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Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og 
jobcentrene. 
 
Indledning 
I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning på området, og 
samtidig indkredse den del af de socialøkonomiske virksomheder som er i fokus i denne undersøgelse. 
Når Aarhus kommune har valgt at kalde sin strategi for området en ”strategi- og handlingsplan for 
fremme af socialøkonomiske iværksættere”  giver dette referencer både til begrebet om socialt 
entreprenørskab/iværksætteri, og begreberne socialøkonomi og socialøkonomiske virksomheder.  Denne 
flertydighed er et godt billede på den kompleksitet som karakteriserer området både i et internationalt 
og et dansk perspektiv. Området er således præget af at der er en række forskellige politiske-, 
forskningsmæssige- og aktørinteresser og forståelser som i nogle sammenhænge er sammenfaldende; 
men på andre områder kan ses som divergerende.  
 
Socialøkonomi i Europa 
Når der på EU niveau tales om den sociale økonomiske sektor, ses denne som rammen om en række 
forskellige virksomhedsformer som har det til fælles, at de adskiller sig fra markedsøkonomien ved at 
deres primære formål ikke er at skabe profit; men at opfylde nogle sociale og samfundsmæssige behov og 
samtidig udvise ansvarlighed (accountability) over for interessenterne.1   EU kommissionen skønner at 
socialøkonomien i Europa udgør 10% af alle virksomheder og står for 6% af beskæftigelsen. Det hører 
med til billedet, at de kooperative virksomheder og non-profit organisationer (herunder banker, 
forsikringsselskaber, detailhandel og selvejende institutioner samt frivillige organisationer) udgør en 
væsentlig del af virksomhederne. 2  
Der er altså på EU niveau en forståelse af den socialøkonomiske sektor som rummer både de kooperative 
virksomheder, selvejende institutioner, frivillige foreninger og det vi i Danmark forstår som de 
socialøkonomiske virksomheder, som har et eksplicit socialt formål. 
De fælles karakteristika der peges på er: 

- At virksomhederne ikke primært har et økonomisk formål  

- At virksomhederne opfylder et samfundsmæssigt behov 

- At de udviser ansvarlighed over for interessenterne  

 
GEM undersøgelse af socialt entreprenørskab i Danmark 
Den seneste undersøgelse af socialt entreprenørskab/iværksætteri som er gennemført i Danmark er det 
delstudie af socialt entreprenørskab som var en del GEM undersøgelsen i 2009. GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor) er en verdensomspændende undersøgelse af entreprenørskab som har 
løbende studier af entreprenørskab i 70 – 100 lande, og som sammenligner og peger på muligheder og 
barrierer i landene. 
I den danske GEM undersøgelse af socialt entreprenørskab er 4000 personer blevet spurgt til deres 
involvering i socialt entreprenørskab. Socialt entreprenørskab defineres i spørgsmålene som: start af, 
ledelse af, eller deltagelse i aktiviteter, organisationer eller initiativer som har et særligt socialt, 
miljømæssigt eller lokalsamfundsmæssigt formål .3  I spørgsmålet specificeres det at: ”Det kunne for 

                                                 
1
 Hulgård, Lars og Andersen, Linda: Socialt Entreprenørskab i Danmark – status 2009, CSE Publications 

2
 Når det er interessant i denne sammenhæng at nævne socialøkonomien i EU er det også fordi der i EU’s Social 

Fond i 2014 – 17 er fokus på socialøkonomi og fremme af beskæftigelsesindsatsen i de socialøkonomiske 
virksomheder samt kapacitetsopbygning i lokalsamfundsorganiseringer.   
3
 Schøtt, Thomas: Social and Commercial Entrepreneurship in Denmark 2009, SDU Danmark 2009  
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eksempel være at yde service til særligt udsatte mennesker, at bruge økonomisk overskud til sociale 
formål, eller at organisere lokale aktiviteter, selvhjælpsgrupper, eller lignende”4 
Undersøgelsens resultater viser at 32%, som må siges at være en relativt stor andel af den voksne danske 
befolkning, svarer at de i en eller anden form er er involveret i socialt entreprenørskab i den brede 
definition som er angivet oven for. Heraf 16% som deltagere eller medarbejdere, 10% som ledere og 6% 
som startere.  
Andre resultater i undersøgelsen er at de, som er involveret i socialt entreprenørskab overvejende (79%) 
er det som en frivillig indsats ved siden af deres normale arbejde. Det er primært medarbejdere eller 
deltagere som er frivillige, mens en større andel af startere og ledere har det sociale entreprenørskab 
som en del af eller hele deres normale beskæftigelse.  
Der spørges også til andelen af frivilligt arbejde i de foretagener som svarpersonerne er tilknyttet, her er 
andelen af foretagener hvor alle er frivillige i Danmark på 66% Det er en betydeligt højere andel end f.eks. 
England hvor andelen af frivillige er 49%. 
I undersøgelsen spørges også til det økonomiske grundlag, dvs. hvor stor en del af indtægterne som 
kommer fra salg af produkter eller betaling for service. Her viser svarene at den gennemsnitlige andel af 
salg og betaling for alle foretagener udgør 28% af indtægterne.   
Endelig kan det være interessant at se på motiverne til det sociale entreprenørskab, som de fremgår af 
undersøgelsen.  Her konkluderer undersøgelsen at de involverede primært er motiverede af at være med 
til at løse et socialt-, miljømæssigt- eller lokalsamfundsproblem, at det giver en professionel 
tilfredsstillelse og at de er med til at skabe noget nyt. Økonomisk udbytte optræder i meget mindre grad 
som en motiverende faktor.   
 
Samlet kan det konkluderes at når vi ser på feltet for socialt entreprenørskab/iværksætteri er der et stort 
potentiale, forstået på den måde, at en relativt stor andel af den voksne befolkning på en eller anden 
måde er involveret i foretagener (virksomheder, foreninger, organisationer) som har som formål at 
imødekomme sociale-, miljømæssige- eller lokalsamfundsbehov.  
Sektoren er præget af en høj grad af frivillighed; men der er også en relativt stor del af startere og ledere 
for hvem det sociale entreprenørskab er en del eller hele deres job. De sociale foretagener financieres 
delvis ved salg og betaling; men den største del af indtægterne må antages at stamme fra offentlige 
tilskud og donationer af forskellig art. 
 
Socialt Entreprenørskab 
Som det fremgår af ovenstående arbejdes der i GEM undersøgelsen med en relativt bred definition af 
socialt entreprenørskab. Ser vi på den danske forskning på området er den forståelse af fænomenet som 
bringes i spil af forskerne på Center for Socialt Entreprenørskab på RUC en forståelse som rummer de tre 
faktorer. Social værdi, innovation og økonomisk aktivitet: ”socialt entreprenørskab er skabelsen af social 
værdi via innovationer, der ofte indebærer en økonomisk aktivitet” 5 Forskerne påpeger at det sociale 
entreprenørskab i denne forståelse ikke udelukkende kan ses som et initiativ som resulterer i dannelsen 
af en socialøkonomisk virksomhed. Der kan også være tale om socialt entreprenørskab inden for en 
eksisterende organisation, det såkaldte intraprenørskab.  
I forhold til denne forståelse tolker vi Aarhus Kommunes anvendelse af betegnelsen Socialøkonomiske 
iværksættere som en betegnelse der i højere grad har fokus på den del af det sociale entreprenørskab 
som kan resultere i dannelsen af en socialøkonomisk virksomhed.   
 

                                                 
4
 Andersen, Linda Lundgaard, Bager, Torben og Hulgård, Lars: Socialt Entreprenørskab, Syddansk Universitetsforlag 

2009 
5
 Hulgård, Lars og Andersen, Linda: Socialt Entreprenørskab i Danmark – status 2009, CSE Publications 
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EMES forskningsnetværkets definition af en ’social enterprise’ – socialøkonomisk virksomhed6 
Det europæiske forskernetværk EMES7 har gennem de seneste årtier arbejdet med at undersøge den 
social økonomiske sektor i Europa, herunder socialøkonomiske virksomheder og socialt entreprenørskab.  
EMES forskerne når på baggrund af en stor kvalitativ undersøgelse af socialøkonomiske virksomheder i 
Europa frem til at en karakteristik af en ’idealtypisk’ social enterprise, og peger på en række karakteristika 
som skal være til stede. 8 
For det første er der de økonomiske kriterier, som indebærer at der er et salg af produkter eller services, 
at der er en økonomisk risiko (det er ikke en offentlig institution), og at der er ansatte som har en 
lønindkomst. 
For det andet de sociale kriterier, som indebærer at virksomheden har et mål om at virke til gavn for 
lokalsamfundet (community), at virksomheden er iværksat af borgerne, og at beslutninger ikke tages på 
baggrund af økonomisk ejerskab.  
For det tredje de demokratiske/styringsmæssige kriterier, som indebærer at virksomheden har en høj 
grad af autonomi, altså ikke er styret af det offentlige eller f.eks. en privat profitorienteret virksomhed.  
At der er en eller anden form for medindflydelse eller inddragelse i forhold til de mennesker som er 
involveret. 
 
Center for Socialøkonomi’s definition 
Med afsæt i forskningen inden for området har interesseorganisationen Center for Socialøkonomi 
udarbejdet et sæt af kriterier for en socialøkonomisk virksomhed: 

 Har et socialt, sundheds- og eller miljømæssigt formål 
 Har et salg af ydelser og / eller produkter 
 Geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet 
 Er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor 
 … har et CVR-nr. 

Herudover peger Center for Socialøkonomi på yderligere tre karakteristika: 

  Innovation herunder nye produkter, ydelser eller nye måder at involvere 
samarbejdspartnere 

 Brugerinvolvering og lokal forankring 
 Partnerskaber på tværs af sektorer9 

Delkonklusion 

Der er når vi ser på begreberne socialøkonomi, socialt entreprenørskab og socialøkonomiske 
virksomheder en række fælles træk:  

- mange forskellige organisationsformer, kooperativer, virksomheder, selvejende institutioner, 
frivillige foreninger, sociale projekter,  m.fl. 

                                                 
6
 Den korrekte oversættelse af den internationalt anvendte betegnelse Social Enterprise, ville være Social 

virksomhed, i Danmark har betegnelsen Socialøkonomisk virksomhed imidlertid vundet så stor udbredelse, at vi i 
dette projekt har valgt ar bruge denne betegnelse.  
7
  www.emes.net 

8
 Hulgård, Lars (2011) Social economy and social enterprise: an emerging alternative to mainstream market 

economy?, China Journal of Social Work, November 2011  
9
 Socialøkonomi, Center for socialøkonomi http://www.socialokonomi.dk/node/18 

http://www.socialokonomi.dk/node/18
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- det sociale eller bredere samfundsmæssige formål,  
- en økonomisk aktivitet som ikke er profitorienteret,  
- en eller anden form for medinddragelse eller ansvarlighed i forhold til interessenterne. 

En kortlægning af de sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder i Aarhus vil således 
afhængigt af hvor snævert man definerer sektoren rumme et stort antal forskellige foretagener fra 
frivillige foreninger over kooperative virksomheder til selvejende institutioner10 og sociale projekter. 

En sådan kortlægning kunne være meget interessant og ville sandsynligvis, også set i lyset af GEM 
undersøgelsens resultater, blotlægge et broget og mangfoldigt billede præget at stor foretagsomhed og 
engagement. En sådan undersøgelse ligger naturligvis uden for dette projekts mulighedsbetingelser. Men 
det er vigtigt for os inden vi foretager en afgrænsning af vores undersøgelsesfelt at redegøre for de 
eksisterende definitioner og forståelser af feltet, og hermed også pege på de potentialer som sektoren 
rummer ud over, at den kan medvirke til at fremme beskæftigelsesmulighederne for udsatte grupper af 
borgere.  

Hermed er vi nået til det som er i fokus for denne undersøgelse, nemlig at forsøge at kortlægge de 
socialøkonomiske virksomheder som har arbejdsmarkedsintegration som et af virksomhedens formål. 

Socialøkonomiske virksomheder og arbejdsmarkedsintegration 

En særlig gruppe af socialøkonomiske virksomheder er de virksomheder som har 
arbejdsmarkedsmarkedsintegration som et af virksomhedens formål. I det såkaldte PERSE11 
forskningsprojekt blev der foretaget kvalitative studier af WISE (Work Integration Social Enterprise) i 12 
europæiske lande. I Danmark indgik 13 virksomheder i undersøgelsen12.  
 
Blandt undersøgelsens resultater kan fremhæves, at i Danmark er denne gruppe af socialøkonomiske 
virksomheder afhængige af deres relation til den offentlige sektor, mere end 50% af ressourcerne 
kommer via samarbejdet med det offentlige, og en mindre del fra salg af produkter, der er således tale 
om et mix af ressourcer.  
Virksomhederne har en flere formål (multiple-goal), arbejdsmarkedsintegration er det primære formål; 
men også f.eks. at skabe kulturelle aktiviteter, og øge kvaliteten af hverdagslivet.  
Betydningen af netværk og social kapital fremhæves som en vigtig faktor i forhold til virksomhedernes 
mulighed for at overleve på længere sigt. Netværkene manifesterer sig f.eks. i  bredden af 
sammensætningen af bestyrelserne.  
 
Endelig understreges betydningen af virksomhedernes evne til at skabe muligheder for medinddragelse 
og medbestemmelse for de borgere som virksomhedernes indsats retter sig imod. Det er bl.a på dette 
område virksomhederne adskiller sig fra almindelige private virksomheder; og det er dette fokus på 
medborgerskab som kan være med til at gøre de socialøkonomiske virksomheder til forum for vellykket 
arbejdsmarkedsintegration af udsatte borgere. 

                                                 
10

 De selvejende daginstitutioner i Aarhus definerer således sig selv som non-profit organisationer som påtager sig 
et socialt ansvar i lokalområdet, og som er styret af brugerne. http://www.daginstitutioner-aarhus.dk/ 
11

 Defourny Jacques og Nyssens, Marthe (2006): Defining social enterprise in Nyssens, Marthe (ed) : Social 
Enterprise, Routledge 2006 
12

 Hulgård, Lars og Bisballe, Thomas (2004): Work Integration Social Enterprises in Denmark 
http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/PERSE/PERSE_WP_04-08_DK.pdf 
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Aarhus Kommunes forståelse af hvad der kendetegner en socialøkonomisk virksomhed, som det er 
formuleret i strategien for området  adskiller sig ikke fra de forståelser som er refereret ovenfor.13 
 
Undersøgelsen af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus og samarbejdet med jobcentrene 
 
Denne undersøgelse af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus som har arbejdsmarkedsintegration som 
et af virksomhedens formål vil med afsæt i den eksisterende forskning på området som der er redegjort 
for i det ovenstående have fokus på: 
 

- Virksomhedernes formål  og forståelse af hvad det vil sige at være en socialøkonomisk 
virksomhed 

 
- Virksomhedernes økonomiske forhold og ansatte i henholdsvis ordinær og støttet beskæftigelse 

 
- Virksomhedernes demokratiske struktur; netværk, styring og medinddragelse 

 
- Virksomhedernes opfattelse af potentialer og barrierer i samarbejdet med jobcentrene 

 
I undersøgelsen af jobcentrene er vi interesserede i 
 

- Hvordan fungerer samarbejdet med de socialøkonomiske virksomheder 
 

- Hvilken rolle spiller virksomhedernes faglige ressourcer 
 

- Hvad karakteriserer særligt de socialøkonomiske virksomheder, styrker? 
 

- Evt. forslag til nye samarbejdsformer og fora   
 
 
 
 
 
Maja Juul-Olsen 
Elof Nellemann Nielsen og 
Esben Hulgård 

 

                                                 
13

 Aarhus Kommune, Beskæftigelsesforvaltningen 2012: Strategi- og handlingsplan for fremme af social-økonomiske 
iværksættere og virksomheder i Aarhus 


