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Kreative kapitalister og innovative velfærdspionerer 
 

Af Tania Ellis, Tania Ellis – The Social Business Company®  
Artikeluddrag fra bogen Socialt Entreprenørskab, GEM-antologi 2009. 

 

Socialkapitalismen er i gang med at gøre sit indtog. Sociale entreprenører og kommercielle 

virksomheder med et samfundsengagement (CSR) navigerer imellem at tjene godt og gøre 

godt. Men de har forskellige mål og bevæggrunde, og dermed forskellige tilgange til at skabe 

økonomisk og social værdi. Begge har dog brug for hinanden, uanset om de er sat i verden 

for at tjene penge eller for at redde den. Efterhånden som de to praksisfelter videreudvikler 

sig, vil det blive sværere at skelne CSR og socialt entreprenørskab fra hinanden. 

 

Finanskrisen er et nødvendigt sammenbrud, som giver mulighed for at sætte nye spilleregler 

på den økonomiske dagsorden. En ny dagsorden, som bringer ressourcemangel, social ulighed 

og truslen fra global opvarmning ind i kernen af den globale økonomi. For de frie 

markedskræfter har vist sig ikke at være bæredygtige. Og det vi oplever lige nu, er derfor et 

opgør med snæver profittænkning. Det mener den britiske businesstænker, bestsellerforfatter 

og stifter af den anerkendte konsulentvirksomhed SustainAbility, John Elkington. 

 

Ifølge Elkington er det muligt at skrue en markedsdreven model sammen, som både skaber 

profit, samtidig med at der fokuseres på fx løsning af klimaproblemer og inkludering af 

udviklingslandenes fattige i økonomien. Og inspirationen dertil? Ja, den skal ifølge Elkington 

hentes hos de såkaldt ”sociale entreprenører”.  

 

At kapitalismen er ved at få et nyt og mere menneskeligt ansigt, kan næsten ikke illustreres 

bedre end med Bill Gates, en mand som i årevis har været kendt som stifter af Microsoft og 

som én af verdens yngste og rigeste milliardærer – og som nu er ved at være lige så kendt som 

venturefilantrop og stifter af Bill & Melinda Gates Foundation, som forvalter en formue på 

over 170 milliarder kroner til brug for sygdomsbekæmpelse i udviklingslande. 

 

I 2008 gjorde Gates sig i det internationale erhvervsmagasin TIME til talsmand for creative 

capitalism – en inkluderende måde at tænke forretning på, som gør det muligt at udbrede 
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fordelene og goderne ved traditionel virksomhed til at forbedre livskvaliteten for blandt andet 

de 1,1 milliard mennesker, som lever for mindre end 1 dollar om dagen.  

 

Ikke ved at tale til virksomhedernes moral og opfordre dem til at engagere sig i filantropiske 

tiltag, men ved at give dem økonomiske incitamenter for at anvende deres 

forretningsekspertise på nye måder. Med andre ord at lade dem skabe innovationer, der er 

skræddersyet til verdens fattigstes behov på en måde, så virksomhederne også kan tjene penge 

på det.   

 

Elkington og Gates er blot to illustrative eksempler på, hvordan den industrielle logik, hvor 

profit var både mål og middel og fulgte forretningsmantraet ”show me the money”, er ved at 

blive erstattet med en ny forretningslogik, der følger mantraet ”doing good and doing well”.  

 

For den tid er forbi, hvor virksomheder blev sat i verden for at tjene penge til sine ejere, mens 

det offentlige og engagerede borgere varetog samfundets interesser. I dag er billedet mere 

kompleks, og kravene fra omverden nogle andre. Verden er blevet mindre, effekten af vores 

ubæredygtige handlinger mere synlige, og bevidstheden om dette højere end nogensinde.  

 

Således er værdier som etik, ansvarlighed, mening og bæredygtighed i gang med at sætte 

deres præg overalt i samfundet, og det stiller nye krav til virksomhederne. Derfor kan 

virksomheder ikke gå fremtiden i møde med gårsdagens forretningsmodeller.  

 

I globaliseringens tidsalder er der ikke længere tale om et valg mellem enten den 

kapitalistiske eller den socialistiske tankegang. Nu handler det om at få både økonomi og 

humanisme til at gå hånd i hånd – uanset om man er sat i verden for at redde den, eller for at 

tjene penge. Den socialkapitalistiske forretningsmodel er med andre ord i fuld gang med at 

gøre sit indtog. 

 

Et dansk perspektiv 

 

Social ansvarlighed i en erhvervsmæssig sammenhæng – eller corporate social responsibility 

(CSR) – er ikke et nyt fænomen i Danmark. Den er forankret i nordiske værdier som lighed, 
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tillid, fleksibilitet, lav magtdistance, inklusion, respekt for naturen, og en protestantisk 

arbejdsetik.  

 

Det er værdier som disse, der bl.a. har ligget til grund for den såkaldte skandinaviske model, 

eller den nordiske velfærdsmodel. En model, som er kendetegnet ved et omfattende socialt 

velfærdssystem med fuld beskæftigelse som et absolut mål.  

 

Kimen til den nordiske velfærdsmodel blev lagt i 1890'erne, da Danmark og en række andre 

europæiske lande begyndte at opbygge deres egne sociale modeller og ordninger for at sikre 

deres borgere økonomisk sikkerhed i tilfælde af ulykker, sygdom, alderdom og arbejdsløshed. 

 

Som et resultat heraf, har staten været den største leverandør af sociale ydelser i Danmark 

siden 1930'erne, og siden da er der blevet udviklet centrale velfærdsydelser inden for sundhed 

og arbejdsløshedsforsikring, pension og sociale reformer. 

 

Alligevel har der længe været en tradition for at blande erhvervsliv med almennyttige formål. 

Med den kooperative bevægelse i anden halvdel af det 19. århundrede, opstod en ny 

demokratisk måde at organisere virksomheder på, og selvejende institutioner blev oprettet for 

at kunne give tilbud til samfundets udsatte grupper i form af plejehjem, børneinstitutioner, 

kvindekrisecentre, væresteder, sociale caféer etc.  

 

Det er også omkring dette tidspunkt, at vi finder tidlige eksempler på, hvad der i dag ville 

blive klassificeret som CSR-aktiviteter. For eksempel Brede Klædefabrik (1832-1956), som  

sørgede for arbejdernes liv både i og uden for arbejdstiden med tilbud om boliger, butikker, 

børnehave, skole og kantine. Eller Carlsberg, som i 1876 etablerede sin første fond, og siden 

da har afsat procenter af sit overskud til fonde, der stadig den dag i dag yder finansiel støtte til 

dansk videnskab, kunst, kultur og samfundet i almindelighed.  

 

Siden da, har grundlæggerne af virksomheder som Grundfos, Lego, Danfoss og Novo Nordisk 

bygget deres virksomheder op omkring etik og ansvarlighed som grundlæggende værdier. For 

dem var og er det en naturlig måde at drive forretning på. 
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Forskellen på dengang og nu er nu blot den, at hvor virksomhedernes sociale ansvarlighed 

tidligere udsprang af frivillighed eller nødvendighed, er det i dag blevet et konkurrence- og 

brandingparameter på linie med pris og kvalitet.  

 

Den danske regering har med sin Handlingsplan for Virksomheders Samfundsansvar (2008) 

allerede erkendt, at denne måde at tænke forretning på kan skabe en unik styrkeposition for 

danske virksomheder på både nationale og globale markeder. Indarbejdelse af social 

ansvarlighed og social innovation i forretningsgrundlaget er med andre ord det næste naturlige 

skridt i bestræbelserne på at sikre virksomheders levedygtighed.  

 

Social ansvarlighed version 2.0. 

 

Det primære formål for kommercielle virksomheder har altid været at tjene penge. Men i 

globaliseringens tidsalder er det nu også nødvendigt også at arbejde med en social og/eller 

miljømæssig dimension for overhovedet at kunne opnå en ”licence to operate”.  

 

Således er den danske CSR dagsorden gennem de sidste 15-20 år gået fra en diskurs omkring 

det rummelige arbejdsmarked, som det blev præsenteret af Socialministeriet i 1990’erne med 

det formål at mindske de offentlige udgifter til en forretningsdiskurs med fokus på 

konkurrenceevne og økonomisk vækst under Økonomi- og Erhvervsministeriet. 

 

I dag arbejder tre ud af fire danske små til mellemstore virksomheder allerede med 

samfundsansvarlighed i en eller anden form, lige fra ansvarlig leverandørstyring, 

produktmærkninger og forureningsforebyggelse til sociale sponsorater, donationer og 

beskæftigelse af marginaliserede grupper.  

 

Ifølge virksomhedslederne selv, skaber det værdi på en række forskellige måder. For 

eksempel differentiering i forhold til konkurrenterne, styrkelse af virksomhedens omdømme, 

tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft, udvikling af nye produkter eller øget 

operationel effektivitet. Faktorer som i sidste ende er med til at skabe en positiv indvirkning 

på virksomhedernes økonomiske resultat.  
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Kommercielle virksomheder kan altså bruge sociale eller miljømæssige løsninger som et 

middel til at bane vej for nye produkter og ydelser eller åbne op for nye markeder, som kan 

skabe vækst på deres økonomiske bundlinje. 

 

For at CSR kan give størst værdi – for både virksomhed og samfund – er det imidlertid 

vigtigt, at tiltagene integreres som en del af virksomheden og dens værdier og processer – at 

det gennemsyrer hele virksomhedens DNA. Desuden skal de være tilpasset virksomhedens 

aktuelle forretningsudfordringer – som kan være alt lige fra rekruttering og et ridset 

omdømme til leverandørstyring eller behov for at udvikle nye markeder. Det skal altså som 

minimum kunne komplementere virksomhedens kerneforretning. 

  

På den måde kan virksomheder gøre CSR til et strategisk forretningsparameter, frem for  

et filantropisk add-on. For svagheden ved fx pengedonationer og sociale sponsorater, som 

ikke har noget med virksomhedens forretning at gøre, er, at de ofte vil være det første, der 

bliver ofret, når (finans)krisen kradser. I stedet kan den strategiske tilgang tilføre 

virksomheden et innovativt element i form af nye produkter og ydelser, hvilket kan styrke 

virksomheden – også i krisetider.  

 

Virksomheder som fx Vestergaard Frandsen, der tidligere producerede arbejdstøj har således 

revitaliseret deres forretning ved at specialisere sig i tekstiler inden for sygdomskontrol i 

udviklingslande, og har med produkter som PermaNet, et anti-malariamyggenet og Lifestraw, 

et sugerør med indbygget rensningsfilter, fået adgang til nye markeder og skabt en årlig 

trecifret millionomsætning. 

 

Den strategiske øvelse handler således om at arbejde sig fra corporate social responsibility 

(CSR) som et filantropisk add-on til i stedet at supplere – eller måske endda helt at blive til – 

virksomhedens kerneforretning (se Figur 1). Med nye produkter og ydelser, der løser 

samfundsproblemer er det muligt for virksomheder at skabe corporate social innovation 

(CSI).  
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Figur 1. Virksomheders arbejde med CSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur af: Tania Ellis, taniaellis.dk  
 

 

Social innovation og entreprenørskab 

 

”Dette er ikke velgørenhed. Dette er business. Business med en social målsætning, der 

handler om at hjælpe folk ud af fattigdommen.” Sådan beskriver den sociale entreprenør 

Muhammad Yunus den forretningmodel han har udviklet for Grameen Bank, som udsteder 

mikrolån til fattige mennesker i Bangladesh.  

 

Grameen Bank er efterhånden blevet et skoleeksempel på en socialøkonomisk virksomhed.  

For til forskel fra den kommercielle virksomhed, som har profit som mål, er markedsmetoder 

for socialøkonomiske virksomheder blot et middel til at fremme samfundsgavnlige formål 

lige fra bevarelse af miljøet, reduktion af fattigdom og beskæftigelse af udsatte grupper til 

fremme af uddannelse og sundhed eller indkvartering af hjemløse.    

 

Og ligesom Yunus ser sociale entreprenører samfundets problemer som en platform for 

udvikling af nye samarbejdsstrukturer, nye involveringsformer, nye produkter og 

serviceydelser, og ikke mindst nye forretningsmodeller.  

 

Tilsammen udgør de sociale entreprenører et korps af velfærdspionerer, for i deres 

bestræbelser på at skabe samfundsværdi bryder de ofte med etablerede strukturer, logikker og 

overbevisninger – og baner på den måde ofte vej for innovative løsninger, som løser 
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samfundsproblemer og møder menneskers behov, som markeder, organisationer og 

institutioner ikke tidligere har formået at tilfredsstille. De skaber med andre ord social 

innovation, og fungerer som en slags ”samfundets afdeling for forskning og udvikling”. 

 

I praksis opererer sociale entreprenører med tre forretningsmodeller: 

 

1) ”Nonprofit ventures” – 100 % ekstern finansiering gennem fx donationer, sponsorater og 

offentlige støttemidler. 

2) ”Hybrid nonprofit ventures” – miks af ekstern finansiering + egen indtjening fra fx salg af 

egne produkter, ydelser. 

3) ”Social business ventures”– 100 % egen indtjening for selv at kunne dække alle 

omkostninger + eventuelt også for at generere et overskud.  

 

Det er den anden og tredje forretningsmodel, som mange sociale entreprenører stræber efter.  

Derfor kan socialøkonomiske virksomheder bestå af forskellige juridiske enheder lige fra  

erhvervsdrivende fonde, kooperativer, selvejende institutioner og foreninger til A/S og ApS.  

 

For selvom de er drevet af at ville skabe værdi for mennesker eller miljø, er økonomi blevet 

en stadig vigtigere dimension af deres virke. Mange af dem har ganske enkelt erkendt, at egen 

indtjening er lig med større uafhængighed – og at det dermed giver dem muligheden for at 

kunne udøve endnu mere social mission. 

 

Den fundamentale forskel på den sociale entreprenør og business entreprenøren er således, at 

mens den økonomiske bundlinje altid har første prioritet i den kommercielle virksomhed, kan 

den i den socialøkonomiske virksomhed højst sidestilles med den sociale eller miljømæssige 

bundlinje – den kan aldrig gå foran.  

  

Socialøkonomiske virksomheder som fx cykelfirmaet Baisikeli, der arbejder for at forbedre 

levevilkårene i Afrika, it-virksomheden Specialisterne, der har bygget sin forretning op 

omkring de særlige kompetencer, som mennesker med autisme har, eller den etiske 

andelskasse Merkur Bank, som øremærker 75% af sine udlån til kulturelle, sociale eller 

økologiske projekter, bevæger sig således i dag i spændingsfeltet mellem offentlig, privat og 
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civil sektor. Offentlig, fordi de ofte skaber eller bidrager til nye velfærdsløsninger, civil fordi 

de har en social mission og er værdibaserede ligesom NGOer og frivillige organisationer, og 

privat fordi de som regel også tjener egne penge.  

 

Tabel 1. Arketypen på en business entreprenør og en social entreprenør 
 
Den sociale entreprenør 

 
Business-entreprenøren 
 

 
Organisationen bygger på en social mission 
(”hjælpe andre”). 

 
Organisationen bygger på en økonomisk mission 
(”tjene penge”). 

 
Dækker sociale behov / samfundsbehov. 

 
Dækker økonomiske behov / kommercielle 
behov. 

 
Skaber menneskelig velfærd. 

 
Skaber økonomisk velfærd. 

 
Socialt-dreven, næstekærlig dimension,  
sans for retfærdighed. 

 
Profit-dreven, kommerciel dimension,  
sans for forretning. 

 
Profit betragtes som et middel til at indfri det 
sociale mål. Skal sikre økonomisk 
selvstændighed.  

 
Profit betragtes som et mål i sig selv. Skal sikre 
ejerens økonomiske velfærd. 

 
Vækstkriterier: bæredygtig vækst. 

 
Vækstkriterier: vækst for vækstens skyld. 

 
Værdi måles gennem social effekt  
”Social return on investment”. 

 
Værdi måles gennem økonomisk indtjening  
”Financial return on investment”. 

 
Hele eller dele af profit geninvesteres i 
organisationen eller i nye sociale projekter.  

 
Profit går til ejere / aktionærer. 

 
Markedsmuligheder benyttes til at imødekomme 
sociale behov.  

 
Markedsmuligheder benyttes til at imødekomme 
kommercielle behov.  

Kilde: Ellis, Tania (2006): De Nye Pionerer, Jyllands-Postens Forlag 
 

Nye løsninger kræver nye alliancer 

 

Sociale entreprenører transformerer social ansvarlighed til social innovation, der kan føre til 

nye velfærdsløsninger eller opdyrkning af nye markeder. Men de er ikke alene om at udvikle 

og gennemføre deres innovative samfundsløsninger.  

 

For dels er løsningerne ofte udviklet ved at inddrage medarbejdere, brugere, borgere og andre 

interessenter – hvilket giver dem en større chance for at ramme plet i forhold til nye 

markedsbehov. Dels indgår de ofte i partnerskaber og netværk på tværs af brancher og 

sektorer – for derved at sikre den ressource- og kompetencetilførsel, der er nødvendig for at 
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løsningerne kan blive både bedre, mere levedygtige og få en større udbredelse, end de selv 

ville kunne sikre ved egen kraft.  

 

Og det er hér, at blandt andet de kommercielle virksomheder kommer ind i billedet. For ved at 

indgå i alliancer med sociale entreprenører, kan de kommercielle virksomheder tilføre 

specialkompetencer, midler og nye perspektiver, der kan resultere i at de socialøkonomiske 

forretningsmodeller kan professionaliseres, skaleres op og udbredes til glæde for endnu flere. 

Omvendt kan de kommercielle virksomheder få tilført innovationskraft og adgang til nye, 

måske tidligere utilgængelige, markeder, idet de sociale entreprenører ofte har opbygget både 

lokalkendskab, tillid og troværdighed blandt brugerne/kunderne.  

 

Der ligger med andre ord et kæmpe potentiale og en række endnu uudnyttede muligheder i 

grænsefladerne mellem socialt entreprenørskab, virksomheders traditionelle virkefelt og 

offentlige og civile organisationers sociale indsatsområder. Nye muligheder, der ikke kun har 

potentiale til at løse samfundsproblemer. Mange af dem har også potentiale for at blive 

innovative forretningsmuligheder i millionklassen.    

 

Fra hardcore business til heartcore business 

 

På verdensplan findes der stadig masser af kommercielle virksomheder, som udelukkende har 

fokus på kortsigtede økonomiske resultater, og som måler deres succes i den værdi, de skaber 

for aktionærerne. Men stadig flere erhvervsfolk er begyndt at få øjnene op for, at der er penge 

at hente ved at indarbejde samfundsansvarlighed som en del af deres forretningsstrategi. Så 

med den socialkapitalistiske forretningsmodel følger strategiske købmænd, der tjener penge 

på social ansvarlighed. Mens aktivister og ildsjæle i jakkesæt bruger profit som et middel til at 

tjene menneskers behov og fremme en positiv samfundsudvikling. For omvendt er stadig flere 

sociale entreprenører også begyndt at erkende, at brug af markedsmetoder giver dem 

mulighed for at skabe endnu mere social værdi.  

 

Mens de førstnævnte traditionelt har været karakteriseret ved rationelle handlinger, der er 

drevet af et ønske om at skabe økonomisk værdi og hardcore business, er de andre typisk 

karakteriseret ved et socialt engagement med en dybt rodfæstet kerne af at ville skabe værdi 
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for mennesker eller miljø ved hjælp af heartcore business. Både sociale entreprenører og 

kommercielle virksomheder, som arbejder med CSR, har dog mulighed for at skabe 

samfundsværdi, uanset om deres primære formål er af økonomisk eller af social karakter, og 

uanset hvad deres motiv måtte være.  

 
Dér hvor formål og motiv imidlertid har betydning er i forhold til dels den føromtalte sociale 

innovationskraft, og dels for vedholdenheden. For mens kommercielle virksomheder som 

regel har brug for at skabe et økonomisk afkast inden for kort sigt, arbejder den sociale 

entreprenør i sin virksomhed med et mere langsigtet mål, og er villig til at gå meget længere i 

sin stræben, før det begynder at give også økonomiske resultater.  

 

Således skulle der både tålmodighed samt 30 års systematisk og vedholdende arbejde til, før 

Muhammad Yunus’ forretningsmodel for mikrolån blev så udbredt, at store etablerede banker 

som Credit Suisse, Citigroup, Deutsche Bank og ABN Amro i dag også kan se de 

markedsmuligheder, der ligger i modellen. 

 

Socialt intraprenørskab 

 

I takt med at værdier som etik, ansvarlighed, bæredygtighed og mening er begyndt at præge 

samfundet, er der kommet en ny type ledere og medarbejdere, som ønsker at benytte deres 

kompetencer i også en social kontekst, frem for en ren økonomisk. De ønsker ikke at stå i en 

situation, hvor de kan blive tvunget til at gå på kompromis med deres indre værdier, fordi 

kravene om udbyttemaksimeringen er så store, at de er nødt til at sætte virksomhedens 

interesser over samfundets. De ønsker at arbejde i overensstemmelse med deres indre værdier, 

og at realisere sig selv ved at gøre en meningsfuld forskel for både sig selv og andre.  

 

I takt med at sociale og miljømæssige formål bliver integreret som en del af virksomheders 

kerneforretning, kan man således forestille sig, at socialt intraprenørskab også vil begynde at 

udbrede sig. Altså at ledere og medarbejdere i traditionelle kommercielle virksomheder med 

samme værdier, karakteristika og motiver som de sociale entreprenører – såkaldte ”corporate 

changemakers” – begynder at udvikle socialt innovative løsninger, som både har en etisk kant 

og giver virksomhederne adgang til nye markeder. Måske endda på mere effektiv vis, fordi 
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intraprenørerne i modsætning til de sociale entreprenører formentlig vil have flere ressourcer 

til deres fulde rådighed helt fra idéen udklækkes til den gennemføres i praksis.  

 

Når formål og motiv blandt medarbejdere i den kommercielle virksomhed begynder at ligne 

den sociale entreprenørs, vil det blive nødvendigt for virksomheden at indarbejde nye 

strukturer, processer og samarbejdsformer for at matche de nye behov og ambitioner. Og hvis 

dette lykkes, vil det med tiden blive sværere at skelne de to praksisfelter fra hinanden.  

 

Men måske er det i virkeligheden en ambition, der er værd at stræbe efter? For på den måde 

kan både innovative velfærdspionerer og kreative kapitalister med tiden bane vej for sociale 

og miljømæssige forretningsløsninger, hvor altruisme og næstekærlighed ikke behøver være 

adskilt fra ønsket om økonomisk gevinst. Så morgendagens forretningsmodel ikke blot bliver 

den gode måde, men også den rigtige måde at tjene penge på.  
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