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RESUMÉ 
 
Silkeborg kommune har i november 2015 vedtaget en ”Strategi for etablering af socialøkonomiske 

virksomheder i Silkeborg 2015-2020 - vejen �l mere rummelighed, livskvalitet og vækst” (Silkeborg, 2015).   

Målsætningen i strategien er at etablere 150 arbejdspladser �l borgere med andre problemer end ledighed 

i socialøkonomiske virksomheder inden 2020. 

Forskningsprogrammet Socialt Entreprenørskab i VIA UC’s Forskningscenter Samfund og Socialt Arbejde 

iværksa�e i 2016 en undersøgelse som følger den socialøkonomiske indsats i Silkeborg Kommune. 

Fokus for undersøgelsen har været at få viden om, hvilken betydning det har for borgerne, at de får 

�lknytning �l arbejdsmarkedet gennem ansæ�else i en socialøkonomisk virksomhed.  

Gennem spørgeskemaundersøgelse og interviews er der spurgt ind �l medarbejdernes trivsel og 

livskvalitet, og �l deres demokra�ske deltagelse og engagement i virksomheden og i lokalsamfundet.  

Herudover har forskningsprojektet fulgt det Socialøkonomiske Netværk, som har en vig�g funk�on i 

implementeringen af strategien. 

De væsentligste resultater af undersøgelsen er ops�llet i punk�orm nedenfor.   

 

Sundheds�lstanden forbedres, når man er ansat i en socialøkonomisk virksomhed 

 Livskvaliteten bliver markant bedre, når man er ansat i en socialøkonomisk virksomhed 

 Stress nedbringes i påfaldende grad i forbindelse med a�laring og ansæ�else i socialøkonomisk  

    virksomhed 

 Der opnås jobiden�tet også ved få �mers ansæ�else 

 Medarbejderne har et stort engagement i den socialøkonomiske virksomhed 

 Gennem ansæ�elsen udvikles et begyndende engagement i civilsamfundet 

 Bred poli�sk og administra�v opbakning til socialøkonomiske virksomheder i kommunen 

 Det socialøkonomiske netværk er en central aktør i forhold �l udrulningen strategien 

 Det socialøkonomiske netværk kan ses som et governance- styrings eller samskabelses-netværk   
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Indledning 

Silkeborg Kommunes strategi for socialøkonomiske virksomheder 

Mange kommuner har i disse år et fokus på, hvordan socialt entreprenørskab og særligt socialøkonomiske 

virksomheder kan medvirke �l at integrere udsa�e borgere på arbejdsmarkedet. Det er i særlig grad den 

samfundsmæssige økonomiske gevinst, som er i fokus, når borgere fly�es fra ”passiv forsørgelse” �l ak�v 

deltagelse på arbejdsmarkedet.  

I den interna�onale forskning i Social Innova�on (SI), Socialt Entreprenørskab (SE) og Socialøkonomiske 

Virksomheder (SØV), er der et særligt forskningsfelt omkring SE og SØV som ”schools of democracy”. Blandt 

forskere er der en opmærksomhed på de demokra�ske deltagelsesprocesser som et vig�gt og måske 

overset perspek�v i forhold �l de økonomiske og arbejdsmarkedsintegrerende sider af SE, SI og SØV. 

I Silkeborg kommune har man i november 2015 vedtaget en ”Strategi for etablering af socialøkonomiske 

virksomheder i Silkeborg 2015-2020 - vejen �l mere rummelighed, livskvalitet og vækst” (Silkeborg, 2015).   

Målsætningen i strategien er at etablere 150 arbejdspladser �l borgere med andre problemer end ledighed 

i socialøkonomiske virksomheder og gennem Inhouse-modellen inden 2020. 

Programmet Socialt Entreprenørskab i VIA UC’s Forskningscenter Samfund og Socialt Arbejde iværksa�e i 

2016 et Forsknings- og udviklingsprojektet (FoU) i samarbejde med Silkeborg Kommune for at skabe ny 

viden om deltagelsesdemokra�ske processer og deres betydning for de borgere, der er ansat i 

socialøkonomiske virksomheder. Det er de�e forsknings, der ligger �l grund for nærværende rapport. 

 

Socialøkonomisk virksomheder og demokra�sk deltagelse 

Af strategien fremgår det, at Silkeborg Kommune anvender den danske regerings defini�on på 

socialøkonomiske virksomheder, der ser dem som en privat virksomhed, der driver erhverv med det formål 

– gennem sit virke og indtjening – at fremme sociale og samfundsgavnlige formål. Der er i regerings 

defini�on således fokus på både det kommercielle og det sociale. 
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Regeringens defini�on bygger i høj grad på den anbefalingsrapport, som regeringens udvalg kom med i 

2013 (Anbefalingsrapport, 2013). Udvalget og regeringens defini�on er konstrueret med udgangspunkt i 

det interna�onale forskerforum for socialt entreprenørskab EMES´ forståelse af ’social enterprise’.  

Socialt entreprenørskab og social enterprise forstås i en dansk kontekst o�e som socialøkonomiske 

virksomheder, men det kan også ses som intraprenørskab i eksisterende organisa�oner – for eksempel som 

det i strategien kommer �l udtryk i Inhouse-modellen (Hulgård og Andersen, 2009). 

Schools of democracy og deltagelsesdemokra�ske processer anskues i denne sammenhæng som tæt 

forbundne begreber. De socialøkonomiske virksomheden er karakteriseret ved at have mange 

interessenter, der tales i forskningen om mul�-stakeholder organisa�oner. Hermed opstår behovet for at 

balancere forskellige interesser og virksomhederne bliver således ramme om en række demokra�ske 

processer. Den deltagelsesdemokra�ske �lgang anskues af EMES forskere som et lige så vig�gt, om end  

underbelyst, element i de socialøkonomiske virksomheder, som de kommercielle og sociale elementer 

(Pestoff & Hulgård, 2015). 

 

Livskvalitet, deltagelse og demokra� 

Forskningsprojektets resultater beskrives i denne rapport under tre overordnede overskri�er, Livskvalitet, 

deltagelse og demokra�. Vi ser livskvalitet og trivsel som væsentlige forudsætninger for de ansa�es 

overskud og lyst �l at engagere sig og deltage i demokra�ske processer i virksomheden og i samfundet.  

 

For at få en forståelse af hvordan de ansa�e i socialøkonomiske virksomheder selv vurderer deres 

livskvalitet og sundhed er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de ansa�e. I undersøgelsen 

indgår blandt andet spørgsmål fra den såkaldte WHO 5, som er et interna�onalt trivselsindeks der kan 

anvendes som et mål for personens generelle trivsel eller velbefindende. Herudover indeholder 

spørgeskemaet en række spørgsmål om svarpersonernes opfa�else af egen sundhed og livskvalitet set i 

rela�on �l deres ansæ�else i en socialøkonomisk virksomhed. Når vi her beny�er ordet livskvalitet, referer 

vi �l den svenske psykiater Madis Kajandi, som peger på, at oplevelsen af livskvalitet hos den enkelte 

borger beror på flere sammenhænge. 

For det første de ydre livsvilkår; det at have et arbejde, en selvstændig økonomi og en bolig. For det andet 

hænger livskvaliteten sammen med velfungerende nære rela�oner i form af venner/familie og dernæst - en 

persons grundstemning, posi�ve selvbillede og ak�viteter (Kajandi 1985). 

 

Under overskri�en Deltagelse vil vi sæ�e fokus på de ansa�es ak�ve medborgerskab og demokra�ske 

deltagelse. Der tages her afsæt i Forskningsprojektet Demokra� fra neden (Bang, Hansen og Hoff 2010) som 
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undersøger, hvordan demokra�sk deltagelse erfares og udleves fra den ’almindelige’ borgers perspek�v. 

Her introduceres begreberne empowerment, engagement og ak�v handlen som en måde at få et billede af 

det, der kaldes den poli�ske iden�tet.  

Vi har i de�e forskningsprojekt gennem kvalita�ve interviews med de ansa�e og med 

spørgeskemaundersøgelsen forsøgt at få et billede af de ansa�es demokra�ske deltagelse med afsæt i de 

ovennævnte tre begreber. 

Empowerment forstås i denne sammenhæng dels som mæg�ggørelse, dvs. de posi�oner og roller som 

ins�tu�oner �ldeler den enkelte borger – i denne sammenhæng den udsa�e borger på kanten af 

arbejdsmarkedet. Og dels som myndiggørelse, som handler om den enkeltes evner �l at udny�e 

mæg�ggørelsen (Bang, Hansen og Hoff, 2010). 

Engagement handler om viljen og interessen �l fak�sk at deltage i fælles anliggender og derigennem i 

demokra�et – det vil sige i første omgang engagementet på arbejdspladsen og måske i forlængelse heraf et 

engagementet i lokalsamfundet.  

Ak�v handlen ser vi i denne sammenhæng som det engagement, som fører �l ak�v deltagelse i for 

eksempel frivilligt arbejde i lokalsamfundet.  

Med rapportens overskri� Demokra� introduceres forskningsprojektets tredje fokusområde , som handler 

om det som i forskningen kaldes ’governance’ eller på dansk netværksstyring. Med governance begrebet er 

der fokus på samarbejdet på tværs af det offentlige, den private sektor (som inkluderer de 

socialøkonomiske virksomheder) og civilsamfundet. Vi undersøger her, i hvilket omfang Det 

Socialøkonomiske Netværk i Silkeborg kan ses som et governance-netværk, og hvilken betydning netværket 

har for implementeringen af strategien om socialøkonomiske virksomheder. Til slut introduceres begrebet 

samskabelse som en yderligere karakteris�k af ak�viteterne i netværket.  

Undersøgelsens �lre�elæggelse og dataindsamling 

Undersøgelsens design blev e�er møder med den Socialøkonomiske koordinator i Silkeborg kommune John 

Kvistgaard udarbejdet af forskergruppen. Datamaterialet udgøres dels af kommunens relevante 

dokumenter og materialer vedrørende strategien og dels af en række kvalita�ve interviews på poli�sk-, 

organisatorisk- og borgerniveau. Til at supplere fokusgruppeinterviews med medarbejdere fra tre 

socialøkonomiske virksomheder blev der e�er ønske fra det socialøkonomiske netværk udarbejdet en 

survey med blandt andet spørgsmål om livskvalitet, arbejdsglæde og indflydelse på arbejdspladsen. Den 

blev sendt �l 67 medarbejderne i de 12 socialøkonomiske virksomheder, som på de�e �dspunkt i januar 

2017 var registreret i Silkeborg Kommune. 46 personer responderede på undersøgelsen, heraf 26 der er 

ansat på særlige vilkår. Det er udtræk fra sidstnævnte gruppe , der er anvendt i rapporten. Som bilag 1 er 

hele surveyen vedlagt og som bilag 2 udtrækket for de ansa�e på særlige vilkår.  
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Endelig har forskergruppen fået adgang �l at deltage i det socialøkonomiske netværks møder og har her 

gennemført deltagende observa�oner.   

 

Livskvalitet og sundhed 

Når borger kommer ind på arbejdsmarkedet sker det med en økonomisk gevinst, men også 

sundheds�lstanden og livskvalitet forbedres. Den økonomiske gevinst er nem at se, mens spørgsmålene om 

forbedring af livskvalitet og sundhed umiddelbart er sværere at måle på. 

Derfor a�alte vi i december 2016 på et netværksmøde for SØV i Silkeborg med lederne af de 

socialøkonomiske virksomheder at udsende en spørgeskemaundersøgelse �l de ansa�e i virksomhederne.   

Spørgsmålene var udarbejdet i samarbejde med projektleder John Kvistgaard, Karen Huld og Gi�e Møldrup 

fra Silkeborg Kommune.  

Spørgeskemaundersøgelsen og de kvalita�ve interviews, som blev foretaget med medarbejdere og ledere i 

en række socialøkonomiske virksomheder i e�eråret 2016 og foråret 2017, supplerede hinanden og gav et 

billede af, hvad det betyder for sundhed og livskvalitet, at være ansat i netop den type virksomhed. I både 

spørgeskema og de kvalita�ve interview blev der ud over de tradi�onelle baggrundsspørgsmål om køn, 

alder etc. blandt andet spurgt ind �l de ansa�es oplevelse af sundhed, livskvalitet, arbejdsglæde og 

indflydelse på arbejdet. 

Sundhed 

Et af spørgsmålene re�ede sig direkte mod ansæ�elsens betydning for sundheds�lstanden: 

Oplever du at din sundheds�lstand er blevet bedre e�er din ansæ�else? 

 

 

 

Det fremgår, at 45 % af de ansa�e oplever en forbedring af sundheds�lstanden i forbindelse med, at de er 

kommet i beskæ�igelse. Størstedelen af dem oplever, at sundheds�lstanden er meget forbedret. Det 
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gamle mundheld om, at man bliver rask af at arbejde bekræ�es således �l en hvis grad, mens 36 % svarer, 

at de ikke oplever ændring og 9 % oplever en forværring e�er deres ansæ�else. Svarene i de kvalita�ve 

interviews viste, at sundheds�lstanden bliver bedre, når man er i ansæ�else. 

En forbedret sundheds�lstand kan anskues som afsæt �l større engagement og deltagelse i samfundslivet 

og en generel forbedret livskval�et.  Et andet af spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen gik netop på, 

hvorvidt det at få et arbejde i en socialøkonomisk virksomhed øger livskvaliteten: 

 

Trivsel og livskvalitet 

Oplever du at din trivsel og livskvalitet er blevet bedre e�er at du har fået dit nuværende arbejde? 

 

 

Det klare billede af, at livskvalitet og trivsel forbedres markant gennem ansæ�else i en socialøkonomisk 

virksomhed, bekræ�edes gennem en række udsagn fra de kvalita�ve interviews med medarbejdere i 

socialøkonomiske virksomheder:  

”Jeg må ærlig erkende, at jeg har fået det meget bedre. Jeg troede aldrig jeg skulle sige det: men jeg har 

fået et bedre liv af at være kommet i arbejde” (Interviews, 2016-2017). 

I forbindelse med et andet fokusgruppeinterview spurgte forskergruppen ind �l, om det at have fået et 

arbejde betød øget livskvalitet og overskud �l at være ak�v i andre �ng og deltage i samfundslivet og svaret 

bestyrker det gavnlige ved at være �lkny�et arbejdsmarkedet: 

”Ja, for mit vedkommende rig�g meget. Jeg bor alene med to børn. Tidligere tænkte jeg, at jeg ikke duede 

�l noget. E�er jeg er kommet i arbejde ser jeg mine veninder og er begyndt at træne” (Interviews, 2016-

2017). 

Selve �lknytningen �l arbejdsmarkedet – i denne kontekst gennem ansæ�else i socialøkonomiske 

virksomheder - viser sig at øge livskvaliteten og deltagelsen i samfundslivet. De ansa�e oplever 
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empowerment, hvor ansæ�elsen giver dem en posi�on, som de kan anvende �l at deltage mere ak�vt også 

uden for arbejdspladsen. 

Stress 

Et spørgsmål i spørgeskemaet re�ede sig mod stressfaktorer, og om hvorvidt ansæ�else i en 

socialøkonomisk virksomhed hjalp mod stress, og her kom både spørgeskema og de kvalita�ve interview 

med interessante pointer: 

Oplever du mindre stress e�er din ansæ�else?

 

 

82 procent af respondenter angiver, at de har oplevet markant eller noget mindre stress e�er , at de er 

blevet ansat i en socialøkonomisk virksomhed. Det uddybes med udsagn fra de kvalita�ve interviews:  

”Da jeg var under a�laring, tog det meget af mine kræ�er og da jeg endelig blev a�laret, blev jeg klart 

stærkere og kunne tage flere arbejds�mer – det er et pres med den vente�d inden. Det tog mig fem år før 

jeg blev a�laret �l fleksjob” (Interviews, 2016-2017). 

 

Det er ikke overraskende, at a�laringsforløb kan virke stressende og at en a�laring medvirker �l at 

nedbringe stres. I ovenstående udsagn ligger imidler�d også noget af forklaringen på det �lsyneladende 

paradoks, at mennesker, der har været borte fra arbejdsmarkedet, o�e i forbindelse med sygdom relateret 

�l stress, kan opleve, at stress formindskes gennem ansæ�else i en socia løkonomisk virksomhed og i 

forbindelse med a�laring og visita�on �l et fleksjob. Det er empowerment gennem anerkendelse af ens 

reelle arbejdsevne, som gør borgeren i stand �l at udfylde funk�onen på arbejdspladsen og �lmed i nogle 

�lfælde får overskud �l at gå op i arbejds�d. Det viser også, at trivslen, arbejdsevnen og livskvaliteten s�ger 
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væsentligt, når de ydre omstændigheder omkring a�laring af fleksjob og derigennem den økonomiske 

situa�on falder på plads.  

 

Deltagelse 

Nogle af de træk, som kendetegner dansk demokra� og samarbejdsfællesskab er, at demokra� 

forudsæ�er, at borgere ikke kun forholder sig �l deres rolle som borger med ønsker og behov, der skal 

repræsenteres poli�sk, men også at de som brugere/ansa�e vedkender sig  hinandens forskelligheder og 

ak�vt er parate �l at tage et medansvar for den daglige opgavevaretagelse, dér hvor de er ansat (Bang, 

Hansen og Hoff).  

Danske arbejdspladser er regelstyrede med fokus på at sikre ligeværd og lighed for loven, men også 

optaget af at sikre et arbejdsfællesskab omkring selv- og sam-styring på den enkelte arbejdsplads og i 

opgavevaretagelsen. 

Som �dligere nævnt er undersøgelsens fokus på demokra�ske deltagelsesprocesser inspirereret af Bang, 

Hansen og Hoff: ”Demokra� fra neden” og i denne forståelse sæ�es der fokus på den enkelte borgers egne 

oplevelser af muligheder og kunnen i form af empowerment, borgerens egne oplevelser og evner �l at 

kunne begå sig i form af engagement og endelig de ydre muligheder/�lbud som kan føre �l borgerens 

ak�ve handlen.  

 

Empowerment i rela�on �l arbejdsbe�ngelser og indflydelse 

Undersøgelsen viser tydelige tegn på empowerment i rela�on �l arbejdsbe�ngelser og arbejdsplanlægning, 

samt i rela�on �l ansa�es jobiden�tet. 

De socialøkonomiske virksomheder i casestudiet har eksisteret i 2-3 år i gennemsnit på nuværende 

�dspunkt, og der arbejdes fortsat på udvikling af demokra�ske deltagelsesformer blandt andet gennem 

personalemøderne. De ansa�e er opmærksomme på deres mulighe der for på stedet at løse opståede 

problemstillinger, så det ikke behøver at vente �l et kommende personalemøde. Udfordringen for de 

socialøkonomiske virksomheder i forhold �l placering af personalemøder er koordineringen af ansa�e, som 

arbejder med et meget varieret antal arbejds�mer. Nogle arbejder to-fire �mer om ugen og andre på helt 

andre �dspunkter med større ugentligt �metal, så sam�digheden i personalets �lstedeværelse er en 

udfordring i forhold �l at kunne afvikle personalemøder.  De ansatte bliver opfordret �l at komme med 

forslag �l dagsordenspunkter og kan også tage ini�a�v �l indkaldelse af et personalemøde, men i 
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hverdagen er det de ansa�e selv som har en høj grad af myndiggørelse �l at få arbejds�d og 

arbejdsopgaver �l at fungere. 

En ansat forklarer:  

” Vi er gode �l at koordinere selv enten ved hjælp af sms eller telefonopringning �l hinanden: ” Jeg bliver 

lige nødt �l at møde lidt senere i dag…skal �l læge, kan du ikke lige hjælpe mig og gøre sådan og sådan, 

ind�l jeg kommer?”  

En anden �lføjer: 

” De dage, hvor det er absolut nødvendigt at vi er her �l den bestemte a�alte �d, da er vi her også” Hvis 

der er travlt bliver vi ikke væk. Vi ved hvornår vi har lov �l at komme en smule senere. Den slags ansvar kan 

vi selv påtage os.” 

Det er således legi�mt selv at finde prak�ske løsninger. Lederen af den socialøkonomiske virksomhed stoler 

på, at de ansa�e udviser de�e ansvar - også over for hinanden i arbejdsfællesskabets interesse.  

Imidler�d kan der s�lles spørgsmålstegn ved, hvor stor indflydelse ansa�e i virkeligheden ønsker at have på 

deres arbejdsplads- og inden for hvilke under områder. Surveyen s�llede derfor spørgsmålet: 

 I hvilket omfang har du den indflydelse på dit arbejde som du ønsker? 

 

 

Det fremgår, at de ansa�e oplever en �lfredss�llende indflydelse på egen arbejdsplads. Sam�dig forklarer 

en leder fra socialøkonomisk virksomhed sin opgavefunk�on: 

” Det er mig som beslu�er, hvor meget mine ansa�e skal være involveret i. Vi har ikke to a nsa�e, som er 

ansat under de samme arbejdsbe�ngelser. Jeg fortæller dem at de må acceptere at jeg er den, som træffer 
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de specifikke a�aler omkring den enkeltes job. Og at de andre ikke skal blande sig deri. De�e er en 

arbejdsplads og ikke et socialt projekt”.  

Et udsagn fra en ansat supplerer omkring ledelse og det at rumme forskelligheder i arbejdspladsens kultur: 

” Vi har virkelig en leder som er meget pædagogisk og som er i stand �l at mærke os. Han ser mig og 

opdager mig – også hvis jeg har en dårlig dag. Der er ingen dårlig arbejdsatmosfære her; han tager hånd om 

det, når der er en dårlig stemning. Det betyder rig�g meget for mig!” 

Lederen af den socialøkonomiske virksomhed understø�er såvel den enkelte ansa�e som hele sit 

personale med respekt for den enkeltes ressourcer. Der gives rum for forhandling og empowerment �l 

personalet med fokus på at ansa�e ikke kun skal se på egne interesser, men på hvad der kan gavne 

fællesskabet og kommunika�onen og sam�dig forstå lederens autorita�ve beslutninger.  

En ansat forklarer det således: 

” På vores arbejdsplads viser vi alle stor accept af hinanden. Jeg har aldrig været på en arbejdsplads, hvor 

jeg har mødt så meget forståelse for vores formåen.” 

En anden modsiger de�e: 

” Vi har helt klart nogle mangler der hvor jeg er. Vi glemmer at værdsæ�e hinandens arbejdsindsatser. 

Nogle gange hører du nega�ve kommentarer og du tænker – det var ikke lige nødvendigt at sige!” 

Udfordringen for nogle af de socialøkonomiske virksomheder er at understø�e og italesæ�e sociale 

normer for opførsel og for kommunika�on, således at ansa�e som en del af den demokra�ske kultur lærer 

at ar�kulere og udtrykke sig i en åben dialog og ligeledes at få ansa�e �l at reflektere over deres eget 

ansvar for arbejdsfællesskabet.  

Empowerment og myndiggørelse handler også om at se på de ydre rammer. Hvad er rolleforventningerne 

og posi�onerne i forhold �l personalemøder og beslutningsgange og i forhold �l interessen for anliggender 

af fælles karakter. Grundlaget for at føle sig inkluderet handler også om at ak�vere muligheder og udvikle 

egen poten�aler, hvilket leder hen �l næste undersøgelsesfelt: Empowerment i rela�on �l jobiden�tet.  

 

Empowerment i rela�on �l ansa�es jobiden�tet. 

De ansa�e, som blev interviewet, har arbejdet i den nuværende socialøkonomiske virksomhed varierende 

fra fem måneder og op �l tre år. Deres alder varierer fra under 30 år og op �l sidst i 50´erne. Et stort antal 

af de ansa�e har �dligere arbejdserfaringer, og mere end 50% har fuldført erhvervsuddannelse som 
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eksempelvis bager, gartner eller gennemført en mellemlang uddannelse som eksempelvis sygeplejerske. 

Mange har været arbejdsløse i flere år og modtaget forsørgelse fra arbejdsløshedskasse eller kommune. 

Uanset om den ansa�e arbejder to �mer om ugen eller 30 �mer opleves arbejdsiden�teten som 

betydningsfuld. 

En ansat forklarer det således:  

” Nu kan jeg også – e�er mange år på kontanthjælp – �l et familiearrangement fortælle, når jeg bliver 

spurgt: ”Hvad laver du så?” svare, hvor jeg arbejder henne og tale med om arbejdsforhold mv. Der er jo 

ingen der behøver at vide, hvor mange eller få �mer jeg arbejder der – det gør noget ved min egen 

selvfølelse og iden�tet. Nu er jeg noget!” 

På spørgsmålet om det betyder noget at være på en socialøkonomisk virksomhed fremfor på en ordinær 

arbejdsplads, svarer en ansat:  

”På en ordinær arbejdsplads får du sarkas�ske bemærkninger, hvis du går hjem ved frokos�d: Nå, du går 

nok �l direktør �d”. Der skal du være stærk på en ordinær arbejdsplads �l at høre på den slags udsagn. Du 

bliver set på som anderledes med ansæ�else på særlige vilkår og dermed forskellig fra de andre 

medarbejdere.” 

Når alle, eller en stor del af de ansa�e i en socialøkonomisk virksomhed er ansat på særlige vilkår, er der 

ikke stort eller slet intet fokus på det særlige. Det særlige bliver så at sige opløst som et fokuspunkt og 

fokus fly�es �l arbejdsiden�teten. Man er noget, fordi man er ansat og har en arbejdsiden�tet. Det har 

mindre, eller ingen betydning, hvor mange �mer man er ansat.  

Arbejdsiden�teten er væsentlig, og dens betydning for borgeren har Silkeborg Kommunes 

socialøkonomiske projektleder John Kvistgaard ligeledes et fokus på:  

”Det er godt for vores borgere at komme ud og jeg kan se at borgere blomstrer op bare ved det at komme 

ud på arbejdsmarkedet – måske bare 2 �mer. Alene det at kunne sige jeg har et arbejde – jeg er ikke på 

overførselsindkomst” (Kvistgaard, 2016). 

Der�l kommer, at socialøkonomiske virksomheder o�e er karakteriseret af et stort kendskab �l den type 

udsa�e borger, som de ansæ�er og derfor kan gøre målre�ede indsatser for at understø�e  

medarbejdernes jobiden�tet og �lknytning �l arbejdsmarkedet. 

Sam�dig ønsker de ansa�e ikke for meget hensyntagen. En ansat siger:  
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” Det er værdigt – der skal ikke pylres om mig. Det er første gang i 27 år jeg er på et sted med så meget 

respekt om ens arbejdsindsats. Jeg ved godt, at vi er fleksjobbere mange af os, men jeg føler mig 

fuldstændig normal.” 

Iden�tet er ikke en sta�sk størrelse, men udvikles i en konstant proces , og den a�ænger af, hvorledes vi 

tolker os selv, og af de fællesskaber herunder arbejdsfællesskaber som vi indgår i. Her handler det også om 

myndiggørelsen �l at udny�e de rammer, der gives.  

 

Engagement    

Både spørgeskemaundersøgelse og de kvalita�ve interviews afdækkede, i hvilket omfang den ansa�e 

interesserer sig for anliggender af fælles karakter, og om den ansa�e oplever sig a�laret og forankret på 

arbejdsmarkedet og hermed får overskud og fornyet engagement i forhold �l egen arbejdsplads:  

 
Hvor engageret er du i dit arbejde? 
  

 
 
Engagementet blandt medarbejderne i socialøkonomiske virksomheder viste, at over 4/5 af medarbejderne 

definerer sig som engagerede eller endog meget engagerede. Engagementet udmønter sig blandt andet i 

form af ansvars- og ejerskabsfølelse i forhold �l arbejdspladsen: en medarbejder, som betjener en 

servicevogn på hospitalsgangene udtrykte det sådan:  

 

”Man har ejerskab. Når jeg går med min vogn – så er det min vogn. Det er min omsætning – mit ansvar”  

 

Gennem engagementet tager den enkelte ansvar og deltager på arbejdspladsen. Socialøkonomiske 

virksomheder fungerer i denne forståelse således reelt som ”Schools of democracy”.  

  



 

Side 15 af 21 

 

Lederne fra socialøkonomiske virksomheder fremhæver, at de ansa�e er gode �l at komme med ideer �l 

forbedringer af arbejdsgange eller forslag �l udvikling af virksomhedens opgaver. Der er således tale om 

engagement og interesse i at arbejdspladsen fungerer og bevarer sine økonomiske indtægtskilder. Sam�dig 

er der flere ansa�e, som giver udtryk for poli�sk interesse i at kommunen understø�er socialøkonomiske 

virksomheder: 

 

 

 

 

I hvor høj grad mener du, at Silkeborg kommune skal stø�e op omkring socialøkonomiske virksomheder?  

 

 
 
En ansat udtrykker sit standpunkt: 

” Jeg er personlig glad for at der er kommet fokus på socialøkonomiske virksomheder og at poli�kerne 

understø�er de�e. Kommunen kan roligt give dem ansvar, penge og stø�e de socialøkonomiske 

virksomheder. Lederne af de socialøkonomiske virksomheder viser at de ved hvordan de skal gøre det 

godt.” 

 

Undersøgelsen viser således noget af det som socialøkonomiske virksomheder kan, som andre 

virksomheder ikke kan. Inhouse-modellen og mange ordinære virksomheder tager et stort socialt ansvar 

gennem CSR ak�viteter. Men socialøkonomiske virksomheder har nogle karakteris�ka, som gør dem særlig 

velegnede �l at inkludere udsa�e borgere på arbejdsmarkedet. Spørgeskemaundersøgelsen spurgte ind �l 

forskellene i forhold �l ansæ�else i hhv. en ordinær virksomhed og en socialøkonomisk:  
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”I hvilken grad oplever du, at der er større opmærksomhed på medarbejdernes trivsel i en socialøkonomisk 

virksomhed end på andre arbejdspladser? 

 

 
 
 
Mere end ¾ dele af respondenterne svarer, at de oplever større opmærksomhed på medarbejdernes trivsel 

i en socialøkonomisk virksomhed.  

 

Hvor ordinære virksomheder med et stort CSR under hensyn �l rimelighedskravet for eksempel kan tage 

fem udsa�e borgere ind i en samlet medarbejder stab på 25-30 stk., vil de udsa�e borgere og deres 

ansæ�elsesform udgøre en minoritet på arbejdspladsen. De�e kan medføre nogle uhensigtsmæssige 

forhold i arbejdspladskulturen, f.eks. ovenstående eksempler med sarkas�ske bemærkninger �l de ansa�e, 

der er på særlige vilkår.  

Når alle, eller en stor del af de ansa�e i en socialøkonomisk virksomhed er ansat på særlige vilkår, er der 

ikke så stort eller slet intet fokus på det særlige. Det særlige bliver så at sige opløst som et fokuspunkt og 

fokus fly�es �l arbejdsiden�teten.   

 

Ak�v handlen 
Et demokra�sk ideal i vores samfund er at vi forventer borgere spiller en ak�v rolle og involverer sig i 

poli�ske og demokra�ske løsninger af fælles anliggender. 93% af vælgerne finder det fra meget vig�gt �l 

vig�gt, at man som vælger holder sig informeret omkring samfundsmæssige problemer. Vejene �l denne 

involvering kan være mange. For nogle ansa�e i socialøkonomiske virksomheder fremmer myndiggørelsen i 

rela�on �l arbejdet at der bliver overskud �l andre ak�viteter.  Tilsvarende ser vi, at en leder af en 

socialøkonomiske virksomhed gennem ak�v understø�else kan bibringe den ansa�e nye netværk og ny 

involvering i samfundmæssige anliggender: 
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Har din ansæ�else i socialøkonomisk virksomhed styrket din lyst �l at deltage i ak�viteter i fri�den f.eks. 

frivilligt arbejde?  

 

 

Besvarelserne viser, at der er forskellige �lgange �l spørgsmålet. En mindre del  de ansa�e indikerer, at 

deres ak�vitetsniveau og involvering er steget siden de startede med at arbejde i den socialøkonomiske 

virksomhed. 

Leder af en socialøkonomisk virksomhed forklarer:  

” En ansat har tabt sig meget i vægt, en anden har købt en bil, så han nu kan hente sine børnebørn ….en 

anden ansat har nu betalt sit lån ned og kan starte med at spare op og en tredje er begyndt at arbejde som 

frivillig i en klub. ” 

For nogle medarbejdere kan et lille skub være det nødvendige. Lederen uddyber: 

” Jeg har en ansat som lever alene og som har en voksen da�er. Hun er en smule isoleret men meget god �l 

håndarbejde. Jeg foreslog hende: ”Kunne du tænke dig at blive frivillig i denne fri�dsklub? Hun svarede: ” 

”Kan du tage med mig derhen første gang?” ”Ja”, svarede jeg. Og nu er hun meget ak�ve der og har netop 

deltaget i deres sommertur!”. 

For nogle ansa�e er det en fortsat og længerevarende proces at udvide og udvikle sit engagement og 

deltagelse i samfundet. I survey’en uddybes spørgsmålet om frivilligt arbejde med konkrete svar på, i hvilke 

sammenhænge de ansa�e engagerer sig. Der nævnes eksempler som: indsamler for Røde Kors, frivilligt 

foreningsarbejde for handicappede, borgerforening og mentorordning.  

Vi ser i undersøgelsen, at de socialøkonomiske virksomheder danner rammen om forskellige former for 

demokra�sk deltagelse, som her er belyst gennem begreberne empowerment, engagement og ak�v 

handlen. Sam�dig bekræ�er undersøgelsen, at det er en væsentlig dimension i rela�on �l de 

socialøkonomiske virksomheder at have fokus på den demokra�ske deltagelse og medborgerskabet som 

supplement �l de økonomiske og beskæ�igelsesmæssige faktorer.  
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Demokra� 

Bred poli�sk og administra�v opbakning �l strategien 

Det fremgår af dokumenter fra Silkeborg Kommune og af interviews med Formanden for 

Arbejdsmarkedsudvalget Ivan Greve og koordinator for indsatsen John Kvistgaard, at der er en bred poli�sk 

og administra�v opbakning �l strategien.  

Silkeborg Kommune har a�oldt konferencer om Socialøkonomiske Virksomheder i 2016 og 2017 med 

deltagelse af såvel Borgmester som centrale poli�kere og embedsmænd. Konferencerne har bidraget �l at 

synligøre kommunens arbejde med strategien lokalt og na�onalt, og særligt 2017 konferencen havde et 

stort antal deltagere fra andre kommuner og fra centrale aktører inden for feltet.  

Silkeborg Kommune opnåede også selv at få �ldelt en pris i forbindelse med socialøkonomi. I forbindelse 

med Folkemødet på Bornholm blev kommunen �ldelt prisen som årets socialøkonomiske Kommune. 

Syv kommuner havde været i spil �l �tlen, og tre kom i finalen på grund af deres evne �l styrke de 

socialøkonomiske virksomheder på tværs af forvaltninger, at involvere lokalsamfundet, samt at have modet 

�l at eksperimentere. Silkeborg vandt foran Slagelse og Odsherred. Borgmester Steen Vindum tog imod 

prisen og det medfølgende trofæ og bekræ�ede det bestyrkende i anerkendelse: 

”Jeg synes vi har fortjent pokalen. Jeg skal nok passe godt på den �l næste år, og vi vil som kommune gøre, 

hvad vi kan, for at komme i spil �l prisen igen” (Kl., 2017). 

De samfundsmæssige økonomiske gevinster ved at fly�e borgere på kanten af arbejdsmarkedet fra passiv 

forsørgelse ind �l ak�v deltagelse på arbejdsmarkedet fremgår flere steder i Strategi for etablering af 

Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020. Kalkulen er rela�v simpel: ”Flere 

virksomheder og færre udsa�e ledige borger betyder færre overførselsindkomster og større 

beskatningsgrundlag” (Silkeborg, 2015).   

Fokus på borgernes deltagelse kommer �l udtryk flere steder, allerede i underoverskri�en �l strategien: 

”Silkeborgmodellen – vejen �l mere rummelighed, livskvalitet og vækst” og når f.eks. strategien beskriver 

betydningen for den enkelte borger af at være i arbejde og den anerkendelse, det er for udsa�e borgere at 

komme ind på arbejdsmarkedet (Silkeborg, 2015).  

Tilsvarende gav formanden for Arbejdsmarkedsudvalget Ivan Greve udtryk for anerkendelsen betydning af 

at komme i arbejde, selv om beskæ�igelse i en socialøkonomisk virksomhed o�e er kendetegnet ved 

rela�vt få �mer ansæ�else:  

”Han er jo noget, ham som cykler ind �l Silkeborg hver onsdag og arbejder tre �mer” (Greve, 2016). 
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Den centrale placering af arbejdet med implementeringen af strategien som en stabsfunk�on fremhæves af 

Koordinator for indsatsen John Kvistgaard som en afgørende forudsætning for en succesfuld 

implementering. Hermed er der adgang �l og mulighed for samarbejde med bl.a. indkøbsafdeling, 

beskæ�igelsesforvaltning og jobcentre som væsentlige kommunale aktører i processen.  

 

Det socialøkonomiske netværk som en central aktør 

I strategien skriver Silkeborg Kommune blandt andet om betydningen af lokal forankring og �lbyder derfor 

socialøkonomiske virksomheder opstartshjælp samt sparring, når de er etablerede. Derfor er der etableret 

et Netværk for socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg. Netværket skal give muligheder for at samordne 

større opgaver og orientere om f.eks. Silkeborg Kommunes indkøbsafdeling , og hvordan socialøkonomiske 

virksomheder kan drage ny�e af Kommunens strategi (Kvistgaard,  2016). 

Deltagere i netværket er lederne af de socialøkonomiske virksomheder i kommunen, repræsentanter fra 

jobcentre og fra Erhverv Silkeborg, samt andre ad hoc indkaldte aktører. Netværket ledes af Chefsekretær 

Gi�e Ørum Mølgaard og Socialøkonomisk Koordinator John Kvistgaard, og møderne finder sted på de 

socialøkonomiske virksomheder.  

Gennem deltagelse i netværksmøderne kan vi iag�age, at netværket i løbet af projektperioden ændrer 

karakter fra i begyndelsen primært at være forum for informa�oner fra Kommunen �l i højere grad at få 

karakter af det der kan betegnes som et governance-netværk, på dansk styringsnetværk. 

Et governance-netværk eller styringsnetværk beskrives i forskningen som forum for samarbejde mellem 

organisa�oner fra forskellige sektorer; den offentlige sektor, den private sektor og civilsamfundet. 

Netværket har i følge den engelske forsker R.A.V. Rhodes følgende karakteris�ka: 

 Der er en gensidig a�ængighed mellem organisa�onerne i netværket 

 Der er en regelmæssig interak�on mellem medlemmerne baseret på behovet for at udveksle 

ressourcer og forhandle arbejdet hen i mod et fælles må 

 Samarbejdet er baseret på �llid og på regler som er forhandlet mellem medlemmerne 

 Netværket er rela�vt autonomt og kan kun �l en vis grad styres af offentlige myndigheder 

 (Bang, Hansen & Hoff 2000 p.21).  

Når der i dag i forskningen er fokus på governance begrebet i forhold �l udviklingen af den offentlige sektor 

og samarbejdet med aktører fra andre sektorer, kan det ses som et korrek�v �l ideen om New Public 

Management som siden 1990’erne har været en fremherskende model i den offentlige styring. 
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Når vi ser på Silkeborg netværket i forhold �l de enkelte de enkelte punkter er det vurderingen at der i vidt 

omfang er tale om et governance/styrings-netværk. 

 Gensidig a�ængighed: De socialøkonomiske virksomheder har en interesse i at lave a�aler både 

med kommunen og med hinanden, og kommunen er a�ængig af de socialøkonomiske 

virksomheder hvis strategien skal få succes. 

 Regelmæssig interak�on: Netværksmøderne a�oldes her halvandet år inde i strategiperioden 

fortsat med 3 – 4 måneders mellemrum med deltagelse af stort set alle aktører. Et tegn på at der 

for aktørerne fortsat er et behov for de�e forum 

 Tillid og forhandlede regler. Til trods for at de socialøkonomiske virksomheder er konkurrenter på 

markedet, og i en vis grad også i forhold �l det at indgå a�aler med kommunen, ser de�e ikke ud �l 

at påvirke samarbejdet i netværket i forhold �l det fælles formål om at styrke den 

socialøkonomiske sektor. 

 Rela�v autonomi: Selv om det er den Socialøkonomiske koordinator som har taget ini�a�v �l 

netværket som et led i den kommunale strategi, kan de socialøkonomiske virksomheder �l en hver 

�d stoppe med at deltage i netværket hvis de ikke finder at de får noget ud af det.  

 

 

Samskabelse 

Et andet begreb som i de seneste år et introduceret som rammen for samarbejdet på tværs af sektorer er 

co-produc�on som på dansk er oversat �l samskabelse. Co-produc�on eller samskabelse har i vidt omfang 

de samme karakteris�ka, som ovenfor er oplistet som kendetegn for governance-netværket. En defini�on 

på samskabelse kan være følgende: 

”Offentlige aktører og borgere samarbejder om at udny�e alle parters ak�ver, ressourcer og bidrag bedre 

for at opnå empowerment, større effek�vitet eller bedre resultater”(Tortzen 2017).   

 

Som eksempler på samarbejdet i netværket kan nævnes:  

 at netværket har været inddraget i udformningen af den årlige SØV-konference i 2017.  

 At det er på baggrund af ønsker fra virksomhederne på et netværksmøde, at undersøgelsen af sundhed 

og trivsel for de ansa�e i virksomhederne blev iværksat af VIA UC og Silkeborg Kommune.  

 V irksomhederne har på netværksmøde rejst forslag om udvikling af fælles fund-raising kapacitet �l 

projekter, og muligheden for fælles projektansøgninger for virksomheder og kommune.  
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Der er på netværksmøder en høj grad af sparring af hinanden i forhold mulige samarbejdspartnere og 

markedsåbninger. Vi ser også, at der i netværket er fælles drø�elser af personaleledelse og skabelse af en 

rummelighedskultur i virksomheden, og at der er udviklet en stor gensidig fortrolighed og �llid, hvor 

deltagerne deler erfaringer om successer og udfordringer.  

Netværket kan således ses som en væsentligt forudsætning for, at arbejdet med strategien har og fortsat 

får succes, og det anbefales, at der arbejdes med, hvordan netværket kan udvikles og styrkes. Det kunne 

overvejes, hvorvidt medarbejdernes stemme ind i netværket kunne medvirke �l yderligere kvalificering 

gennem nye dimensioner og perspek�ver.  

Det kan også overvejes om der kan skabes dialog mellem netværket og borgere som har ideer �l 

socialøkonomiske virksomheder som kun er på ideplanet, og som måske med stø�e fra netværket kunne 

udvikles yderligere. 
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Baggrundsspørgsmål 

Køn  
 

 

 
 
Hvad er din alder?  
 

 

 
 
Hvor længe har du været ansat på din nuværende arbejdsplads? 
 

 
 
 
 
Hvad er din ugentlige arbejdstid? 
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Hvad er ansættelsesformen i dit nuværende job? 
 

 
 

 

Hvad er din uddannelsesbaggrund? 
 

 

 

Sæt venligst et kryds ud for hvert af de 5 udsagn nedenfor. Sæt et kryds i det felt der bedst beskriver, 
hvordan du har haft det i de sidste 14 dage. 
 
 - I de sidste to uger har jeg været glad og i godt humør 
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Sæt venligst et kryds ud for hvert af de 5 udsagn nedenfor. Sæt et kryds i det felt der bedst beskriver, 
hvordan du har haft det i de sidste 14 dage. 
 
 
 - I de sidste to uger har jeg følt mig rolig og afslappet 
 
 

 

 

 

Sæt venligst et kryds ud for hvert af de 5 udsagn nedenfor. Sæt et kryds i det felt der bedst beskriver, 
hvordan du har haft det i de sidste 14 dage. 
 
 
 - I de sidste to uger har jeg følt mig aktiv og energisk 
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Sæt venligst et kryds ud for hvert af de 5 udsagn nedenfor. Sæt et kryds i det felt der bedst beskriver, 
hvordan du har haft det i de sidste 14 dage. 
 
  
I de sidste to uger er jeg vågnet frisk og udhvilet 

 

 

 

Sæt venligst et kryds ud for hvert af de 5 udsagn nedenfor. Sæt et kryds i det felt der bedst beskriver, 
hvordan du har haft det i de sidste 14 dage. 
 
I de sidste to uger har min dagligdag været fyldt med ting der interesserer mig 

 

 

 

Oplever du at din trivsel og livskvalitet er blevet bedre efter at du har fået dit nuværende arbejde?  
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Har din ansættelse i en socialøkonomisk virksomhed betydet noget for dit overskud i hverdagen? 
  
 

 

 
 

Har din ansættelse i en socialøkonomisk virksomhed styrket din lyst til at deltage i aktiviteter i fritiden 
f.eks. frivilligt arbejde (med frivilligt arbejde menes eksempelvis; sportsklubber, velgørende 

organisationer, mentorprogrammer, besøgsven eller lig nende)?   
 
 

 

  
 
 
Hvilke typer frivilligt arbejde (beskriv gerne i boksen nedenfor)?  
 
  

· indsamler for f.eks Røde Kors eller Folkekirkens nødhjælp 
· indsamler til f.eks Røde Kors e.lign. 
· Distriktsudvalg 

Borgerforening 
Mentorordning på AAU 

· Foreningsarbejde 
· Hjælp med at træne sin krop i Loop ,har fået en ud af døren 
· Internationals borgerrettighedsarbejde (handicappedes rettigheder, LGBTQ rettigheder)  
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Hvor engageret er du i dit arbejde? 
 
 

 

 
 

I hvilken grad har det betydning for dit engagement at du arbejder i en socialøkonomisk virksomhed ? 
 

 
 
 
 
I hvilken grad oplever du, at du har den indflydelse på dit arbejde som du har behov for?  
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I hvilken grad oplever du, at du har større indflydelse på dit arbejde i en socialøkonomisk virksomhed 
end i andre virksomheder du har arbejdet i?1  
 
  

 

 

I hvilken grad oplever du, at du får den nødvendige støtte og opbakning fra din leder?  
 
 

 

 

 

I hvilken grad oplever du, at der er større opmærksomhed på medarbejdernes trivsel i en 
socialøkonomisk virksomhed end på andre arbejdspladser?  
 
  

 

                                                
1 Dele af denne survey blev anvendt ved en engelsksproget EMES Konference i juni 2017 og er derfor på engelsk 
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I hvilken grad mener du, at socialøkonomiske virksomheder har betydning for borgeres adgang til 
arbejdsmarkedet?  
 
 

 

 

I hvilken grad mener du, at Silkeborg Kommune skal støtte op omkring socialøkonomiske virksomheder?  
 
 

 

 

Hvor ofte har du været i kontakt med sundhedsvæsenet - forstået som egen læge, fysioterapeut, hospital 
psykolog etc. – inden for de sidste tre måneder? 
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Hvor mange sygedage havde du cc. I en tre måneders periode inden din ansættelse? 

  
 
 
Oplever du, at din sundhedstilstand er blevet bedre efter din ansættelse? 
 

 
 
 
Oplevede du stress i tiden før din nuværende ansættelse? 
 

 
 
 
 
Har du oplevet mindre stress efter du er blevet ansat? 
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 Har du en ......  

 

  
 

Hvordan oplever du dit fysiske velbefindende efter din ansættelse?  
 

 

 
 

Vil du angive 3 ulemper ved at vende tilbage til at arbejde  
 

Ulempe 1 
 

· nej 
· ved ikke da jeg er i arbejde 
· Jeg forstår ikke spørgsmålet. 
· jeg er ikke vendt tilbage men er i ansættelse og har været det de sidste 30 år.  
· Stress 
· urelevant da jeg er i ordinær arbejde 
· Mindre fritid 
· mindre fritid 
· Stadigvæk ingen udsigt til at forbedre min situation. 
· Skåne hensyn 
· Bliver der for længe 
· Det er svært at give ulemper :) 
· Laver lidt mere end jeg kan holde til 
· Manglende struktur 
· Mindre tid med familien 
· Stressniveauet hvis arbejdsopgaverne ikke nåes 
· Oplevelsen af en kollega bliver fyret. 

 

Ulempe 2 
 

· nej 
· jeg er teamleder for folk som er ansat på såvel ordinære som flexvikår 
· Social kontakt 
· Mindre overskud 
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· faste døgn rytmer 
· Øget stress niveau 
· Skal lære at gå når min tid er gået 
· Det er svært at give ulemper :) 
· Minimal støtte til at udvikle sig fagligt 
· En mere presset hverdag 
· Det kan være svært at overholde/acceptere egne grænser - for man vil jo gerne 

 

Ulempe 3 
 

· nej 
· Mangel på ferie i første ansættelsesår 
· mindre tid til at lave noget efter arbejde 
· Det er svært at give ulemper :) 
· Manglende indflydelse på sit arbejde 
· Mindre tid til at dyrke motion 
· Jeg bliver nok for følelsesmæssigt involveret i mit arbejde 

 

Vil du angive 3 fordele ved at vende tilbage til at arbejde  
 

Fordel 1 
 

· giver ro 
· jeg forstår ikke spørgsmålet da jeg er i arbejde 
· Jeg forstår ikke spørgsmålet. 
· Arbejder er med til at rammesætte en dagligdag 
· Man gør en forskel 
· urelevant, da jeg er i arbejde 
· Et formål med hverdagen/noget at stå op til 
· struktur 
· Socialt 
· Fri fra kommunal 'syltning'. 
· NOGET AT STÅ OP TIL 
· Selvværd 
· Højere løn 
· Elsker at lave mad 
· Jeg føler jeg kan bruges til noget 
· Falder ro på hele min hverdag 
· man er sammen med andre 
· Et godt koncept 
· bedre selvværd 
· Større mentalt overskud 
· Det sociale 
· Mindre anspændthed i kroppen pga. bedre økonomi 

 

Fordel 2 
 
  

· føler sig værdsat 
· Arbejde er med til at skabe identitet og give fornemmelse for eget værd 
· Man tjener sin løn 
· Bedre samvittighed i form af at man bidrager 
· økonomi 
· Økonomi 
· DET SOCIALE 
· Selvtillid 



13 
 

· Uafhængig af det offentlige 
· Lidt af duften af mad er der 
· Jeg har fået større ansvar end forrige jobs 
· Økonomi falder på plads 
· følger jeg har et normal liv.. 
· Oplevelsen af at gøre en forskel 
· bedre humør 
· Større selvtillid og selvværd 
· At føle sig værdsat 
· Gode kollegaer 

 

Fordel 3 
 
 

· netværk 
· Social kontakt 
· Bedre personlig økonomi 
· fælleskab 
· Velvære 
· AT GØRE EN INDSATS. 
· Udstråling 
· Er træt på en god måde 
· Mindre stress mht. økonomi 
· for mig betyder det alt, at have en arbejde 
· En spændende målgruppe 
· selvtilfredshed 
· Følelsen af at være en del af livet 
· At have noget at stå op til - dagligdag udenfor hjemmet 
· Jeg kan lide det jeg arbejder med 

 

Hvis du skal lave en samlet vurdering af fordele og ulemper ved at vende tilbage til arbejde, finder du så 
flest ulemper eller fordele? 
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Hvad er dine forventninger til din fremtidige tilknytning til din nuværende arbejdsplads?  
 
 

 

 
 
Hvad er dine planer og forventninger til en tilbagevenden til ordinær beskæftigelse/uddannelse? 
 
 

 

  
 
Hvad er dine planer og forventninger til en tilbagevenden til ordinær beskæftigelse/uddannelse? 
 
 

 

 

 
Hvad er dine planer og forventninger til en tilbagevenden til ordinær beskæftigelse/uddannelse? 
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Hvad er dine planer og forventninger til en tilbagevenden til ordinær beskæftigelse/uddannelse? 
 
 

 

 

Samlet status 
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Baggrundsspørgsmål 
 
 
 

Køn 
 
 

 
 
  
Hvad er din alder?  
 
  

 
 
  
 
 
Hvor længe har du været ansat på din nuværende arbejdsplads? 
 

 
 
 
Hvad er din ugentlige arbejdstid? 
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Hvad er ansættelsesformen i dit nuværende job? 
 
 

 

 
 
 
Hvad er din uddannelsesbaggrund? 
 
 

 



Sæt venligst et kryds ud for hvert af de 5 udsagn nedenfor. Sæt et kryds i det felt der bedst beskriver, 
hvordan du har haft det i de sidste 14 dage. 
 
  
 
 - I de sidste to uger har jeg været glad og i godt humør 
 
 

 

Sæt venligst et kryds ud for hvert af de 5 udsagn nedenfor. Sæt et kryds i det felt der bedst beskriver, 
hvordan du har haft det i de sidste 14 dage. 
 
 
 
  
 
 - I de sidste to uger har jeg følt mig rolig og afslappet 
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Sæt venligst et kryds ud for hvert af de 5 udsagn nedenfor. Sæt et kryds i de t felt der bedst beskriver, 
hvordan du har haft det i de sidste 14 dage. 
 
 
 
 
 
  
 
 - I de sidste to uger har jeg følt mig aktiv og energisk 
 
 

 

Sæt venligst et kryds ud for hvert af de 5 udsagn nedenfor. Sæt et kryds i det felt der bedst beskriver, 
hvordan du har haft det i de sidste 14 dage. 
 
 
 
 
 
  
 
 - I de sidste to uger er jeg vågnet frisk og udhvilet 

 



Sæt venligst et kryds ud for hvert af de 5 udsagn nedenfor. Sæt et kryds i det felt der bedst beskriver, 
hvordan du har haft det i de sidste 14 dage. 
 
 
 
  
 
 -  I de sidste to uger har min dagligdag været fyldt med ting der interesserer mig 

 

 

 

 

Oplever du at din trivsel og livskvalitet er blevet bedre efter at du har fået dit nuværende arbejde?  
 
 

 

 

Har din ansættelse i en socialøkonomisk virksomhed betydet noget for dit overskud i hverdagen?  
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Har din ansættelse i en socialøkonomisk virksomhed styrket din lyst til at deltage i aktiviteter i fritiden 
f.eks. frivilligt arbejde (med frivilligt arbejde menes eksempelvis; sportsklubber, velgørende 

organisationer, mentorprogramme r, besøgsven eller lignende)?    
 
 

 

  
 
 
Hvilke typer frivilligt arbejde (beskriv gerne i boksen nedenfor)?  
 
  

· Foreningsarbejde 
· Hjælp med at træne sin krop i Loop ,har fået en ud af døren 
· Internationals borgerrettighedsarbejde (handicappedes rettigheder, LGBTQ rettigheder)   

 
 
 
Hvor engageret er du i dit arbejde? 
  

 



 

I hvilken grad har det betydning for dit engagement at du arbejder i en socialøkonomisk virksomhed  ? 
 
 

 

 

 

I hvilken grad oplever du, at du har den indflydelse på dit arbejde som du har behov for?  
 
 

 

 

I hvilken grad oplever du, at du har større indflydelse på dit arbejde i en socialøkonomisk virksomhed 
end i andre virksomheder du har arbejdet i?  
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I hvilken grad oplever du, at du får den nødvendige støtte og opbakning fra din leder? 
 
 
 

 

 

I hvilken grad oplever du, at der er større opmærksomhed på medarbejdernes trivsel i en 
socialøkonomisk virksomhed end på andre arbejdspladser? 
 
 

 

 

I hvilken grad mener du, at socialøkonomiske virksomheder har betydning for borgeres adgang til 
arbejdsmarkedet?  
 
  

 



I hvilken grad mener du, at Silkeborg Kommune skal støtte op omkring socialøkonomiske virksomheder?  
 
 

 

  
 
 
Hvor ofte har du været i kontakt med sundhedsvæsenet - forstået som egen læge, fysioterapeut, hospital 
psykolog etc. – inden for de sidste tre måneder? 
 
 

 

  
 
 
Hvor mange sygedage har du haft inden for de sidste tre måneder? 
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Hvor mange sygedage havde du ca. i en tre måneders periode inden din ansættelse?  
 
 

 

  
 
 
Oplever du, at din sundhedstilstand er blevet bedre efter din ansættelse? 
 
 

 

  
 
 
Oplevede du stress i tiden før din nuværende ansættelse? 
 
 

 

  
 
 



Har du oplevet mindre stress efter du er blevet ansat? 
 

 

  
 
 
Har du en ...... 
 

 

  
 
 
Hvordan oplever du dit fysiske velbefindende efter din ansættelse?  
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Vil du angive 3 ulemper ved at vende tilbage til at arbejde  
 
 
 Ulempe 1 

· nej 
· Jeg forstår ikke spørgsmålet. 
· Stress 
· Skåne hensyn 
· Bliver der for længe 
· Laver lidt mere end jeg kan holde til 
· Stressniveuet hvis arbejdsopgaverne ikke nåes 
· Oplevelsen af en kollega bliver fyrret. 

 
  
Ulempe 2 

· nej 
· Social kontakt 
· Øget stress niveau 
· Skal lære at gå når min tid er gået 
· Det kan være svært at overholde/acceptere egne grænser - for man vil jo gerne 

 

Ulempe 3  
· nej 
· Jeg bliver nok for følelsesmæssigt involveret i mit arbejde 

 

 

Vil du angive 3 fordele ved at vende tilbage til at arbejde  

 
 Fordel 1 

· giver ro 
· Jeg forstår ikke spørgsmålet. 
· Man gør en forskel 
· Socialt 
· NOGET AT STÅ OP TIL 
· Selvværd 
· Højere løn 
· Elsker at lave mad 
· Falder ro på hele min hverdag 
· man er sammen med andre 
· bedre selvværd 
· Det sociale 
· Mindre anspændthed i kroppen pga. bedre økonomi 

 
  
Fordel 2 

· føler sig værdsat 
· Man tjener sin løn 
· Økonomi 
· DET SOCIALE 
· Selvtillid 
· Uafhængig af det offentlige 
· Lidt af duften af mad er der 
· Økonomi falder på plads 
· følger jeg har et normal liv 



· bedre humør 
· At føle sig værdsat 
· Gode kollegaer 

 
  
Fordel 3 

· netværk 
· Social kontakt 
· Velvære 
· AT GØRE EN INDSATS. 
· Udstråling 
· Er træt på en god måde 
· for mig betyder det alt, at have en arbejde 
· selvtilfredshed 
· At have noget at stå op til - dagligdag udenfor hjemmet 
· Jeg kan lide det jeg arbejder med 
 
 

Hvis du skal lave en samlet vurdering af fordele og ulemper ved at vende tilbage til arbejde, finder du så 
flest ulemper eller fordele? 
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Hvad er dine forventninger til din fremtidige tilknytning til din nuværende arbejdsplads?  
  

 

 
 
 
Hvad er dine planer og forventninger til en tilbagevenden til ordinær beskæftigelse/uddannelse? 
  

 

 

 

Jeg forventer inden for det næste år at påbegynde uddannelse 
 
 

 

 

Jeg forventer at komme videre til en anden arbejdsplads    
 

 



 

Indgår du i dialog med din leder om, hvordan din fremtid kan se ud  
 
 

 

 

 

Samlet status 
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