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Hvad er en socialøkonomisk 
virksomhed? 



Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? 

 Skal socialøkonomiske virksomheder defineres ud fra hvad 
de producerer? 

 Skal socialøkonomiske virksomheder defineres ud fra 
branche? 

 Skal socialøkonomiske virksomheder defineres ud fra den 
kontekst de befinder sig i? 

 Skal socialøkonomiske virksomheder defineres ud fra 
antallet af udsatte ansatte? 

 Skal socialøkonomiske virksomheder defineres ud fra et 
forskningsmæssigt perspektiv? 

 Skal socialøkonomiske virksomheder defineres ud fra den 
måde økonomien omsættes på i virksomheden? 

 Etc….. Etc…. 
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Definition 

 

 

 

 

Socialt entreprenørskab er skabelsen af 
social værdi via innovationer, der ofte 
indebærer en økonomisk aktivitet.  

(forskernetværket EMES) 
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Udfordring 1 
 

 

 

 ”Socialøkonomisk virksomhed” 
er ikke en beskyttet titel. 



Udfordring 2 

 

 

Myten om socialøkonomiske 
virksomheder som 
konkurrenceforvridende. 
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Udfordring 3: 

 

 

Der findes ingen fælles 
definition på hvad social værdi 
er. 

University College Syddanmark, 23. april 2013  



University College Syddanmark, 23. april 2013  

 
(Ellis, Tania (2006): De nye pionerer, Jyllandspostens Forlag) 

Den sociale entreprenør Business entreprenøren 

Organisationen bygger på en social mission (hjælpe andre) Organisationen bygger på en økonomisk mission (tjene penge) 

Dækker sociale behov/samfundsbehov Dækker økonomiske behov/kommercielle behov 

Skaber menneskelig velfærd Skaber økonomisk velfærd 

Socialt-dreven, næstekærlig dimension, sans for retfærdighed Profit-dreven, kommerciel dimension, sans for forretning 

Profit ses som et middel til at indfri det sociale mål. Skal sikre 

økonomisk selvstændighed 

Profit betragtes som et mål i sig selv. Skal sikre ejerens 

økonomiske velfærd 

Vækstkriterier: bæredygtig vækst Vækstkriterier: Vækst for vækstens skyld 

Værdi måles gennem social effekt, ”Social return on 

investment” 

Værdi måles gennem økonomisk indtjening, ”Finansiel return on 

investment” 

Hele eller dele af profit geninvesteres i organisationen eller i nye 

sociale projekter 

Profit går til ejeren/aktionærer 

Markedsmuligheder benyttes til at imødekomme sociale behov Markedsmuligheder benyttes til at imødekomme kommercielle 

behov 



 

 

 

 

 

Kontekst 
Hvad taler vi om? 
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Sociale entreprenører i et krydsfelt 

Props & Pearls 

Allehånde køkken 

Specialisterne 

Proremus 

Dugnad 

 

Muhabet 

PureGreen 
 

           Grøn Koncert 
 

       Roskilde Festival 

                Natteravnene 

 

Ældresagen 

 

    Kræftens Bekæmpelse 

 

Individuelt  

Socialt fokus 
Kollektivt 

Socialt fokus 

Forretning 

Fundraising 

Sociale 

forretningsfolk 

Entreprenante 

socialarbejdere 
Professionelle 

Folkeorganisationer 

Forretningsorienterede 

aktivister 

(Mandag Morgen, Velfærdens iværksættere, en dansk strategi for socialt iværksætteri, s. 19) 



Kontekst 

 

 
 Hvordan ser de forretningsorienterede 

socialøkonomiske virksomheder sig selv? 
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Marked 

Stat 

SE 

Civilsamfund 

Off. organisationer 

Social innovation 

Social politik 

Arb.markeds politik 

Bypolitik 

Satspuljen 

Kvarterløft 

EU og Europarådet 

 

Civilsamfundet 

Frivillige foreninger 

NGO´er 

Tredje sektor 

Socialøkonomi 

Kooperativer 

Fortaler virksomhed 

 

Private virksomheder 

Triple bottom line 

CSR/CSI 

Sponsorater 

Partnerskaber 

Donationer 

Som løftestang til nye 

velfærdsløsninger: 

Service 

Lokalsamfund 

Socialt sårbare og udsatte 

Forebyggelse og sundhed 

 

 

 

 

 

Hulgård, Lars (2009),  Social entreprenørskab i Danmark – Status 2009  
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Trevektormodellen 

   

  Jeg ser trevektormodellen som den traditionelle 
optik at se og forstå samfundet på. ”SE” bliver i 
denne model et miks af alle tre sektorer. Jeg 
synes modellen er god til at beskrive, placere 
og forstå ”SE” som værende hybride 
organisationer uden at kompromittere den 
traditionelle trevektormodel af samfundet.  
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SE som et selvstændigt fænomen 

   

  

  Jeg ser ”SE” som et nyt og globalt fænomen 
som forskningen og eksperter prøver at forstå 
og beskrive gennem traditionelle måder at 
forstå det sociale arbejde på, derfor vil jeg 
prøve at argumentere for ”SE” som et 
selvstændigt fænomen, i en socialt arbejde 
kontekst. á priori.  
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Firevektormodellen 

Stat Marked 

SE Civilsamfund 

1 2 

1 

3 3 

4 

2 

2 

     

3 

1 

     

3 

1: 
SE + stat 
SE + marked 
SE + civilsamfund 
2: 
Stat + marked 
Stat + civilsamfund 
Marked + civilsamfund 
3: 
SE + stat + marked 
SE + stat + civilsamfund 
SE + marked + civilsamfund 
Stat + marked + civilsamfund 
4: 
SE + stat + marked + civilsamfund 
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Satelitinteraktion vektormodellen 

Marked 

Stat 

Civilsamfund 

SØ 

SØ 

SØ SØ 
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Amøbefleksible vektormodellen 

Stat 

Civilsam

fund 
Marked 

SØ SØ 

SØ 

SØ 



Niche vektormodellen 
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Stat 

Civilsam-fund Marked 

Sprækker i 
velfærdssamfundet 



 

 

ROI kontra SROI 
(Return on investment kontra Social return on investment) 
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 Socialøkonomiske virksomheder 
handler om at tage ansvar for 
det samfund vi lever i samt 
ansvar for kommende 
generationer ellers bliver 
samfundet og det sociale 
arbejde isomorfisk. 

   (Bent Würsching, 2010, arbejdspaper) 


