten, som derfor er produceret med frivillige timer fra forfatterne. Af den grund er 
der også tale om en basisrapport, som vi håber at udvide med mere indhold i de kommende år, når der skaffes finansiering til projektet. 
Der har været stor opbakning og interesse for projektet blandt aktører i det danske socialøkonomiske felt, og vi har i år også udvidet kredsen af 
samarbejdspartnere.  
Vi vil gerne sende en stor tak til samarbejdspartnerne og til de organisationer, kommuner og uddannelsesinstitutioner og store socialøkonomiske 
virksomheder, der bakker op om projektet. Vi er også meget taknemmelige for at 43 danske socialøkonomiske virksomheder, har leveret en kom-
plet besvarelse af det detaljerede spørgeskema, der danner grundlag for rapporten dette andet år. Vi håber, at vi kan mobilisere mange flere dan-
ske socialøkonomiske virksomheder til at deltage i de fremtidige rapporter.
Det er et ønske at ESEMDK fremadrettet kan være et fælles samarbejdsprojekt mellem alle de aktører, der er i det socialøkonomiske felt i Danmark. 
Det vil give rapporten det stærkest mulige fundament at stå på, hvilket vil være til gavn for hele feltet. 
Det er vores håb, at denne og efterfølgende rapporter kan hjælpe med at løfte opmærksomheden på det socialøkonomiske felt og vil være til gavn 
for alle de aktører, der tager beslutninger på feltets vegne.
God læselyst.

Forord

Per Bach
Formand for Sociale Entreprenører i Danmark
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10 Fakta om de socialøkonomiske virksomheder der har deltaget i ESEMDK

Kun 18,6% af ESEMDK virksomhederne mener, at der er god 
politisk støtte til socialøkonomiske virksomheder i Danmark. 
Men hele 57,9% mener, at der lav eller meget lav politisk opba-
kning.

Hovedparten af ESEMDK virksomhederne er organiseret 
som et ApS (37,2%) som en forening (23,3%) eller som en 
fond (erhvervsdrivende og ikke erhvervsdrivende) (23,3%)

Selv om ESEMDK virksomhederne har oplevet udfordringer 
pga. Coronakrisen, f.eks. faldende salg (62,8%), så har langt de 
fleste (85%) hjulpet til under Coronakrisen bla. ved at hjælpe  
andre socialøkonomiske virksomheder, skiftet til eller udvikle 
digitale tilbud til deres eksisterende målgruppe eller udvikle 
tilbud til en ny målgruppe.

ESEMDK virksomhederne viser en høj grad af social og 
miljømæssig bevidsthed, når de indkøber produkter.  
67,5% svarer at de anser social ansvarlighed for meget 
vigtig eller vigtig ift. indkøb af varer mens 72% de anser 
miljømæssig ansvarlighed for meget vigtig eller vigtig.

62,8% af ESEMDK virksomhederne mener at manglende 
forståelse for og bevidsthed om socialøkonomiske virksomheder 
i offentligheden og hos kunderne opleves som en barriere. Ud 
af disse svarer 27,9%, at det er en meget stor barriere. 

Blandt de deltagende socialøkonomiske virksomheder er 
den gennemsnitlige andel af kvinder i arbejdsstyrken 59%, 
i bestyrelsen er den på 44% og i ledelsesteamet 60% og 
53% blandt stifterne af organisationen.

ESEMDK virksomheder arbejder fortrinsvis med verdensmål-
ene: nr. 8 anstændige jobs og økonomisk vækst; nr. 3 sundhed 
og trivsel; nr. 12 ansvarligt forbrug og produktion og nr. 10 
mindre ulighed.

Omkring halvdelen af ESEMDK virksomhederne måler jæv-
nligt deres sociale/miljømæssige impact, enten løbende 
eller efter en fast kadence for eksempel halvårligt eller 
årligt. Det er bemærkelsesværdigt at 53,5% på tidspunktet 
for undersøgelsen slet ikke måler deres impact.

56,1% af ESEMDK virksomheder er stiftet efter år 2010.

ESEMDK virksomhederne sætter værdier som inklusion og 
diversitet højt. 
 48,8% af dem har mennesker med forskellige typer 
af handicap ansat og 67,4% har ansat mennesker med 
forskellig etnisk baggrund.

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10



Om rapporten
European Social Enterprise Monitor Danmark 2021-2022 (ESEMDK) er 
en status for socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Rapporten er 
udgivet både i 2021 og 2022, men vil fremadrettet blive udgivet hvert 
andet år, hvilket betyder at næste ESEM spørgeundersøgelse finder 
sted i efteråret 2023 og på basis af den udgives den næste danske 
European Social Enterprise Monitor rapport i juni 2024. Målet med 
rapporten er at give beslutningstagere i regeringen, erhvervslivet, 
forskermiljøet og civilsamfundet konkrete data om socialøkonomis-
ke virksomheder, som kan danne grundlag for politiske beslutninger, 
finansiering og forskellige former for støtteindsatser.

ESEMDK 2021-20222 er en del af den europæiske European Sociale 
Enterprise Monitor (ESEM) 2021-2022-undersøgelse, der er støttet af 
Europa-Kommissionen. 
ESEM-undersøgelsen bygger på erfaringerne og succesen med na-
tionale spørgeundersøgelser, der er gennemført i Tyskland, Holland 
og England gennem de sidste 14 år. 2020 var det første år, hvor der 
gennemføres en samlet europæisk undersøgelse i otte lande: Kroatien, 
Danmark, Estland, Tyskland, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien. I 
år er antallet af lande udvidet til 21 og målet er at øge antallet af lande, 
der deltager i ESEM-undersøgelsen yderligere i de kommende år.

ESEM-undersøgelse indeholder 64 spørgsmål udformet af projektets 
forskernetværk og invitation til at deltage i undersøgelsen er sendt ud 
via email til mere end 300 danske socialøkonomiske virksomheder. Her 
ud over er socialøkonomiske virksomheder er blevet opfordret til at 
deltage via sociale medier, og samarbejdspartnere og kommuner, har 
fået tilsendt information om undersøgelsen, som de har videreformidlet 
til socialøkonomiske virksomheder i deres netværk eller lokalområde.
Undersøgelsen er i 2021 blevet besvaret af 43 danske socialøkonomis-
ke virksomheder.
Data fra den danske spørgeundersøgelse indgår i den europæiske 
European Sociale Enterprise Monitor rapport, der udsendes i august 
2022.



Dette års European Social Enterprise Monitor (ESEM) omfatter 21 lande. Alle lande i undersøgelsen har deres egen definition på socialøkonomiske 
virksomhed. Men for at kunne sammenligne resultater på tværs af disse lande har ESEM-konsortiet besluttet at anvende en kortere og let tilpasset 
version af Europa-Kommissionens definition i spørgeskemaet til respondenterne: 

”En social virksomhed er en operatør i den sociale økonomi, hvis hovedmål er at have 
en social “og miljømæssig” impact snarere end at tjene penge til deres ejere eller 

aktionærer”. Finansiel indkomst er et middel og ikke et mål i sig selv.

For at kunne sammenligne på tværs af de deltagende lande, er det ligeledes besluttet, at anvende et screeningsspørgsmål i alle lande. Det betyder, 
at respondenter som har angivet, at “social effekt er vigtigere eller lige så vigtig som økonomiske interesser, når de træffer strategiske forretningsbe-
slutninger” er inkluderet i undersøgelsens resultater, mens respondenter, der har angivet at økonomiske interesser vægter højere end social effekt, 
ikke er medtaget i undersøgelsen. 
I Danmark anvendes nedenstående definitionen på en socialøkonomisk virksomhed, som Udvalget for socialøkonomiske virksomheder introducere-
de i 2013:

”Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem 
deres virke og indtjening at fremme særlige sociale formål”.

Det skal bemærkes, at der ikke er tale om en særlig virksomhedsform, men en form for ”mærkat” som de socialøkonomiske virksomheder kan an-
vende. Det vil sige, at en registreret socialøkonomisk virksomhed fx kan være et kapitalselskab, en fond eller andet. 
Virksomheder der opfylder de 5 kriterier i “Lov om socialøkonomiske virksomheder” har siden 1. januar 2015 kunnet registrere sig som “Registreret 
socialøkonomisk virksomhed” på virk.dk

Definition på socialøkonomisk virksomhed



De 5 kriterier er:

  At virksomheden har et socialt formål
 
  At virksomheden driver erhverv

 At virksomheden er uafhængig af det offentlige

 At virksomheden er ansvarlig og inddragende i sit virke

 At virksomhedens overskud håndteres socialt

RSV ordningen giver virksomheder mulighed for at markedsføre sig som registreret socialøkonomisk 
virksomhed (RSV), bl.a. med ovenstående logo og dermed gøre det let for kunder, investorer og an-
dre at finde virksomheden og få vished for, at virksomheden arbejder på en måde, der er samfund-
sgavnlig.
RSV betegnelsen viser også, at virksomheden lever op til de 5 kriterier for at være ‘registreret so-
cialøkonomisk virksomhed’. Alle virksomhedsformer undtaget enkeltmandsvirksomhed kan blive 
registreret som registreret socialøkonomisk virksomhed.
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1 Socialøkonomiske virksomheder i Danmark

1.1  Etableringsår og udviklingsfaser

56,1% af ESEMDK virksomheder er ifølge undersøgelsen stiftet efter år 2010.
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Hovedparten af ESEMDK virksomhederne er i en tidlig implementering og vækstfase (32,6%) eller en sen implementering og vækstfase (44,2%). 
De forskellige udviklingsfaser er uddybet herunder. 

Frøstadie 2,3%
fx. Idéudvikling, prototyper på services eller produkter, startkapital (egne ressourcer, familie og venner, crowdfunding)). 

Startfase 2,3%
fx. udvikling af prototyper, organisationen går på markedet, indledende kundekontakter, først salg, nye ressourcer på grund af lån eller investeringer). 

Tidlig implementering og vækstfase 32,6%
fx. etablering af nye markeder eller handelskanaler, ansættelse af ansatte, kvalitetsledelse, standardisering, stigende salg. 

Sen implementering og vækstfase 44,2%
fx. veletablerede relationer til interessenter, udvidelse af sortimentet af produkter og services, forskellige muligheder for at skaffe kapital, mulighed for at stifteren 
forlader organisationen. 

Stabil fase 18,6%
fx. stagnerende vækstrate.
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1.2 Dansk socialøkonomis historiske rødder og nuværende status

1.3 EU´s Social Economy Action Plan

Hvad vi i dag ville kalde socialøkonomi eller socialøkonomisk virksomhed kan spores tilbage til forskellige historiske tendenser og perioder. Dels tilbage til andel-
sbevægelsen og arbejdernes og bøndernes kooperativer i 1800-tallet, dels til opståelsen af frivillige og non-profit organisationer i starten af det 19. århundrede. 
Arbejderbevægelsen såvel som højskolebevægelsen og den Grundtvigianske tænkning har haft betydning for den socialøkonomiske tænkning i forhold til både 
ældre og nyere socialøkonomiske virksomheder. Efter anden verdenskrig er udviklingen af feltet nært forbundet til opbyggelsen af den danske  velfærdsstat, 
særligt på lokalt niveau. De sociale udviklingsprogrammer i 1980erne og 1990erne var afgørende for at igangsættelsen af den nyeste gruppe af socialøkonomis-
ke virksomheder (Hulgård og Chodorkoff, 2019). De tendenser, der aktuelt præger feltet inden for de seneste 5-6 år er et fokus verdensmål, bæredygtighed og 
impactmåling. 
Der findes ingen nøjagtige data på antallet af socialøkonomiske virksomheder i Danmark. I CVR-registret på virk.dk er der pr. juni 2022 908 registrerede so-
cialøkonomiske virksomheder. Men da en del socialøkonomiske virksomheder, af forskellige årsager, ikke er registreret som registreret socialøkonomisk virk-
somhed er det tal ikke fyldestgørende. Ifølge Sociale Entreprenører i Danmarks erfaring, fra gennemførte stikprøver, er det reelle antal registrerede socialøkonom-
iske virksomheder også lavere, da en række virksomheder enten er fejlregistreret eller ikke er af registreret i forbindelse med lukning. 
Generelt ser antallet af socialøkonomiske virksomheder dog ud til at være i vækst og Sociale Entreprenører i Danmarks estimat er derfor at der pr. 2022 er omkring 
700 socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

EU´s nye og længe ventede Social Economy Action Plan blev offentliggjort d. 9. december 2021 af Vice-President Valdis Dombrovskis og Kommisær Nicolas Sch-
mit.
I følge EU´s tal består feltet for socialøkonomi i Europa af mere end 2,8 millioner organisationer som beskæftiger ca. 14 millioner mennesker, hvilket er ca 6,3 % af 
arbejdsstyrken i EU.
Med handlingsplanen vil EU-Kommissionen hjælpe organisationer i den europæiske socialøkonomi, ved at udnytte deres økonomiske og jobskabende potentiale, 
såvel som dens bidrag til en retfærdig og inklusiv vækst og den grønne og digitale omstilling, som vi står overfor. 

Overordnet har den nye handlingsplan tre hoved indsatser: 
1. Den skal skabe de rette betingelser for, at organisationer i socialøkonomiske sektor kan trives og udvikle sig. Det indebære bl.a. at skabe politiske og juridiske 
rammer, som bidrager til at den europæiske socialøkonomi kan blomstre. 
2. Der skal skabes bedre muligheder for socialøkonomiske organisationer for at starte op og opskalere
Det indebærer bl.a. At skabe bedre mulighed for socialøkonomiske organisationers adgang til finansiering. Kommissionen vil også lancere en ny EU Social Eco-
nomy Gateway i 2023, som er en stor samlet portal, hvor socialøkonomiske aktører kan finde al den information, de har brug for på ét sted. 
3. Det skal sikres at det europæiske socialøkonomiske felt og dets potentiale anerkendes.
Handlingsplanen har til formål at gøre socialøkonomien mere synlig og i højere grad anerkende dens arbejde og potentiale. Kommissionen vil i den forbindelse 
gennemføre en række kommunikationsaktiviteter, der lægger vægt på det socialøkonomiske felts rolle og særlige forhold.
Herudover vil Kommissionen iværksætte en undersøgelse for at indsamle kvalitative og kvantitative data for bedre at forstå det socialøkonomiske felt i hele EU. Der 
skal også organisere uddannelseskurser for offentlige embedsmænd om forskellige emner med relevans for det socialøkonomiske felt, ligesom socialøkonomi skal 
fremmes på regionalt og lokalt plan ved at ved at øge den grænseoverskridende udveksling omkring emnet og meget mere.
Link til EU´s Social Economy Action Plan findes under Referencer.
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1.4 Forretningsområder
Ud fra besvarelserne i undersøgelsen kan man se, at ESEMDK virksomhederne er repræsenteret i alle de almindelige forretningsområder. Hovedparten af dem 
arbejder inden for områderne sundhed og socialt arbejde (41,9%), uddannelse (23,3%) og produktion (16,3). 

De enkelte virksomheder kan sagtens operere inden for flere forretningsområder, hvorfor den samlede procentsats for figuren er over 100%.
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1.5 Virksomhedsformer

Ud fra besvarelsen i undersøgelsen fremgår det at hovedparten af ESEMDK virksomhederne er organiseret som et ApS (37,2%) eller som en forening (23,3%). De 
to virksomhedsformer er også dem, der er billigst og mest enkle i forhold til at opstarte virksomhed. 
Fonde (erhvervsdrivende og ikke erhvervsdrivende) udgør i alt 23,3% og er dermed sammen med foreninger den næstmest almindelige virksomhedsform for 
socialøkonomiske virksomheder.
27,9% af de virksomheder der har deltaget i undersøgelsen har angivet, at de er en registreret socialøkonomisk virksomhed. I følge Erhvervsstyrelsen hjemmeside 
virk.dk er pr. juni 2022 908 registrerede socialøkonomiske virksomheder i Danmark. 

Da de enkelte virksomheder både kan have en virksomhedsform og være en registreret socialøkonomisk virksomhed vil den samlede procentsats for figuren være 
over 100%.
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1.6 Socialøkonomiske virksomheder i en tid med Corona
COVID-19 pandemien har også i 2021 haft vidtrækkende konsekvenser for både samfundslivet og det sociale liv. Virussens udbredelse og de foranstaltninger og 
restriktioner, som har været iværksat for at håndtere den, har medført flere udfordringer sundhedsmæssige, mentale såvel som fysiske, samt fattigdom og arbejd-
sløshed. 

Hovedparten af de danske socialøkonomiske virksomheder har, som det fremgår af figuren herunder været påvirket af Coronakrisen. 

For at få en bedre forståelse af situationen for socialøkonomiske virksomheder er der blevet stillet spørgsmål om de specifikke udfordringer, som COVID-19 pande-
mien har forårsaget.

De udfordringer virksomhederne har oplevet har især været faldende salg (62,8%).
32% har oplevet udfordringer ift. at skulle lukke virksomheden midlertidigt eller aflyse arrangementer.
Flere (27,9%) har også oplevet store udfordringer ift. at skulle nå deres målgruppe, som ofte har været hjemsendt eller forhindret i at kunne møde op på virksomhe-
den og deltage i tilbud og aktiviteter, hvilket har haft stor negativ indflydelse på målgruppernes personlige velbefindende og dagligdag.

Flere (16,3%) har oplevet finansielle udfordringer med at betale løn til medarbejdere og faste omkostninger. 
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Coronapandemien fungerer som en form for forstørrelsesglas på eksisterende, strukturelle udfordringer i vores samfund. Den kan være med til at fremme en 
debat om, hvilke industrier og erhverv, der skaber særlig værdi for samfundet og er systemisk relevante og vigtige, hvilke sektorer der har fremtidigt potentiale, og 
hvilke sektorer der har toppet. Socialøkonomiske virksomheder repræsenterer en virksomhedsform, som er med til at drive en udvikling mod et mere retfærdigt, 
inkluderende, bæredygtigt samfund. Corona er ikke specifikt årsagen, men nærmere en accelerator for allerede eksisterende tendenser ift. en bæredygtig omstil-
ling. Det er nu op til beslutningstagerne at bruge muligheden for at sætte kursen mod et mere bæredygtigt økonomisk paradigme ved at støtte virksomheder, der 
tager et større samfundsansvar.

På trods af udfordringerne svarer over halvdelen af de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen at de har haft overskud til at hjælpe til under krisen. 
Ud af de virksomheder, der har hjulpet til under Corona krisen har ca. 11,6% hjulpet andre socialøkonomiske virksomheder eller sociale iværksættere. 30,2 % har 
skiftet til digitale tilbud til deres eksisterende målgruppe, 27,0% har udviklet nye tilbud til deres eksisterende målgruppe mens 11,6% har udviklet tilbud til en ny 
målgruppe.
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2 Social og miljømæssig impact

FN’s verdensmål

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling fra “Agenda for bæredygtig udvikling 2030” (også kendt som SDG’erne) tjener som en ramme for det internationale 
samfund i bestræbelserne på økonomisk, social og økologisk udvikling. Verdensmålene tilbyder en rettesnor inden for hvilke områder virksomhederne kan opnå 
en social og / eller miljømæssig impact. 

De socialøkonomiske virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, arbejder fortrinsvis med de ovenstående fire verdensmål.
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I figuren herunder har de socialøkonomiske virksomheder svaret på hvilke af FN´s 17 verdensmål, de arbejder med for at opnå social eller miljømæssig impact.

De verdensmål som de fleste virksomheder arbejder med afspejler også de mest udbredte forretningsområder blandt socialøkonomiske virksomheder, som det 
fremgår af 1.4
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Hovedparten af de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen arbejder lokalt indenfor et kvarter eller lokalsamfund (41,9%) i en enkelt kommune eller by 
(44,2%) eller i flere kommuner (39,5%). 27,3% arbejder nationalt. Kun en lille del af de socialøkonomiske virksomheder har internationale aktiviteter for at opfylde 
deres sociale formål. 

Geografisk niveau
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2.1 Målgrupper
Blandt deltagerne i undersøgelsen svarer 79,1% at deres organisations arbejde henvender sig til specifikke målgrupper, såsom personer med handicap eller ledi-
ge, mens 34,9% svarer, at deres sociale formål er generelt samfundsgavnligt og kommer alle til gode.
Det fremgår også tydeligt af undersøgelsen at det kun er en lille del af de adspurgte socialøkonomiske virksomheder, som arbejder specifikt med tiltag der forbe-
drer miljøet.
Kun 2,3% har en indsats der handler om at skabe forbedringer for planter, 2,3% om at skabe forbedringer for en målgruppe, der er ikke levende systemer jord, 
vand etc. og 2,3% har en indsats der handler om at skabe forbedringer for dyr.
20,9% af de deltagende virksomheder har andre socialøkonomiske virksomheder eller sociale organisationer som mål for deres indsats.

Hvis man kigger på de to tredjedele af de socialøkonomiske virksomheder, som har svaret at de har specifikke personer som deres målgruppe for den impact de 
ønsker at skabe med deres aktiviteter, kan man se en stor diversitet i de målgrupper, der er modtagere af de produkter og services, som virksomhederne tilbyder.
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Blandt de virksomheder der har deltaget i undersøgelsen svarer 62,8%, at de har mennesker med psykisk sygdom, sundhedsproblemer og psykologisk/neuro-
logisk funktionsnedsættelse som målgruppe. Herefter kommer mennesker med indlæringsvanskeligheder (41,9%) og langtidsledige (30,2%) som de næst mest 
populære målgrupper.



21

Involvering af målgrupper 

Et af principperne for registrerede socialøkonomiske virksomheder i Danmark er, at de er ansvarlige og inddragende i deres virke. Størstedelen af de virksomhe-
der, der har besvaret undersøgelsen involverer deres målgruppe i produktionsprocessen eller deres serviceydelser (72%), mens 4,65% svarer, at de ikke involverer 
deres målgrupper, mens 20% ikke har besvaret spørgsmålet.. 

Socialøkonomiske virksomheder forsøger at forbedre deres målgruppes livssituation gennem forskellige indsatser. 
De kan fx. skabe impact ved at tilbyde et nyt produkt eller en ny service til deres målgruppe eller ved at give deres målgruppe mulighed for at arbejde i organisa-
tionen. Andre igen skaber indtægter via tredjepart og anvender dem til indsatser der gavner deres målgruppe. Nogle kombinerer også de forskellige former for 
tilgange og indsatser.
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De socialøkonomiske virksomheder i undersøgelsen viser en høj grad af social og miljømæssig bevidsthed, når de indkøber produkter og svarer, at de anser disse 
aspekter for vigtige. 
67,5% af de virksomheder der har deltaget i undersøgelsen svarer således, at de anser social ansvarlighed for meget vigtig eller vigtig ift. indkøb af varer. For 
miljømæssig ansvarlighed svarer 72% at de anser det for meget vigtig eller vigtig. Social og miljømæssigt ansvarlighed og produkters pris vejer stort set lige tungt 
for de adspurgte. Så der er en fin balance mellem ansvarlighed og økonomi. 

2.2 Social og miljømæssigt ansvar ifm. indkøb
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Omkring halvdelen af de deltagende socialøkonomiske virksomheder måler jævnligt deres sociale/miljømæssige impact, enten løbende eller efter en fast kaden-
ce for eksempel halvårligt eller årligt. 
Det er bemærkelsesværdigt at 53,5% af de deltagende virksomheder på tidspunktet for undersøgelsen slet ikke måler deres impact. Behovet for at socialøkon-
omiske virksomheder fremadrettet skal måle impact vil blive forstærket af de nye dokumentationskrav der følger med EU´s Taksonomi. Selv om de socialøkonom-
iske virksomheder i første omgang ikke omfattes af kravene i taksonomien, vil de fremadrettet møde kravene, hvis de ønsker at være leverandører til traditionelle 
virksomheder som er omfattet.  

2.3 Impactmåling
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Blandt de virksomheder, der måler deres impact, er det størstedelen, der selv har udviklet deres målemetode, mens en mindre del har fået støtte fra organisatio-
ner, impact-investorer eller fonde.

I forhold til FN’s verdensmål peger besvarelserne på en stigende bevidsthed, da 14% allerede henviser til dem i deres impact dokumentation, 32% delvist, mens 
18,6% planlægger at henvise til dem.
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3 Marked, overskud, og finansiering

3.1 indkomstkilder og handel i modsætning til ikke-handelsaktivitete

I forhold til hvor stor en del af indkomsten, der er genereret af handelsaktiviteter i forhold til ikke-handelsaktiviteter svarer de deltagende virksomheder at 72% af 
indtægterne kommer fra handel mens 27,8% kommer fra ikke-handelsaktiviteter, for eksempel fondsbevillinger eller donationer. Svaret er et gennemsnit,
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I den efterfølgende figur uddybes de forskellige indkomsttyper både for handels og ikke-handelsaktiviteter.
I Danmark er der en tendens til at socialøkonomiske virksomheder har bygget deres forretningsmodel op omkring salg til det offentlige, hvilket undersøgelsen 
også tydeligt peger på. 
I forhold til indtægter får over halvdelen af de adspurgte (55,8%)  deres indtægt fra salg til den offentlige sektor.

53,5% har deres vigtigste indtægtskilde gennem salg til private virksomheder og 34,9% af de adspurgte angiver, at de har deres vigtigste indtægtskilde fra salg til 
forbrugere.

I forhold til indtægter fra ikke-handelsaktiviteter får 32,6% deres finansiering fra fonde, mens 34,9% får tilskud fra regeringen, kommunen eller den offentlige 
sektor. 
27,9% angiver desuden frivilligt arbejde som en vigtig indtægtskilde fra ikke-handelsaktiviteter, hvilket understreger at frivilligt arbejde er en vigtig hjælp for at 
flere socialøkonomiske virksomheder kan få alle deres aktiviteter til at hænge sammen.
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Hvis man spørger specifikt om salg til private virksomheder, svarer 41,9% at de sælger til traditionelle virksomheder og deres forretningsmodel er afhængig af det, 
mens 23% sælger jævnligt har et salg til private virksomheder, men det kun udgør en del af deres indkomst. 11,6% svarer at de ikke på nuværende tidspunkt sælg-
er til private virksomheder, men de gerne vil, mens 11,6% svarer nej og ikke har noget interesse i at gøre det.

Når der spørges specifikt til salg multinationale virksomheder svarer 18,6% at de sælger til multinationale virksomheder, mens 32,6% svarer, at de endnu ikke sælg-
er, men gerne vil, mens 20,9% svarer at de ikke sælger eller har nogen interesse i at sælge til multinationale virksomheder. 
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3.2 Overskud og investering

Indtægter

Størsteparten af danske socialøkonomiske virksomheder er små virksomheder. I den danske regnskabslov regnes virksomheder med en omsætning på op til 89 
millioner kr. som små. 
67,4% af de adspurgte virksomheder har de sidste 12 måneder haft indtægter på under 1 million euro (7,44 millioner kr.)
Og bare 7% af de adspurgte virksomheder har en omsætning på mere end 5 millioner euro (37,98 millioner kr.)
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Hvis man kigger specifikt på indtægter de seneste 12 måneder udelukkende fra salg af produkter og serviceydelser fremgår det, at næsten tre fjerdedele af de 
adspurgte virksomheder (72,2%) har et salg på under 100.000 euro (744.000 kr.). 
7% af de adspurgte virksomheder har haft salgsindtægter for produkter og serviceydelser på over 5 millioner euro (37,98 millioner kr.) inden for de seneste 12 
måneder.
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Overskud

Socialøkonomiske virksomheder adskiller sig fra konventionelle virksomheder ved, at det ikke er organisationens primære mål at tjene penge. Deres indtægt går 
primært til at drive så stor en impact som muligt og et overskud geninvesteres i virksomhedens sociale formål.

Hvis man ser på, hvordan de adspurgte virksomheder har klaret sig det sidste år i forhold til om de har haft overskud, tab eller break even, så har bare 39,5% haft 
overskud. 25,6% af virksomhederne har oplevet break even og 27,9% har oplevet tab.
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Selv om mange virksomheder har haft et vanskeligt seneste år på grund af Corona, er der alligevel en optimisme at spore, når man sammenligner de tidligere 
indtægter med, hvad de deltagende virksomhederne forventer af deres fremtidige indtægter. 

55,8% har tidligere (de seneste 12 måneder) oplevet en stigning i indtægter mens 72,1% forventer at deres indtægter stiger i fremtiden (de næste 12 måneder). 
Selvom 16,3% har oplevet at indtægterne er faldet de seneste 12 måneder forventer kun 4,7% af de adspurgte virksomheder at de vil gøre det de næste 12 mån-
eder.
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De socialøkonomiske virksomheder der har deltaget i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvordan deres praksis er i forhold til at geninvestere det overskud de 
genererer. Her svarer 74,4,% at deres overskud udelukkende eller hovedsagelig er blevet geninvesteret eller doneret til det sociale og/eller miljømæssige formål 
som organisationen har.
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3.3 Økonomisk planlægning og langtidssikring
Det kan være vanskeligt for mange socialøkonomiske virksomheder at langtidssikre sig økonomisk fx. ved at oprette reserver.  Dels fordi et overskud geninvesteres 
for at skabe størst mulig social impact. For registrerede socialøkonomiske virksomheder er det også vanskeligt at lægge penge til side som reserver, da der i lov 
om registrerede socialøkonomiske virksomheder er et krav om geninvestering.   

53,5% af de deltagende virksomheder har således deres økonomi sikret i et år eller mindre og 34,9% har sikret deres økonomi i et halvt år eller mindre. På den 
positive side har 20,9% af de deltagende virksomheder sikret deres økonomi i to år eller mere.
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3.4 Finansiering og investeringer

I de seneste 12 måneder har de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen primært finansieret sig selv ved at benyttet eller anmode om finansiering gennem 
egenfinansiering (cash flow) (41,9%) eller gennem fondsfinansiering (44,2%). 23,3% har benyttet eller anmodet om offentlig finansiering, 16,3% er blevet finansie-
ret gennem egen opsparing og 9,3%  har fået sin finansiering via private donationer.
Når det gælder finansiering viser undersøgelsen tydeligt at meget få virksomheder anvender venturekapital og venture gæld (2,3%), business angles (4,7%) og 
inkubatorer (4,7%).

Finansieringskilder og finansieringssuccesser
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For at få et mere detaljeret indblik i finansieringslandskabet er deltagerne i undersøgelsen blevet bedt om at beskrive, om den finansiering de har søgt i de sidste 
12 måneder har været vellykkede.
Hvis man bl.a. ser på de 44,2 %, der har fået indtægter via donationer fra fonde så har hele 32,6 % af disse kun fået dele af den finansiering, de har bedt om. 

Den mest vellykkede finansieringskilde for de deltagende virksomheder har været  fondsfinansiering, selvfinansiering via cashflow og offentlig finansiering.
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EU-funding

EU-funding er generelt ikke særligt anvendt blandt socialøkonomiske virksomheder i ESEMDK undersøgelsen.
Kun hver fjerde (25,9%) af de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen har nogensinde søgt om EU-funding. 

Blandt deltagerne, der har søgt EU-funding, er midler fra Den Europæiske Socialfond, EU programme for Employment and Social Innovation, Erasmus+ og Inter-
reg Europa programmerne de mest populære.
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60,9% af de socialøkonomiske virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen har aldrig søgt EU-funding. I den forbindelse angiver 52,2% at det er fordi det er 
for kompleks og tidskrævende at anvende. 21,7% har ikke været opmærksom på muligheden og 8,7% mener at succesraten for at få finansiering er for lille. 13% 
mener at medfinansieringssatsen er for høj. Det er en af de ting organisationer, der støtter socialøkonomiske virksomheder har påpeget over for EU-Kommissionen 
som et input i forbindelse med udformningen af EU´s Social Economy Action Plan, der blev lanceret i december 2021.
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På spørgsmålet om de vil søge EU-funding i fremtiden svarer 39,13% af de deltagende virksomheder at det vil de mens bare 21,74% svarer, at det vil de ikke. Lige-
ledes 39,13% er ikke sikre. Så overordnet er der en positiv indstilling til at søge EU-funding.

Ud af af de virksomheder, der har søgt nævner 30,4% som grund til at ansøge igen, at de betragter det som en vigtig indkomstkilde for virksomheden, men 17% 
ser det som en mulighed for at få adgang til internationale netværk og opnå synlighed.
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4 Innovation og vækst

For at løse de sociale og miljømæssige udfordringer, som vi står over for som samfund, er der behov for sociale innovationer, og for udviklingen af nye ideer, servi-
ces og forretningsmodeller. Socialøkonomiske virksomheder arbejder netop på at teste og udvikle sådanne innovative impact-modeller og at skabe nye løsninger 
på samfundsmæssige problemer. 

For at undersøge i hvor stor udstrækning de socialøkonomiske virksomheder er innovative er de blevet spurgt, om hvilke nye innovative tilgange de har haft i for-
bindelse med grundlæggelsen af deres virksomhed. 

Blandt besvarelserne siger 44,2% at de har været innovative i forhold til produkter og serviceydelser. 51,2% har været innovative i forhold til forretningsmodeller, 
mens 23,3% har været det i forhold til den måde, de har valgt at lede virksomheden og 23,3% har været innovative i deres udvikling af nye processer. 14% svarer 
at de har været innovative i forhold til teknologi. 
De socialøkonomiske virksomheders innovative potentiale er en af grundene til at EU-Kommissionen i deres nye handlingsplan Social Economy Action Plan (de-
cember 2021) ønsker at hjælpe organisationer i den europæiske socialøkonomi, ved at udnytte deres økonomiske og jobskabende potentiale, såvel som dens 
bidrag til et retfærdig og inklusiv vækst og de grønne og digitale omstillinger vi står overfor.
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4.1 Innovation og teknologi
Hvis man spørger mere specifikt, hvilke teknologier, der er relevante for deres forretningsmodel, er det overvejende platformsteknologier (23,3%), mobilapps 
(18,6%) og menneske-maskine interface (7%). 48,8% har svaret, at der ikke er nogen teknologier, der er vigtige for deres forretningsmodel. Dette kan forklare, 
hvorfor der ikke er så mange, der er innovative på det teknologiske område.  
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4.2 Skalering
I forhold til skalering af virksomheden udtrykker en stor del af de deltagende virksomheder, at de har til hensigt at skalere på forskellige områder. 72,1% ønsker 
således at udvikle nye produkter og serviceydelser. 48,8% har til hensigt at differentiere deres udbud og udbyde til nye kundegrupper, mens 48,8% har til hensigt 
at udvide produktsortimentet udvide til nye markeder. 44,4% procent har til hensigt at forøge niveauet af markedsføring og reklame. 34,9% vil rekruttere medar-
bejdere til nye stillinger.. 

Også her ses det lave fokus på teknologi, idet kun 18,6% ønsker at investere i ny IT, computere eller software i forbindelse med skalering af virksomheden.
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5 Ansatte og ledelse

5.1 Ansatte 
ESEMDK virksomhederne er generelt mindre virksomheder. 18,6% har lønnede ansatte, der svarer til  mindre end et årsværk, 37,2% har lønnede ansatte, der sva-
rer til mindre end 10 årsværk, mens 25% har lønnede ansatte svarende til 10-49 årsværk. 14% har mellem 50 249 ansatte, mens en enkelt virksomhed i besvarelsen 
har over 500 ansatte. 
Et årsværk er lig med 1924 timer 
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Personale nu og i fremtiden

Blandt de virksomheder der har deltaget i undersøgelsen forventer størstedelen at ansætte flere medarbejdere i fremtiden end de har i øjeblikket. 7% forventer at 
ansætte væsentlig flere, mens 55,8% forventer at ansætte flere. Kun 4,7% forventer en nedgang i antallet af ansatte.
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Frivillige

Blandt virksomheder i undersøgelse benytter kun få sig af frivillige. 58,1% af virksomhederne udgør de frivillige mindre end et årsværk. 18,6% har frivillige svaren-
de til 1-9 årsværk, 7% har frivillige svarende 10-49 årsværk. En enkelt virksomhed har frivillige svarende til mere end 500 årsværk. Det er værd at notere sig at 50 
frivillige årsværk svarer til 96.200 timer og 500 årsværk til 962.000 timer, hvilket er en betydeligt financial impact.
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Diversitet og inklusion

I forhold til kønsfordelingen i både arbejdsstyrke, bestyrelse og ledelse har de socialøkonomiske virksomheder en markant mere ligelig fordeling mellem mænd 
og kvinder end de traditionelle virksomheder. 
Blandt de deltagende socialøkonomiske virksomheder er den gennemsnitlige andel af kvinder i arbejdsstyrken 59%, i bestyrelsen er den på 44% og i ledelsestea-
met 60% og 53% blandt stifterne af organisationen.  

Undersøgelser fra Danmarks statistik peger på at andelen af kvinder i topledelse i private virksomheder er betydeligt lavere end i bestyrelserne og direktionen i de 
socialøkonomiske virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen. 

Generelt set sidder kvinder på 15% af de registrerede direktørposter i Danmark. Men der er også en tendens til, at der er flere kvinder i direktørstillinger i de 
mindre virksomheder. Dette skal ses i sammenhæng med, at der er mange små virksomheder i de brancher, hvor kvinderne udgør en høj andel af direktørerne (fx 
frisørsaloner og skønhedsklinikker).
Således fylder kvinderne relativt mest i ledelse for virksomheder med under 10 fuldtidsansatte, hvor de indtager 17 pct. af direktørstillingerne.
I de små virksomheder med mellem 10-49 fuldtidsansatte sidder kvinder på 10 pct. af direktørposterne, og i de mellemstore virksomheder med mellem 50-249 
fuldtidsansatte udgør kvindelige direktører 9 pct.
Kigger man på de helt store virksomheder med over 250 fuldtidsansatte, så udgør de kvindelige direktører 10 pct (Danmarks statistik 2021). 

I følge rapporten Kvindelige iværksættere 2022 fra Dansk erhverv er kun 27% af danske kvinder iværksættere. Andelen af kvindelige stiftere er altså næsten dob-
belt så høj for de socialøkonomiske virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen.
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Mange socialøkonomiske virksomheder er gode eksempler på virksomheder, der sætter værdier som inklusion, diversitet og deltagelse højt i deres daglige aktivi-
teter. 48,8% af de adspurgte virksomheder har mennesker med forskellige typer af handicap ansat. 67,4% har ansat mennesker med forskellig etnisk baggrund. 
Det er tydeligt at de socialøkonomiske virksomheder har en væsentlig større andel af handicappede i deres arbejdsstyrke end de traditionelle danske virksomhe-
der, selv de der gør en stor indsats. 
I Danmark er mennesker med handicap er i væsentligt mindre grad i beskæftigelse (55 pct.) end mennesker uden handicap (84 pct.) Handicap og beskæftigelse 
2020, VIVE 2021.
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Inddragelsen af ansatte i beslutningsprocesser udgør et væsentligt træk ved socialøkonomiske virksomheder og måden, hvorpå de ledes. Blandt besvarelserne 
siger 46,5% at de har en meget høj grad af involvering af de ansatte, mens 32,6% har en høj grad af involvering. Bare 4,7% har en meget lav grad af involvering af 
de ansatte i beslutningsprocesserne i organisationen. 

Når man spørger til involvering af de deltagende virksomheders målgrupper har langt de fleste en eller anden grad af involvering, dog ikke i sammen omfang 
som involveringen af de ansatte. 11,6% svarer, at de har en meget høj grad af involvering, 20,9% at de har en høj grad af involvering, mens 27,9% har en lav grad 
af involvering og 18.6% har en meget lav grad af involvering. 
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6 Barrierer og støttemekanismer

6.1 Barrierer

Adspurgt om hvilke barrierer de socialøkonomiske virksomheder står over for, svarer 62,8% af de deltagende virksomheder manglende forståelse for/bevidsthed 
om socialøkonomiske virksomheder i offentligheden/hos kunderne opleves som en barriere. Ud af disse svarer 27,9%, at det er en meget stor barriere. 

39,5% ser mangel på muligheder for at finansiere organisationen, når den først er startet, som en barriere og 39,5% ser mangel på støttende finanspolitiske ram-
mer, som en barriere ud af disse mener 9,3% at det er en væsentlig barriere. 
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6.2 Politisk opbakning
I forhold til den politiske opbakning som socialøkonomiske virksomheder har i Danmark bærer undersøgelsen præg af, at der de seneste mange år har været me-
get lidt national politisk fokus på de socialøkonomiske virksomheder samt lovgivning, der støtter op om feltet.  

Kun 18,6% af dem, der har besvaret undersøgelsen, mener, at der er god politisk støtte til socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Men hele 37% mener, at der 
lav politisk opbakning, mens 20,9% mener at der er meget lav politisk opbakning.
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6.3 Støtteorganisationer/initiativer i økosystemet for socialøkonomiske virksomheder

Blandt de deltagende virksomheder er 34,9% ikke med i nogle støtteorganisationer for socialøkonomiske virksomheder. De organisationer, som flest af de delta-
gende virksomheder er med i er Sociale Entreprenører Danmark (30,2%), Kooperationen (20,9%) og Selveje Danmark (18,6%). 
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Formål, konceptualisering, metode ift. ESEM rapporter

Formål

Konceptualisering

Formålet med den europæiske og de nationale European Social Enterprise Monitor rapporter er at imødegå den mangel på data, der er omkring so-
cialt iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder i Danmark og Europa. 

Resultaterne skal bruges til at:

Øge opmærksomheden på og forståelsen for socialøkonomiske virksomheder og deres økosystem hos beslutningstagere i politik, det private 
erhvervsliv, den offentlige sektor og civilsamfundet.

Demonstrere det store potentiale, som socialøkonomiske virksomheder har for at medvirke til at nå FNs Verdensmål (SDG’erne) og medvirke til 
at finde nye og bedre veje, når vi genopbygger samfundet efter Coronakrisen (build back better).

Drive evidensbaseret politikudvikling og understøtte forskellige aktørers bæredygtige tiltag og handlinger, der kan hjælpe socialøkonomiske 
virksomheder med at nå deres fulde potentiale i forhold til at skabe positiv impact.

ESEMDK undersøgelse er en del af European Social Enterprise Monitor (ESEM), en paneuropæisk undersøgelse af socialøkonomiske virksomheder 
og økosystemet for socialøkonomiske virksomheder i Europa. ESEM-projektet ledes af Euclid Network (European Social Enterprise Network), er fælles 
initieret og ledet i samarbejde med SEND (Social Enterprise Network Germany) og støttet af Europa-Kommissionen, ImpactCity, SAP og Bertelsmann 
Stiftung.

Rapporten er baseret på et spørgeskema, der er udviklet og forbedret på basis af spørgeskemaer, der er brugt af SEND, Social Enterprise UK og Social 
Enterprise NL til deres nationale Monitor rapporter gennem de sidste 14 år. Den europæiske og de nationale European Social Enterprise Monitor rap-
porter tager højde for og supplerer eksisterende forskningsresultater, som også giver vigtig indsigt i økosystemet for socialøkonomiske virksomheder i 
Danmark og Europa. 

Styrken i det nye og tilpassede spørgeskema er, at det gør det muligt at have et europæisk datasæt, der giver mulighed at sammenligne og bench-
marke nationale data for socialøkonomiske virksomheder på tværs af flere europæiske lande. I det sidste år er der ved hjælp af undersøgelsesskemaet 
indsamlet data på samme tid i 21 lande: Kroatien, Danmark, Tyskland, Estland, Portugal, Sverige, Spanien og Storbritannien, Østrig, Bulgarien, Frankrig, 
Ungarn, Irland, Italien, Letland, Polen, Serbien, Slovenien, Schweiz, Holland, Tyrkiet. Dette danner grundlag for 21 nationale rapporter samt en kompa-
rativ europæisk publikation, ESEM rapporten.

1

2

3
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Metode
Spørgeundersøgelsen bag den danske European Social Enterprise Monitor rapport 2021-2022 blev gennemført via den digitale survey portal Qualtri-
cs mellem d. 28. september 2021 og 31. januar 2022.

Undersøgelsen blev lanceret under det digitale udgave af den internationale konference Social Enterprise World Forum (SEWF) 2021 og promoveret 
gennem pressemeddelelser, blogindlæg, direkte mails, webinar-sessioner ved andre internationale events og konferencer og via en kampagne på 
sociale medier.

Her ud over har 21 partnere i ESEM konsortiet herunder landepartnere, socialøkonomiske virksomheder og forskningspartnere modtaget link til under-
søgelsen og er opfordret til at videreformidle det. Yderligere er mere end 100 forskellige aktører blevet bedt om at promovere undersøgelsen direkte 
til stiftere, ledere og medarbejdere fra socialøkonomiske virksomheder. De har bl.a. formidlet linket til det online spørgeskemaet i deres marketing, 
nyhedsbrev og sociale medier kanaler.

I alt 46 danske socialøkonomiske virksomheder har startet på spørgeundersøgelsen. 

For både den danske og den europæiske undersøgelser gælder, at alle der har gennemført mindre end 80% af undersøgelsen er sorteret fra i rensnin-
gen af dataene. Ligeledes er deltagere, der har svaret at de vægter økonomiske/finansielle hensyn højere end sociale i deres strategiske beslutninger 
sorteret fra. Yderligere er virksomheder, der har svaret på undersøgelsen mere end en gang sorteret fra. Dette er identificeret via IP nummer og email 
adresse.
3 virksomheder er i den danske undersøgelse sorteret fra, fordi de allerede havde besvaret undersøgelsen en gang.
For at sikre sammenligneligheden af data fra de respektive lande i ESEM projektet, der er fulgt fælles kriterier for rensning af data, og en detaljeret 
guide og procedure for rensning og behandling af data har været fulgt. Dette har gjort det muligt at dokumentere, hvert skridt i datarensningsproces-
sen, beslutninger om, hvordan data skulle renses, typer af redigering, og hvem der har været involveret. Der har været mindst to personer involveret i 
behandlingen af hvert datasæt for at sikre præcision og konsistens i hele datasættet. 

For de besvarelser, der er taget med i undersøgelsen, og som mangler information ved enkelte spørgsmål er dette erstattet af “Intet svar”, og ved de 
besvarelser hvor der er angivet en tekstbesvarelse på et spørgsmål er svaret overført til kategorien “Andet”.
 
Helt overordnet ønsker den danske rapport ikke at foregive at være en fuldt dækkende undersøgelse af socialøkonomiske virksomheder i Danmark, og 
i lyset af at antallet af socialøkonomiske virksomheder i Danmark ikke er fuldstændigt kendt, kan rapporten med 43 deltagere heller ikke ikke hævde at 
være repræsentativ. 

Ikke desto mindre medtager denne rapport væsentlig flere data og detaljer om socialøkonomiske virksomheder end tidligere rapporter og kan ses 
som et første skridt mod at opbygge et bedre overblik over og forståelse af det socialøkonomiske felt i Danmark og den impact, som de socialøkon-
omiske virksomheder arbejder for. Rapporten indeholder mere specifikke data også i forhold til indtjening, ansatte og innovationskraft end tidligere 
rapporter. 
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Aktører i det danske felt for socialøkonomiske 
virksomheder

& Foldschack Advokatpartnerselskab 
https://www.foldschack.d 
Advokatfirmaet løser opgaver for en række virksomheder og institutio-
ner, som tænker lidt anderledes, og har hjulpet og arbejder med en lang 
række danske socialøkonomiske virksomheder.
Advokatfirmaet er også repræsenteret i flere bestyrelser for socialøkon-
omiske virksomheder.

Akademiet for social innovation
https://www.akademietforsocialinnovation.dk
Akademiet for social innovation er en platform for samarbejde som øns-
ker at bidrage til løsninger på samfundsproblemer i samarbejder på tværs 
af civilsamfundet, erhvervslivet og den offentlige sektor.

Cabi
https://www.cabiweb.dk/temaer/socialt-ansvar-og-csr/socialoekonomi 
Cabi er et landsdækkende non-profit netværks- videns- og konsulenthus, 
som arbejder målrettet for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor men-
nesker og virksomheder lykkes. Cabi har ekspertviden inden for fleksjo-
bområdet, rehabilitering og ressourceforløb og har på sin hjemmeside et 
specielt tema om socialøkonomiske virksomheder.

CBS Center for Civilsamfundsstudier (CfC)
https://civilsamfundet.org
CfC arbejder for at skabe originale bidrag til de sparsomme danske 
civilsamfundsstudier. Centrets analyser sætter i særlig grad fokus på 
socialøkonomisk virksomhed, interessevaretagelse samt ledelsesmæssige 
udfordringer for selvejende organisationer.

Center for Socialt Entreprenørskab på RUC (CSE)
https://typo3.ruc.dk/nc/forskning/forskningscentre/cse
Centret er væksthus for kompetenceudvikling for aktører især i den tredje 
sektors frivillige organisationer, selvejende institutioner og NGOer, der er 
engagerede i sociale innovations-processer målrettet integration af socialt 
udsatte grupper. Centret står for både en masteruddannelse og en kandi-
datuddannelse i socialt entreprenørskab

Copenhagen Dome
https://copenhagendome.dk
Copenhagen Dome ligger i Taastrup, og hjælper gennem vidensdeling, 
debatskabende event og konferencer samt konsulentarbejde, udsatte men-
nesker med at blive selvforsørgende.

Den Sociale Investeringsfond
https://dsi.dk
Den Sociale Investeringsfond udvikler og udbreder sociale investering-
sprogrammer på de danske velfærdsområder. Fonden samarbejder med 
offentlige aktører, civilsamfundsaktører, fonde, leverandører og investorer 
om at løse konkrete velfærdsudfordringer.

Den Sociale Kapitalfond
https://densocialekapitalfond.dk
Den Sociale Kapitalfond i København, tilbyder forskellige muligheder for 
socialt ansvarlige virksomheder. Dette kan være direkte investeringer, inve-
stering i social effekt eller et socialt accelerator program.

DISIE
https://disie.dk/da
DISIE understøtter og skalerer bæredygtige iværksættere og deres forret-
ningsmodeller ved at udvikle og levere online og offline værktøjer, handlin-
gsorienteret viden og netværk på tværs af Danmark. DISIE har afdelinger 
med kontorpladser i København og Aarhus.



58

Fonden for Entreprenørskab
https://www.ffe-ye.dk
Fonden for Entreprenørskab er det centrale nationale videncenter og om-
drejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle 
uddannelsesniveauer. I forhold til socialt entreprenørskab udgiver fonden 
bl.a. undervisningsmateriale og står for Social Enterprise 360 programmet

Greencubator
https://greencubator.dk
Greencubator er placeret på Nørrebro, hvor man kan leje sig ind på et ar-
bejdsområde på enten flex- eller fuldtid og bruge deres faciliteter. Yderme-
re kan man bruge deres netværk og deltage i deres arrangementer.

Konsulenthuset for Socialøkonomi
https://husetforsocialokonomi.dk
Konsulenthuset for Socialøkonomi er et formålsdrevet konsulenthus, som 
ønsker at tage et aktivt ansvar, der medvirker til at: “styrke og udvikle feltet 
for socialøkonomiske og socialt ansvarlige virksomheder samt produkter og 
services fra disse – og derigennem fremme en bæredygtig udvikling.

Kooperationen
https://kooperationen.dk
Kooperationen er beliggende i København, og er interesseforening for 
de kooperative og socialøkonomiske virksomheder og foreninger. Som 
medlem får man adgang til juridisk rådgivning, netværk og interessevareta-
gelse.

Ligeværd
www.ligevaerd.dk
Ligeværd er et fællesskab bestående af 3 organisationer, der på hver deres 
måde, arbejder for at skabe bedre uddannelses-, beskæftigelses-, bolig- og 
sociale vilkår for mennesker med særlige behov. Ligeværd har socialøkon-
omiske virksomheder som medlemmer og formidler viden om socialøkon-
omisk virksomhed via deres hjemmeside.

Merkur Bank
https://merkur.dk
Merkur Bank finansierer bæredygtige og socialt ansvarlige virksomheder og 
institutioner.

Rummelig Genstart
https://www.rummeliggenstart.dk
Rummelig Genstart er et projekt, der drives af Projekter imidt, som er ejet af 
FH-sektionerne i Region Midtjylland. Rummelig Genstart projektet har fem 
hovedaktiviteter, der blandt andet rummer inklusionsforløb for borgere fra 
kanten af arbejdsmarkedet og virksomheds- og offentlig-privat-samarbejder 
om rummelige socialøkonomiske arbejdspladser.

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål
https://erhvervsstyrelsen.dk/raadet-samfundsansvar-og-verdensmaal
Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål skal sætte fokus på de mulighe-
der verdensmålene rummer for danske virksomheder og medvirke til at de 
bliver førende inden for ansvarlig, social og bæredygtig virksomhedsdrift. 
Rådet blev oprettet i 2016 for at erstatte Rådet for Samfundsansvar og Rådet 
for Socialøkonomiske Virksomheder. Formand for rådet er Torkild Sonne fra 
den socialøkonomiske virksomhed Specialisterne.

Rådet for Sociale Investeringer (Aarhus)
https://www.aarhus.dk/nyt/borgmesterens-afdeling/2020/april/aarhus-kom-
mune-opretter-eksternt-raad-for-sociale-investeringer
Rådet for Sociale Investeringer skal have en opsøgende og initierende rolle 
i forhold til de indsatser, som den sociale investeringsfond sætter i gang og 
på den måde kigge med nye øjne på de eksisterende og kendte velfærds-
udfordringer.

Sager Der Samler
http://sagerdersamler.dk
Sager Der Samler er aarhusiansk baseret forening, der arbejder for at et 
miljø for samfundsinnovation og for at bidrage til viden om aktivt medbor-
gerskab – både lokalt og i en større sammenhæng. Organisationen hjælper 
iværksættere med at realisere deres sociale iværksætteri.
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Selveje Danmark
https://www.selveje.dk
Selveje Danmark er placeret i København, og varetager interesser for 
selvejede på velfærdsområdet. I gennem konferencer, årsdage, kurser og 
netværk inddrager de medlemmer for udvikle på området. Man kan også få 
juridisk, organisatorisk og politisk rådgivning.

Sociale Entreprenører i Danmark
https://socialeentreprenorer.dk 
Sociale Entreprenører i Danmark (SED) er en landsdækkende forening for 
alle med interesse for socialt iværksætteri. SED arbejder for at fremme so-
cialt iværksætteri og støtte sociale iværksættere gennem nyhedsformidling, 
afholdelse af arrangementer og deltagelse i nationale og internationale 
projekter.

Socialt Udviklingscenter
https://www.sus.dk
Socialt Udviklingscenter er beliggende i København, og tilbyder konsulen-
tservices i forbindelse med social innovation. Dette fx være ide- og meto-
deudvikling, analyser, evaluering og rådgivning.

Socialøkonomi Nordjylland
http://www.socialoekonominordjylland.dk
Socialøkonomi Nordjylland støtte socialøkonomiske iværksættere ved, at 
have en platform for vidensdeling, giver råd og vejledning samt afholder 
netværksmøder.
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