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Hvordan måler vi effekten af 

socialøkonomiske virksomheder?  

Artiklen er udgivet på LinkedIn den 30. november 2018  

Roskilde Kommune og Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi sætter i 

et nyt projekt fokus på, hvordan vi bliver bedre til at måle effekten af de 

socialøkonomiske virksomheder. Anledningen er et nyt et-årigt uddannelsesforløb – 

Jobkadetuddannelsen - i den Socialøkonomiske virksomhed Grennessminde, der skal 

bringe unge nærmere beskæftigelse. Projektet bliver startskuddet på udviklingen af et 

redskab, der skal gøre os bedre i stand til at måle ”vejen hen imod beskæftigelse”. 

Som opstart til projektet blev afholdt en åben workshop, hvor 35 repræsentanter fra 

forskellige socialøkonomiske virksomheder og organisationer gav deres bud på, 

hvilke temaer vi skal måle på. Du kan her læse om motivationen bag 

udviklingsprojektet og de vigtigste pointer, der kom ud af den åbne workshop.   

 



Hvor svært kan det være? 

Egentlig burde det være simpelt nok. Socialøkonomiske virksomheder løfter en vigtig 

rolle i beskæftigelsesindsatsen, på socialområdet, i udviklingen af lokalområder og i 

omstillingen hen imod en mere bæredygtig verden. 

Så hvor svært kan det være at vise omverdenen, at der skabes værdi i de 

socialøkonomiske virksomheder? At socialøkonomiske virksomheder er effektive i 

deres indsatser? Ret svært viser det sig! Flere socialøkonomiske virksomheder er i 

dette efterår kommet i dårligt lys, fordi de ikke havde fået udsatte borgere i 

jobtræning videre i arbejde, men heller ikke havde dokumentation for effekten på 

andre bundlinjer.   

Socialøkonomiske virksomheder opererer med en række forskellige bundlinjer, og 

det kan gøre effektmåling vanskelig. De driver som bekendt en forretning, hvorfor én 

vigtig bundlinje er virksomhedens indtjening. Derudover er der ofte både en social- 

og en bæredygtigheds-bundlinje, der kan være lige så mangeartet som FN’s 17 

verdensmål og ofte vil bestå af en kombination af flere mål. 

I det følgende vil vi drøfte, hvordan vi måler værdien af de 

såkaldte arbejdsintegrerende virksomheder. Det vil sige de socialøkonomiske 

virksomheder, der arbejder med en målgruppe, ved at ansætte mennesker med særlige 

behov. Disse virksomheder vil ofte have et samarbejde med kommunerne, fordi de 

har mennesker tilknyttet i forskellige former for jobtræning eller støttet beskæftigelse. 

Og derfor bliver det vigtigt at kunne vise kommunerne, at de leverer en serviceydelse 

af høj kvalitet, der bringer borgerne nærmere job. 

Vi vælger også at fokusere på værdien for individer – altså de udsatte borgere, som 

er i forløb i den socialøkonomiske virksomhed. Arbejdsintegrerende virksomheder 

har som regel et mål om at få mennesker i varig beskæftigelse – enten i et almindeligt 

job, et fleksjob eller anden støttet beskæftigelse. Men målet for de udsatte borgere 

kan ligeledes være at nærme sig arbejdsmarkedet, at flytte sig på sociale mål samt at 

give mennesker livskvalitet og fællesskab.   

En presserende opgave 

På trods af udfordringerne er det en presserende opgave, at vi får mere viden om 

effekten af indsatserne i de socialøkonomiske virksomheder - ikke mindst effekten 

for de mennesker, der er i forløb i virksomhederne. 

Der er en række aktuelle sager og tendenser, der illustrerer, hvorfor vi er nødt til at 

styrke effektmålingen på dette felt. 



For nylig bragte Berlingske en artikel der konkluderede, at seks forskellige 

socialøkonomiske beskæftigelsesindsatser havde formået at få 8 ud af 289 i job. Altså 

et nedslående resultat, hvis det realistiske mål var ordinær beskæftigelse. Problemet 

var bare, at ved nærmere analyse, var det såkaldte aktivitetsparate borgere, der indgik 

i projektet. Altså mennesker der var langt fra arbejdsmarkedet. Det var derfor ikke 

realistisk, at de inden for projektperioden kunne springe over tærsklen til et job. 

En anden aktuel sag er den benchmark af kommunernes beskæftigelsesindsats, som 

beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen for nylig lancerede. Et af de helt store 

kritikpunkter har været, at fleksjob ikke blev medregnet som beskæftigelse. Igen 

bliver vejen mod ordinært job reduceret til en binær variabel: ordinært job eller intet 

job. 

En mere generel udvikling, der kan aktualiseret behovet for nye måleinstrumenter er 

de såkaldte sociale investeringer. Meget tyder på, at vi fremover vil se flere 

socialøkonomiske virksomheder, der vil modtage betaling for deres ydelser gennem 

såkaldte sociale obligationer eller andre typer af kontrakter, hvor betalingen afhænger 

af, om der skabes resultater på beskæftigelse. Denne type modeller kan måske passe 

til nogle virksomheder, men det er ikke alle der arbejder med borgere, der 

umiddelbart kan komme i beskæftigelse. I disse nye modeller er der således også 

risiko for, at borgerens vej hen imod job ikke krediteres. 

Disse sager illustrerer med al tydelighed, at socialøkonomiske virksomheder er nødt 

til blive bedre til at måle effekten og opgøre effekten på en mere nuanceret måde. Det 

er ikke nok at måle på den binære jobeffekt. Vi er nødt til at kunne vise, om 

mennesker i socialøkonomiske virksomheder kommer nærmere job og om de opnår 

sociale fremskridt. Ligeledes er vi nødt til at kunne sandsynliggøre, at eventuelle 

sociale fremskridt resulterer i positive gevinster for samfundet på den lange bane. 

Workshop - hvad er de vigtigste temaer vi skal måle på? 

D. 22. november 2018 havde Roskilde Kommune og Copenhagen Dome – 

Videnscenter for Socialøkonomi indbudt til en åben workshop om effektmåling i 

Socialøkonomiske virksomheder. Fokus for workshoppen var at identificere de 

temaer, som er helt centrale for netop socialøkonomiske virksomheder, og som vi 

derfor skal blive bedre til at måle på. Der var stort fremmøde, hvilket bekræfter 

interessen og behovet for at udvikle dette område. 

 

 



Her er de vigtigste temaer/indikatorer, som vi fandt frem til: 

Troen på at kunne bidrage og være til gavn (i SØV’en) 

En af de stærke elementer i en socialøkonomisk virksomhed kan være, at man går fra 

en modtagerrolle til at bidrage. Oplevelsen af at kunne være til gavn og være med til 

at levere et produkt kan bidrage til øget selvværd eller det, der på engelsk kaldes 

”self-efficacy”. 

Troen på at kunne varetage et job (uden for SØV’en) 

Det er ligeledes en indikator at der opbygges en tro på, at man kan varetage et 

ordinært job. Det øgede selvværd skal med andre ord kunne omsættes til det ordinære 

arbejdsmarked.   

Værdien af et arbejdsfælleskab 

En af de centrale gevinster i en socialøkonomiske virksomhed er, at man oplever 

værdien af at være en del af fællesskabet herunder arbejdsfælleskabet. Det har værdi 

at have kollegaer, og ligeledes at træne almindelige evner til at være en del af en 

arbejdsplads, møde til tiden, spise for osv.   

Livskvalitet 

Der var enighed om, at det er relevant at måle på livskvalitet. Det kan også være 

relaterede sociale mål om mindre ensomhed eksempelvis. 

Anledningen til workshoppen var som nævnt, at Roskilde Kommune og den 

socialøkonomiske virksomhed Grennessminde i Taastrup opstarter et nyt et-årigt 

uddannelsesforløb, der skal bringe unge nærmere job. I den sammenhæng skal der 

gennemføres en måling af de unges sociale og beskæftigelsesmæssige udvikling. Med 

afsæt i ovenstående temaer udvikles derfor en række indikatorer, som vil blive 

afprøvet i det kommende forløb. 

Behov for en fælles model 

Workshoppen tydeliggjorde, at socialøkonomiske virksomheder ser et stort behov for, 

at vi får udviklet en generisk model, som de enkelte virksomheder kan anvende. 

Det er afgørende, at vi på feltet bliver enige om en række tværgående 

måledimensioner, der er anerkendte og opnår legitimitet hos fx kommuner og fonde. 

Alternativet er, at de socialøkonomiske virksomheder opfinder mange forskellige 



måleredskaber. Det vil gøre det mindre overskueligt for beslutningstagere at skulle 

forholde sig til mange redskaber, og validiteten og legitimiteten vil være reduceret. 

Copenhagen Dome og Roskilde Kommune arbejder på en første version af et 

redskab, der skal afprøves i det kommende år i forbindelse med 

Jobkadetuddannelsen. Her vil vi først og fremmest fokusere på at kombinere 

anerkendte beskæftigelsesindikatorer med høj validitet med de mere specifikke 

indikatorer for socialøkonomi. I første model vil der bl.a. blive anvendt spørgsmål 

fra Beskæftigelses Indikator Projektet, som vi vurderer er et af de bedst 

underbyggede redskaber til at beskrive udviklingen frem imod beskæftigelse. 

Copenhagen Dome vil herudover i den kommende tid gå i dialog med aktører på det 

socialøkonomiske felt, så vi sammen kan udvikle et fælles redskab. Målet er at 

udvikle et redskab, der er bredt anerkendt, gratis at anvende og har en simpel IT-

understøttelse. Visionen er selvfølgelig, at vi langt mere nuanceret får tydeliggjort, 

hvilken værdi de socialøkonomiske virksomheder skaber for samfundet. 

 

http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/projects/beskaeftigelses-indikator-projektet/

