
en ny aktør kan blive en af de vigtigste spil-
lere i fremtidens velfærdssamfund. Mens den
offentlige sektor lider under mangel på hænder,
og den private bløder på grund af finanskrisen,
er en ny form for organisationer ved at blomstre
op i grænselandet mellem stat, marked og civil-
samfund: de sociale iværksættere.

De sociale iværksættere udtænker innovative
løsninger på velfærdsstatens udfordringer. De
organiserer sig som virksomheder, der sælger
ydelser – typisk til det offentlige. Og de trækker
på den type engagement og social bevidsthed,
der traditionelt karakteriserer arbejdet i frivilli-
ge organisationer. For de sociale iværksættere
er profit midlet til at fremme den sociale dags-
orden, de arbejder for. 

De nye velfærdsspillere omfatter en bred vif-
te af små og store virksomheder på tværs af bran-
cher. Ét firma ansætter f.eks. autister og bruger

deres særlige koncentrationsevne til at teste soft-
wareløsninger for firmaer i erhvervslivet. Et an-
det driver et værested, der specifikt henvender
sig til sindslidende med flygtninge- eller ind-
vandrerbaggrund. Et tredje har specialiseret sig
i at få ressourcesvage borgere fra matchgruppe
4 og 5 i arbejde – en ydelse, der sælges til landets
jobcentre.

Fælles for virksomhederne er, at en innovativ
forretningsmodel udfylder et velfærdsbehov,
som det offentlige ikke har været i stand til at
imødekomme. På den måde udgør de en reel
tredje vej mellem den offentlige sektor og den
traditionelle markedsøkonomi.

Mandag Morgen har nu taget initiativ til en
strategisk taskforce, “Velfærdens Iværksættere”,
der frem til 2010 skal udforske potentialet i so-
cialt iværksætteri og bringe området længere op
på den politiske dagsorden. Se også tekstboks. 

“Som jeg ser det, er der ikke nødvendigvis
nogen grænser for, hvilke velfærdsudfordringer
de sociale entreprenører kan bidrage til at løse,”
siger Lars Hulgård, professor i socialt entrepre-
nørskab på RUC og medlem af styregruppen for
Mandag Morgens nyoprettede taskforce.
“Håndterer vi det store potentiale rigtigt, kan vi
måske endda være vidne til første skridt mod en
ny og mere bæredygtig måde at organisere
velfærdssamfundet på,” siger han.

Innovation på flere planer
Ifølge de eksperter, Mandag Morgen har talt
med, kan de sociale iværksættere især være med
til at forny velfærdssamfundet på tre områder. 

•• ARBEJDSMARKEDSINTEGRATION. Flere sociale
iværksættere har som målsætning at få res-
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Sociale iværksættere baner vej 
for ny velfærdsmodel

En ny type velfærdsaktør opererer i krydsfeltet mellem stat, marked og civilsamfund – Sociale iværksæt-
tere skaber innovative løsninger på eksisterende velfærdsudfordringer – Det er første skridt på vejen
mod en ny organisering af velfærdssamfundet, mener eksperter – Ny Mandag Morgen-taskforce skal
udforske potentialet og bane vej for en samlet national strategi for socialt iværksætteri

Avantgarde

Sociale iværksættere kan
blive en nøgleaktør i en helt
ny velfærdsmodel. 

MM | Velfærdens iværksættere

Efter at have fulgt udviklingen inden for socialt iværksætteri tæt i flere år har Mandag
Morgen nu i Innovationsrådets regi taget initiativ til en strategisk task force for
“Velfærdens iværksættere".

Frem til 2010 skal den udarbejde forslag til en strategi, der kan bringe Danmark i front
internationalt, når det gælder opstart af nye sociale virksomheder, institutioner og fore-
ninger. Ambitionen er at hjælpe Danmark til at få flere og mere succesfulde sociale
iværksættere, der kan udgøre en katalysator for udviklingen af innovative løsninger på
velfærdsstatens udfordringer. 

”På samme måde som kommercielle iværksættere skaber innovation i den private sek-
tor, mener vi, at sociale iværksættere kan være en kæmpe ressource for at skabe inno-
vation i velfærdsstaten og den sociale sektor, ” siger Mandag Morgens direktør, Lars
Jannick Johansen, der står i spidsen for den nye taskforce. 

Task forcen etableres i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region
Syddanmark, Dansk Erhverv, FDB, RUC og Center for Socialøkonomi og tæller ca. 40
medlemmer fra engagerede ministerier, regioner, kommuner, organisationer, uddannelser,
virksomheder og fonde.



sourcesvage grupper, der normalt står uden
for arbejdsmarkedet, i job. Det skaber ikke
bare større livskvalitet for disse borgere,
men betyder også, at menneskelige
ressourcer, som ellers ville gå til spilde, ska-
ber ny værdi for samfundet. Samtidig lettes
den offentlige sektor for en væsentlig for-
sørgerbyrde, når midler flyttes fra passiv
forsørgelse til aktive fleksjob- og jobtil-
skudsordninger. 

•• SPECIALSYEDE LØSNINGER. Sociale iværksæt-
tere er ofte langt hurtigere end den offentli-
ge sektor til at imødekomme specialiserede
velfærdsbehov. Forankringen i det civile
samfund og fleksibiliteten i den autonome
virksomhedsmodel gør det lettere at skræd-
dersy velfærdsløsninger til marginaliserede
grupper med særlige behov som f.eks. sind-
slidende flygtninge og indvandrere eller
narkomaner med specielle sundhedsbehov. 

•• KLASSISKE VELFÆRDSYDELSER. Flere selve-
jende plejehjem og børnehaver er i dag orga-
niseret efter principperne for en social virk-
somhed. De opfinder ikke et nyt velfærdstil-
bud, men angriber en eksisterende opgave
på en ny og innovativ måde. Det sker ofte
ved at mobilisere det engagement og de fri-
villige ressourcer, pårørende eller forældre

repræsenterer. Det giver mulighed for mere
differentierede velfærdsløsninger og nye
måder at gribe klassiske udfordringer an på.
Ifølge eksperterne på feltet er der principielt
intet i vejen for, at flere institutioner kunne
organisere sig som sociale virksomheder,
der opererer på markedsvilkår, sælger en
ydelse til det offentlige og geninvesterer
overskuddet i forretningen.

Landets kommuner er også så småt ved at få
øjnene op for det enorme velfærdspotentiale i
den sociale iværksætterkultur. Kolding Kommune
har netop som den første vedtaget en “Strategi
for social økonomi”. I næste uge mødes repræs-
entanter fra kommunen, det private erhvervsliv
og den civile sektor til et stormøde for at disku-
tere, hvordan socialt iværksætteri kan bidrage
til at løse nogle af kommunens konkrete velfærds-
udfordringer. 

Udviklingschef Kim Hansen har store for-
håbninger: “Hvis det her kommer op i gear, er der
et kæmpemæssigt potentiale for den offentlige
sektor,” siger han. Han ser frem til et tættere
samarbejde mellem de tre sektorer, der kan få
en bunke nye ideer på bordet: “Vi må nok til at
erkende, at det ikke er alle opgaver, som den of-
fentlige sektor nødvendigvis er den bedste til at
løse. Nogle behov er den civile sektor måske
bedre til at imødekomme. Det handler om at fin-
de den bedst mulige måde at udnytte ressour-
cerne på,” siger han.

Velfærdssamfundets udviklingsafdelinger
Danmark har en lang og stolt tradition for iværk-
sætteri med velfærdsformål. Store organisatio-
ner som Ældre Sagen og Red Barnet er udsprun-
get af civilsamfundet og skabt med henblik på at
løse en velfærdsopgave. Historisk har andels-,
højskole- og fagbevægelse spillet en helt afgøren-
de rolle for udviklingen af den danske samfunds-
model.

Det nye ved socialt iværksætteri er først og
fremmest, at organiseringen er blevet så profes-
sionel og markedsorienteret. I dag tilbyder de
sociale iværksættere reelle, innovative alternati-
ver til den offentlige sektors tilbud. 

Ifølge Lars Hulgård skyldes det tre parallelle
bevægelser i samfundets hovedsektorer: Den of-
fentlige sektor er i de senere år blevet mere op-
mærksom på innovationspotentialet i tværgåen-
de udviklingsinitiativer inden for social- og ar-
bejdsmarkedspolitikken og partnerskaber med
andre aktører. Den private sektor er begyndt at
arbejde langt mere systematisk med socialt an-
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Innovationspotentiale

I kraft af deres unikke
tilgang kan sociale
iværksættere skabe nye
løsninger på
velfærdssamfundets 
udfordringer.

MM | Den fjerde vej
Sociale iværksætteres position i krydsfeltet 
mellem stat, marked og civilsamfund  

Figur 1: Sociale iværksættere kombinerer ele-
menter fra alle tre samfundssektorer: Det offent-
liges opgavefokus, det privates organisations-
form, civilsamfundets sociale indignation og en-
gagement.

Kilde: Mandag Morgen og Lars Hulgård.
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MM | Hvad er socialt
iværksætteri?

En social iværksætter er en
person, der identificerer et
socialt problem og skaber en
ny organisation for at løse det.
Organisationen kan have
karakter af en socialøkono-
misk virksomhed som it-virk-
somheden Specialisterne, der
primært ansætter autister, en
social institution som væreste-
det Muhabet for sindslidende
nydanskere eller en social for-
ening som forældreinitiativet
Natteravnene, der skaber tryg-
hed i nattelivet.

Fælles for disse eksempler er,
at de fremmer et socialt for-
mål ved at angribe et kendt
problem på en ny, innovativ
måde eller adressere et uop-
fyldt velfærdsbehov med en
innovativ løsningsmodel. 

De sociale iværksættere arbej-
der i grænsefeltet mellem
stat, marked og civilsamfund,
og flere af dem baserer sig på
en høj grad af involvering af
enten brugerne eller lokalsam-
fundet. 

De er organisatorisk uafhængi-
ge af den offentlige sektor, og
der er intet principielt i vejen
for, at de arbejder ’for-profit’
ved at sælge ydelser eller pro-
dukter til den offentlige eller
private sektor. Indtjeningen er
dog snarere en forudsætning
for driften end et mål i sig
selv. I den rene form geninve-
sterer de sociale virksomheder
således overskuddet i organi-
sationen eller bruger det til at
fremme sociale formål på
anden vis.



svar. Og den civile sektor har kombineret en øget
professionalisering med et nyt fokus på indtje-
ning frem for støtte. “Det er i krydsfeltet mel-
lem disse tre udviklingstendenser, at troen på
socialt entreprenørskab som løftestang opstår,”
siger Lars Hulgård. Se også figur 1.

Fra at være et mere eller mindre ukendt be-
greb er sociale virksomheder i dag blevet den
hurtigst voksende iværksætteraktivitet i både EU
og USA. Der er opstået et nyt forsknings- og ud-
dannesesfelt på området, og sektoren udgør iføl-
ge Lars Hulgård omkring 10 pct. af Europas BNP. 

Center for Socialøkonomi, et politisk-orga-
nisatorisk uafhængigt praksiscenter, der har til

formål at styrke den socialøkonomisk iværksæt-
terkultur, bl.a. gennem  udvikling af kommuna-
le strategier, registrerer nu tre nye virksomhe-
der om ugen. Og udviklingen forstærkes måned
for måned.

“Vi oplever en enorm stor interesse for det
her,” siger centrets direktør, Lars René Petersen,
som også er medlem af styregruppen for
Innovationsrådets taskforce. “Ikke bare fra for-
skellige foreninger, der ønsker at blive mere
bæredygtige ved at organisere sig som reelle virk-
somheder. Men også fra kommuner og offent-
lige institutioner, som ser de socialøkonomiske
virksomheder som en mulighed for at eksperi-
mentere med anderledes løsningsmodeller og
få ny inspiration,” siger han. 

Langsigtet bæredygtighed
Nye velfærdstilbud er i sagens natur ikke gratis
– og umiddelbart kunne man frygte, at de soci-
ale iværksætteres initiativer ikke ville være om-
kostningsbesparende, men måske ligefrem ud-
giftsdrivende.

Ifølge eksperterne skyder den bekymring imid-
lertid forbi den centrale pointe: De fremhæver,
at det er i den offentlige sektors egen interesse
at investere ressourcer i en kultur for socialt
iværksætteri. Det kan være med til at sikre sek-
torens egen bæredygtighed på længere sigt, hvor
færre hænder skal tage sig af flere og mere spe-
cialiserede velfærdsbehov.

“Det er jo ikke sådan, at den enkelte ydelse
nødvendigvis bliver billigere ved at benytte sig
af de her modeller. Men belastningen på det so-
ciale system bliver mindre, så der på længere
sigt kommer en generel besparelse” siger Lars
René Petersen. “Ved at skaffe job til grupper, der
før var på passiv forsørgelse, får man desuden fle-
re hænder på arbejdsmarkedet. Og ved at skabe
et marked for mere specialiserede sociale tilbud
fjerner man belastningen fra bl.a. driftspsykia-
trien og de offentlige socialrådgivere,” siger han.

Kim Hansen fra Kolding Kommune håber da
også på, at et styrket samarbejde på tværs af sek-
torerne i sidste ende kan vise sig at være en bil-
ligere måde at løse nogle af de eksisterende
velfærdsudfordringer på. Allerede i dag udlicite-
res mange velfærdsydelser til private virksom-
heder. Hvis sociale virksomheder i fremtiden
kunne overtage nogle af de samme opgaver, vil-
le kommunerne have meget at vinde, mener han. 

“Det er klart, at hvis overskuddet geninveste-
res i sociale formål, er samarbejdet endnu me-
re attraktivt,” siger Kim Hansen. Han er til
gengæld helt bevidst om, at det også stiller an-
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Øget opmærksomhed

Interessen for sociale
iværksættere er i hastig
vækst.

MM | En ny sektor

Sociale iværksættere løser velfærdsudfordringer ved at danne virksomheder, der arbej-
der for et socialt formål, og hvor profitten er midlet til at nå det større mål. Nedenfor er
to eksempler på succesfulde sociale iværksættere, der formår at drive forretning i kryds-
feltet mellem stat, marked og civilsamfund.

Specialisterne

Den danske sociale iværksætter Thorkild Sonne så en social ubalance i den måde,
arbejdsmarkedet var i stand til at udnytte ressourcerne hos mennesker med autisme.
Han kunne se de særlige karaktertræk hos sin autistiske søn: en ekstraordinær hukom-
melse, omhyggelighed og et fantastisk blik for detaljen – egenskaber, der er helt essenti-
elle, når det handler om at teste software. Samtidig kunne han se, hvordan det eksiste-
rende arbejdsmarked var ude af stand til at anvende ressourcerne.

Derfor skabte Thorkild Sonne Specialisterne. En virksomhed, der i dag tæller omkring 50
ansatte – næsten alle med autismespektrumsforstyrrelser (ASF), populært omtalt som
autisme. Ansættelserne sker på almindelige vilkår eller som flexjob med løntilskud.
Virksomheden er etableret uden ekstern kapital og sælger sine softwareydelser på regu-
lære markedsvilkår til kunder i det private erhvervsliv. 

Den sociale indsats og velfærdsinnovation hos Specialisterne ligger altså ikke i, at pro-
duktet er en velfærdsydelse i sig selv, men derimod i processen: Alt imens
Specialisterne løser en regulær opgave på markedsvilkår, skaber arbejdspladser og
vækst, løser de en væsentlig udfordring i dagens velfærdssamfund – at få integreret en
gruppe på det danske arbejdsmarkedet, som tidligere stod udenfor, og hvis menneskeli-
ge og økonomiske ressourcer dermed gik til spilde.

Hus Forbi

Hjemløseavisen Hus Forbi blev i begyndelsen til i et samarbejde mellem hjemløse, tidli-
gere hjemløse og journalister. I dag er redaktionen blevet mere professionaliseret, men
formålet er stadig det samme: at skabe debat og dialog om hjemløse og andre socialt
udstødte, som ellers ikke så ofte kommer til orde i medierne. Og at give de hjemløse
sælgere mulighed for at tjene deres egne penge og have noget at stå op til. På den
måde er avisens økonomiske og sociale formål ligestillede. 

Ved at sælge avisen opnår de hjemløse – ud over indtjeningen – at blive del af et nyt
fællesskab uden for hjemløsemiljøet. De får en struktureret hverdag, der i mange tilfæl-
de er med til at reducere misbrug og kriminalitet. For flere hjemløse er aktiviteten et vig-
tigt skridt på vejen frem mod et almindeligt arbejdsliv. I den forstand løser Hus Forbi en
vigtig velfærdsopgave ved at tage sig af en gruppe borgere, som det almindelige system
ikke har været i stand til at nå og på den måde reducere belastningen på det sociale
system ved at give de marginaliserede borgere en meningsfuld hverdag.

For at kunne opfylde sit sociale formål, må Hus Forbi sælge aviser. I den forstand funge-
rer foretagendet efter logikken i en almindelig privat virksomhed. Forskelligen ligger i, at
overskuddet går til at fremme sagen. Hus Forbi koster 20 kr. i gadesalg. Sælgeren tjener
8 kr. pr. avis, andre 8 kr. går til produktionen, administration og distribution og de sidste
4 kr. til moms. Avisen havde sidste år 362.000 læsere på landsplan.



dre krav om kommunal fleksibilitet, at ydelser-
ne leveres af sociale virksomheder, der i vidt om-
fang motiveres af socialt engagement snarere
end profit.

“Som kommunalsystem er man vant til at sty-
re de ydelser, man køber, så man ikke kaster pen-
gene i grams. Og sådan skal det også være. Men
selvfølgelig bliver der nødt til at være en større
grad af metodefrihed, for at man kan få nogle
nye ideer på bordet,” siger han.

Brug for en national strategi
Danmark kan i dag fremvise en lang række ek-
sempler på succesfulde sociale iværksættere, der
udfordrer og innoverer den danske velfærdsstat.
Men der eksisterer en række strukturelle barri-
erer, der sætter begrænsninger for de sociale
iværksætteres udfoldelsesmuligheder.

Mandag Morgen og en række partnerorgani-
sationer har derfor nedsat en taskforce, der skal
udarbejde et forslag til en national strategi, som
kan gøre Danmark internationalt førende, når
det gælder opstart af nye sociale virksomheder.
Strategien skal sikre de sociale iværksættere de
bedst mulige rammer for at udvikle sig til reel-
le velfærdsaktører frem for enkeltstående pro-
jekter drevet af socialt engagerede ildsjæle. Blandt
punkterne på dagsordnen er:

•• KULTUR. Socialt iværksætteri udspringer ofte
af civilsamfundet. Men hvis sociale virk-
somheder skal udvikle sig til et reelt alterna-
tiv mellem marked og stat, er der behov for
et mentalt kursskifte hos de engagerede
ildsjæle, der først og fremmest må overvin-
de deres naturlige markedsforskrækkelse.  

•• KOMPETENCER. At udvikle og drive en social
iværksættervirksomhed kræver andre fær-
digheder end de snævert faglige. Derfor bør
potentielle iværksættergrupper, f.eks. soci-
alrådgivere, have tilbud om kompetenceud-
vikling inden for f.eks. virksomhedsdrift og
entrepreneurship som en del af deres
uddannelse.

•• KAPITAL. Alle opstartsvirksomheder har
brug for startkapital. Det offentlige bør se
det som en langsigtet investering at hjælpe
de sociale iværksættere i gang med deres
forretningsideer – enten med starttilskud
eller lavtforrentede lån. Samtidig bør iværk-
sætterne blive mere synlige som “almindeli-
ge” investeringsobjekter for banker, fonde,
organisationer mv. 

•• REGULERING. Der er brug for langt klarere
juridiske rammebetingelser, hvis mulighe-
derne skal være gennemsigtige for potenti-
elle iværksættere. F.eks. findes der ingen
juridisk selskabsform, der er tilpasset de
sociale virksomheders særlige karakter. Der
er også brug for at se nærmere på udbuds-
regler for velfærdsservices mv., hvis der skal
etableres et klart markedsgrundlag for soci-
ale iværksættere.

I international sammenhæng er det
Storbritannien, der er længst fremme med en
strategisk satsning på det sociale iværksætteri.
Området har sin helt egen finansieringsstruk-
tur og sågar sit eget ministerium. Se tekstboks.

Selvom den britiske tilgang er mere liberali-
stisk og markedsorienteret, end man er vant til
herhjemme, mener eksperterne, at danskerne
kan lære en hel del af briterne. 

For mere socialøkonomi betyder ikke nød-
vendigvis mindre offentlig sektor – måske sna-
rere tværtimod.

“Det her handler ikke om at trække fra, men
om at lægge til,” siger Lars Hulgård. “Hverken
den civile eller den offentlige sektor er innova-
tiv per automatik. Men når sektorerne bringes
sammen, opstår der en ny dynamik. I bedste fald
kan det være med til at opbløde skellene mel-
lem stat, marked og civilsamfund, der struktu-
rerer, men også begrænser store dele af vores
samfundsorganisering i dag. Og så kan vi for al-
vor få frigjort et potentiale for innovation,” siger
han. MM

Carolina Kamil | cka@mm.dk
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MM | Briterne i front

Storbritannien har i mange år
haft tradition for at inddrage
civilsamfundet og sociale virk-
somheder i løsningen af en
række sociale problemer.
F.eks. er der omkring 36.000
frivillige engageret på landets
hospitaler og klinikker, hvor
der er ansatte, som alene
arbejder med at organisere
den frivillige indsats og udar-
bejde retningslinjer for forhol-
det mellem de professionelle
og frivillige.

Men også på det mere strate-
giske plan satser
Storbritannien på at stimulere
fremvæksten af sociale virk-
somheder. Et af midlerne er
en særlig selskabsform,
Community Interest Company
(CIC), der er designet til virk-
somheder, der arbejder med et
socialt formål og geninvesterer
profitten i den sociale sag. 

Til gengæld for at forpligte sig
til dette sociale mål slipper
CIC-virksomhederne for en
række afgifter og opnår samti-
dig adgang til offentlige puljer. 

Siden ordningen blev indført i
2005, har over 2000 virksom-
heder registreret sig under den
nye selskabsform. CIC er
siden blevet kritiseret for, at
flere af de registrerede virk-
somheder ikke lever op til
deres målsætninger. Alligevel
fremhæver de danske eksper-
ter, at den engelske model er
et godt foregangseksempel i
forhold til at anerkende social-
økonomiske virksomheders
særlige status.

Kilder: www.volunteering.org.uk,
www.cicregulator.gov.uk.


