
Social Innovation og socialt 

entreprenørskab 

• Uddannelseselementer i social innovation og 

socialt entreprenørskab i en række af VIA’s 

uddannelser. 

• FoU programmer om social innovation 

– Pædagoguddannelsen har et FoU program og 

Samskabelse og innovation 

• Innovationsenhed i Pædagogisk-Socialfaglig 

Højskole 
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FoU program om socialt 

entreprenørskab og innovation 

• Forskningsprojekt om socialøkonomiske 

virksomheder (2011 – 2013) 

• Innovationsprojekt med deltagelse af VIA UC 

 Aarhus Kommune og socialøkonomiske 

 virksomheder (2013 – 2014) 

Program om Socialt Entreprenørskab og innovation, Program 

om beskæftigelse 

FoU center om socialpædagogik og socialt arbejde 

Esben Hulgård   Maja Juul-Olsen   Elof Nellemann Nielsen 
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 Forsknings- og 

udviklingsprojekt 2011-2013 

  

Socialøkonomiske virksomheder i Aarhus med 

et beskæftigelsesfremmende sigte og 

virksomhedernes samarbejde med 

beskæftigelsesforvaltningen 

 
Esben Hulgård   Maja Juul-Olsen   Elof Nellemann Nielsen 

 

Videncenter for Socialpædagogik og Socialt arbejde  
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Om forskningsprojektet 

Hvem er de socialøkonomiske virksomheder i 

Aarhus?  

Undersøgelsen er afgrænset til de 

virksomheder som har et eksplicit 

beskæftigelsesfremmende sigte. 

Vi har besøgt virksomhederne, og interviewet 

lederne; der er således tale om en fremstilling 

med afsæt i virksomhedernes selvforståelse.  
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Metode: Der er gennemført 

semistrukturerede kvalitative 

interviews med virksomheder og 

ansatte i Aarhus Kommune 

 
Virksomheder   

BOAS specialister 

Kulturgyngen 

FO-Aarhus 

Livsværkstederne 

Gallojob 

Gøglerskolen 

Kofoeds Skole 

Huset Venture 

Change Makers (Kaffegal) 

KK-Genbrug 

Opgang 2 

Kloster Caféen 

Appetit 

 

                                                       

Bistad 

Sager der samler 

Parasollen 

 

Aarhus Kommune 

Virksomhedskonsulent 

Socialrådgiver 

Konsulent 

Projektleder 

 

Ikke besøgt: 

Verdenshaverne 

Jobnet.nu 

Mødrehjælpen 
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Spørgsmål til 

virksomhederne 

Spørgsmålene tager afsæt i de definitioner af en 

socialøkonomisk virksomhed som findes hos Center for 

Socialøkonomi og hos Center for Socialt Entreprenørskab, RUC 

• 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 
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Spørgsmål til jobcentrene 

 

• 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   
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Francois Brouard and Sophie Larivet: Clarifications and definitions of the  

related concepts of social enterprise, social entrepreneur and social  

entrepreneurship.I Fayolle&Matlay: Handbook of research on Social Entrepreneurship 
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Historisk perspektiv 

   1. generation 

Udspringer af det 

sociale arbejde i 

første halvdel af det 

20. århundrede 

- Kofoeds Skole 

- Livsværkstederne 

- KK Genbrug 

 

                 FO-Aarhus 

  

 

2. generation 

Udspringer af 70er- 

og 80ernes  

 projekt og 

forsøgskultur 

- Kulturgyngen 

- Opgang 2 

- Gøglerskolen 

- Gallo Job 
 

 

3. generation  

Nyere  sociale 

projekter og 

virksomheder  

- Huset Venture 

- Cafe Kaffegal 

- Boas Specialister 

- Frida Kahlo Huset 

- Bistad 

- Klostercafeen 

- Appetit                                           
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Hybrid organization 

multiple goals, multi-stakeholder  

Med afsæt i det historiske perspektiv kan der peges 

på: 

- Virksomhedernes samspil med det omgivende samfund i 

forhold til at møde sociale udfordringer 

- Alle virksomheder interagerer med det offentlige på 

forskellige måder (via salg eller tilskud) 

- Virksomhedernes forskellige organisatoriske udformninger 

og tilknytninger som en styrke. Der er er række forskellige 

selskabsformer, Foreningsdrevet, Aps., Selvejende 

Institution, Fondsejet  

- Virksomhedernes levedygtighed i kraft af deres hybride 

karakter og tilpasningsevne 
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Esben Hulgård SED seminar 20.2.2014 

Virksomhederne: 

• Socialøkonomiske virksomheder 

skaber social værdi for 

mennesker som er 

marginaliserede på 

arbejdsmarkedet 

Jobcentrene: 

• Vi har borgere som ikke kan 

honorere virksomhedernes 

minimums krav for ansættelse 

Målgruppen er ledige med 

andre problemer end 

ledighed 

Hvem er målgruppen og hvad er 

virksomhedernes særlige kompetencer 

 
Virksomhedernes svar og jobcentrenes svar: 
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Rummelighed: 

En gennemgående kompetence som ofte er fremhævet i 

de interview vi har foretaget med SØV er rummelighed. 

 

Stor erfaring med og kendskab til målgrupperne. 

 

Den socialøkonomiske virksomhed giver meningsfyldt 

beskæftigelse til de borgere der er knyttet til den. 

  

  

Virksomhedernes vurdering af 

egne kompetencer 
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Jobcentrene fremhæver Socialøkonomiske 

virksomheders rummelighed og menneskesyn som 

kompetencer i forhold til sårbare borgere. Og 

derigennem de vilkår som SØV tilbyder. 

 

SØV kan ifølge jobcentrene tilbyde opgaver med lav 

kompleksitet til målgrupper, der har behov for det.  

 

Erfaring med og stort kendskab til målgruppen i 

forvejen tillægges stor betydning 

 

 

Jobcentrene om SØVs kompetencer 
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Virksomhedernes svar om samarbejdet 

med jobcentre og forvaltning 

Positivt: 

• Generelt : mødt med god vilje og 

imødekommenhed fra forvaltningen 

• Virksomheder med partnerskabsaftaler er 

tilfredse med ordningen overordnet. 

• Specialiseringen i ungeafdeling, job og 

trivsel, virksomhedskonsulenter mv. giver en 

mere samlende opgaveløsning end tidligere 
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Virksomhedernes svar: 

Negativt: 

• Omstruktureringer i forvaltningerne kan gøre det 

svært at gennemskue hvem man skal henvende 

sig til med et problem. 

• Manglende eller for korte partnerskabsaftaler 

vanskeliggør tidshorisont for planlægning ( er det 

sådan det skal tolkes? Mjo spørger) 

• Nye medarbejdere/omorganiseringer gør det  

vanskeligt at oparbejde kontinuitet og know-how”  i 

forhold til opgaveløsning 
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Jobcentrets svar om 

samarbejdet  

• oplever et godt positivt samarbejde typisk gennem 

udpegede jobcenter ansatte med ansvarsområde i forhold 

til målgruppe / individuelle behov. 

• Partnerskabsaftaler indgås med SØV 

• Generelt benyttes partnerskabsaftaler til ressourcestærke 

kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og 

borgere på ledighedsydelse 

• Rimelighedskravet er en udfordring 

• Kendskabet til SØV er meget forskelligt for  

jobcentermedarbejderne 
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Idenitficering af indsatsområder 

som kan styrke sektoren og 

samarbejdet – arbejdsseminar  
  

• Etablering af rådgivning og vejledning for nye 

socialøkonomiske virksomheder og iværksættere, hvor der 

trækkes på erfaringerne i de eksisterende virksomheder?  

• Tiltag, som kan udvikle samarbejdet mellem de kommunale 

forvaltninger, jobcentrene og de socialøkonomiske 

virksomheder, herunder hvordan Aarhus Kommune kan 

være med til at synliggøre og profilere sektoren.  

• Udvikling af nye forretningsområder for de 

socialøkonomiske virksomheder, evt. i konsortier på tværs 

af de eksisterende virksomheder?  
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Innovationsprojekt 

• Regeringens nationale innovationsstrategi: 

”Danmark. Løsningernes land” 

• Midler fra FIVU til at understøtte 

innovationsprojekter på professionshøjskoler i 

samarbejde med offentlige og private 

virksomheder 

• Formålet er at fremme og styrke praksisnær 

innovation 

• Projektet skal inddrage studerende og styrke deres 

innovative kompetencer 

 Esben Hulgård SED seminar 20.2.2014 18 



Projektets 3 fokusområder tager 

afsæt i FoU projektets resultater 

A. Rådgivning og vejledning for nye sociale 

iværksættere 

B. Udvikling af samarbejdet mellem 

Kommunal forvaltning, jobcentre og 

socialøkonomiske virksomheder 

C. Nye forretningsområder for de 

socialøkonomiske virksomheder i netværk 

og partnerskaber 
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Innovationsprojekt - 

aktiviteter 

• 25 – 30 medarbejdere fra Aarhus Kommune 

og fra de socialøkonomiske virksomheder 

samt undervisere og studerende fra VIA UC 

• To fælles seminardage hvor udfordringerne 

er identificeret 

• Tre arbejdsgrupper på tværs som i efteråret 

har arbejdet med indsatsområderne 

• Studerende har formidlet borgernes stemme  
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Foreløbige resultater 

• Øget kendskab til hinanden, og forståelse for  

rammebetingelserne for de forskellige 

aktører  

• Tiltag som skal øge synligheden 

– For jobcenteransatte og forvaltning 

– For politikere (Magistraten) 

– For Erhvervslivet  
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Francois Brouard and Sophie Larivet: Clarifications and definitions of the  

related concepts of social enterprise, social entrepreneur and social  

entrepreneurship.I Fayolle&Matlay: Handbook of research on Social Entrepreneurship 
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