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Abstract 
This master thesis sets out to illuminate how the Danish state exercises power towards Social 

Economic Enterprises (SEE) by suspending its own suspension of steering. 

 

In the thesis we subscribe to Niklas Luhmann’s System Theory approach and the second or-

der observation of distinctions. Through an analytical strategy consisting of three steps, where 

one leads the way for the next, we outline and condition how we wish to approach our analy-

tical object. We perform a semantic constitutional analysis followed by a steering analysis, 

while finalising with an analytical discussion of the political hybrid. 

The semantic analysis uncovers how a seemingly bewildering room of entangled ex-

pectations of responsibility partaken by enterprises over time has established itself as a se-

mantic norm. Through four phases we show how the semantic structures are contingent and 

inherently contradicting. This lets us reveal that the bewildering room is founded upon a pa-

radox, where on the one hand the state wishes to create the SEE as its own capacity, but on 

the other hand the state needs to steer the SEE in accordance to the state’s ambitions. 

However, it seems that despite the paradoxical foundation the state manages to steer 

and so we ask ourselves how? Through the steering analysis we show how the state in four 

strategies manages to both let the SEE remain its own and give directions as to what the SEE 

should be. We find that the state invites the SEE into the semantic room by complimenting it 

with potential such as innovative and intersectoral capabilities. Simultaneously, the state of-

fers distinct tools for measuring and documentation, thereby suggesting that the SEE needs it 

to legitimise its efforts and existence. This lets us illuminate how the policy for steering the 

SEE is inherently impossible because it tries to be something other than itself. It is a policy 

that tries to not be a policy, thus furthering the paradoxical room for steering. 

Finally, we discuss how the concepts of hybrid, suspension and suspension of suspen-

sion offers a terminology that can structure our analytical results into an understanding of 

how this impossible mode of steering becomes possible. We argue, the concepts do in fact let 

us see how the state needs the qualities of the SEE in order to be a successful welfare state. 

However, the state cannot steer the SEE as the qualities of the SEE only exists in its capacity 

as something else than the state. Therefore, the state must suspend itself from steering while 

instantaneously suspending the suspension to assure that the SEE becomes the correct soluti-

on to the perceived problems of the state. 

In conclusion, the policy is a political hybrid making the impossible possible.  
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Kapitel 1 
1.1 Indledning 
Dette speciale vil vise, hvordan den socialøkonomiske virksomhed (herefter SØV, red.) fra 

1991 til 2014 emergerer som begreb og bliver knyttet til retlige forventninger, samt hvordan 

det har haft konsekvenser for moderne velfærdsledelse ved, at staten for at lede SØV må su-

spendere sig selv fra at lede. 

SØV hyldes aktuelt for deres særlige evne til at løse samfundsmæssige problemer 

(Udvalget for SØV 2013, Regeringen 2014), og staten har givet SØV den officielle definition: 

”Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres 

virke og indtjening at fremme særlige sociale formål.” (Udvalget for SØV 2013: 6). Tre af de 

SØV’er, man oftest støder på i medierne, er cateringvirksomheden Allehånde, der som en del 

af forretningen skaber job til døve personer; IT-virksomheden Specialisterne, der skaber job 

til personer med autisme og Blindes Arbejde, der blandt andet beskæftiger blinde personer i 

produktion af håndværksprodukter eller ved kurve-/stoleflet. Virksomhederne har formået at 

skabe plads til personer, der normalt har svært ved at finde plads på arbejdsmarkedet. Det har 

vakt statens interesse, og i statens blik er det netop her, at SØV’er har et særligt stort potentia-

le. I 2014 skriver regeringen: 

 

“Regeringen har et klart mål om at skabe et Danmark, der hænger sammen. Et Dan-

mark hvor flere får mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet, gøre nytte og 

realisere det potentiale, som alle mennesker har. Det er vores oplevelse, at mange 

danske socialøkonomiske virksomheder hver dag gør en betydelig forskel i forhold til 

at realisere netop dette mål.” (Regeringen 2014) 

 

SØV bliver på denne måde gjort til en del af et politisk projekt, der skal få Danmark til at 

hænge sammen, hvor flere får mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet. I statens 

optik er det blandt andet her, SØV kan bidrage og knyttes til velfærdsledelsen. Velfærdsledel-

se handler nemlig om, hvordan de forskellige velfærdsydelser konkret tilvejebringes og gives 

indhold. Det kan eksempelvis dreje sig om sundhed, uddannelse eller inklusion af udsatte per-

songrupper. SØV forventes således at indgå som privat aktør i velfærdsledelsen. SØV bliver 

en slags velfærdsvirksomhed, hvis forretningsgrundlag bliver selve velfærdsproduktionen, da 

SØV’er forventes, at drive virksomhed på markedsvilkår og samtidig kun har særlige sociale 

formål. Traditionelt set opfattes det som velfærdsstatens ansvar at tilvejebringe velfærden. De 
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sidste 30-35 år har staten imidlertid uafhængigt af skiftende regeringer haft en stigende inte-

resse i at inddrage blandt andet private virksomheder i velfærdsledelsen (Pedersen 2011). Vi 

kan se det i form af udlicitering, offentligt udbud og offentlig-private partnerskaber eller new 

public management, der alle har været medvirkende til, at tematisere ansvarsfordelingen mel-

lem offentlig og privat.  

 

På denne måde tematiserer også SØV distinktionen offentlig!privat og dermed det klassiske 

samfundsvidenskabelige spørgsmål om forståelsen af samfundet som opdelt i offentlig og pri-

vat. Distinktionen offentlig!privat forekommer ikke længere at være en uproblematisk måde 

at beskrive samfundet på (Frankel 2004: 9-23), og idéen om samfundet som opdelt i stat, 

marked og civilsamfund problematiseres (Luhmann 2000c iflg. Andersen 2004: 234-235). 

Det lader til, at samfundet i højere grad forstås som funktionelt differentieret, bestående af en 

lang række globale samfundssystemer såsom det økonomiske system, retssystemet, det politi-

ske system og det pædagogiske system, for at nævne nogle af dem. Systemerne forstås som 

kommunikationssystemer, der er lukkede om hver deres funktion (Luhmann 2000b, Andersen 

2004: 235-236). Der findes ingen rangordning mellem systemerne, og der er ikke et centrum, 

der kan repræsentere samfundet i sin helhed. Således har staten mistet sin status som den del 

af samfundet, der sætter rammer for samfundet som helhed, og staten fungerer ikke længere 

som stabilt referencepunkt i forståelsen af magt og politik. Denne samfundsdiagnostik er ud-

gangspunktet for specialets problemfelt. Magten udøves på stadig mere komplekse og kontin-

gente måder, når staten ikke blot oppefra kan styre samfundet. Det rejser spørgsmålet om, 

hvordan statens styringspotentiale kan disponeres og anordnes i relation til private virksom-

heder, når de private virksomheder forventes at gå statens ærinde, samt hvordan der sættes 

særlige betingelser for styring og ledelse? Dette er med andre ord specialets grundlæggende 

samfundsvidenskabelige erkendelsesinteresse, som vi vil realisere gennem en analyse af 

SØV. 

 

1.1.1 Problemfelt 
SØV er et relativt nyt begreb, og det sætter en særlig ramme for specialet. En historie der tog 

udgangspunkt i statens første markering af SØV, ville blive en kort historie uden et væsentligt 

erkendelsesmæssigt bidrag. Staten definerer imidlertid SØV som en privat virksomhed, og vi 

har allerede berørt, hvordan staten retter forventninger til private virksomheder i relation til 

velfærdsledelsen. På den baggrund retter specialet blik mod, hvordan staten over tid kommu-
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nikerer særlige forventninger til private virksomheder i relation til ansvar for velfærdsledelse. 

Forventningerne former et særligt rum - ikke forstået som et fysisk rum, men nærmere et se-

mantisk mulighedsrum - som SØV placeres i, når den i statens kommunikation defineres som 

privat. Rummets normering er med til at forme, hvad der kan iagttages som meningsfuld og 

legitim handlen for SØV’ere. Vi har set markante skift i statens forventninger til de private 

virksomheder, fra økonomisk enhed der skal følge egeninteressen og profitten til i dag at duk-

ke op som SØV, der er en virksomhedstype, der skal være privat, men samtidig varetage of-

fentlige opgaver og indgå som central bidragsyder til statens politiske projekt. Det rejser 

spørgsmålet om, hvordan det i rummet fremstår som selvfølgeligt, at en privat virksomhed nu 

skal varetage statens opgaver og ligeledes anvende profitten til det? Normeringen af dette rum 

indeholder dog paradokser og spændinger, og specialet vil vise, hvordan staten forsøger at 

håndtere disse ved en særlig form for styring. 

  

I sommeren 2014 stemmer et bredt flertal i Folketinget Lov om registrerede socialøkonomiske 

virksomheder (herefter L 148, red.) igennem. Med L 148 anerkender staten SØV som medlem 

af en særlig registreringsordning, hvor virksomheden, uanset om der er tale om et aktieselskab 

eller et interessentselskab, beholder sin form, men får nyt indhold gennem lovens særlige rets-

lige betingelser. Vi iagttager L 148 som statens politiske intervention og som et eksempel på 

et styringsforsøg. Styringen må håndtere denne private virksomhed som i sit virke ligner en 

offentlig velfærdsinstitution. Styringen må altså håndtere en grundlæggende modsætning mel-

lem på én gang at skulle sikre det private virke, og samtidig indrullere virket i leveringen af 

offentlig velfærd. Det rejser spørgsmålet om, hvordan en sådan styring disponeres og med 

hvilke konsekvenser for velfærdsledelsen? 

På denne baggrund, vil vi beskrive vores erkendelsesinteresse ud fra to forhold: For 

det første ønsker vi at iagttage udviklingen i, hvordan private virksomheder bliver opfattet af 

staten. Som antydet ovenfor har statens forventninger til private virksomheder i relation til 

ansvar for velfærdsledelse forandret sig over tid, og vi vil skabe blik for, hvordan disse for-

ventninger er med til at forme et særligt mulighedsrum inden for hvilket, SØV emergerer. For 

det andet ønsker vi at analysere, hvordan styringen aktuelt anordnes, når den er rettet mod en 

privat aktør, der forventes at løse offentlige og samfundsmæssige opgaver. Vi bygger denne 

erkendelsesinteresse på en nysgerrighed over, hvordan statens styring disponeres og med 

hvilke konstitutive konsekvenser for moderne velfærdsledelse, når mulighedsrummet for 

SØV’en er normeret på en særlig måde. Dette blik tillader specialet at gå bag om SØV’en og 

iagttage hvordan SØV sætter særlige betingelser for velfærdsledelse.  
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1.1.2 Problemformulering 
Ovenstående indledning og problematisering vil vi udfolde gennem specialet med udgangs-

punkt i følgende problemformulering: 

 

Hvordan sættes særlige betingelser for velfærdsledelse af private virksomheder, iagttaget med 

udgangspunkt i en analyse af socialøkonomiske virksomheder? 

 

Vores argument er, at vi ved at iagttage statens kommunikation om SØV får øje på en stat, der 

styrer på en særlig måde i relation til private virksomheder, samt at denne styring sætter sær-

lige betingelser for velfærdsledelsen. Vores overordnede tese er, at ledelsen for at være ledel-

se forsøger at ligne noget, der ikke er ledelse, og at det netop er her, at vi ved at gå bagom 

SØV får øje på en særlig form for velfærdsledelse. 

        Vi forfølger specialets erkendelsesinteresse og problemformulering gennem tre for-

skellige blikke, som alle tager sit afsæt i Niklas Luhmanns systemteori. To af blikkene er ana-

lytiske og skaber samlet blik for statens styringsforsøg i relation til SØV. Det tredje blik er et 

analytisk diskuterende blik, der samler de analytiske resultater og diskuterer, hvordan resulta-

terne kan struktureres hensigtsmæssigt, samt hvordan en særlig form for velfærdsledelse duk-

ker op. Det er således i det analytisk diskuterende blik, at vi forfølger vores tese om, at ledelse 

for at være ledelse forsøger at ligne noget, der ikke er ledelse. På den baggrund forfølger vi 

problemformuleringen gennem tre arbejdsspørgsmål, som udfolder vores argument i hvert sit 

kapitel. Inden specialets læsevejledning præsenterer vi herunder kort de tre arbejdsspørgsmål 

og deres begrundelse. 

 

Specialets udgangspunkt er et anti-essentialistisk, epistemologisk perspektiv, der betoner, at 

ingen sociale fænomener er naturlige eller selvfølgelige. Sociale fænomener er kontingente, 

forstået på den måde, at de hverken er nødvendige eller umulige, men lige så godt kunne have 

være anderledes. SØV fremstår i kommunikationen som noget naturligt og selvfølgeligt, 

hvorfor SØV’s kontingens må afdækkes, for at vi kan stille os kritiske over for det selvfølge-

lige. Som allerede antydet gør vi i specialet statens kommunikation til genstand for analyse. 

Staten markerer SØV som privat virksomhed, og ved historisk at vise de lag af mening, som 

staten i sine forventninger har tilskrevet private virksomheder i relation til ansvar for vel-

færdsledelse, vil vi skabe distance til og blik for, at det særlige rum for private virksomheder 

indeholder modstridende forventninger og paradokser. Dette leder os frem til følgende ar-

bejdsspørgsmål: 
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A1:   Hvordan er det semantiske mulighedsrum for SØV’ere historisk konstitueret, og hvilke 

paradokser og modstridende forventninger er indlejret heri? 

 

Svaret på A1 giver os distance til den aktuelle fortælling om SØV. Det tydeliggør, hvordan et 

semantisk mulighedsrum indeholder særlige styringsudfordringer for staten, og det gør det 

muligt, at vi i den følgende analyse kan stille os kritiske overfor måden, staten styrer på. Vi 

har en teoretisk antagelse om, at paradokser og modstridende forventninger må håndteres i 

kommunikationen, og vi har som teoretisk præmis, at styring altid vil være styring af selvsty-

ring. Dette leder os frem til følgende arbejdsspørgsmål: 

 

A2:   Hvordan forsøger staten at styre SØV’s selvstyring? 

 

I specialets sidste kapitel vil vi stille os på skuldrene af de analytiske resultater fra de to del-

analyser og diskutere dem. Ud fra iagttagelsen af definitionen af SØV, der spænder over no-

get, der både er offentligt og privat, vil vi diskutere hvordan et begreb om hybriditet kan være 

hensigtsmæssigt til at udtrække centrale implikationer af statens styring, samt de konsekven-

ser det har for velfærdsledelsen. Diskussionen vil ske med udgangspunkt i følgende arbejds-

spørgsmål: 

 

A3: Hvordan bliver en særlig form for velfærdsledelse iagttagelig i styringsforsøget? 

 

Vi vil således tilrettelægge vores analyse på en måde, der muliggør en diskussion af, hvordan 

et begreb om hybriditet er hensigtsmæssigt i struktureringen af vores analytiske resultater.  

Begrundelsen for relevansen af denne hypotese vil blive yderligere udfoldet i de analysestra-

tegiske overvejelser for diskussionen. På næste side præsenterer vi læsevejledningen for spe-

cialet, inden vi i kapitel 2 udfolder specialets analysestrategi. 
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1.3 Læsevejledning 
KAPITEL 1: INDLEDNING 

Kapitel 1 har kort præsenteret SØV og specialets genstand: Statens blik for private virksom-

heders ansvar i relation til velfærdsledelsen. Vi har udfoldet vores overordnede undren og er-

kendelsesinteresse samt specialets problemformulering og arbejdsspørgsmål. 

 

KAPITEL 2: ANALYSESTRATEGI 

I kapitel 2 præsenterer vi de analysestrategiske valg, der gør det muligt for os at iagttage, 

hvordan staten over tid danner et særligt semantisk mulighedsrum for SØV, samt hvordan sta-

ten i sin styring forsøger at håndtere dette. Kapitlet starter med at præcisere det systemteoreti-

ske udgangspunkt for specialet og klarlægger systemreferencen. De systemteoretiske begreber 

præsenteres og følges op af strategien for hvert kapitel. 

 

KAPITEL 3: SEMANTISK ANALYSE 

Kapitel 3 undersøger statens forventninger til privat virksomhed i relation til ansvar for vel-

færdsledelse. Analysen bidrager til, at vi kan problematisere og afselvfølgeliggøre indlejrede 

politiske rationalers selvfølgeligheder i den politiske intervention. Kapitlet vil vise, hvordan 

staten forventninger over tid former et semantisk mulighedsrum for SØV.  

 

KAPITEL 4: STYRINGSANALYSE 

Kapitel 4 tager sit afsæt fra kapitel 3’s analytiske indsigter. Når staten har formet dette særlige 

mulighedsrum for SØV, hvordan forsøger staten så at håndtere dette i sin intervention? Ana-

lysen påbegyndes i L 148, der manifesterer statens forventninger til SØV. Analysen har til 

formål at vise, hvordan staten forsøger at anordne SØV’s selvstyring. 

 

KAPITEL 5: DISKUSSION 

Kapitel 5 har et analytisk diskuterende formål. Vi vil diskutere, hvordan vores analytiske re-

sultater hensigtsmæssigt kan struktureres med et begreb om hybriditet. På den baggrund vil vi 

forsøge at gå bag om SØV for at forholde os til, hvordan denne måde at styre på sætter særli-

ge betingelser for velfærdsledelsen.  

 

KAPITEL 6: KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 

Kapitel 6 indledes med specialets konklusion, som besvarer vores problemformulering, og 

rundes af med at perspektivere specialets analytiske indsigter. 
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Kapitel 2: Analysestrategi 
Dette speciale er et forsøg på at undersøge de konsekvenser SØV’s emergens i statens kom-

munikation har haft for moderne velfærdsledelse. Specialet handler grundlæggende om at 

iagttage, hvordan SØV emergerer i statens blik. Det rejser spørgsmålet om, hvordan iagttage 

andres iagttagelser? Her mener vi, at Niklas Luhmanns systemteori tilbyder et potent analy-

tisk fundament til netop at iagttage andres iagttagelser, hvorfor den danner grundlag for at be-

svare specialets problemformulering.  

Luhmanns fundament for sociologien er, at kommunikation er det sociales grundbegi-

venhed. Det er igennem kommunikationen, at vi anskueliggør, hvordan vi arrangerer og kon-

struerer alle elementer i vores liv, og således placerer specialet sig i en socialkonstruktivistisk 

tradition. Der er altså ingen virkelig virkelighed i systemteorien, da alt er arrangeret og kon-

strueret igennem iagttagelse, forstået som en indikation inden for rammen af en forskel. Noget 

markeres, og noget står umarkeret hen, og noget er kun noget i forhold til noget andet.  

Luhmanns samlede begrebsapparat som værktøjskasse efterlader specialet som en 

simpel, om end potent, skruetrækker. Vi har valgt systemteorien på grund af dens kvaliteter af 

at være både enkel og kynisk. Enkel, da noget enten er det ene eller det andet, og noget er kun 

noget, fordi det ikke er noget andet: Det markerer en forskel. Kynisk, fordi teorien aldrig be-

skæftiger sig med motiver eller indre menneskelige processer. Teorien giver således mulighed 

for at se bort fra menneskelige faktorer, der ofte er både forstyrrende og svært tilgængelige. 

Alligevel opretholdes i teorien en solid udsigelseskraft om sociologiske spørgsmål ved at se 

kommunikation som stedet, hvor det sociale udfoldes, udvikles og transformeres. Det ligger 

således som grundlæggende præmis i Luhmanns systemteori, at man ikke kan sige noget om, 

hvorfor sociale fænomener er, som de er. Det vil nogen se som en begrænsning, men vi mener 

imidlertid, det skal fremhæves som en kvalitet ved teorien. Uden ’hvorfor’-spørgsmål installe-

res et afvæbnende argument over for beskyldninger om, at systemteorien skulle have en sær-

lig politisk, humanistisk, økonomisk eller anden normativ verdensanskuelse. En beskyldning 

som mange andre teorier ikke kan sige sig fri af. Normative teorier har en kedelig tendens til 

altid at blive skuffede over verdens beskaffenhed. Dette gør vi os med systemteorien fri af. 

 

Med en systemteoretisk ramme bliver vi opmærksomme på, hvordan virkeligheden ikke inde-

holder en essens, der ligger og venter på at blive klarlagt. Udviklingen i statens iagttagelse af 

og forventningstilskrivning til privat virksomhed er hverken selvfølgelig eller given, og vores 

empiri er således heller ikke udtryk for en given ontologi eller en bestemt væren, som kalder 
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på at blive beskrevet på en særlig måde (Andersen 1999: 14). Når statens kommunikation 

kredser om en ansvarsfordeling i distinktionen offentlig!privat, kan vi med systemteorien 

spørge til denne kommunikative fremstilling. Således afviser vi også offentlig!privat som 

gyldig forklaringsmodel, men vi kan anvende det sprog, som distinktionen tilbyder til at forstå 

balanceringen mellem offentligt og privat ansvar i relation til velfærdsledelsen. 

Vores interesse ligger i, hvordan SØV iagttages som specifik ontologi, og med sy-

stemteorien kan vi spørge til kategorien og ikke fra kategorien. Det muliggør en demaskering 

af de selvfølgeligheder, kommunikationen bygger på og skaber et blik for de indbyggede 

umuligheder i statens kommunikation (jf. Andersen 2014a: 60-62) 

        Når vi abonnerer på systemteorien, kan vi ikke udsige noget om, hvordan det sociale 

er eller bør være. I stedet kan vi have en kritisk ambition og lægge fokus på, hvordan det se-

mantiske mulighedsrum for styring af SØV konstrueres i statens kommunikation, hvordan der 

sættes betingelser for velfærdsledelsen, samt hvordan dette får konsekvenser for styringen. Vi 

skifter således fokus fra ontologi til epistemologi. Dette udgangspunkt kræver en accept af, at 

vi konstruerer vores genstand på en given måde, da virkeligheden altid kun er virkelighed for 

en bestemt iagttager, som iagttager på en særlig måde. For Luhmann er der ikke noget alterna-

tiv, fordi der ikke i samfundet findes et sted, hvorfra samfundet kan repræsenteres (Luhmann 

2000a: 20-23). Deraf følger en nødvendighed af at konstruere vores genstand som genstand. 

Analysestrategi tjener netop dette formål, og skal klarlægge, hvordan vi gør vores empiriske 

materiale til genstand for vores iagttagelser. Spørgsmålet bliver, hvordan kan vi iagttage sta-

tens kommunikation som henholdsvis semantik og styring? Selvom Luhmanns systemteori er 

det bærende fundament for analysen, vil vi understrege, at specialet ikke har en ambition om 

at lave en generel præsentation af hans samfundsteori, selvom det kunne være spændende. I 

stedet finder vi Luhmanns analytisk potente begreber frem og præsenterer dem i relation til 

vores anvendelse. Dette kapitel har til formål at uddybe de nødvendige systemteoretiske præ-

misser for vores analyse samt specialets systemreference.  

 

2.1 Iagttagelse 
Iagttagelsesbegrebet står centralt i systemteorien. Iagttagelsen er en operation, der indikerer 

noget inden for rammen af en forskel (Andersen 1999: 110, Luhmann 1993: 485). Iagttagel-

sesoperationen skaber to sider, der tilsammen udgør forskellens ramme. Der er således tale 

om en sondring mellem en markeret side og en umarkeret side. Førstnævnte er det, der iagtta-

ges, mens sidstnævnte danner en refleksiv ramme indenfor hvilken iagttagelsen foretages. Til-
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sammen udgør de én forskel, hvorfor det, der iagttages altid er afhængigt af den forskel, som 

markeres (Andersen 1999: 111). Det kan illustreres på følgende måde: 

   
         Figur 1: Iagttagelsens form 

 

Helt centralt for iagttagelsesbegrebet er, at i selve iagttagelsen er det umuligt at markere beg-

ge sider af forskellen samtidig (Andersen 1999: 110), hvorfor iagttagelsesbegrebet i sig selv 

er paradoksalt. Andersen konstaterer, at: ”(…) iagttagelsen ikke kan se, at den ikke kan se, 

hvad den ikke kan se” (Andersen 1999: 111). Iagttageren etablerer følgelig en sondring med 

sin markering, men ser ikke selv, hvordan der sondres. Denne form for iagttagelse kaldes en 

første ordens iagttagelse og har paradokset som sin blinde plet: ”Den blinde plet er selve en-

heden af forskellen, det som både adskiller siderne og holder dem sammen som en forskel” 

(Andersen 2007: 22). Denne præmis leder os frem til teoriapparatets første potente analyse-

værktøj, for mens iagttagelsens blinde plet ikke lader sig iagttage af iagttageren selv, lader 

den sig dog iagttage henover andre iagttageres iagttagelser. Sådanne iagttagelser kan kaldes 

en anden ordens iagttagelse, og netop denne har evnen til at iagttage og markere paradokser 

og afparadokseringer, som første ordens iagttagelse ikke selv ser i sine iagttagelser (Andersen 

1999: 112). Vi må som iagttagere således være opmærksomme på, at vi også har en blind plet. 

Dette har vi forsøgt at reflektere over i blandt andet afsnit 2.9 og 6.1. 

I relation til os som iagttagere, iagttager vi statens kommunikation som iagttagelser. 

Vi forstår således de empiriske kilder som iagttagelser, der markerer noget i kommunikatio-

nen og udelader noget andet. Iagttagelse på anden orden betyder, at vi gør statens iagttagelser 

til genstand for vores iagttagelser. Med iagttagelsesbegrebet på plads, vender vi nu blikket 

mod et andet centralt systemteoretisk begreb: Kommunikation. 

 

2.2 Kommunikation 
Vi er som sagt interesserede i statens kommunikation om SØV. For Luhmann er der ikke for-

skel på kommunikation. Kommunikation er mediet for sociale systemer, og konstruerer der-
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med det sociale: ”Society is an environmentally sensitive (open) but operatively closed sy-

stem. Its sole mode of observation is communication.” (Luhmann 1989: 29). Kommunikation 

er samfundets grundlæggende sociale operation (Luhmann 1996: 263). Sociale systemer be-

står af og opstår i kommunikation, hvorfor de ifølge Luhmann, skaber samfundet, da de kan 

kommunikere om samfundet (Luhmann 2000b: 178-208, Andersen 1999: 124-125). Samfun-

dets systemer er kommunikation, og vores blik er netop derfor rettet mod kommunikationens 

konstitutive effekter. 

        Luhmanns begreb om kommunikation er ikke en overførsel af information fra en af-

sender til en modtager. Før en ytring kan iagttages som kommunikation må ytringen undergå 

en selektionsproces på tre trin bestående af information, meddelelsesform og anknytningsmu-

lighed. Markeres ytringen ikke på alle tre trin, vil ytringen ikke fremstå som kommunikation 

(Luhmann 1995: 137-176, Andersen 1999: 126). Konkret vil det sige, at et socialt system 

først må iagttage ytringen og markere, hvorvidt ytringen er information!ikke-information, 

dernæst må systemet markere om ytringen er en meddelelsesform!ikke-meddelelsesform. Af-

slutningsvis må systemet markere, om ytringen kan knytte an til tidligere kommunikation i 

systemet. Særligt sidste trin er afgørende i processen med at skabe mening. Det betyder, at et 

udsagn har en uendelig horisont af anknytningsmuligheder, og det er først ved at iagttage, 

hvordan næste udsagn knytter an til det første, at vi som andenordensiagttagere kan bestem-

me, hvilken karakter kommunikationen har. Iagttagelse handler ikke bare om at referere til 

noget i verden, men en kløvning af verden i to gennem en bestemt forskel. Hvis staten kom-

munikerer om virksomheden, ”den er fleksibel”, skabes der en række forventninger til kom-

munikationens forsættelse. Men den afhænger fuldstændig af kommunikationen fortsættelse, 

og hvordan den forskel, der fortsættes henover, sættes. Fleksibel!menneskelig, fleksibel!rigid, 

fleksibel!økonomisk, fleksibel!tidsmæssigt eller en helt femte forskel konstruerer virksomhe-

den væsensforskelligt. Ud fra den kommunikation, der fortsættes, kan andenordensiagttageren 

fastslå, hvilke kommunikative iagttagelser der er styrende for kommunikationen. Dermed for-

ankrer vi vores iagttagelser af iagttagelser i kommunikationen i sin umiddelbare form og tol-

ker dem ikke på den ene eller den anden måde. 

Vi iagttager i specialet staten som en del af det politiske system og for at nuancere denne sy-

stemreference, vender vi blikket mod Luhmanns forståelse af samfundet som funktionelt dif-

ferentieret. 
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2.3 Systemreference 
Ifølge Luhmann består samfundet af sociale systemer, og han inddeler dem i organisations-, 

interaktions- og samfundssystemer (Luhmann 2000b: 48). Luhmann karakteriserer samfundet 

som uddifferentieret i funktionssystemer, forstået som kommunikationssystemer, der vareta-

ger hver deres specifikke funktion, og hver især er selvreferentielle, operationelt lukkede for 

omverden og reproducerer sig selv igennem kommunikation. Der er mange funktionssyste-

mer, og som nogle eksempler kan nævnes det politiske system, retssystemet, det økonomiske 

system eller det pædagogiske system. Funktionssystemerne har hver sin kode, hvorigennem 

de kan iagttage alt i verden, og de har et symbolsk generaliseret medie, forstået som den må-

de, koden kan udtrykkes. For eksempel kan det økonomiske system kommunikere om alt, 

men kun i sin egen kode betale!ikke-betale, og dets symbolsk generaliserede medie er penge. 

Det økonomiske system kan iagttage sundhedsproblemer i befolkningen, men kun som et 

økonomisk problem.  

I den forbindelse er det en central pointe, at systemer ikke kan kommunikere med hin-

anden, kun om hinanden, og i forlængelse heraf, er distinktionen system!omverden væsentlig 

for forståelsen af systemerne: 

 

”Systemet går ikke forud for den omverden, der iagttages. Begge konstrueres i iagtta-

gelsen, der skiller dem ad. Systemet er altså ikke konstitutivt for iagttagelsen. Det er 

omvendt iagttagelsen og den forskel, den aktualiserer, som bestemmer, hvordan om-

verdenen træder frem for hvilket system.” (Andersen 1999: 111-112). 

 

Systemet drager grænsen i kommunikationen, og både system og omverden er således en in-

tern konstruktion i systemet (Andersen 1999: 132). Konsekvensen er, at statens kommunika-

tion om SØV er en konstruktion, og henviser således ikke til en ontologisk kategori af virk-

somheder. Mening dannes efter et sæt selektionsregler inden for systemets grænser og på an-

dre betingelser udenfor, hvilket implicerer, at grænsen mellem systemet og omverdenen mar-

kerer det sociale systems meningsgrænse (ibid.: 133). Derfor kan sociale systemer kun iagtta-

ge hinandens eksistens og al den information, der eksisterer i omverdenen med henblik på at 

skabe systemintern mening, som systemet kan kommunikere om. Al information, der eksiste-

rer i omverdenen er irritation for systemet, indtil systemet iagttager irritationen som værdifuld 

på de tre parametre: information, meddelelse og anknytningsmulighed. Derefter fremstår irri-

tationen som meningsfuld information, men netop derfor er enhver kommunikation også kon-

tingent (Luhmann 2000b: 184), da det ligeså godt kunne have været en anden irritation, sy-
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stemet iagttog, knyttede kommunikativt an til og dermed legitimerede som meningsfuld in-

formation. Den kommunikative anknytning vil altid foregå indenfor systemet for at skabe 

mening i systemet, så dette kan opretholde sig sin egen system!omverden-distinktion. 

 

I relation til specialet har det den konsekvens, at vores iagttagelser af statens iagttagelser vil 

være påvirkede af den systemreference, vi anvender. Vi ønsker at gøre det politiske systems 

kommunikation til genstand for vores iagttagelser. Det politiske system kommunikerer i ko-

den styrer!styret i det symbolsk generaliserede medium magt (for uddybning se afsnit 2.7.2). 

Da vi gør det politiske system til vores systemreference, får vi mulighed for at forfølge vores 

interesse for, hvordan det politiske system forsøger at styre på en særlig måde i relation til 

private virksomheder. Det politiske systems funktion er at træffe kollektivt bindende beslut-

ninger i samfundet (Luhmann 1990a: 73-4; 157). Som enhver anden beslutning er kollektivt 

bindende beslutninger kontingente (Luhmann 2002: 123), så for at denne immanente kontin-

gens ikke objektiveres, har det politiske system opfundet selvbeskrivelsen Staten. Staten som 

begreb fungerer i systemteorien som et semantisk trick sat i verden af det politiske system for 

at opretholde autoritet og forskyde kontingens, hvilket konstituerer det politiske systems fort-

satte mulighed for at styre. 

 Med det politiske system som systemreference, vil vi iagttage ledelse som mulighed 

for at træffe kollektivt bindende beslutninger (Thygesen 2004: 139). På denne måde kan vi 

spørge til ledelsen. Vi lægger os ikke fast på, hvad ledelse er, da dette netop er output af vores 

analyse, nemlig hvordan der sættes særlige ledelsesbetingelser for velfærdsledelse  

 

2.4 Re-entry og paradoks 
Endnu et centralt begreb i Luhmanns systemteori er re-entry eller genindførsel på dansk. Det 

betyder, at en forskel genindføres på sin egen inderside. Det kan illustreres således: 

 

 
          

Figur 2: Formen på et re-entry 
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Vi kan eksemplificere det ved demokratiet som enheden af forskellen mellem regering og op-

position. Som beskrevet i afsnit 2.1, er betingelsen for al iagttagelse at noget indikeres inden 

for rammen af en forskel. Vi kan ikke markere begreb, uden at der på forskellens anden side 

er et modbegreb, der er medkonstituerende for begrebet. En regering kan således kun være 

regering over for en opposition. Men i regeringen kan vi genindføre skellet mellem regering 

og opposition, da der også internt i regeringen er opposition. Regeringens folketingsmedlem-

mer vil måske være i opposition til ministrene, og der vil i regeringen være interne uenighe-

der. Den genindførte forskel er på denne måde den samme og en anden på én og samme tid. 

Dette re-entry skaber et indbygget paradoks ved på én og samme tid at være den samme og 

forskellig. Andersen (1999) konstaterer, at alle iagttagelser er paradoksalt funderet. Paradok-

ser etablerer en situation af uafgørbarhed, hvorfor alle iagttagelser er sat på et fundament af 

noget uafgjort. Hvordan ved regeringen eksempelvis, om den er regering eller opposition, el-

ler hvordan ved retten, om den er ret eller uret? Til trods for denne konstatering kan iagttagel-

sesoperationerne alligevel fortsætte, idet paradoksernes forskydes eller usynliggøres; de afpa-

radokseres (Andersen 1999: 146). I et re-entry ser det ud som om, ydersiden bliver en del af 

sit indre (Andersen 2011: 258). Det efterlader denne paradoksale form, hvor forskellen på én 

og samme tid er den samme og forskellig (Luhmann 1990b: 169). Med re-entries får vi blik 

for at analysere, hvordan staten over tid forsøger at udfordre forståelsen af ansvarsfordelingen 

mellem offentligt og privat i relation til velfærdsledelsen. Forventningen om at SØV skal løse 

staten opgaver bliver på én gang både mulig og umulig, fordi statens omverden, de private 

virksomheder, gøres til en del af det offentlige uden at være det. Denne re-entry er afgørende 

for forståelsen af SØV og det semantiske begrebsreservoir samt statens styringspotentiale i 

den henseende. 
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2.5 Empirisk udgangspunkt 
Følgende afsnit har til formål at klarlægge, hvordan vi har valgt empiri og konstrueret vores 

arkiv. Der er netop tale om valg, og valg har konsekvenser, som må klarlægges, for at kunne 

forholde sig til kriterierne for specialets konklusioner. For at vi i specialet kan forfølge vores 

erkendelsesinteresse om at afdække, hvordan der over tid er konstitueret et semantisk mulig-

hedsrum for SØV, samt hvordan dette rum disponeres på en særlig måde, må vi opbygge et 

arkiv af relevante kilder. Vi har valgt at foretage tre afgrænsninger i relation til valget af kil-

der – tid, sag og type. 

 

2.5.1 Tid 
Staten, eller det politiske system, har i mange hundrede år interesseret sig for det private virke 

(Frankel 2004: 17). Skulle vi lave en gennemgribende historisk semantisk analyse af forholdet 

mellem offentlig!privat, skulle vi ideelt set starte der, hvor staten første gang problematiserer 

sit styringspotentiale ud fra en horisont, der tematiserer privat virksomheds rolle i at øge dette 

styringspotentiale. Vi har imidlertid valgt at afgrænse vores arkiv til en periode på omtrent 25 

år, fra 1991 til i dag. I 1991 får staten blik for nogle problemer, som det private virke udpeges 

som mulig løsning på. Det betyder ikke, at det politiske system ikke før 1991 har haft blik for 

privat virksomhed, men det betyder, at vi finder dette nulpunkt tilstrækkeligt til at vise den 

historiske konstitution af det rum, som SØV emergerer indenfor. Det er fra 1991 og frem, at 

det for alvor synes at blive interessant for staten at udforske styringspotentialet i relation til 

private virksomheder. Det er her, vi ser de største semantiske brud og forandringer i statens 

forventninger om privat virksomheds bidrag til løsningen af velfærdsopgaver. 

        Specialets semantiske analyse finder sin afslutning d. 26. februar 2014, som er dagen, 

hvor L 148 bliver fremsat. Herfra er vi ikke længere interesserede i tid, men i form. Nærmere 

bestemt er vi interesserede i at undersøge statens disponering af rummet, og ikke i hvordan 

forventninger over tid har forandret sig. 

 

2.5.2 Sag 
Vi har udvalgt kilder efter et kriterium om, at de skal indeholde en markering af forventninger 

til private virksomheders ansvar i relation til velfærdsledelse. De udvalgte kilder kan dermed 

udsige noget om, hvordan statens markeringer af forventninger om private virksomheders an-

svar er med til at konstituere et mulighedsrum for SØV’erne. Det har to naturlige konsekven-

ser. For det første sætter det os i stand til at sandsynliggøre, at vores kilder er relevante for 
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konstitutionen af mulighedsrummet for SØV. For det andet giver det os blik for, hvordan ge-

nerelle forventninger og forestillinger om private virksomheders samfundsbidrag normeres og 

kondenseres til en særlig semantik, som medvirker til at kunne pege på hvilke specifikke for-

ventninger, forandringer og semantiske brud, der bidrager til konstitutionen af netop mulig-

hedsrummet for SØV. 

 

2.5.3 Type 
Kriteriet for udvælgelsen af kildetype låner vi fra den tyske begrebshistoriker Reinhardt Ko-

sellecks reservoir om plejet semantik. Plejet semantik henviser til følgende: ”(…) skrifter som 

er sprogligt gennemarbejdede og derfor anvender begreber med omhu.” (Andersen 1999: 

157). Rennison (2003) sætter ord på, hvad der kunne falde under denne kategori: ”(…) skrev-

ne tekster i form af love, betænkninger, vejledninger, redegørelser, notater, rapporter (…)” 

(Rennison 2003: 38). Størstedelen af kilderne i vores arkiv er indsamlet som plejet semantik. 

Kilderne er gennemarbejdet, formelle og offentligt tilgængelige. I semantiske analyse analy-

serer vi derfor primært lovarbejde inklusiv bemærkninger samt kronikker og centrale rappor-

ter. I vores styringsanalyse analyserer vi L 148 samt regeringens opfølgning på Udvalget for 

Socialøkonomiske Virksomheders anbefalinger. Valget af denne kildetype har også konse-

kvenser. 

        For det første undgår vi at blive styret af kilder, der måtte have en dagsaktuel eller po-

litisk agenda, som kunne have en forstyrrende effekt på det blik, vi netop retter mod udviklin-

gen over tid. Dagsaktuelle elementer eller politiske drillerier holdes udenfor, og vil således 

ikke forstyrre vores blik. For det andet ser vi bort fra kilder, der ikke er formaliserede, og vi 

opnår dermed en mere valid analyse. Vores kilder beror sig ikke på praksis, og de kan altid 

genlæses, efterprøves og sammenlignes eller gøres til genstand for en anden analyse med en 

anderledes ledeforskel, der eventuelt kunne levere andre bidrag i den samfundsvidenskabelige 

forskning. Spørgsmålet bliver herefter, om vi udelader kilder, der kunne være relevante for 

vores genstandsfelt? Svaret er ja, men vi vægter den analysestrategiske stringens og konsi-

stens højere. Politiske drillerier og dagsaktuelle referencer fra en debat i Folketingssalen kan 

potentielt forstyrre vores analytiske blik. Denne faldgrube ønsker vi så vidt muligt at bevæge 

os udenom for at give størst mulig validitet til vores analytiske resultater. 



! 22!

 

2.5.4 Arkivets opbygning 
Vi tog vores udgangspunkt i L 148, fra hvilken vi systematisk opbyggede et arkiv. Vi gen-

nemlæste loven, og gik på jagt efter referencer til andre kilder. Herefter læste vi referencerne 

med det samme formål, nemlig at klarlægge hvilke referencer de trak på. På denne måde kun-

ne vi systematisk arbejde os tilbage i historien, for at skabe blik for de forventninger og den 

mening, som dannede grundlag for SØV’s emergens. Det var samtidig for at skabe blik for, 

hvornår i historien forventningerne til private virksomheder blev normeret. Vores arbejde med 

at opbygge arkivet skabte blik for, at nogle kilder stod centrale i historien, mens andre synes 

at være blotte glimt. Ud fra denne betragtning har vi udvalgt empiriske monumenter, som er 

kilder, der står centrale i historien. Beskrivelsen og udvælgelseskriterierne for disse er beskre-

vet i det følgende afsnit.  

 

2.5.5 Empiriske monumenter  
Når vi ønsker at gennemføre en historisk semantikanalyse, kan det forekomme oplagt, at ana-

lysere forventninger og mening ud fra en multiplicitet af kilder i løbet af historien, for der-

igennem at fremskrive en samlet semantisk udvikling. Vi mener imidlertid, at en sådan til-

gang medfører en risiko for et forstyrret analytisk blik. Derfor vil vi bygge vores analyse op 

omkring monumenter i empirien. Vi tager udgangspunkt i følgende beskrivelse af monumen-

tet:  

 

”En kilde er defineret som monument ved to forhold: tekst og knudepunkt. For det før-

ste ses kilderne som tekster, der indgår i en diskurs og derfor kan læses på en særlig 

måde. For det andet er ikke alle tekster monumenter. Monumenter er netop de tekster, 

der stikker op i historien og udgør en slags knudepunkter i institutionaliseringsproces-

serne. Monumenter læses således i den institutionelle historie som knudepunkter i for-

løb, hvor forestillinger og institutioner udvikles. Monumenter skal ikke i den instituti-

onelle historie dokumentere noget, der ligger under teksterne selv. De læses alene 

m.h.p. deres tekstuelle fremstilling af forskelle og ligheder.” (Andersen 1994a: 51)  

 

Forståelsen af monumenter rejser et helt grundlæggende spørgsmål om gyldighed for, hvornår 

og hvordan ophøjes en kilde til et monument (Andersen 1994a: 50)? Denne gyldighedspro-

blematik viser os, at monumenter ikke bare eksisterer derude i fast form, men er noget der 

fremkommer i relation til konstruktionen af vores arkiv. Vi er følgelig bevidste om, at monu-
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mentet baserer sig på vores analysestrategiske valg. Vi opstiller derfor to krav, som kilderne 

må leve op til for at træde frem som monumenter. For det første skal monumenterne markere 

et semantisk brud (Rennison 2003: 36), ved som minimum at redefinere en eksisterende se-

mantik i retning af en ny problematisering og præsentere en fremtid efter monumentet, der 

forsøger at forskyde fremtidens semantik gennem sociale eller retslige forventninger. For det 

andet forlanger vi, at der henvises til monumentet i andre kilder, og at disse kilder iagttager 

monumentet som en betydningsfuld kilde.  

Disse to selektionskriterier gør monumenterne til fikspunkter i vores analyse og har til 

formål at sikre en stringent udvælgelse af den plejede semantik, vi tilgår. Brugen af monu-

menter og monumenternes selektionskriterier skal med andre ord sørge for, at de kilder, vi 

baserer analysen på, er anerkendte og troværdige i relation til statens menings- og forvent-

ningsindlejring af det særlige rum for privat virksomhed, som statens iagttagelser placerer 

SØV i. Det er således også selektionskriterierne, der tillader os at basere dele af analysens re-

sultater på enkelte monumenter i visse af faserne.  
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2.6 Analysestrategiske overvejelser for semantisk analyse 
Semantikanalysen er ifølge Andersen (2014b) grundlæggende nødvendig for at sikre empirisk 

og diagnostisk sensitivitet. Således en første årsag til, at vi gennemfører en semantikanalyse. 

Mens Luhmann udformede enorme semantiske analyser, advokerer Andersen (2014b) for, at 

vi også må iagttage forandringer, der forekommer i samfundet på kortere sigt. Vi abonnerer 

på denne mere pragmatiske tilgang til den semantiske analyses anvendelsesmuligheder. Se-

mantikanalysens primære funktion er at fremskrive kontingens og ifølge Andersen (2014b) 

opnås omtalte empiriske og diagnostiske sensitivitet herved: ”Semantiske analyser sætter 

simpelthen lys på fortættede selvfølgeligheder og gør dem kontingente.” (Andersen 2014b: 

68). Citatet illustrerer, at semantikanalysen skal moderere vores blik, så vi kan iagttage begre-

bers tilblivelse med henblik på at objektivere deres selvfølgeliggjorte mening. I den bemærk-

ning ligger en erkendelse af, at begreber og semantikker er sociale konstruktioner formet over 

tid. Afhængigt af den mening der markeres, bliver forskellige forventningsformer produceret 

internt i systemet. Disse forventningsformer er med til at definere og udvikle begreber og se-

mantik om et fænomen i systemets fremadrettede kommunikation. Vi afselvfølgeliggør blandt 

andet, hvordan en privat virksomheds egeninteresse nærmest er blevet ét med statens interes-

ser, hvilket skaber nogle helt særlige forventningsformer.  

Derfor er vores interesse i semantikanalysen både på tilblivelses- og forventningsfor-

mer i historisk perspektiv. Med semantikanalysen ender vi ud med en pulje af begreber, der 

trækker på et eller flere semantiske reservoirer, som kommunikationen kan knytte an til. Be-

greberne står som oftest i modsætning til hinanden, men modsætningsforholdet iagttages ikke 

med mindre, man er bevidst om konstitutionshistorien. Det semantikanalysen derfor skal leve-

re til nærværende speciale er begreber og forventninger, der reelt udelukker hinanden, men 

alligevel anvendes i statens kommunikation. Denne paradoksalitet skaber rum, som staten kan 

styre på ved at kommunikere divergerende forventninger afhængigt af, hvad staten ønsker at 

opnå med sin styring. I det følgende afsnit vil vi udrede hvordan og med hvilke begreber, vi 

vil operationalisere den semantiske analyse for at kunne iagttage begrebers og semantikkers 

tilblivelse. Udviklingen kan illustreres således: 

 

 
Figur 3: Gradbøjning af kondensering (Andersen 2014b) 
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Den semantiske analyses ledeforskel er kondenseret mening!mening, og vi vælger at holde os 

til den i vores operationalisering af analysen. Således leder vi efter, hvordan staten i sin kom-

munikation forsøger at skabe særlig mening i relation til private virksomheders ansvar for vel-

færdsledelsen. 

 

2.6.1 Mening 
Ifølge Luhmann er mening enheden af forskellen aktualitet!potentialitet (Luhmann 1995: 65). 

Før noget markeres aktualitet er mening blot potentielle horisonter af handling og oplevelse. 

Idet der markeres aktualitet udvælges én horisont over alle andre horisonter i verden (Ander-

sen 1999: 121). Hertil, uddyber Andersen (2014b) meningsdistinktionen: 

 

”I et bestemt øjeblik står noget i centrum for tanken eller kommunikationen, noget ak-

tualiseres, men det aktualiserede står altid i centrum for tanken eller kommunikatio-

nen i forhold til en horisont af mulige aktualiseringer, dvs. potentialitet.” (Andersen 

2014b: 48). 

 

Det bestemte øjeblik implicerer endvidere, at mening er flygtig, så for at mening kan opret-

holdes, må mening knytte an til mening (Andersen 1999: 123).  

 

2.6.2 Begrebet 
Når mening fremstår både flygtig og kontingent, kan det undre, at der alligevel er visse me-

ninger, der lykkes med at opretholde sig selv i en uendelig horisont af potentialitet. Årsagen 

skal findes i begrebet begreb. Begrebet opstår, når flere meninger kondenseres til en enhed, 

hvorfor begreber kan iagttages henover forskellen kondenseret mening!mening. Den konden-

serede mening består af en mangfoldighed af betydning, hvilket implicerer, at intet begreb 

kan indfange én isoleret mening. Alligevel kan begrebers betydning indsnævres. Dette sker i 

kommunikationen afhængigt af, hvilket modbegreb til begrebet kommunikationen vælger. 

Der findes ikke et begreb uden et modbegreb, men modbegreber er dog udskiftelige. For-

skydningen af et modbegreb kan således forskyde selve begrebets betydning, idet begrebet 

finder sin betydning i sit modbegreb (Andersen 2014b: 51). Kommunikationen kan dermed 

sætte nye rammer for betydning ved at iagttage begrebet i forhold til nye modbegreber. 

        I forlængelse heraf introducerer Andersen et tomt begreb som et begreb, der kan have 

en mangfoldighed af divergerende modbegreber: ”Et tomt begreb er et bestemt begreb med 
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ubestemt modbegreb (…) Et tomt begreb udtrykker en kondensering af forventninger om en 

bestemt forventnings- og meningsdannelse” (Ibid.: 64). I analysen vil vi blandt andet se, 

hvordan et begreb om virksomhedens sociale ansvar bliver et tomt begreb, som staten i sin 

kommunikation kan udfylde med en særlige modstridende forventninger og mening. 

 

2.6.3 Semantik 
Det er en væsentlig pointe i bevægelsen mod en egentlig semantik, at et begreb lader sig me-

ningsudfylde forskelligt afhængigt af, hvilket modbegreb kommunikationen vælger i sin ope-

ration. Det er ifølge Andersen (2014b) kondenseringen af begrebers betydning, der bygger bro 

mellem det tomme begreb og en reel semantik. Over tid fortættes og udgrænses meninger, der 

udfylder begrebet, så meningen bliver mere lig visse begreber på et område og til gengæld 

differentierer sig yderligere fra begreber på et andet område. I nærværende speciale har vi 

særligt fokus på, hvordan mening fortættes, da det er de fortættede meninger, der udgør det 

semantiske mulighedsrum, som SØV emergerer indenfor. Når begrebet har fået sorteret ud i 

mangfoldigheden af modbegreber, så betydningen er blevet mere stringent, kan man tale om 

en egentlig semantik: 

 

”Semantik er med andre ord kondenserede og gentagelige former for mening, der står 

til rådighed for kommunikation. Disse generaliserede former er relativt situationsuaf-

hængige og opnår deres konkrete indhold i den kommunikation, der udvælger dem 

(Luhmann 1993: 9-72).” (Andersen 2014b: 50) 

 

Kondenseringen af semantik kan på sin vis iagttages som en kamp om retten til at skabe en 

’plejet semantik’ og fiksere dennes meningsformer. En fiksering af semantik afgrænser mu-

lighederne for meningsfuld kommunikation, hvilket reducerer informationskompleksiteten og 

dermed sandsynliggør, at systemet kan forholde sig til semantikkens bestemte temaer. Den 

semantiske analyse stræber således efter at objektivere særligt plejede meningsforråd, som 

kommunikationen løbende knytter an til for at skabe mening. Vi vil derfor lede efter forvent-

ninger af tematisk karakter i statens kommunikation, og bruge disse temaer til at iagttage de 

paradoksale forhold, som forventningerne stiller til SØV. 
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2.6.4 De tre meningsdimensioner 
I forlængelse af ovenstående beskæftiger Luhmann sig med 3 meningsdimensioner, der kan 

være behjælpelige i iagttagelsen af førnævnte tematikker. Meningsdimensionerne skal sikre 

analysen imod, at mening blot er tilfældige forskelle, der drages i øjeblikket (Luhmann 

2000b: 115). Med meningsdimensionerne bliver mening en mere vedvarende realitet. De tre 

meningsdimensioner er sagsdimension, socialdimension og tidsdimension. 

Sagsdimension vedrører sager og temaer for kommunikationen. Sagsdimensionen kan iagtta-

ges henover forskellen dette!alt-andet, og gør det muligt at lede efter, hvad temaet for kom-

munikationen er. På den måde bliver det temaer og genstanden for kommunikationen i empi-

rien, der er i fokus (Andersen 1999: 144). Genstanden i sagsdimensionen er et meningsfuldt 

kommunikeret tema (Luhmann 2000b:116). Da vi i første delanalyse retter blikket mod se-

mantikkers indflydelse på SØV’s emergens, anvender vi den semantiske sagsdimension til at 

iagttage, hvilke konkrete temaer, staten gør til genstand for sin kommunikation over tid. For 

nærværende speciale kommer sagsdimensionen blandt andet til udtryk, når staten i en rapport 

om sociale partnerskaber fra 1997 markerer privat virksomheds effektivitet som en særlig 

kvalitet, staten mangler. Her gør statens kommunikation privat virksomhed til sit objekt, og 

sætter alt-andet end effektivitet på den anden side af enheden i forskellen. 

 

Socialdimensionen er enheden af forskellen os!dem. Socialdimensionen handler derfor om, 

hvilke træk og parametre, der definerer én selv kontra, hvad der adskiller én fra dem (Ander-

sen 1999: 144). Definitionen udspringer på den måde af sit modbegreb, hvorefter ligheder in-

den for markeringen os etableres. Der er dermed intet os uden et dem, hvilket endvidere med-

fører, at enhver forventning til dem skaber grænsen for forventninger til os. I dette speciale 

kan en sådan forventning iagttages, når staten sætter sig selv som fuldt ansvarlige for sociale 

udfordringer i samfundet, mens private virksomheder som dem, der ikke har noget ansvar i 

forhold til sociale udfordringer i samfundet. Sådan en markering etablerer en særlig forvent-

ningshorisont mellem offentlig!privat.  

 

Tidsdimensionen har nutiden som sin enhed af forskellen fortid!fremtid. Distinktionen lader 

os betragte og begrebsliggøre fortid og fremtid. Fremtiden er en horisont af forventninger og 

fortiden et rum af erfaringer, hvorfor enhver nutid udgøres af spændingen derimellem: ”What 

moves in time is past/present/future together, in other words, the present along with its past 

and future horizons” (Luhmann 1982: 307). Tid kan kun forstås i nutiden, og kan kun kom-
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munikeres om som enten fremtid eller fortid. Det er dermed tidsdimensionen, der konstruerer 

historien og tilskriver denne mening (Luhmann 2000b: 119). Dette lader sig eksempelvis iagt-

tage i den semantiske analyse, når staten kommunikerer i fremtidens nutid, at de offentlige 

myndigheder er ineffektive i nutiden, men for at sikre effektivitet i fremtidens nutid, er staten 

nødt til i højere grad at inddrage private virksomheder i styringen af velfærdsledelsen.   
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2.7 Analysestrategiske overvejelser for styringsanalysen 
I styringsanalysen henter vi ligeledes analytiske begreber fra Luhmanns systemteori. Vi hen-

ter et begreb om magt og styring, der hænger uløseligt sammen, samt styringsteknologi, der 

skal give os en teoretisk forståelse, som gør det muligt at spørge ind til styringsforsøget. 

Luhmann skaber et særligt blik for magten, som vi redegør for herunder. Afsnittet om magt-

forståelsen følges op af et afsnit om en ekstra nuance i forhold til den moderne magt. Vi vil 

desuden anvende et begreb om 1. og 2. ordens strategi, der præsenteres afslutningsvis.  

 

2.7.1 Magt 
Luhmann bryder med den klassiske forståelse af magt som havende en essentiel natur eller 

substans, der kan besiddes (Borch & Larsen 2003: 150; 163), og han bryder dermed med tan-

ken om, at magten kan knyttes til et suverænt subjekt (Luhmann 1979: 116). Magten skal for-

stås relationelt, som forholdet mellem magtoverlegen og magtunderlegen, hvor magten er de-

fineret som enheden af forskellen mellem de to. Ligeledes ligger det i magtens logik, at det er 

bedre at være magtoverlegen end magtunderlegen (Andersen 2012: 2). Magtens form kan il-

lustreres således: 

 

 
          Figur 4: Magtens form 

 

Om magt skriver Luhmann: ”(…) power is an opportunity to increase the probability of reali-

zing improbable selection combinations.” (Luhmann 1979: 114), og magtens funktion bliver 

altså at koordinere kontingente selektioner og sandsynliggøre, at den magtunderlegne tilslutter 

sig den magtoverlegne. På denne måde forudsætter Luhmanns magtforståelse den magtunder-

legnes frihed, og Luhmann sætter tvang som modbegreb til magt (Luhmann 1979: 112). 

Tvang medfører, at fordelen ved den magtunderlegnes selektivitet går tabt. Den, der tvinger, 

må således overtage selektionsbyrden, hvorved kompleksiteten ikke reduceres, men udeluk-

kende hviler på den, der tvinger (ibid.: 112). I stedet skriver Luhmann: ”Power increases with 

freedom on both sides.” (ibid.: 113), hvilket betyder, at jo større uafhængighed og frihed, jo 
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større magtpotentiale eksisterer der. Det vil sige, at staten øger sin mulighed for at udøve 

magt ved at øge SØV’s frihed. I denne magtforståelse ligger således en central pointe om, at 

styring altid er og vil være styring af selvstyring. Styring kan ganske enkelt ikke være andet, 

da den magtunderlegne altid styrer sig selv ud fra iagttagelse af den magtoverlegnes kommu-

nikation. Vi forstår således styring som minimeringen af en forskel mellem den magtoverleg-

nes vision og den magtunderlegnes afvigelse herfra (Thygesen 2004: 140). Dermed bliver le-

deforskellen i styringsanalysen styrer!styret, for at skabe blik for forholdet mellem overlegen 

og underlegen. Spørgsmålet bliver, hvordan staten forsøger at styre og med hvilke afledte 

konsekvenser? Denne pointe foranlediger analysens ledetrådsspørgsmål, nemlig hvordan sta-

ten strategisk anordner SØV’s frihed, da det er i disse greb, at statens styringspotentiale lig-

ger. 

 

2.7.2 Statens magt 
Som allerede nævnt er magt er det politiske systems symbolsk generaliserede medium (Luh-

mann 1979: 116). I relation til vores speciale dominerer staten ikke SØV, men iagttagelsen af 

staten som magtoverlegen skaber blik for, hvordan relationen til SØV formes og former nye 

måder, der forsøger at konditionere SØV’s anknytning til kommunikationen. Luhmanns 

magtforståelse tilbyder et blik for, hvordan statens kommunikation søger at gøre særlige for-

ventninger attraktive for SØV for på denne måde at skabe overensstemmelse mellem staten 

og SØV. Det er imidlertid en balance, da magt kan involvere et magttab ved at reducere den 

magtunderlegens anknytningsmuligheder for meget: ”(…) a decision to use power can invol-

ve a loss of power at the level of the process of actual power behaviour, i.e. it may mean sa-

crificing uncertainty, openness, the ’liquidity’ of the possible.” (Luhmann 1979: 123). Det 

illustrerer en interessant pointe i relation til SØV, hvor statens kommunikation netop synes at 

forsøge at undgå et magttab ved at installere forventninger til SØV, dog uden at fiksere til 

fulde, hvad der menes. Luhmann skriver i den forbindelse: ”(…) it is possible for indications 

to be given about where to employ power, but they cannot be entirely specified, because that 

would eliminate the disposable surplus of potentiality.” (Luhmann 1979: 123). Magten bliver 

produktiv i den forstand, at magtkommunikationen både reducerer og producerer kompleksi-

tet. I stedet for at udstikke specifikke ønsker, udstikker den magtoverlegne udefinerede for-

ventninger, og overlader dele af kompleksitetsbyrden til den magtunderlegne, der selv må fin-

de ud af, hvad den magtoverlegne nu har ment i sin kommunikation. Når staten søger at kon-
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ditionere SØV’s handlinger og selektioner i ønskede retninger, bliver magten produktiv, fordi 

det sandsynliggør at SØV handler ud fra sine forventninger til statens forventninger.  

 

2.7.3 Magt som mægtiggørelse 
Med ovenstående teoretiske pointer får vi blik for, hvordan magt udøves, når den magtunder-

legne styrer sig selv ud fra fortolkninger af den magtoverlegnes intentioner. Med magt som 

mægtiggørelse tilføjer vi endnu en nuance til magtforståelsen. Andersen og Pors (2014) skri-

ver: 

 

“Spørgsmålet om mægtiggørelse opstår, når magtkommunikation oplever, at den ikke 

kan forvente, at den styrede kan styre sig selv, og at magtudøvelse i sig selv virker 

ødelæggende på den magtunderlegnes styringskapacitet og selvværd. Mægtiggørelse 

bliver herefter en magtkommunikation, der iagttager sig selv som frigørende.” (An-

dersen og Pors 2014: 242). 

 

Vi anvender denne nuance til at skabe blik for, hvordan staten forsøger at skabe SØV som fri 

i sit eget billede af frihed. Idéen om mægtiggørelse forudsætter ikke længere den magtunder-

legnes frihed, men søger at producere den magtunderlegne som fri i den magtoverlegnes bil-

lede af frihed. Bestræbelserne på at mægtiggøre må på den måde styre ved først at dømme 

den magtunderlegne magtesløs, før den magtunderlegne kan mægtiggøres. I specialet kan vi 

iagttage dette, når staten forsøger at konstruere sig selv som SØV’s frelser og som skaber af 

netop det, SØV har brug for, for at kunne være SØV. Vi leder derfor efter, hvordan staten ik-

ke blot forsøger at skabe SØV som fri, men også hvordan staten forsøger at skabe SØV som 

fri på en særlig måde, så staten sikrer, at SØV præsterer på ‘den rigtige’ måde og kan medvir-

ke til at løse de opgaver, som staten har brug for at få løst. 

 

2.7.4 Styringsteknologi 
Luhmanns magtforståelse er således, at magt er kommunikation. Når styring på denne måde 

gøres til et spørgsmål om kommunikation, så ligger der i magten en fare for, at den reduceres 

til et semantisk eller sprogligt spørgsmål, hvor den styrede ikke knytter an til magtkommuni-

kationen. Thygesen (2004) tilbyder styringsteknologi-begrebet som svar på denne mulige be-

grænsning. Teknologier ses ikke som den instrumentelle realisering af den styrendes intentio-

ner, men som kalkuler, der søger at etablere gentagelig kausalitet og derved tilbyder et løfte 
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om minimering af forskellen mellem mål!ideal og praksis (Thygesen 2004: 143). Det er såle-

des ikke et begreb, der skal forstås eller reduceres til en forlængelse af den styrendes styrings-

intention, men snarere noget der sætter betingelser for ledelse. Vi vil blandt andet anvende 

begrebet til at iagttage, hvordan staten forsøger at stille bestemte værktøjer til rådighed for 

SØV’s selvstyring, der er med til at installere en forestillet kausalitet, og vi vil derved skabe 

blik for, hvordan statens værktøjer til foranledning til SØV’s selvstyring sætter særlige betin-

gelser for ledelsens muligheder. Dette er netop Thygesens (2004) argument, da styringstekno-

logier ikke er uskyldige, men sætter betingelser for ledelsen.  

 

2.7.5 Første og anden ordenstrategier 
I styringsanalysen vil vi ligeledes skelne mellem 1. og 2. ordensstrategier. Det lægger sig i 

forlængelse af det ovenstående begrebsapparat omkring magt, styring og styringsteknologier. 

Når staten forventer, at SØV skaber sig selv som frie med egne strategier, så bliver statens 

blik et 2. ordens strategisk blik. 2. ordens strategi henviser således til, hvordan staten åbner 

rum og muligheder for, at SØV kan lægge sine egne 1. ordens strategier (jf. Andersen i Sløk 

og Villadsen 2008: 47). På denne måde kan staten på en særlig måde få SØV til at se det an-

derledes mulige, i det der forekommer nødvendigt. 
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2.8 Analysestrategiske overvejelser for diskussionen 
I det følgende vil vi redegøre for litteratur, der behandler et begreb om hybrid. Vi gør det for 

at give specialet sprog til og mulighed for at diskutere, hvordan et begreb om hybriditet kan 

være hensigtsmæssigt i struktureringen af vores analytiske resultater. Inden vi skitserer, hvil-

ke andre arbejder, der er lavet i relation til hybriden, forsøger vi at synliggøre hybridens fun-

damentale dynamik. 

 

2.8.1 Hybridens dynamik 
Suspension og suspension af suspension bliver i den følgende forklaring af hybridens dyna-

mik helt centralt. Vi abonnerer på Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos’ (2003 og 2012) ar-

bejder på suspension og suspension af suspension. ”Suspension is an interrupting operation 

that codifies the discontinuity between two concepts.” (Philippopoulos-Mihalopoulos 2003: 

346). Hybridens form kan illustreres således: 

 

 
         Figur 5: Hybridens form  
 

I et tilfælde med A og ikke-A vil suspension da betyde, at én må suspenderes for at den anden 

kan forekomme. Suspensionen bliver A’s forsøg på at blive ikke-A. Ikke-A er stadig identite-

tens konstitutive yderside, men som Mihalopoulos (2012) skriver: ”(…) not only as constitu-

tive of the self but more importantly as deconstructive of the self.”.  

Suspensionen sker således, når en identitet suspenderer sig selv i forsøget på at gribe ud efter 

den eftertragtede ’anden’. Som når den styrende ønsker at blive én med den styrede. Dette 

lader sig dog kun gøre ved, at distinktionen mellem A og ikke-A genindtræder i sig selv in-

ternt: 

 

”(…) the two levels appear to be two but are actually one; movement looks like mo-

vement but is actually stasis; repetition looks like repetition but is actually the produc-
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tion of difference. This is, I think, an anticipated consequence of what I would call the 

suspension of suspension.” (Philippopoulos-Mihalopoulos 2012: 18-19) 

 

Citatet beskriver, hvordan A’s impressionistiske bevægelse over til ikke-A ikke er en trans-

gression af forskellen, men en genindtræden af forskellen i sig selv. Hybriden er ikke karakte-

riseret ved suspension af én identitet til fordel for en anden. Systemteoretisk lader dette sig 

ikke gøre, da et system aldrig kan træde ud af sig selv.  

 

Dynamikken kan kun foregå på indersiden af en forskel. Bevægelsen i forsøget på at over-

skride forskellens grænse og nå den anden, kan kun ske i systemet, og er dermed altid blot en 

bevægelse længere ind i systemet selv (ibid.: 22). I offentlig-private partnerskaber er broen 

mellem offentlig og privat kun impressionistisk, idet der ikke opstår noget nyt. Det eneste der 

sker, og det eneste der kan ske, er, at offentlige institutioner og private virksomheder interna-

liserer idéer om hinanden i sig selv (ibid.: 23). Suspension og suspension af suspension op-

træder som differentieret, men er faktisk én. Den første suspension må selv suspenderes, hvis 

den første suspension skal have et styringspotentiale. Eksempelvis vil et politisk system der 

udnytter sine muligheder for selvstyring til at minimere forskellen mellem magtoverlegen og 

magtunderlegen føre til det politiske systems eget deciderede kollaps (Luhmann 1997: 49). 

Det er systemteoretisk ikke muligt at være begge dele på én og samme tid. Derfor må suspen-

sionen suspenderes, og netop dette karakteriserer den hybride dynamik. 

 

2.8.2 Hybriden iagttaget 
Med det hybride blik får vi øje på en dynamik i identiteter, der forsøger at identificere sig 

med sin konstituerende anden. Med denne basale dynamik in mente vil vi nu kigge på hvilke 

andre arbejder, der er gjort i relation til hybriden. Både Andersen (2012) og La Cour (2014) 

leverer indsigter, som vi til en vis grad kan trække på i vores arbejde med SØV. Litteraturen 

om hybriden har som skrevet til formål at bidrage med et sprog til at beskrive og ordne, hvad 

vi har iagttaget i vores iagttagelser af statens kommunikation. Vi vil kort gennemgå bidragene 

fra Andersen (2012) og La Cour (2014).  

 

2.8.3 Magtens magtesløshed 
Andersens (2012) skriver sig ind i diagnosen om det funktionelt differentierede samfund. Han 

skriver om, hvordan funktionssystemernes stigende funktionsspecialisering har medført en 
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stigende gensidig afhængighed systemerne imellem, som paradoksalt skyldes deres differenti-

ering, og det medfører, at distinkte logikker afhænger af hinanden på måder, som kan være 

svære at begribe og forstå. Andersen (2012) reflekterer over, hvordan magten på paradoksal 

vis er begyndt at reflektere over sine egne grænser, hvilket er en problemstilling, som også 

Luhmann har behandlet: 

 

”Another example of paradox can be found in the increasing dependence of those oc-

cupying a greater position of power on help from others. (…) When the code is trans-

formed into contradiction it deactivates this problem for the operations that the code 

regulates. ’A because non-A’ becomes ’A is non-A’ and in this form the problem is 

eliminated.” (Luhmann 1989: 39) 

 

Luhmann (1989) sætter her finger på, hvordan den magtoverlegne har brug for den magtun-

derlegne, og Luhmann (1989) skriver endvidere, hvordan paradokset håndteres ved, at den 

konstituerende anden trækkes ind på indersiden af en forskel. I forlængelse heraf skriver An-

dersen (2012) om magten: ”Power has begun to desire non-power; and the stronger power to 

envy the weaker power. All this has come about through the ambiguity of the powerlessness of 

power.” (Andersen 2012: 2). Magtkommunikation er altså begyndt at reflektere over sin egen 

grænse og sin egen magtesløshed. Magten har fundet ud af, at den for at være magtfuld ikke 

må ligne magt. I stigende grad iagttager magt sig selv som støj: 

 

”Power communication has discovered the paradox that when it really insists on 

achieving power, it has little or no success; the opposite result being that when power-

ful actions have not seemed so powerful, they have actually worked better.” (ibid.) 

 

For at omgå paradokset beskrevet af Luhmann (1989) og Andersen (2012) tilstræber den 

magtoverlegne i stigende grad at ligne den magtunderlegne for at være magtfuld og undgå sin 

egen magtesløshed. Andersens (2012) refleksioner over magtens magtesløshed leder ham 

frem til at sætte ord på, hvad der synes at ske med staten: 

 

”A form of state seems to be emerging that desires to become civil society. New self-

descriptions of the political system seem to stress that the state can only work as such 

when it is non-state.” (Andersen 2012: 3). 
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Det er med andre ord en magt, der ikke besinder sig på tvang og direkte regulering, men for-

søger at opråbe den styredes ansvarlighed for en given opgave, og derefter forsøger at anord-

ne den styredes kapacitet til at kunne tage ansvaret på sig. På dette abstrakte og generelle ni-

veau, bliver spørgsmålet, om vi kan spore noget lignende i relation til SØV. Denne nuance af 

magtbegrebet og –kommunikationen giver os et blik for og et sprog til at kunne iagttage og 

tale om, hvordan staten er begyndt at reflektere over grænserne for sig selv og sin styring på 

nye måder.  

 

2.8.4 Frivillighedens politik – en politisk hybrid 
La Cour (2014) viser i en analyse af frivillighedens logik og dens politik, hvordan statens for-

søg på at koble sig til frivilligheden over tid er blevet udviklet, modificeret og raffineret. Han 

viser, hvordan frivillighedspolitikken synes at være et eksempel på, at magten forsøger at ud-

vide sit råderum ved at klæde de frivillige organisationer på til at kunne styre sig selv i den af 

staten ønskede retning (La Cour 2014: 109-132). I relation til frivillighedspolitikken synes La 

Cour (2014) at abonnere på Andersens (2012) beskrivelse af magtens magtesløshed: 

 

Frivillighedspolitikken er i dag et eksempel på en magt, der forsøger at folde frivillig-

heden ind i det politiske samtidig med, at den ønsker at bibeholde dens kvalitet af at 

stå uden for det politiske. (…) En sådan politik indeholder sin egen tragiske fortælling 

om en magt, der hellere vil være noget andet en det, den er (…)” (La Cour 2014: 135). 

 

La Cour viser i sin analyse, hvordan staten i frivilligheden får øje på en indsats, som staten 

gerne vil have mere af, fordi frivilligheden indeholder kvaliteter, som staten ikke ser i sig 

selv, og samtidig vil den gerne give indsatsen en bestemt retning. Frivillighedspolitikken bli-

ver derfor en splittet politik, der efterstræber frivilligheden, og samtidig møder den med krav 

om at skabe sig som ansvarlig samarbejdspartner med det offentlige (La Cour 2014: 136).   

La Cour viser således i sin analyse, hvordan magten kan ikke krydse sin egen grænse, 

og dermed fremstår som afmægtig, fordi den kun har magt over sig selv (La Cour 2014: 135). 

La Cour anvender begrebet politisk hybrid til at illustrere statens styringsforsøg i relation til 

frivilligheden: 

 

”(…) at the same time that the policy tries to secure the purity of voluntarism it longs 

to be able to create a policy for the apolitical and there by makes the purity of volun-

tary social work impure.” (La Cour i Andersen og Sand 2012: 58). 
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Det er netop her, hvor politikken på én og samme tid suspenderer sig selv og suspenderer 

denne suspension, at den politiske hybrid dukker op (ibid.). Det er en politik, der på én og 

samme tid fortæller de frivillige organisationer, at de skal være frie og uafhængige, og samti-

dig stiller en række krav til dem. I nedenstående afsnit klarlægger vi, hvad Andersen (2012) 

og La Cour (2012 og 2014) bibringer arbejdet med SØV. 

 

2.8.5 Opsamling på hybrid-litteratur 
Både Philippopoulos-Mihalopoulos (2003, 2012) Andersen (2012) og La Cour (2014) leverer 

elementer, vi mener at kunne trække på i relation til SØV. 

Philippopoulos-Mihalopoulos’ (2003, 2012) arbejde omkring hybridens dynamik viser 

os, at A’s forsøg på at nå ikke-A kun kan blive et greb længere ind i A. Dette blik på suspen-

sion af suspension giver os mulighed for at iagttage statens styringsforsøg over noget uden for 

sig selv, uden at konkludere, at en politisk organisation kan slippe væk fra sig selv og sin må-

de at operere på.  

 

Med Andersen (2012) får vi blik for, hvordan magten forsøger at ligne ikke-magt for at være 

magt. Men magtens forsøg på at overskride sin grænse og blive ikke-magt, kan aldrig være 

andet end en internalisering længere ind i magten selv. Det kan give os sprog til at kunne dis-

kutere moderne magtkommunikation.  

 

La Cour (2012, 2014) skriver frem, hvordan statens blik på frivilligheden over tid har foran-

dret sig, samt hvordan statens styringsforsøg bliver en politisk hybrid, der skal håndtere det 

paradoks, som staten i relation til frivilligheden løb ind i. Resultatet blev en politik, der ikke 

ønskede sin egen succes, men derimod etablerede en usikkerhed i den frivillige organisation 

om, hvordan den skulle leve op til statens krav. Staten suspenderede sig selv fra at styre for at 

sikre, at frivilligheden ikke blev blandet med det politiske. Derefter blev denne suspension 

suspenderet af staten, så staten kunne sikre, at frivilligheden kunne arbejde hen imod målene 

om fremtidens velfærdssamfund.  

 

Mens Philippopoulos-Mihalopoulos (2003, 2012) skriver om hybridens dynamik, og Ander-

sen (2012) og La Cour (2014) skriver om hybrid i relation til henholdsvis staten og frivillige 

organisationer, omhandler dette speciale SØV, som er private virksomheder. SØV har dermed 
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en anden horisont end både stat og frivillige organisationer, hvorfor vi ikke kan forlade os på 

Andersens (2012) og La Cours (2014) arbejder, men vi tager ovenstående pointer med og vil 

forsøge at diskutere, hvordan et begreb om hybriditet kan være hensigtsmæssigt i strukture-

ringen af vore analytiske resultater for at kunne udsige noget om moderne velfærdsledelse i 

relation til private virksomheder. 
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2.9 Kritik af analysestrategi 
Ovenstående analysestrategi kan på tilfredsstillende vis besvare specialets problemformule-

ring. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke er plads til, at vi forholder os kritisk til, hvordan 

strategien er lagt. De valg, vi har truffet i strategien, har særligt to konsekvenser, som rejser 

nogle centrale kritikpunkter, som vi herunder vil redegøre for. 

 

For det første afgrænser vi os med analysestrategien, der beror på Luhmanns systemteori, fra 

at udsige noget om den konkrete praksis, som statens konstituering og disponering af dette 

mulighedsrum giver anledning til. Vi overbetoner dermed den ene side af en magtrelation. I 

Luhmanns magttænkning er magten karakteriseret ved at være relationel, hvorfor en kritik af 

vores analysestrategiske valg er, at vi alene har blikket rettet mod den ene side af magtrelatio-

nen, nemlig mod statens kommunikation. Således underbetoner vi den anden side af magtrela-

tionen, og ser bort fra konkret praksis, og hvordan SØV indtager rummet eller udøver mod-

magt. Dette valg kan medføre den indvending, at vores analysestrategiske valg og teoretiske 

udgangspunkt ikke er konsistent. Dog har vi fundet det nødvendigt at foretage dette valg, for 

SØV og L 148 er stadig så nyt, at vi ingen mulighed har for at måle på de konstitutive konse-

kvenser eller på praksis. Det ville således tangere spekulation at udsige noget om konkret 

praksis, og det ønsker vi ikke at forvirre argumentet med. Vi mener imidlertid ikke, at det 

strider imod specialets erkendelsesinteresse, der netop går på, hvordan staten normerer et rum 

og disponerer en særlig styring, og hvordan denne styring sætter særlige betingelser for vel-

færdsledelsen. 

For det andet betyder vores valg af statens kommunikation som genstand for analy-

sen, at vi afgrænser os fra et blik for, hvordan virksomhederne over tid har influeret politik og 

normdannelsen. Det kan antages, at virksomhederne har spillet en væsentlig rolle i, hvordan 

statens forventningstilskrivning har forandret sig over tid. Antagelsen kan blandt andet be-

grundes i, at staten, som vi vil se det i den semantiske analyse, inviterer virksomhederne til at 

deltage i politikdannelsen, og dermed også får mulighed for at yde deres indflydelse på den 

førte politik og på de forventninger, der åbnes mulighed for at tilskrive virksomhederne. Val-

get begrundes ud fra iagttagelsen af, at virksomhederne som sådan ikke har ét samlet adressat, 

hvorfra der kommunikeres, hvorfor kommunikationen og virksomhedernes influeren ville væ-

re yderst vanskelig at trevle op. For det andet ønsker vi at holde et konsistent og stringent blik 

på statens kommunikation, for netop at skabe blik for staten styringspotentiale i relation til 

privat virksomheds ansvar for velfærdsledelse. 
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2.10 Specialets progression 
Følgende afsnit har til formål at fungere som et sidste opsamlende overblik over, hvordan 

specialet bevæger sig frem. Vi tydeliggør kort og præcist vores tre blikke, hvordan vi kon-

struerer dem, og hvilke stafetter de overleverer til hinanden.   

 

2.10.1 Den semantiske analyse og dens bidrag 
Vi argumenterer for, at statens kommunikation omkring SØV aftegner et semantisk begrebs-

reservoir af multiple forventninger, som skaber en horisont af saglige, sociale og tidslige for-

mer og hermed afmærker et semantisk mulighedsrum. Det er dette mulighedsrum, vi er inte-

resserede i at klarlægge og objektivere. 

 Vi ser, at staten markerer SØV som en privat virksomhed, og vi ser, at staten har en 

klar forventning om, at SØV løser offentlige opgaver og indgår i velfærdsledelsen. Vi er der-

for interesserede i historisk at analysere udviklingen i statens iagttagelser af private virksom-

heders ansvar for velfærdsledelsen. På denne måde søger vi at indkredse det semantiske mu-

lighedsrum, som SØV emergerer indenfor. Det centrale spørgsmål i den semantiske analyse 

er, hvordan der iagttages, og hvordan betingelserne for iagttagelse forskydes og fortættes over 

tid (Frankel 2012: 184). Vi konstruerer dermed statens kommunikation om privat virksomhed 

som semantik for på denne måde at belyse, hvordan givne selvfølgeligheder i mulighedsrum-

met baserer rummet på en række modstridende forventninger. Vi forfølger vores problemfor-

mulering i specialets første arbejdsspørgsmål: 

 

A1:   Hvordan er mulighedsrummet for SØV’ere historisk konstitueret, og hvilke 

grundlæggende paradokser er indlejret heri? 

 

Anden ordens iagttagelsen betyder altså, at vi i den semantiske analyse kan illustrere kontin-

gensen i statens kommunikation om SØV og blotlægge, at selvfølgeligheder og nødvendighe-

der er semantiske konstruktioner, der følgelig kunne være anderledes. Den diakrone analyse 

skaber en analytisk distance til samtidens selvfølgeligheder, for dermed at opbygge et reflek-

sionspotentiale og en mulighed for at problematisere det selvfølgelige. 

Den diakrone analyse har til formål at vise, hvordan mulighedsrummet for SØV er hi-

storisk konstitueret, hvorfor vi benytter de iagttagelsesledende begreber: Tomt begreb, seman-

tik og norm. Den diakrone analyse udfoldes gennem fire diakrone faser, og målet med de fire 

faser er at vise, hvordan tomme begreber over tid kondenseres, og en særlig semantik vinder 

indpas for efterfølgende at blive kondenseret til en norm om private virksomheders ansvar i 
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relation til velfærdsledelsen. Det er således særlige forventninger til ansvars- og rollefordelin-

gen mellem offentlige!privat i relation til velfærdsledelse, vi gør til genstand for analyse. Den 

semantiske analyse danner dermed basis for den synkrone analyse, der skal vise styringens 

aktuelle disponering på baggrund af mulighedsrummets særlige konstitution. 

 

2.10.2 Styringsanalysen og dens bidrag 
Inden for dette mulighedsrum må vi derfor iagttage, hvordan staten, nærmere betegnet det po-

litiske system, forsøger at anordne SØV’s selvstyringskapacitet på en særlig måde. Vi forføl-

ger således vores problemformulering i specialets andet arbejdsspørgsmål: 

 

A2:   Hvordan forsøger staten at styre SØV’s selvstyring? 

 

Den synkrone analyse udfoldes som en styringsanalyse og påbegyndes der, hvor den diakrone 

slutter. Formålet med den synkrone analyse er at analysere, hvordan de indlejrede modsæt-

ninger i SØV’s mulighedsrum håndteres i statens styringsforsøg. Med styringsblikket suspen-

derer vi tidsdimensionen og koncentrerer os udelukkende om aktualitet. Den diakrone udfol-

der sig således i tid, mens den synkrone udfolder sig i rum. Formålet med den synkrone ana-

lyse er at sætte os i stand til at spørge, hvordan iagttagelsen af statens styring af SØV’en ska-

ber blik for en særlig form for velfærdsledelse. Dette leder os frem til den analytisk diskute-

rende tredje del. 

 

2.10.3 Diskussionen og dens bidrag 
Afslutningsvist lægger vi et tredje analytisk diskuterende blik. Vi forsøger at spørge til, hvor-

dan statens styring får konstitutive konsekvenser for moderne velfærdsledelse. Vores tese er, 

at der gennem iagttagelsen af statens iagttagelse af SØV dukker en særlig form for velfærds-

ledelse op, hvor staten for at lede, må afholde sig fra at lede, og vi forfølger vores problem-

formulering gennem følgende arbejdsspørgsmål: 

 

A3: Hvordan bliver en særlig form for velfærdsledelse iagttagelig i styringsforsøget? 

  

A3 vil inden den endelige konklusion blive diskuteret ud fra et begreb om hybriditet. Vi vil 

diskutere, hvordan et begreb om hybriditet kan være hensigtsmæssigt at anvende i strukture-

ringen af vores analytiske resultater. Det begrunder vi ud fra iagttagelsen af definitionen af 



! 42!

SØV, der spænder over noget, der både er offentligt og privat. Diskussionen bidrager med 

refleksioner over vores analytiske resultater, som træder frem på anden orden, men som i sta-

tens kommunikation er usynlige og selvfølgelige. Det betyder ikke, at vi indtager en ophøjet 

iagttagerposition, hvorfra vi leverer kritiske betragtninger. Derimod betyder specialets epi-

stemologiske udgangspunkt, at vi kan skabe afstand til det iagttagede, som giver os blik for, 

hvad staten ikke kan se, den ikke kan se. Vi vil således ved at reflektere over analysernes iagt-

tagelser vise, hvordan statens styring af SØV bliver udtryk for en særlig form for velfærdsle-

delse. Det gør vi ikke med en normativ ambition, men med en ambition om at stille upraktiske 

spørgsmål til det praktiske: 

         

”Systemteoretisk samtidsdiagnostik handler om at forøge selviagttagelsen i samfun-

det, ikke ved at dømme vurdere eller foreslå bestemte alternativer, men ved at pege på 

kontingens, blinde pletter, spændinger, mulighedsrum og nødvendige umuligheder.” 

(Andersen 2014: 64) 

 

Vores kritik består på den måde i en problematisering i statens styring, som bliver løsning på 

noget, men som fører nye problemer og modsætninger med sig, som styringen er blind for. 

Med det analytisk diskuterende blik skifter vi iagttagelsespunkt til de to analysers bidrag og 

forsøger at indkredse, hvad der ligger bag tilfældet, og hvordan en særlig ledelse opstår med 

SØV. Det er således Luhmanns ledeforskel, hvad er tilfældet!hvad ligger bag, der leder vores 

iagttagelser. I forlængelse af vores analytiske resultater i kapitel 3 og 4, kan vi indkredse, 

hvordan styringen sætter særlige betingelser for velfærdsledelsen.    

 

Vi iagttager altid gennem en given iagttagelsesledende forskel, der er bestemmende for, hvor-

dan vi får øje på verden, men som holder vores blik disciplineret og konsistent gennem analy-

serne på hver sin måde. Vi gør statens kommunikation til genstand for iagttagelse som me-

ning og styring.  
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Af pædagogiske årsager har vi udfærdiget nedenstående figur, der viser vores analytiske blik-

ke, deres ledeforskelle, hvilke problemer de løser, og hvad de overleverer til næste del af spe-

cialet: 

 

 

 
 

       Figur 6: Operationaliseret analysestrategi 
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Kapitel 3: Semantisk analyse 
I det følgende gennemfører vi en historisk semantikanalyse, hvis hensigt er at tegne den topo-

grafi af forventninger, der ligger forud for fremsættelsen af L 148. Forventningerne normerer 

på den ene side statens muligheder for anordning af det rum, som SØV inviteres til at træde 

ind i, og på den anden side fremstår de naturlige. Den semantiske analyses primære formål er 

med andre ord at vise forventningernes kontingente fremkomst, så vi kan distancere os, når vi 

fremskriver den særlige form for styring, der gør sig gældende for L 148. 

 

Det grundlæggende analyseproblem i den semantiske analyse bliver at kortlægge og skitsere 

forventninger og mening for det rum, SØV inviteres ind i, når SØV markeres som privat virk-

somhed. Den semantiske analyse muliggør således en udredning af, hvordan SØV er emerge-

ret som semantisk konstruktion over tid. Analysen forsøger at besvare arbejdsspørgsmål A1: 

Hvordan er mulighedsrummet for SØV’ere historisk konstitueret, og hvilke grundlæggende 

paradokser er indlejret heri? Da SØV er et begreb med en meget kort historicitet, hæver vi 

blikket og iagttager, hvilke forventninger og forestillinger staten har til private virksomheder, 

hvornår de dukker op, og hvorfor netop på et givent tidspunkt. Hvilket problem gøres det pri-

vate virke til løsning på? Hvornår sker semantiske brud og forskydninger, og hvordan har de 

konstitutive konsekvenser for det mulighedsrum, der tildeles SØV’en? Den semantiske analy-

se søger svar på disse spørgsmål, med den funktion at relativere og afselvfølgeliggøre samti-

dens selvfølgeligheder og derved muliggøre en differentieret stillingtagen til selvfølgelighe-

derne (Rennison 2003: 18).  

 

Analysen placerer os i krydsfeltet mellem social- og beskæftigelsespolitik, der historisk place-

rer staten som enlig forvalter af velfærd og arbejdsudbud. Denne rolle problematiseres imid-

lertid af staten og de to politikområder gøres til arena for forventningskommunikation til virk-

somhederne. Forventningerne tilskynder virksomhederne til at påtage sig et større medansvar 

for løsningen af forhold iagttaget som problemer af staten. Statens problematiseringer iagtta-

ger vi derfor som styringsunderskud i staten, hvorfor vi iagttager statens forventningskommu-

nikation til virksomhederne som forsøg på at få virksomhederne til at opsuge styringsunder-

skuddet. Mere specifikt vil semantikanalysen således fremskrive begreber og semantikker, der 

over tid er blevet mulige anknytninger for kommunikationen, når det for staten drejer sig om 

at maskere eller opsuge et styringsunderskud. 
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Vi inddeler analysen i fire faser. På den måde er det muligt at ordne de semantiske udviklin-

ger og derved illustrere de konstitutive konsekvenser forventningskommunikationen får for 

virksomhederne i relation til ansvarsfordelingen mellem offentlig og privat i løsningen af 

samfundsopgaver. Hver fase indledes af en problematisering i statens kommunikation, og vi 

iagttager, hvordan kommunikationen markerer private virksomheders rolle i relation til løs-

ningen på disse problematiseringer. Fasernes problematiseringer griber vi ikke ud af den blå 

luft, men finder dem i vores empiriske arkiv på området for social- og beskæftigelsespolitik. 

Det betyder, at vi med vores iagttagelsesledende forskel kondenseret mening!mening kan lede 

efter, hvordan der i statens kommunikation dannes mening omkring ansvarsfordelingen mel-

lem offentlig!privat i relation til velfærdsledelsen. Hver fases problematisering gør det muligt 

for os at lede efter iagttagelser, som markerer virksomhedernes rolle i løsning af givne pro-

blemer. 

 

I første fase iagttager vi, at en Socialkommission problematiserer det offentliges stigende ud-

gifter til overførselsindkomster og den deraf afledte risiko for marginalisering af visse grup-

per i befolkningen. Som løsning herpå initierer Socialministeriet en kampagne, der skal gøre 

op med det totale ansvar, staten står med på det socialpolitiske område. Løsningen bliver at 

tilskynde virksomhederne til at påtage sig et ansvar. Vi har ikke en intention om en slavisk 

gennemgang af empirien med de tre meningsdimensioner. Derimod anvender vi meningsdi-

mensionerne pragmatisk, da flere af de analytiske pointer synliggøres som følge af, hvordan 

meningsdimensionerne spiller sammen.  

 

3.1 Fase 1: 1991 - 1996: Staten gør sig afhængig af  
virksomhederne 
 

3.1.1 Problemerne står for døren  
I 1991 havde den daværende regering nedsat en Socialkommission, fordi staten iagttog føl-

gende problematik: 

 

”Indkomstoverførslerne til personer udgør årligt ca. 150 mia. kr., svarende til 40 pct. 

af de offentlige udgifter og 24 pct. af bruttonationalproduktet. Mere en 750.000 hel-

årspersoner i den erhvervsaktiv aldersgruppe modtager indkomstoverførsler. Presset 

på det sociale system er øget betydeligt de seneste 15-20 år.” (Socialkommissionens 

kommissorium 1993b: 91) 
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Kommunikationen tematiserer således indkomstoverførsler i sagsdimensionen, og hvordan 

presset i tidsdimensionens fortid er øget på det sociale system. Det er således indkomstover-

førslerne, der har presset det sociale system. I nedenstående citat får vi blik for Kommissori-

ets formål med undersøgelsen: 

 

“På den baggrund er det kommissionens overordnede opgave at fremlægge forslag til, 

hvordan de menneskelige og økonomiske ressourcer kan udnyttes bedre, og hvordan 

den aktive linie kan styrkes mest muligt via det sociale system.” (Socialkommissio-

nens kommissorium 1993b: 91) 

 

Staten problematiserer her, at der er både menneskelige og økonomiske ressourcer, som ikke 

bliver udnyttet. Derfor blev en kommission nedsat, der havde til formål at komme med løs-

ningsforslag på problematikken. Socialkommissionen præsenterer sine resultater i november 

1993, og vi får i nedenstående citat blik for, hvordan de ovenstående tal udgør et særligt pro-

blem: 

         

”Analyserne gør det klart, at de bagvedliggende beskæftigelses- og helbredsmæssige 

problemer rammer befolkningen meget skævt. Der sker en polarisering på arbejds-

markedet, hvor flertallet stort set aldrig er berørt af ledighed, mens en mindre gruppe 

er hårdt ramt – og på vej til at blive helt udstødt af arbejdsmarkedet” (Socialkommis-

sionen 1993: 27, rapport nr. 7) 

 

Socialkommissionen viser altså, at de forhold staten iagttog som problematiske, ganske rigtigt 

kan have omfattende konsekvenser. I tidsdimensionen ser vi, at en mindre gruppe er på vej til 

at blive helt udstødt af arbejdsmarkedet. Staten står således med en problematisering, hvor 

stigende udgifter til overførselsindkomster og udstødelse fra arbejdsmarkedet risikerer at 

medføre, at mennesker fastholdes på overførselsindkomster. I henhold til kommissorieteksten 

skal der præsenteres løsningsforslag, der imødegår den negative udvikling. Et af forslagene 

bliver at inddrage forskellige samfundsaktører, herunder virksomhederne: 

 

”Socialkommissionen har udarbejdet forslag til en samlet ydelses- og aktiveringsre-

form, der bygger på en afbalancering af en række hensyn, men hvor der lægges stor 

vægt på, at polariseringen bremses. Forslaget omfatter: En ansvarsfordeling og en fi-
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nansierings- og ydelsesstruktur, der tilskynder myndigheder, organisationer, virksom-

heder og enkeltpersoner til en adfærd, der minimerer risikoen for marginalisering og 

udstødning” (Socialkommissionen 1993: 13, rapport nr. 4, original fremhævning) 

 

Hermed markerer staten virksomhedernes rolle i løsningen af de af staten iagttagede proble-

mer i arbejdet med at minimere risikoen for marginalisering og udstødning. Det åbner for en 

ny horisont af mulige forventninger til virksomhederne. I det følgende afsnit skaber vi yderli-

gere blik for, hvordan virksomhederne forsøges inddraget i problemløsningen. Virksomhe-

derne skal til at påtage sig socialt ansvar. 

 

3.1.2 Det Angår Os Alle 
Den 10. januar 1994 præsenterer socialminister Karen Jespersen en ny kampagne under titlen 

Det Angår Os Alle (herefter AOA, red.). Socialministeriet vil med kampagnen forsøge at æn-

dre adfærd hos virksomheder, så risikoen for marginalisering og udstødning minimeres. So-

cialministeriet indleder AOA med en kronik i Politiken under rubrikken Det sociale ansvar 

(Jespersen 1994a) og følges op af endnu en kronik Det Angår Os Alle (Jespersen 1994b). Ho-

vedargumentet er for dem begge, at velfærdsstaten er noget, vi er fælles om, hvorfor sociale 

og beskæftigelsesmæssige problemer ikke længere kan overlades til det offentlige alene: 

 

“'Det angår os alle', har vi kaldt vores kampagne. Og det skal tages helt bogstaveligt. 

Hvis vi ikke selv har velfærdssamfundet i vores hjerter, så har det ikke en chance. Dets 

overlevelse afhænger af vores holdninger til det.” (Jespersen 1994a) 

 

Iagttagelsen diagnosticerer samfundet som et velfærdssamfund, som angår alle, hvilket indi-

kerer, at samfundet i fortiden ikke har angået alle. Dette sætter betingelserne for forandring på 

en helt særlig måde, hvor Socialministeriet er nødt til at vise, hvordan samfundet i nutiden 

ikke er et velfærdssamfund. Socialministeriet ønsker at ændre det offentliges ansvarsområde, 

hvorfor Socialministeriet udfolder det enorme ansvar, som det offentlige i nutiden påtager sig: 

 

”I Danmark har der været bred enighed om, at vi har et særligt samfundsmæssigt an-

svar over for mennesker, der ikke selv kan klare alle livets forhold. Vi har sikret de 

ældre, de syge og dem, der ikke kunne finde en plads på arbejdsmarkedet. Og selv om 

vi kunne ønske os et endnu højere serviceniveau, så findes det næppe bedre. Vi har 

valgt at lade det offentlige løse disse opgaver.” (Jespersen 1994a) 
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Det offentlige er i 1994 alene ansvarshavende på det socialpolitiske område og enlig udbyder 

af omsorg, uanset om det vedrører omsorg for de ældre, de svage eller de arbejdsløse. Men 

tiden er ikke længere til, at det offentlige alene kan løfte det åg: 

 

”Men vi lever i en tid, hvor arbejdsløsheden og opløsningen i de traditionelle netværk 

sætter stadig større skel i befolkningen. Det splittede samfund, hvor flertallet nok har 

et godt liv, men hvor et stort mindretal er skubbet ud, er ikke bare et skræmmebillede. 

Det er en konkret udvikling, som vi må forholde os til. Det gælder også risikoen for, at 

udgifterne til overførselsindkomster og reparation af de menneskelige skader løber 

løbsk.” (Jespersen 1994a) 

 

Vi ser tydelig inspiration fra Socialkommissionens rapport, når Socialministeriet markerer 

arbejdsløsheden som katalysator for et polariseret samfund og de stigende offentlige udgifter. 

Staten frygter, at tilstanden eskalerer og afslører, at staten ikke magter ansvaret. Det er allere-

de undervejs: ”Samtidig kan enhver se, at der er en hel del, som det offentlige ikke har klaret 

godt nok. Her kan virksomhederne spille en rolle.” (Jespersen 1994a). Virksomhederne invi-

teres til at forebygge, at de svage og marginaliserede ikke når der ud, hvor de er permanent 

afhængige af overførselsindkomster. Socialministeriet er nødt til at forskyde forestillingen 

om, hvad det er for et ansvar, staten skal varetage for at skabe plads til den rolle, som virk-

somhederne inviteres til at indtage: 

 

”Vi bliver nødt til at omdefinere vores forståelse af det samfundsmæssige ansvar. Så-

dan som vi har indrettet os, er vi alt for tilbøjelige til at afgrænse menneskers velfærd 

til et rent offentligt ansvarsområde.” (Jespersen 1994a) 

 

Derfor præsenterer Socialministeriet AOA, og vi ser således, at det formål, som AOA skal tje-

ne, blandt andet er et særligt fremtidsbillede: ”Men det er nødvendigt, at vi skaber os nogle 

fremtidsbilleder. Nogle forestillinger og visioner om, hvad det betyder for en fremtidig vel-

færdsmodel.” (Jespersen 1994a). Staten konstruerer her AOA, der i tidsdimensionens nutid 

har til formål at skabe fremtidsbilleder. Staten skitserer en fremtid, hvor staten ikke står alene 

med ansvaret for omsorg og socialpolitik. AOA skal tilskynde virksomhederne til at indtage 

en medansvarlig rolle i socialpolitikken, og fremtidsbillederne åbner potentielt for en helt ny 

horisont for statens forventningstilskrivninger til virksomhederne. Lad os se nærmere på 

hvordan i nedenstående afsnit. 
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3.1.3 Fremtidsbilleder af en velfærdsstat 
Det er interessant at se hvilke forventninger, der træder frem i de fremtidsbilleder, som So-

cialministeriet tegner for at aflaste det offentlige og inddrage virksomhederne. Socialministe-

riet iagttager, at socialpolitikken står udenfor arbejdslivet, men at det ikke behøver at være 

sådan: 

 

”Fire eksempler fra dagens Danmark, der viser, hvordan virksomheder af egen kraft 

gør noget for mennesker, der ellers ville blive skubbet ud. De er ikke typiske. Snarere 

undtagelser, der bekræfter reglen om, at vi her i landet opfatter socialpolitik og ar-

bejdsliv som to adskilte verdener. Socialpolitikken stopper ved stempeluret. Men ek-

semplerne er glimt af en anden mulighed - en helt ny måde at tænke og handle på i so-

cialpolitikken.” (Jespersen 1994a). 

 

Grænsen mellem statens socialpolitik og markedets arbejdsliv som to adskilte verdener be-

tvivles. I stedet præsenterer Socialministeriet en vision, hvor socialpolitikken indeholder ar-

bejdslivet, så ansvaret kan fordeles på en ny måde mellem det offentlige og private: “En 

fremtidig virkelighed, hvor erhvervslivet og det offentlige arbejder tæt og forpligtende sam-

men - også når det handler om menneskers sociale velfærd.” (Jespersen 1994a). I tidsdimen-

sionens fremtid åbner staten for en kommunikation, der i højere grad kan knytte an og skabe 

mening omkring et tættere forpligtende samarbejde mellem erhvervslivet og det offentlige. Vi 

iagttager dermed en klar forventning om, at fremtidens sociale velfærd baserer sig på forplig-

tende samarbejder mellem det offentlige og virksomhederne. Socialministeriet udfolder visio-

nens forventninger yderligere, idet ansvaret markeres som noget, det offentlige ikke står alene 

med: 

 

”I min vision om en velfærdsmodel, der kan være et svar på denne udfordring, er for-

holdet mellem det offentlige, borgerne og virksomhederne forandret. Det forpligtende 

samspil er ikke længere noget, vi forsøger os frem med, det er den naturlige model for 

samarbejdet. (…) Det offentlige slipper ikke sit ansvar for tryghed og velfærd, men 

står heller ikke alene med det. Og ud af dette samspil springer den sociale og økono-

miske dynamik, som vi har savnet.” (Jespersen 1994a) 

 

I tidsdimensionen konstruerer staten en fremtidig nutid, hvor forholdet mellem det offentlige, 

borgerne og virksomhederne er forandret. I sagsdimensionen stilles som præmis, at hvis bare 
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de tre arbejder forpligtende sammen, så opstår den sociale og økonomiske dynamik, som det 

samlende ‘vi’ har savnet. I socialdimensionen trækkes borgerne og virksomhederne ind på 

statens side og er med som del af samfundet. På denne måde konstruerer staten en forestilling 

om, at virksomhederne og borgerne i tidsdimensionens fortid har stået udenfor og ikke bidra-

get til løse samfundets udfordringer. I sagsdimensionen tematiseres ansvar, som det offentlige 

på forunderlig vis ikke slipper, men samtidig ikke står alene med. I det nedenstående afsnit 

skaber vi blik for, hvordan virksomhedernes rolle tilskrives særlige forventninger i relation til 

netop dette ansvar, som staten ellers i kommunikationen ikke slipper. 

 

3.1.4 Virksomhederne som velfærdens velgører  
Når staten skitserer en fremtid, hvor virksomhederne er medansvarlige for at bidrage til vel-

færden, skaber staten en interdependens mellem virksomhederne og sig selv. Således mulig-

gør staten yderligere forventningstilskrivning til virksomhederne i fremtiden. Ud af ovenstå-

ende iagttagelser kan vi se, at staten ikke kan løfte de socialpolitiske problemer alene, hvorfor 

virksomheder markeres som løsning på Socialministeriets problematisering. Det er dog ikke 

nok, at virksomhederne bidrager over skatten, for den økonomiske fordeling løser ikke i sig 

selv problemerne med det stigende antal marginaliserede på overførselsindkomster. I stedet 

skitserer staten en fremtid, hvor virksomhederne er forpligtede til at sikre menneskers sociale 

velfærd, gøre noget ud af egen kraft samt samarbejde med det offentlige om udviklingen af 

sociale og økonomiske dynamikker. I tidsdimensionen er dette samtidig en fortid, hvor virk-

somhederne ikke har været ansvarlige, og det er der i statens kommunikation behov for, at de 

bliver i fremtiden. 

Visionen for AOA stiller forventninger til virksomhederne om at være lige præcis den an-

svarsbærende del af fremtidens velfærdsmodel, som den eksisterende velfærdsmodel savner. 

Staten konstruerer dermed Virksomhedernes Sociale Ansvar (herefter VSA, red.), og det rej-

ser spørgsmålet om, hvordan staten skaber mening omkring dette begreb, og hvilke forvent-

ninger staten får mulighed for at stille til virksomhederne på baggrund heraf. 

I kronikken markerer Socialministeriet lokalsamfundene som afgørende for de socialpolitiske 

udfordringer. Socialministeriet iagttager, at mulighederne for social forebyggelse og opgave-

løsning er bedre, når valg og beslutninger er rykket tættere på borgerne (Jespersen 1994a). 

Samtidig indikerer Socialministeriet, at virksomhederne er en del af lokalsamfundet, men at 

de ikke engagerer sig nok: 
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”Men hvad med virksomhederne - arbejdspladserne? De er omdrejningspunktet for 

vores samfundsøkonomi. De har deres plads i lokalsamfundene, men er også levende 

lokalsamfund i sig selv. De er grundlaget for danske familiers tilværelse, og de bety-

der meget for muligheder, holdninger og handlinger. Men de har slet ikke en plads i 

det sociale velfærdsbillede, som svarer til denne centrale rolle i samfundslivet - hver-

ken i vores bevidsthed eller i praktisk socialpolitik.” (Jespersen 1994a) 

 

Som vi tidligere viste, satte staten en forskel mellem arbejdsliv og socialpolitik, og vi ser i 

ovenstående citat igen, hvordan staten i socialdimensionen trækker på en forskel mellem virk-

somhed og lokalsamfund. Det muliggør statens forventningstilskrivning til virksomheden. 

Virksomheden spiller i tidsdimensionens nutid ikke en stor nok rolle i det sociale velfærdsbil-

lede. Virksomhederne har hverken i nutiden eller i fortiden nok ansvar for velfærd. Socialmi-

nisteriet iagttager nærheden i lokalsamfundet som afgørende for løsningen af socialpolitiske 

udfordringer. Virksomhederne findes i lokalsamfundene, men de bidrager ikke, som de burde 

trods deres nærvær. Iagttager man forholdet i socialdimensionen, står lokalsamfundet som os 

og virksomhederne som dem. Når virksomheden står som dem, kan staten ikke gøre dem til en 

del af en forebyggende, lokal-social indsats. Staten må mobilisere dem hen til os. Når virk-

somhederne er grundlaget for familiers tilværelse, og familier udgør lokalsamfund, så må 

virksomhederne nødvendigvis være en integreret del af lokalsamfundet. Staten retter således 

forventning til virksomhederne om, at de ikke blot er en del af samfundet, men også tager del 

i det sociale velfærdsbillede. Hermed kan staten præsentere sine konkrete forventninger til, 

hvordan virksomhederne bidrager til at løse socialpolitiske udfordringer qua sin nærværende 

rolle: 

 

”Der er - i grove træk - to områder, hvor virksomhederne ud fra en velfærdssynsvinkel 

kan spille en væsentlig større rolle. For det første i indsatsen for samfundets svage 

grupper (…) For det andet i en personalepolitik med sociale og familiepolitiske di-

mensioner, der tager hånd om de ansattes velfærd og forebygger nedslidning og ud-

stødelse. ” (Jespersen 1994a) 

 

I citatet får vi blik for, hvordan staten forsøger at skabe mening omkring VSA. I sagsdimensi-

onen handler ansvar om samfundets svage og sociale dimensioner. Kommunikationen holder 

et bredt spektrum af muligheder åbent i relation til, hvordan staten i fremtiden kan tilskrive 
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virksomheden ansvar, da de tematiserede problematikker er løst definerede. I det nedenståen-

de ser vi, hvordan staten forsøger at skabe yderlige mening omkring VSA: 

 

”Det handler om, at virksomhederne med deres særlige erfaringer kan tage fat, hvor 

det offentliges muligheder ikke slår til, og kan være med til at forebygge sociale pro-

blemer, som ellers ender hos socialforvaltninger og sundhedsvæsen.” (Jespersen 

1994a) 

 

Vi ser, hvordan virksomhedernes særlige erfaringer tematiseres, og det medfører, at virksom-

hederne kan tage fat, hvor det offentlige ikke slår til. Staten betragter altså særlige erfaringer 

som en eftertragtelsesværdig kapacitet i virksomhederne, som staten ikke selv besidder. Sta-

ten iagttager med andre ord en utilstrækkelighed i sig selv, da den mangler nogle særlige erfa-

ringer, som virksomhederne besidder. Erfaringer er ikke det eneste i statens kommunikation, 

som er eftertragtelsesværdigt i virksomhederne: 

 

”Det offentliges indsats for at forhindre, at så mange kommer på førtidspension, må 

opprioriteres. Men indsatsen vil aldrig blive tilstrækkelig effektiv. Arbejdsmarkedets 

parter må være en aktiv medspiller, så de langtidssyge og erhvervshæmmede har bed-

re mulighed for at komme ind på arbejdspladserne. Det fordrer en større vilje til flek-

sibilitet. Desuden vil det være en mere menneskelig og mere effektiv indsats” (Jesper-

sen 1994b) 

 

Staten indikerer sin egen utilstrækkelige effektivitet i løsningen af problemerne omkring mar-

ginalisering og overførselsindkomster. I socialdimensionen markerer staten arbejdsmarkedets, 

herunder virksomhedernes, kvalitet ved netop at være effektiv. Samtidig tilskrives kvaliteter 

som menneskelighed og fleksibilitet, der ligger i tidsdimensionens fremtid. Præmissen synes 

at være, at hvis virksomhederne blot anerkender deres rolle som aktiv medspiller og vilje til 

fleksibilitet, så opstår den menneskelige og effektive indsats af sig selv. Bliver vi i socialdi-

mensionen indser vi, at det, der er attraktivt i virksomhederne, er en mangelvare i staten. 

 

3.1.5 Opsamling 
Vi har i første fase skabt blik for, hvordan staten problematiserede stigende marginalisering 

og udgifter til overførselsindkomster. Samtidig så vi, hvordan staten markerede virksomhe-

dernes rolle i relation til løsningen på disse problemer. Staten har fået øje på, at virksomhe-
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derne besidder særegne kvaliteter såsom erfaring, effektivitet og borgernærhed, hvilket staten 

iagttager som manglende i sig selv. Det er kvaliteter, som staten netop mangler for at løse sine 

problemer. Ved at markere virksomhedernes rolle åbner staten for en helt ny horisont af po-

tentielle forventninger til virksomhederne.  

 Staten præsenterer en vision, hvor virksomhederne i fremtiden påtager sig et socialt 

ansvar. Fremtidsbilledet skaber plads til potentialitet, så staten kan kommunikere forventnin-

ger til virksomhederne. Vi ser, hvordan staten sætter distinktionen offentlig!privat på spil. Når 

staten i visionen tilskynder virksomhederne til at tage socialt ansvar for statens udfordringer, 

tilskynder de i virkeligheden de private virksomheder til at træde ind på forskellens inderside.  

 

 
      

Figur 7: Re-entry af det private på det offentliges side i forskellen 

 

Der er således tale om et re-entry i kommunikationen, der som bekendt fordrer afparadokse-

ring. I forlængelse heraf introducerer staten forestillingen om VSA som et tomt begreb, altså 

et begreb uden modbegreb i kommunikationen. Et begreb hvori der kan kondenseres særlige 

forventninger og mening til virksomhederne, og som maskerer den paradoksale kommunika-

tion om private virksomheder, der træder ind på indersiden af en distinktion og løser statens 

opgaver.   

 

VSA muliggør således, at staten kan kommunikere om virksomhederne på en ny måde. Lige 

pludselig bliver det muligt at tale om virksomhederne som nogle, der kan forventes noget af i 

relation til offentlig problemløsning. Staten forsøger at konstruere det som naturligt, at virk-

somheden er en del af et samfund og et velfærdsbillede, hvilket samtidig indikerer, at virk-

somhederne ikke før har været det. Vi ser, hvordan staten markerer effektivitet, fleksibilitet, 

menneskelighed og nærhed som kapaciteter i virksomhederne, som staten i fremtiden forven-

ter, at virksomhederne omsætter til et udefineret socialt ansvar. Udefineret forstået på den 

måde, at virksomhederne skal tage ansvar, men at kontingens, omkring hvordan ansvaret skal 
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tages, er åben. Staten har i sin kommunikation ligeledes anerkendt, at den ikke besidder de 

kapaciteter, som virksomhederne besidder. Ved at kommunikere forventninger til virksomhe-

derne om at tage socialt ansvar, gør staten sig afhængig af virksomhederne. Det åbner for en 

ny rollefordeling mellem offentlig og privat i relation til løsning af samfundsproblemer. I det 

følgende vil vi skabe blik for, hvordan staten skaber mening omkring den nye rollefordeling. 

Det sker med udgangspunkt i to centrale problemstillinger, der aktualiseres i statens kommu-

nikation. 

 

3.2 Fase 2: 1997 - 2001: Staten gør sig afhængig af den frivillige 
virksomhed 
Denne fase tager sit udgangspunkt i to centrale problemstillinger, som opstår efter staten har 

initieret AOA-kampagnen. Vi retter blikket mod Socialministeriets rapport New Partnership 

for Social Cohesion (Socialministeriet 1997), da det er heri, at problematikkerne i relation til 

denne nye rollefordeling mellem offentlig og privat markeres. Den første problematik handler 

om at forene økonomisk og social menneskelig aktivitet, og den anden problematik omhand-

ler statens iagttagelse af lovgivningens effekter. Vi starter i den første problematik og skaber 

blik for statens løsningsforslag, hvorefter vi retter blikket mod den anden problematik og løs-

ningsforslaget herpå. I det opsamlende afsnit, vil vi vise forbindelsen imellem de to løsnings-

forslag, samt hvordan der igennem disse skabes mening om den nye rollefordeling. 

 

3.2.1 Penge og omsorg skal spille duet 
Den første problematisering synliggøres i nedenstående citat, hvor formålet med den før-

nævnte rapport indikeres: 

 

”Formålet med denne rapport er at debattere og give eksempler på, hvilke muligheder 

der ligger i et specifikt svar på det generelle problem med at forene økonomiske og 

sociale dimensioner af menneskelig aktivitet: Et nyt partnerskab mellem virksomheder 

og offentlige myndigheder (...)” (Socialministeriet 1997: 13) 

 

Temaet i sagsdimensionen er en distinktion mellem økonomiske og sociale dimensioner af 

den menneskelige aktivitet. Staten problematiserer muligheden for at forene distinktionens to 

sider, og formålet med rapporten er således at debattere og give eksempler på, hvordan dette 

kan lade sig gøre. Vi kan ligeledes iagttage, at staten placerer virksomhederne i den økonomi-
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ske dimension: “Ud fra et økonomisk synspunkt - og ud fra et virksomheds synspunkt (…)” 

(Socialministeriet 1997: 10). Og andetsteds: 

 

“Da de offentlige myndigheders rolle i at skabe social samhørighed og modvirke so-

cial splittelse er velkendt, vil denne rapport fortrinsvis fokusere på virksomhedernes 

rolle i denne proces” (Socialministeriet 1997: 13)   

 

Det er således virksomhedernes manglende forbindelse til den sociale dimension, som staten 

problematiserer, hvorfor rapporten fokuserer på virksomhedens rolle i den sociale dimension. 

Det offentliges rolle i relation til social samhørighed er i velkendt, hvilket placerer staten i den 

sociale dimension, mens virksomheden står udenfor. Det er således virksomhedernes place-

ring i den økonomiske dimension, der betyder, at de hverken har blik for den sociale dimensi-

on, ansvaret for at skabe social samhørighed og bekæmpelsen af social splittelse. Det er pro-

blemet i statens optik, hvorfor staten vil forsøge at trække virksomhederne ind i den sociale 

dimension. Statens forsøg på dette vil vi udfolde i det følgende.   

 

3.2.2 Partnerskab - det nye sort 
Rapporten præsenterer et nyt fænomen: ”Partnerskab for social samhørighed” er et nyt fæ-

nomen, som endnu ikke kan blive fuldstændig belyst eller særlig præcist defineret. (Socialmi-

nisteriet 1997: 33). Som det fremgår af citatet kan partnerskabet hverken belyses fuldstændigt 

eller defineres præcist. Dette lader os iagttage partnerskabet som et tomt begreb, der er åbent 

for kondensering af forskellige forventninger og mening. Partnerskabet åbner med andre ord 

for en horisont af potentielle forventninger til virksomhederne. Vi ser nedenfor, hvordan sta-

ten indlejrer ny mening om ansvarsopdelingen mellem det offentlige og det private i partner-

skabet:  

 

”Partnerskab mellem virksomheder og offentlige myndigheder giver et nyt syn på an-

svarsopdelingen i samfundet. Tidligere mente man, at partnerne – på den ene side 

virksomhederne og på den anden side offentlige myndigheder – havde et veldefineret 

og særskilt ansvar. På nogle områder viste dette sig at være ineffektivt, fordi sociale 

problemer ikke altid kan opdeles med en demarkationslinie mellem erhvervsliv og den 

offentlige sektor.” (Socialministeriet 1997: 38) 
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Iagttagelsen markerer en fortid, hvor virksomheder og myndigheder har særskilt ansvar og en 

fremtid uden dette særskilte ansvar. Ansvarsfordelingen i fremtiden er således sat på spil. 

Kommunikationen markerer i sagsdimensionen det særskilte ansvar som ineffektivt. På den 

anden side af forskellen dukker det dynamiske og fleksible op som effektivt. Staten åbner 

derved for en ny måde at kommunikere om ansvar på, da særskilt ansvar markeres som noget, 

der ikke er at foretrække. I det nedenstående citat ser vi, hvordan kommunikationen kredser 

om, hvilket ansvar der er at foretrække: “Partnerskabsmodellen kan her ses som en mulighed 

for at få privat virksomheder og offentlige institutioner til at samarbejde om løsninger af so-

ciale problemer.” (Socialministeriet 1997: 13). Citatet illustrerer, hvordan kommunikationen 

i sagsdimensionen markerer partnerskabsmodellen. Den er netop muligheden for at forbinde 

private virksomheder og offentlige institutioner i et samarbejde om løsninger af sociale pro-

blemer. På denne måde åbner staten for en mulighed for at forbinde de økonomiske og de so-

ciale dimensioner1 af den menneskelige aktivitet, som vi så problematiseret i afsnit 3.2.1. Det 

særskilte ansvar skal således erstattes af et fælles ansvar, hvor der samarbejdes om løsninger. 

I nedenstående citat knyttes yderligere mening til partnerskabsbegrebet: 

 

“Partnerskabstanken er nyskabende, for den giver et ændret syn på ansvarsfordeling i 

samfundet, og metoden er på grund af sin fleksibilitet specielt velegnet til at møde den 

udfordring, det er at skabe social samhørighed i et samfund under hastig forandring. 

Partnerne i et sådant partnerskab er ikke blot involverede i decideret problemløsning, 

men er også med til at diskutere problemernes art, for på den måde at udveksle viden, 

forståelse og holdninger til samfundets sociale problemer.” (Socialministeriet 1997: 

11) 

 

I sagsdimensionen meningsfikseres partnerskabet som noget nyskabende og fleksibelt. Soci-

aldimensionen viser os den nye rollefordeling, der indfases med partnerskabet. Partnerne er 

ikke bare involverede i problemløsning, men diskuterer samfundets sociale problemer. Part-

nerskabet giver mulighed for, at staten kan tilskrive forventninger til virksomhederne om at 

indgå i partnerskaber med offentlige myndigheder. På denne måde åbner staten mulighed for, 

at skabe tættere forbindelse mellem distinktionens økonomiske og sociale side.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Skal i denne sammenhæng ikke forveksles med det teoretiske begreb om socialdimension. Når vi henviser til det teoretiske begreb vil det 
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Teoretisk er det ikke muligt at opløse eller overskride en forskels grænse. Det eneste, der kan 

være tale om, er et re-entry af forskellen på forskellens egen inderside. Når staten inviterer 

virksomhederne til at blive en del af staten, så kan der kun være tale om, at staten internalise-

rer idéer om virksomhederne i sig selv. Forsøget på forening af forskellens to sider med et 

begreb om partnerskab, maskerer dette re-entry. Gennem partnerskabets forsøg på at forene 

os!dem, får staten mulighed for at tilskrive forventninger til virksomhederne om at tage an-

svar i det offentlige. Det kan illustreres således: 

 

 
      

Figur 8: Re-entry af det sociale på økonomiens side i forskellen 

  

I det følgende afsnit vil vi forholde os til den anden problematisering, som vi støder på i em-

pirien. Det handler om statens lovgivning. 

 

3.2.3 Regulering ødelægger 
Staten har nemlig fået øje på, at virksomhedernes sociale ansvar ikke opnås ved statens gæng-

se forventninger til virksomhederne om at overholde lovgivning. Vi får blik for det i neden-

stående citat: 

 

“(…) et stadigt voksende antal personer udstødes fra arbejdsmarkedet og bliver af-

hængige af bistand. Således er et mere rummeligt arbejdsmarked, med flere jobmulig-

heder for de svage, blevet et vigtigt mål, som ikke opnås udelukkende ved brug af tra-

ditionelle regler og mere lovgivning.” (Socialministeriet 1997: 14)  

 

I ovenstående citat indikerer staten, at løsningen ikke opnås gennem traditionelle regler og 

yderligere lovgivning. Citatet illustrerer altså, hvordan staten problematiserer sine love og 

regler. I nedenstående citat ser vi, hvorfor det forekommer problematisk: 
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”Lovgivning er statens traditionelle middel til at påvirke virksomhedernes adfærd. På 

denne måde kan staten tvinge virksomheder til at ansætte et vist antal personer fra 

svage grupper, såsom ledige, ufaglærte unge, langtidsledige og forskellige grupper af 

personer med f.eks. reduceret arbejdsevne. Denne løsning er på mange måder pro-

blematisk, da den let vil modarbejde de mål, virksomhederne har sat sig hvad angår 

effektivitet, konkurrencedygtighed og fleksibilitet. Resultatet kan blive ineffektive pro-

blemløsninger (…)” (Socialministeriet 1997: 57) 

 

I fase 1 så vi, hvordan staten markerede særlige kvaliteter i virksomhederne, som staten fandt 

ønskværdige i den offentlige problemløsning. Ovenstående iagttagelse indikerer, at lovgiv-

ning er direkte ødelæggende for netop de kvaliteter, som staten gerne vil have virksomheder-

ne til at bidrage med i problemløsningen. I sagsdimensionen er det en anerkendelse af, at so-

cialt ansvar ikke emergerer under tvang. Staten risikerer at modarbejde virksomhedernes ef-

fektivitet, fleksibilitet og konkurrencedygtighed ved at lovgive omkring og tvinge dem til so-

cialt ansvar. Samtidig retter staten en modstridende forventning til virksomhederne om, at de 

skal være effektive ved at ansætte personer med reduceret arbejdsevne og dermed mindre ef-

fektive mennesker. Virksomhederne forventes at være effektive på ineffektive præmisser. Det 

fremgår ligeledes af daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussens kronik: 

 

“(...) dagens helt (...) skal kunne skabe sorte tal på bundlinien, men også forstå at give 

sine medarbejdere - de nuværende og de kommende - gode arbejdsbetingelser og mu-

ligheder for at blive på arbejdsmarkedet, selv om man måske ikke lever op til alle krav 

om effektivitet.” (Rasmussen 2000) 

 

Kommunikationen er økonomisk kodet, og der rettes en forventning om, at virksomhederne 

skaber gode arbejdsbetingelser og fastholder medarbejdere, der ikke lever op til kravene om 

effektivitet. Det kommunikeres samtidig med statens klare forventning om, at virksomheder-

ne bidrager effektivt og skaber sorte tal på bundlinjen. Det kan illustreres som et re-entry: 
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Figur 9: Re-entry af det ineffektive på effektiv-siden i forskellen 
 

I tidsdimensionen er lovgivning i fremtiden ikke fordelagtig, og det sætter begrænsninger for 

statens potentielle forventningstilskrivninger til privat virksomhed. Vi vil i det følgende vise, 

hvordan staten kondenserer mening omkring frivillighed ind i begreberne om VSA og part-

nerskab for dermed at forsøge at konstruere et alternativ til tvang og lovgivning. 

 

3.2.4 Frivillighedens fortræffeligheder 
Staten begynder at trække på en semantik omkring frivillighed. I nedenstående citat ser vi, at 

det sociale ansvar ikke skal forstås som lovbundet: 

 

“Denne rapport om ny partnerskab for social samhørighed handler om virksomhedens 

sociale ansvar. Ansvar skal i denne sammenhæng ikke forstås som et lovbundet an-

svar, men som adfærd der bidrager til at skabe eller øge den sociale samhørighed.” 

(Socialministeriet 1997: 9) 

 

Vi ser, hvordan kommunikationen i sagsdimensionen tematiserer ansvar. Socialt ansvar bliver 

sat over for et lovbundet ansvar. Lovbundet ansvar fordrer tydelige grænser for, hvad der er 

indenfor og hvad, der er udenfor. Statens iagttagelse af socialt ansvar åbner derimod for en 

bred horisont af potentielle forventninger, idet der ikke følger nogen nærmere definition af, 

hvad det vil sige at bidrage til eller øge den sociale samhørighed. Det sociale ansvar har ingen 

tydelige markører, der kan indikere, hvad der er socialt ansvar, og hvad der ikke er. På trods 

af dette skabte vi i afsnit 3.2.2 blik for, hvordan partnerskabet blev præsenteret som en måde, 

hvorpå virksomhederne kunne tage socialt ansvar. I rapporten understreges det samtidig, at 

frivilligheden er en afgørende faktor: 

 

”Frivillighed er en afgørende faktor i dette partnerskab, og forpligtelsen til at påtage 

sig et socialt ansvar skal derfor ikke forstås som et juridisk ansvar, men som en til-
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skyndelse til at opstille mål og udføre handlinger, som fremmer social samhørighed.” 

(Socialministeriet 1997: 13) 

 

Kommunikationen tematiserer frivillighed i sagsdimensionen. Kommunikationen markerer 

socialt ansvar som noget andet end et juridisk ansvar. Socialt ansvar konstrueres som noget, 

der opstår ud af frivilligheden, hvorved socialt ansvar bliver det frivillige element, der ligger 

ud over det juridiske ansvar. Partnerskabet skal være frivilligt for at sikre socialt ansvar. Sta-

ten afviser endda, at partnerskaberne kan baseres på andet end frivillighed: 

 

”Denne form for partnerskab kan kun baseres på frivillige forpligtelser på områder, 

hvor virksomheder og offentlige instanser har mulighed for at udvikle fælles interes-

ser.” (Socialministeriet 1997: 11) 

 

Kommunikationen tematiserer igen i sagsdimensionen frivilligheden. Virksomheden skal fri-

villigt indgå i partnerskaber, hvor de sammen med det offentlige kan afsøge muligheden for at 

udvikle fælles interesser. På denne måde forsøger kommunikationen med det frivillige part-

nerskab at forene den økonomiske og sociale dimension. Partnerskabet bliver en løsning, der 

muliggør, at distinktionen mellem virksomhedens økonomiske egeninteresse og den almene 

samfundsinteresse kan maskeres. Det fremgår dermed, at kun når virksomhederne indgår i 

partnerskabet frivilligt, medbringes de kvaliteter, som staten skal bruge. Staten markerer part-

nerskabet som en frivillig gensidig forpligtelse. Forventningen om frivillighed sætter statens 

rolle på en særlig måde, og vi kan iagttage, at staten positionerer sig selv som facilitator af 

yderligere forpligtende frivillighed: 

 

“Den vigtigste rolle for det offentlige er her, at støtte og stimulere udviklingen i et 

samarbejde med andre parter, og at sørge for passende rammer til at nye måder at 

styre på kan blive udviklet. (…) virksomhedernes socialt ansvarlige adfærd rækker ud 

over krav fra lovgivning og regler som sådan henviser konceptet til en frivillig forplig-

telse fra virksomhedernes side over for andre dele af samfundet til at deltage i udvik-

lingen af løsninger på samfundets opgaver og problemer” (Socialministeriet 1997: 

60) 

 

Staten indtager en faciliterende rolle i løsningen af socialpolitiske udfordringer, mens ansvaret 

placeres hos virksomhederne. I socialdimensionen er det interessant, eftersom staten først øn-
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skede at internalisere dem i os. Med partnerskab forsøger staten at skabe en særlig mening 

omkring socialt ansvar. Socialt ansvar er ikke ansvar i juridisk forstand, men derimod en be-

stemt adfærd, der rækker ud over det juridiske ansvar. Det sociale ansvar og partnerskabets 

karakteristik af tomt begreb samt den ufikserede kontingens heri muliggør, at staten kan rette 

flere forventninger til virksomhederne i tidsdimensionens fremtid.  

VSA synes ikke længere at være et spørgsmål om social ansvarlighed, men et spørgsmål om 

hvordan social ansvarlighed. VSA udgør i kommunikationen en kommunikativ ramme, hvori 

partnerskabet indsættes og tilskrives mening. Som vi har vist ved hjælp af socialdimensionen, 

er staten netop interesseret i den frivillige gensidige forpligtelse, fordi den giver staten noget, 

at være fælles med virksomhederne om. Statens forventninger kan dermed legitimeres gen-

nem rekursiv anknytning til den fælles forpligtende ramme af VSA. Når staten markerer, at 

partnerskabet kun kan baseres på frivillige forpligtelser, åbner staten for en ny horisont af mu-

lige forventninger til virksomhederne om frivillighed. Det er imidlertid paradoksalt, at staten 

retter en forventning til virksomhederne om at være frivillige og forpligte sig på samme tid, 

for det rejser spørgsmålet om, hvordan forventning om frivillighed?  

 

 
 
Figur 10: Re-entry af forpligtelsen på det frivilliges side i forskellen 

 

 

3.2.5 Opsamling 
Vi indledte fase 2 med at vise statens problematisering af distinktionen økonomisk aktivi-

tet!social aktivitet. I statens iagttagelse ligger problemet i den sociale dimension, men løsnin-

gen fordrer virksomhedens kvaliteter fra den økonomiske dimension. I forsøget på at forene 

distinktionens to sider blev et tomt begreb om partnerskab introduceret som noget nyskabende 

og fleksibelt. Samtidig skabte vi blik for den modstridende forventning til virksomhederne om 

at være effektive ved at udnytte ineffektive ressourcer som personer med reduceret arbejdsev-

ne. Vi skabte ligeledes blik for, hvordan staten problematiserede lovgivning og regler, som 

instrument til at opnå socialt ansvar, hvorfor virksomhedernes frivillighed var vital for det nye 
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partnerskab. Vi iagttog her en paradoksalitet, hvor staten retter en forventning til virksomhe-

derne om frivillighed. Det åbnede for en ny horisont af potentiel forventning til virksomhe-

derne. Denne kommunikation åbnede for genforhandling af forholdet mellem offentligt og 

privat ansvar i relation til samfundsopgaver, og medførte en usikkerhed omkring, hvem der i 

fremtiden holder hvilket ansvar og over for hvilke opgaver, og det er netop i denne usikker-

hed, at staten skaber rum for at kunne rette nye forventninger til virksomhederne. I slutningen 

af denne fase ser vi et skifte i kommunikationens tema, som medfører endnu en problematise-

ring af statens rolle som stat. Dette skifte forfølger vi i fase 3, hvor der tilskrives yderligere 

mening til ansvarsfordelingen mellem offentlig!privat. 

 

3.3 Fase 3: 2002 - 2009: Staten gør sig afhængig af den frivillige, 
refleksivt konkurrerende virksomhed 
Fase 3 indledes med at synliggøre, hvordan staten iagttager et pres, som er opstået som kon-

sekvens af globaliseringen. Staten indikerer en mangel i staten, hvor virksomhedernes rolle 

igen markeres som central i løsning af samfundets udfordringer ved, at det forventes at virk-

somhederne profiterer på VSA.   

 

3.3.1 VSA er for smalt 
I 2002 udgiver Erhvervs- og Boligstyrelsen (Erhvervsstyrelsen i dag, red.), der lå under det 

daværende Økonomi- og Erhvervsministerium (herefter ØE, red.) publikationen Etik i Er-

hvervslivet. Kommunikationen tematiserer i sagsdimensionen det potentiale som globalisering 

og teknologisk revolution, i statens iagttagelse, fører med sig: “Globaliseringen og den tekno-

logiske revolution (...) har tilsammen skabt potentialet for en historisk velstands- og produkti-

vitetsstigning.“(ØE 2002: 152). Staten befinder sig i en ny nutid, hvor globaliseringen og den 

teknologiske udvikling har placeret et potentiale for historisk velstands- og produktivitetsstig-

ning, men det har i statens iagttagelse konsekvenser for nationalstaten:  

 

“Nationalstaten har mistet noget af sin handlekraft og magt i forhold til den globali-

serede og netværksbaserede økonomi. Men også på nationalt plan opstår et såkaldt 

policy vakuum.”  (ØE 2002: 25).  

 

Staten iagttager en stigende magtesløshed overfor problemer, som normalt er statens ansvar: 

“Den stigende forsørgerbyrde og de dertil hørende statslige finansieringsproblemer er med 

til at øge presset på de offentlige budgetter (...)” (ØE 2002: 25). Staten iagttager sig selv som 
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magtesløs i relation til at finde finansiering til de øgede pres på de offentlige budgetter, der 

kommer af den stigende forsørgerbyrde, og vi kan her trække tråde fra både fase 1 og fase 2, 

hvor problemet med personer på overførselsindkomster også var den centrale problematik. I 

nedenstående citat får vi blik for, hvordan virksomhedernes rolle markeres i relation til at hø-

ste potentialet: 

 

“Virksomheder snarere end nationalstater og internationale organisationer kan høste 

frugterne af velstands- og produktivitetsstigningen. (…) Det [vakuum] efterlader et 

handlings- og ansvarsmæssigt hul, som erhvervslivet synes at være det nærmeste til at 

udfylde. Etisk kan det også hævdes, at den, der har evnen (eller mulighederne), også 

har pligten til at påtage sig et ansvar og til at løse en given opgave.” (ØE 2002: 152) 

 

Staten iagttager sig selv som os, der ikke har evnen, mens virksomhederne emergerer i kom-

munikationen som dem, der har evnen. Samtidig sætter kommunikationen en forventning om, 

at virksomhederne anerkender deres pligt til at påtage sig et ansvar. Det er staten, der trækker 

sig grundet sin utilstrækkelighed og det efterlader et politisk vakuum, som staten i samme 

iagttagelse forventer, at virksomhederne udfylder. I nedenstående citat finder vi indikationer 

på, hvad der forventes af virksomhederne: 

 

“Udviklingstendenserne [globalisering] ses dog også i Danmark (...), der ligeledes op-

lever en opblødning i rollefordelingen omkring varetagelsen af sociale opgaver. (…). 

Tilsammen er disse tendenser med til at tilskrive virksomhederne en bredere sam-

fundsansvarlig rolle i de velfærdsydelser, som de i højere grad skal være med til at 

varetage. Med andre ord: Når det offentlige trækker sig tilbage fra løsningen af socia-

le, uddannelses- og sundhedsmæssige opgaver i disse år, skabes der et politisk og 

handlingsmæssigt vakuum, som virksomhederne i nogle tilfælde kan være de nærmeste 

til at fylde ud.” (ØE 2002: 25) 

 

Vi iagttager, at kommunikationen markerer en begrebsmæssig udvidelse. VSA markeres i ci-

tatet som virksomhedernes samfundsansvarlige rolle2. Når staten forskyder begrebets mening 

fra at omhandle sociale til deciderede samfundsproblemer, bliver det muligt for staten at rette 

forventninger til virksomhederne på mange andre områder end blot det sociale. Fortidens fo-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Fremadrettet vil vi ikke skelne mellem VSA og samfundsansvar, men bruge dem ækvivalent, da de iagttages sådan i empirien. !
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kus har været for smalt, og der åbnes for en bredere forventningshorisont. Vi iagttager, hvor-

dan der knyttes rekursivt an til de kommunikative føringer, der blev gjort i fase 1 og fase 2 

omkring opblødningen af rollefordelingen mellem offentlig!privat. Virksomhederne spiller nu 

en central rolle i relation til, at staten lykkes som stat, der kan overholde de offentlige budget-

ter og finansiere de stigende udgifter til personer på overførsel. Når staten problematiserer den 

oprindelige forestilling om VSA, forsøger staten at udvide rummet for, hvad der kan karakte-

riseres som VSA i en fremtid. På denne måde åbnes der for en ny horisont af potentielle for-

ventninger til virksomhederne, som vi i det følgende vil skabe blik for.  

 

3.3.2 VSA som konkurrenceparameter 
Vi ser de begyndende kommunikative føringer på, hvordan der rettes nye forventninger til 

virksomhederne. De skal tjene flere penge på VSA: 

 

“Rapporten beskriver en række internationale tendenser, der peger i retning af, at der 

stilles krav til, at virksomhederne påtager sig et samfundsmæssigt ansvar. Danske 

virksomheder har i imidlertid et fint etisk ståsted, men benytter det ikke i et kommerci-

elt øjemed.” (ØE 2002: 192) 

 

Som citatet illustrerer udnytter danske virksomheder ikke muligheden for at lukrere på det 

sociale ansvar. Forventningen, om at virksomhederne skal udnytte VSA i kommercielt øje-

med, forandrer socialt ansvar fra at være midlet til at indfri politiske målsætninger til også at 

være et konkurrenceparameter.  

Staten forventer, at VSA benyttes mere kommercielt, hvilket endnu engang kondense-

rer ny mening ind i VSA. Virksomhederne skal nu iagttage VSA som et strategisk middel: 

“Kapitlet rummer desuden en analyse af, hvordan samfundsmæssig ansvarlighed både kan 

anvendes som middel til imagepleje og strategisk udvikling.” (ØE 2002: 27). Ved at menings-

tilskrive VSA som konkurrenceparameter muliggør staten en måde, hvorpå virksomhederne 

kan reflektere over sig selv som socialt ansvarlig. Konkurrenceparameteret former imidlertid 

også de rammer, som virksomheden kan reflektere over sig selv inden for. VSA som konkur-

renceparameteret medfører, at spørgsmålet bliver, hvordan påtage sig VSA så det kan betale 

sig. Når staten samtidig markerer VSA som et strategisk middel til imagepleje overfor virk-

somhedernes forbrugere og investorer, iagttager vi, hvordan staten hjælper virksomhederne til 
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at fremme sig selv på konkurrenceparameteret. Staten retter altså særligt økonomiske forvent-

ning til virksomhederne, når de påtager sig et socialt ansvar.  

Som vi så i afsnit 3.3.1, forventer staten, at virksomhederne træder ind i et politisk va-

kuum og løser samfundsopgaver. Derfor udvider staten det semantiske råderum fra socialt 

ansvar til samfundsansvar. Dette lader staten stille nye forventninger til virksomhederne om at 

påtage sig mere ansvar. I tidsdimensionen forsøger staten således at bryde med den nutid, som 

deres egne kommunikative føringer om et smalt VSA-begreb i fortiden har konstrueret betin-

gelser for.  

 

3.3.3 Forretningsdrevet samfundsansvar 
Vi har ovenfor set, at socialt ansvar gøres til samfundsansvar, og at virksomhederne i højere 

grad inviteres til at reflektere over sig selv som socialt ansvarlig virksomhed, der konkurrerer 

med VSA som et parameter, der påvirker virksomhedernes bundlinje. Vi ser denne udvikling i 

VSA fuldt udfoldet i Regeringens Handlingsplan for Virksomheders Samfundsansvar fra 

2008, hvor staten introducerer begrebet om forretningsdrevet samfundsansvar:  

 

“Når danske virksomheder arbejder med samfundsansvar er det - uanset om det sker 

med en international tilgang eller ud fra mere nære udfordringer - vigtigt, at arbejdet 

tager udgangspunkt i at styrke virksomhedens kerneforretning. Det er det der i denne 

handlingsplan betegnes forretningsdrevet samfundsansvar.” (Regeringen 2008: 11) 

 

Staten fikserer noget af kontingens omkring VSA, da forventningen bliver, at virksomhederne 

skal tage ansvar med udgangspunkt i kerneforretningen. I iagttagelsen er det helt naturligt, at 

virksomheden skal tage ansvar, hvorfor VSA lader sig iagttage som norm i samfundet. Det er 

ikke fikseret, hvordan virksomheden skal tage dette ansvar, og det åbner mulighed for, at sta-

ten kan rette nye forventninger til virksomheden. Idet staten forventer, at VSA kobles med 

virksomhedernes kerneforretning, iagttager vi en meningsforskydning i retning af et mere 

funktionelt samfundsansvar, som vi ser kommunikative føringer på i nedenstående citat: 

 

“Samfundsansvar betyder således ikke, at virksomheden skal påtage sig opgaver, som 

det offentlige er bestemt til at udføre. Derimod kan virksomheden med sin særlige vi-

den og kompetence bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer som en del af 
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virksomhedens daglige forretning – en indsats der både kan komme den enkelte virk-

somhed og samfundet til gode.” (Regeringen 2008: 17) 

 

Socialdimensionen har tidligere vist os statens forsøg på at forskyde den særskilte ansvarsop-

deling mellem offentlig og privat i relation til at løse samfundsmæssige problemer. Ovenfor 

fremgår det igen, hvordan staten forsøger forskyde og meningsfiksere en ny ansvarsopdeling. 

Virksomhedernes daglige forretning fordrer særlig viden og kompetencer, så når samfundsan-

svar gøres til en del af kerneforretningen, forventer staten følgelig, at samfundsansvaret løftes 

med samme kompetence og viden, som virksomhederne går til deres forretning med. I det 

følgende citat ser vi, hvordan staten indtager en faciliterende rolle for at skabe kobling mel-

lem ekspertise og samfundsansvar: “Regeringen vil herudover understøtte virksomhedernes 

arbejde med at koble samfundsansvar med deres forretningsstrategi, ledelse og innovation.” 

(Regeringen 2008: 19). I statens kommunikation om det forretningsdrevne samfundsansvar 

rettes forventning om, at virksomhederne reflekterer over, hvor og hvordan deres særlige vi-

den og kompetence kan appliceres i samfundet. VSAs økonomiske semantik indikerer, at sta-

tens semantiske begrebsreservoir er udvidet og med dette åbnes en horisont for potentielle 

forventninger til virksomhedernes rolle i løsningen af samfundsopgaver.  

 

3.3.4 Opsamling 
Vi så i starten af fase 3, hvordan staten iagttog en manglende evne til at være stat. Virksom-

hedernes rolle blev markeret som central for, at staten kunne fortsætte med at være stat. Der 

blev rettet en forventning om, at virksomhederne udfyldte det politiske vakuum, som staten 

efterlod i forhold til globaliseringen. Virksomhederne skulle i højere grad være med til at hø-

ste frugterne af det potentiale, globaliseringen havde ført med sig. De skulle med andre ord 

ikke glemme sig selv som økonomiske aktører. Dette markerede et skifte i statens forventnin-

ger til virksomhedens samfundsansvar. Det skulle nu være et konkurrenceparameter.  

Virksomhederne fremstod ansvarlige, hvis de evnede at bruge samfundsansvar som et 

konkurrenceparameter eller middel til at forbedre sit forhold til forbrugere, investorer eller sit 

eget image. Staten tilskyndede endvidere til, at virksomhederne reflekterede over, hvilken 

slags VSA, der var mest hensigtsmæssig at forfølge i forhold til virksomhedernes kerneforret-

ning. Virksomhederne forventedes ikke længere bare at tage ansvar, men skulle tage et an-

svar, der stemte overens med virksomhedens traditionelle funktion i samfundet. Denne funk-

tionelle form for VSA placerede virksomhederne i den økonomiske dimension, som de ellers 
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blev forsøgt hevet ud af i fase 2. Dette strider imod de tidlige forventninger om omsorg og 

hensyn, der placerede virksomhederne i den sociale dimension. Der blev rettet forventninger 

til virksomhederne om stadig at samarbejde med det offentlige, samtidig med at de konkurre-

rede. En forventning om både at samarbejde og konkurrere er imidlertid modstridende.  

Vi har nu skabt blik for, at VSA er blevet kondenseret med adskillige forventningsbæ-

rende begreber, hvilket udvikler VSA til en norm. Disse forventningsbærende begreber er 

modstridende, men får alligevel lov at sameksistere i VSAs semantiske reservoir.  

 

 

3.4 Fase 4: 2010 - 2013: Staten gør sig afhængig af  
velfærdsvirksomheden 
 

3.4.1 Hvor blev civilsamfundet af? 
I fase 3 viste vi, hvordan staten ønskede, at virksomhederne centrerede samfundsansvaret om-

kring deres kerneforretning. Vi viste, at en sådan meningsforskydning i begrebet om VSA 

nødvendigvis indebærer, at forventninger til virksomhederne skifter, hvorfor fokus i løsnin-

gen af statens opgaver tilsvarende skifter.  

Derfor kan vi i 2010 iagttage en problematisering kommende fra Frivilligrådet, der er 

nedsat af Indenrigs- og Socialministeriet “Som strategisk rådgiver for regering og Folketing” 

(frivilligraadet.dk). De konstaterer i sit reformoplæg, Et stærkt velfærdssamfund skal skabes 

sammen med borgerne!: 

 

“Erhvervslivet er en del af hverdagen i civilsamfundet. Alligevel er erhvervslivet ikke 

særligt optaget af at bruge mulighederne i samspil med civilsamfundet (…) Det bety-

der, at frivilligt arbejde sjældent bliver tænkt med som en del af virksomheders egen 

forståelse af, hvad social ansvarlighed indebærer.” (Frivilligrådet 2010: 28) 

 

Vi kan her iagttage en inkongruens mellem Frivilligrådets iagttagelse af VSA og Frivilligrå-

dets iagttagelse af, hvordan virksomhederne iagttager VSA. Frivilligrådet problematiserer 

netop, at virksomhedernes iagttagelse af VSA tager udgangspunkt i virksomhedernes egen 

forståelse, altså virksomhedernes kerneforretning. Som svar på problematiseringen lancerer 

staten senere samme år National Civilsamfundsstrategi, hvori det hedder, at strategien blandt 

andet finder sit afsæt i Frivilligrådets reformoplæg. Staten skal, ifølge Frivilligrådet, stimulere 
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partnerskab mellem den frivillige sektor og erhvervslivet, og vi får blik for det i nedenstående 

citat:   

 

”Der har i løbet af de seneste år også været et øget fokus på og interesse for samar-

bejdsmulighederne mellem virksomheder og den frivillige sektor. Der opstår flere og 

flere partnerskaber mellem virksomheder og frivillige organisationer. Traditionelt set 

har de to sektorer udfyldt meget forskellige roller i samfundet. Men via etableringen 

af partnerskaber er det muligt for de frivillige organisationer og virksomhederne at 

vende deres forskelle til fordele og i fællesskab opnå resultater. Regeringen vil derfor 

sætte fokus på at inddrage andre aktører i den sociale indsats og bidrage til at sikre 

fortsat udvikling af samarbejdet på tværs af de forskellige sektorer.” (Regeringen 

2010: 37)  

 

Staten tematiserer partnerskaber mellem private virksomheder og frivillige organisationer, 

netop som Frivilligrådet efterlyste. I tidsdimensionens fortid har virksomhederne og de frivil-

lige haft hver deres roller og forskelle, netop fordi de har været adskilte. Disse forskelle kan 

imidlertid i fremtiden vendes til fordele, så virksomhederne og de frivillige i fællesskab kan 

opnå resultater. Kommunikationen retter en forventning til virksomhederne, som vi har set i 

fase 2, nemlig forventningen om at indgå frivilligt i forpligtende partnerskaber. Nu handler 

det imidlertid ikke om partnerskab med offentlige myndigheder, men om partnerskab med 

frivillige organisationer. Kommunikationen holder kontingensen omkring resultater åben, 

hvorfor det bliver noget, der blot opnås. Der installeres en præmis om, at så længe partner-

skabet kommer i stand, så kommer de resultaterne også. Vi får samtidig blik for, hvordan sta-

ten igen indtager en faciliterende rolle, der skal få partnerskaberne til at blive til virkelighed 

som en integreret del af statens sociale indsats.  

 

3.4.2 Gammel vin på ny flaske 
SØV markeres i statens kommunikation for første gang i strategien for civilsamfundet. Kom-

munikationen indikerer at SØV gør noget nyt: 

 

“Antallet af sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder vokser støt, og 

erfaringerne er positive. Sociale iværksættere er mennesker, der ikke starter en virk-

somhed for at tjene penge, men for at løse et socialt problem på en ny måde. Derfor 
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bidrager de sociale iværksættere til at fastholde og udvikle et socialt inkluderende 

samfund og til at fremme aktivt medborgerskab.” (Regeringen 2010: 19) 

 

SØV markeres sammen med den sociale iværksætter i statens kommunikation. SØV placeres 

således i en horisont, der åbner for forventninger omkring at være innovativ. Staten har såle-

des fået øje på en virksomhed, der som økonomisk enhed løser sociale problemer på en ny 

måde. SØV tjener ikke penge for pengenes skyld, men for det sociale problems skyld. Der-

med placeres SØV over for andre virksomheder, der i iagttagelsen kun driver virksomhed for 

at tjene penge. Det åbner for en særlig horisont af potentielle forventninger til denne SØV, der 

ikke defineres i kommunikationen. I nedenstående citat får vi dog blik for, hvordan staten ret-

ter forventninger til SØV: 

 

“Det er væsentligt at understrege, at virksomhederne [SØV’erne] har en vigtig opga-

ve i forhold til at inkludere borgere på kanten af arbejdsmarkedet og et medansvar for 

at sørge for at fastholde dem på arbejdsmarkedet. Mange virksomheder gør en stor 

indsats for en positiv samfundsudvikling. En social indsats og samfundsansvar kan 

også være med til at sikre virksomheden positiv udvikling og et godt omdømme. En 

anden gevinst ved at udvise samfundsansvar kan være, at virksomheden også bliver 

bedre til at fastholde og rekruttere medarbejdere.” (Regeringen 2010: 19) 

 

I fase 1 og 2 var det de private virksomheder, der fik en gevinst ud af at fastholde eller rekrut-

tere medarbejdere. Tilsvarende var det virksomhederne, der havde en vigtig opgave i forhold 

til at inkludere borgere på kanten af arbejdsmarkedet. I kommunikationen konstrueres SØV 

inden for samme ramme som mulig løsning på den samme gennemgående problematik. 

Kommunikationen retter således en klar forventning om, hvad der er SØV’s opgave. Vi kan 

iagttage nogle af de samme greb, som staten foretog før i tiden:  

 

“Regeringen vil bl.a. afsætte midler til udvikling af konceptet ”den sociale bundlinje”, 

afdække finansieringskilder og andre barrierer for vækst og bæredygtighed på områ-

det samt kapacitetsopbygge sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder i 

forhold til at se og udnytte markedsmuligheder.” (Regeringen 2010: 21) 
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Kommunikationen afholder sig stadig fra at anvende tvang, men fokuserer i stedet på, hvor-

dan det kan være muligt at kapacitetsopbygge SØV, så de får blik for og evne til at udnytte 

markedsmulighederne.  

I 2012 i forlængelse af regeringens National Civilsamfundsstrategi udkommer Center 

for Aktiv Beskæftigelsesindsats (herefter CABI, red.) etableret af Beskæftigelsesministeriet, 

med notatet Fokus på socialøkonomiske virksomheder - Notat om socialøkonomiske virksom-

heder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål. Kommunikationen anvender 

semantikken omkring VSA til at tilskrive SØV mening. SØV markeres som noget særligt, der 

kan sikre bedre velfærd ved at kombinere den økonomiske dimension med det sociale, og sta-

ten forsøger at fiksere en mening omkring SØV-begrebet ved at give en overordnet karakteri-

stik af det: “Definitorisk er de socialøkonomiske virksomheder således en del af den private 

sektor men med mere eller mindre fremtrædende træk fra civilsamfundet.“ (CABI 2012: 9). 

SØV placeres i den private sektor, og vi ser, hvordan SØV i statens kommunikation besidder 

særlig viden og ekspertise, som de private virksomheder gjorde det i fase 3. SØV markeres 

som mulig løsning på den velkendte problematik med borgere på kanten af arbejdsmarkedet 

og udsatte grupper i samfundet. I nedenstående citat er SØV en privat virksomhed, der iagtta-

ges som noget mere end en privat virksomhed: 

 

“Mange kommuner karakteriserer de socialøkonomiske virksomheder som mere rum-

melige end ordinære virksomheder, hvad der gør dem egnede til særligt udsatte grup-

per.” (CABI 2012: 20) 

 

SØV er ganske enkelt endnu mere rummelig end ordinære virksomheder, og heri ligger noget 

af potentialet. Staten får på denne måde mulighed for at rette særlige forventninger  til SØV i 

relation til ansvaret for at løse problemerne med udsatte borgere og fastholdelse. I det næste 

afsnit skaber vi blik for, hvordan statens kommunikation omkring SØV udvikles, samt hvor-

dan meningen omkring SØV’s rolle i samfundet kondenseres. 

 

3.4.3 SØV potentialiseres 
Da Frivilligrådet i 2010 problematiserer, at erhvervslivet ikke er tilstrækkeligt optaget af at 

bruge mulighederne, der eksisterer i civilsamfundet, indikerer rådet samtidig, at samarbejdet 

mellem to af de tre overordnede sektorer ikke fungerer. Vi ser hvordan staten markerer SØV 

som en mulig kobling mellem netop den private sektor og civilsamfundet. Som en del af Fi-

nansloven 2013 nedsætter staten et hurtigt arbejdende udvalg, der skal undersøge barrierer for 
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etablering og udvikling af SØV og give anbefalinger til et lovforslag om en ny særlig virk-

somhedsform. Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder (herefter Udvalget, red.) præ-

senterer sin Anbefalingsrapport fra udvalget for socialøkonomiske virksomheder i september 

2013. I rapporten placeres SØV netop i krydsfeltet mellem de tre traditionelle sektorer:  

 

“En variation som typisk skyldes den socialøkonomiske virksomheds oprindelse i 

krydsfeltet mellem de tre traditionelle sektorer: Den offentlige og den private sektor 

samt civilsamfundet.” (Udvalget 2013: 13) 

 

Udvalgets kommunikation tematiserer SØV som et fællesprodukt fra de tre traditionelle sek-

torer, hvilket gør SØV anknytningsattraktiv for alle tre sektorer. Kommunikationen tematise-

rer SØV som vokset ud af krydsfeltet mellem de tre traditionelle sektorer. En sådan mening 

åbner for en horisont af potentielle forventninger, som kan tilskrives SØV, der har sine rødder 

i et krydsfelt. Udvalget definerer i sin rapport SØV som privat virksomhed (Udvalget 2013: 

12). Vi har vist igennem de tre første faser, at forventningerne til private virksomheder om 

bidrag til løsning af statens udfordringer er mange og modsatrettede. Det betyder dermed, at 

Udvalget med sin markering af SØV som privat virksomhed, placerer SØV i et semantisk mu-

lighedsrum med allerede eksisterende modstridende forventninger og mening. I forlængelse af 

dette rettes der yderligere forventninger til SØV: 

 

“Virkeliggørelse af visionen kræver opbygning af en stor og mangfoldig sektor af so-

cialøkonomiske virksomheder. En sektor hvor socialt innovative forretningsidéer føres 

ud i livet i virksomheder, som er bæredygtige i forhold til økonomi, mennesker og mil-

jø. En sektor, som spænder vidt og er en vedvarende kilde til inspiration og social for-

andring. Særligt i forhold til inklusion på arbejdsmarkedet og hvordan samfundets ud-

satte får et værdigt liv, men også i forhold til løsningen af andre sociale og miljømæs-

sige udfordringer samt til forebyggelse af sygdom og kriminalitet.” (Udvalget 2013: 

9) 

 

Citatet illustrer, hvordan SØV tilskrives et væld af forventninger, der trækker på den bredere 

forventningshorisont, der blev sat kommunikative føringer for i fase 3 med skiftet fra socialt 

til samfundsansvar. Der er nærmest ikke grænser for, hvad SØV gøres til løsning på, når SØV 

kan alt fra at inkludere samfundets udsatte, innovere, forebygge sygdom og kriminalitet og 

bekæmpe de miljømæssige udfordringer. I rummet for private virksomheder ligger ligeledes 
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en forventning om, at SØV fungerer på markedsvilkår: “Derfor skal det være lettere og mere 

attraktivt at etablere, drive og udvikle socialøkonomisk virksomheder på markedsvilkår i 

Danmark” (Udvalget 2013: 9). SØV er markeret som privat, hvorfor den må tjene penge på 

markedsvilkår. Der trækkes således på genkendelig semantik, men der synes at være åbnet for 

en bredere horisont af mulige forventninger til SØV. Dette synliggøres i det følgende:  

 

“(…) socialøkonomiske virksomheder kan bidrage til at løse nogle af disse samfunds-

mæssige udfordringer. Det kan ske direkte gennem deres virke, men også ved at inspi-

rere den private og den offentlige sektor til sociale forandringer (…)” (Udvalget 

2013: 6)  

 

Der ligger en forventning om, at SØV kan både inspirere og forandre, hvilket lægger sig til 

meningen omkring SØV som innovativ. Det konkretiseres dog ikke, hvordan SØV forventes 

at inspirere. Udvalget undlader definition, hvilket etablerer en horisont for fremtidig forvent-

ningstilskrivning.  

Vi afslutter denne fase med en iagttagelse, der trækker på den eksisterende strid i 

VSA. VSA er meningsindlejret med et modsætningsforhold mellem hensynsfuldhed og effek-

tivitet. Det viste vi i henholdsvis fase 2 og 3. I iagttagelsen af SØV markerer Udvalget de to 

modstridende forventninger som en enhed: “Flere væsentlige samfundsmæssige udfordringer 

i fremtiden bliver effektivt og hensynsfuldt løst af socialøkonomiske virksomheder til gavn for 

borgerne og samfundet.” (Udvalget 2013: 9). Udvalget potentialiserer SØV som et fænomen, 

der kan forbinde og håndtere modsatrettede forventninger i mulighedsrummet for privat virk-

somhed, som statens kommunikation har sat over tid. Vi iagttager her, hvordan Udvalget la-

der SØV fremtræde som tomt begreb, åbent for, at nye mening af modstridende karakter kon-

denseres.  

 

3.4.4 Opsamling 
Fjerde fase tog afsæt i Frivilligrådets problematisering af samarbejdet mellem den private 

sektor og civilsamfundet. I Udvalgets anbefalingsrapport fremstod SØV som ren potentialitet 

og kunne derfor anvendes af staten til at forbinde den private sektor og civilsamfundet. Staten 

placerede SØV i krydsfeltet mellem de traditionelle sektorer ud fra en betragtning af, at SØV 

delvist udsprang af alle tre sektorer. SØV blev gjort til enheden af sektorerne, idet SØV for-

ventedes at kunne forbinde og håndtere de divergerende forventninger, hvorved SØV frem-

stod anknytningsattraktiv for alle sektorer. Vi iagttog, at SØV hvilede på de samme forvent-
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ninger som VSA, og at udvalget gjorde SØV til enheden, der kunne forene de sociale og øko-

nomiske forventninger. Som semantisk figur ligner SØV således partnerskabet fra fase 2, men 

SØV bliver gjort til en figur, der kan fungere for sig selv, da den har internaliseret de offentli-

ge hensyn, hvorfor den direkte forbindelse til det offentlige overflødiggøres.  

Staten har defineret SØV som privat, og vi ved fra fase 2, at de kvaliteter, som staten 

higer efter, ikke udfoldes gennem styring eller tvang. Staten er nødt til at gøre SØV til sin 

egen ved at opretholde socialdimensionens distinktion os!dem, samtidig med at staten angiver 

retning for SØV og altså forsøger at genindføre dem i os. 

 

3.5 Delkonklusion  
Vi kan nu sammenfatte, hvilke forventninger og mening den semantiske analyse har fremdra-

get og afselvfølgeliggjort, og vi kan således besvare A1, der lød: Hvordan er mulighedsrum-

met for SØV’ere historisk konstitueret, og hvilke grundlæggende paradokser er indlejret heri? 

Henover de fire faser har vi for det første klarlagt, hvordan det rum, som SØV inviteres ind i 

af staten, er historisk konstitueret. For det andet har vi objektiveret et grundlæggende indlej-

ret paradoks i rummet, vi kalder velfærdsvirksomhedens paradoks. 

 

I fase 1 så vi, at rummet har udviklet stadigt flere forventninger i takt med, at staten har opda-

get og kommunikeret om private virksomheders bidrag til velfærdsledelsen. I fase 1 skabte vi 

blik for, at staten problematiserer den skarpt definerede ansvarsfordeling mellem offent-

lig!privat, hvor problemer i samfundet var statens ansvar og ikke de private virksomheders. 

Derved satte staten ansvarsfordelingen i relation til samfundets sociale udfordringer til dis-

kussion.  

Samtidig viste vi, hvordan staten konstruerer et begreb om VSA for at kunne kommu-

nikere forventninger om den nye ansvarsfordeling. I denne konstruktion iagttog vi VSA som 

tomt begreb, igennem hvilket staten kunne rette forventninger til virksomhederne om at være 

hensynsfulde og nærværende over for borgerne. VSA maskerede det re-entry, der opstår, når 

staten retter forventning til virksomheden om at påtage sig et socialt ansvar ved at invitere det 

private ind på det offentliges side af forskellen offentlig!privat. Vi viste, at staten forskød rol-

lefordelingen i denne invitation og gjorde sig afhængig af virksomhederne på en ny måde. 

 

I fase 2 problematiserede staten forskellen mellem en økonomisk og social dimension, i for-

længelse af den nye ansvarsfordeling mellem offentlig!privat. Virksomhederne placeredes i 

den økonomiske og det offentlige i den sociale. Igennem VSA blev det muligt for staten at 
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kommunikere meningsfuldt om foreningen af indtjening og socialt ansvar. Derved kunne sta-

ten kommunikere forventninger til virksomhederne om at tage mere ansvar. Det frivillige for-

pligtende partnerskab skulle forene de to sider i forskellen offentlig!privat. En forventning om 

frivillighed iagttog vi som en modstridende forventning. Regulering eller tvang ville ødelæg-

ge virksomhedernes kvaliteter, og partnerskabet blev således en løsning, der maskerede dis-

tinktionen mellem økonomisk egeninteresse og almen samfundsinteresse. Vi viste, hvordan 

staten via partnerskabet kunne forvente, at virksomhederne frivilligt bidrog med effektivitet, 

produktivitet og fleksibilitet til løsningen af samfundets problemer.  

 

I fase 3 viste vi, hvordan forventningerne til partnerskab og socialt ansvar blev forskudt ved, 

at staten begyndte at sætte kommunikative føringer på, at virksomhederne skulle gøre VSA til 

et konkurrenceparameter og iagttage sit ansvar ud fra i et kommercielt perspektiv, der kunne 

anvendes strategisk. Vi viste, at en strategisk virksomhed forskød meningsindlejringerne i 

VSA endnu engang, hvilket lod os vise, at VSA havde udviklet sig til en norm. Staten kon-

struerede den strategiske virksomhed indenfor rammerne af partnerskabet, men forventede nu, 

at virksomheden påtog sig et forretningsdrevet samfundsansvar, snarere end et frivilligt eller 

hensynsfuldt ansvar.  

 

I fase 4 blev SØV tematiseret som en virksomhed, der forventedes at kunne forbinde og hånd-

tere de divergerende forventninger, vi havde opridset i de første tre faser. Vi synliggjorde, 

hvordan staten trækker på VSA’s semantiske reservoir, der kunne genkendes fra de tidligere 

tre faser, og hvordan staten samtidig rettede et nyt sæt af forventninger til SØV, hvor især 

SØV’s innovative kvalitet blev betonet. Udvalget iagttog SØV som enheden, der kunne 

forene de sociale og økonomiske forventninger.  

 

Derfor kan vi nu sammenfatte, at SØV potentialiseres som det, der kan ligne en velfærdsvirk-

somhed, hvis forretningsgrundlag er løsning på velfærdsudfordringer. SØV kan potentialise-

res som sådan, fordi grænsen offentlig!privat i statens kommunikation har undergået en for-

skydning af ansvarsfordelingen i relation til velfærdsledelsen. Desuden ved vi, at det rum, 

som SØV er inviteret ind i som privat virksomhed, udgøres af spændingsforhold, der på den 

ene side forventer, at virksomhederne er effektive, produktive og konkurrenceorienterede, 

mens det på den anden side forventes, at de er fleksible, hensynsfulde, samarbejdende og 

nærværende. Disse begreber danner tilsammen det semantiske reservoir, der knytter sig til 

VSA, som vi har fremanalyseret igennem analysen. Derudover forventes især SØV at være 
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innovativ. Sammen med alle disse modstridende forventninger er rummet baseret på det 

grundlæggende paradoks, at staten er nødt til at sikre virksomhedernes autonomi, mens staten 

samtidig er nødt til at styre, da staten har brug for det, velfærdsvirksomhederne kan levere. 

Dette velfærdsvirksomhedens paradoks og rummets modstridende forventninger er, hvad vi 

vil karakterisere som umulighedsbetingelser, forstået på den måde, at rummet et baseret på en 

teoretisk umulighed. Dette er stafetten, vi tager med videre i vores styringsanalyse, hvor vi 

skaber blik for, hvordan statens styringspotentiale forsøges disponeret.  
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Kapitel 4: Styringsanalyse 
Vi har i semantikanalysen skabt blik for, hvordan det rum, SØV indtræder i, er grundlæggen-

de paradoksalt funderet. Staten har rettet en forventning om, at SØV skaber sig selv som pri-

vat virksomhed, mens staten samtidig er afhængig af, at SØV vælger en bestemt retning. Vo-

res historiske udredning viste, at rummet er konstitueret af modstridende forventninger om, at 

det private er effektivt, produktivt og konkurrenceorienteret, mens det samtidig skal være 

fleksibelt, samarbejdende, hensynsfuldt og nærværende. SØV emergerer således på umulig-

hedsbetingelser, men det forhindrer ikke staten i at have ambitioner for SØV. Statens sty-

ringsambition forsvinder ikke, og omdrejningspunktet for styringen synes at blive, hvordan 

staten kan høste den innovation og potentialitet, som SØV tilskrives. Velfærdsvirksomhedens 

paradoks fordrer en særlig form for styring, som vi vender blikket mod i styringsanalysen. 

 

Når staten markerer SØV som privat sætter staten således nogle særlige betingelser for sin 

egen styring. Staten har en klar styringsambition, når SØV forventes at løse statslige opgaver. 

I første delanalyse er der etableret en semantik, der sætter betingelser for staten, der i vid ud-

strækning må afholde sig fra at regulere direkte ved lov eller gennem tvang. Det er en aner-

kendelse af magtens grænse, hvilket medfører en central udfordring for staten. SØV besidder 

kvaliteter og potentiale, som staten har brug for. Staten kan ikke tvinge SØV, til at påtage sig 

ansvaret og løse de ønskede opgaver. Derfor bliver spørgsmålet, hvordan staten tilrettelægger 

sin styring af SØV. Eller mere præcist hvordan staten forsøger at opbygge SØV’s selvsty-

ringskapacitet. Vi vil på denne baggrund analysere ud fra A2: Hvordan forsøger staten at sty-

re SØV’s selvstyring?  

 

Styringsanalysen indledes med et blik på L 148, der manifesterer statens forventninger til 

SØV. Det politiske system har på dette tidspunkt produceret nok irritation i sig selv til, at det 

må handle på regeringsniveau og omsætte anbefalingerne til egentlige initiativer. Med ud-

gangspunkt i arbejdsspørgsmålet fortsætter styringsanalysen ved at stille skarpt på fire for-

skellige greb, som staten anvender i sit styringsforsøg. Det første handler om, hvordan staten 

forsøger at konstruere SØV som magtesløs. Dette danner forudsætningen for mægtiggørelsen 

af SØV, og hvordan staten forsøger at opbygge SØV’s selvstyringskapacitet. Med hjælp fra 

vores begreb om 2. ordens strategi, vil vi vise, hvordan staten gennem det andet greb konstru-

erer et forestillet rum, som SØV inviteres til at træde ind i, og gennem det tredje greb forsøger 

at tilbyde et særligt sprog, som SØV inviteres til at reflektere over sig selv i. Det fjerde greb 
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vil være delt op i to, hvor vi med hjælp fra begrebet om styringsteknologi vil analysere, hvor-

dan staten stiller diverse teknologier til rådighed for SØV’s selvstyring, samt hvordan staten 

forsøger at anvende uddannelse som styringsteknologi i relation til SØV på en særlig måde. 

Alle fire greb er med til at udgøre statens politik for SØV, og som analysen vil vise, kan det 

virke som om, at statens styring på forunderlig vis synes at vikle sig ind i en række selvmod-

sigelser. 

 Analysens struktur er således bygget op omkring disse greb, og et opsamlende afsnit 

vil markere afslutningen på hvert greb. Analysen rundes samlet af med en delkonklusion.  

 

4.1 Sådan bliver du en ‘rigtig’ SØV 
Staten indfører med L 148 en række retlige betingelser for at blive registreret. I forslaget som 

vedtaget skal en virksomhed for at være registreret opfylde fem retlige kriterier: 

 

1.     Have et socialt formål, 

2.     Være erhvervdrivende 

3.     Være uafhængig af det offentlige, 

4.     Være inddragende og ansvarlig i sit virke og 

5.     Have en social håndtering af sit overskud ved at anvende sit resultat efter skat til 

a.  Reinvestering i egen virksomhed, 

b.  Investering i eller donationer til andre registrerede socialøkonomiskevirksom-

heder 

c.  Donationer til organisationer med et almennyttigt formål eller almenvelgøren-

de formål eller 

d.  En begrænset udbetaling af udbytte eller anden form for overskudsdeling mel-

lem ejerne af virksomheden (ft.dk1: 1) 

 

I bemærkningerne til lovforslagets § 6 fremgår det, at der ved registrering skal indleveres do-

kumentation for hvert eneste af de fem kriterier. Det drejer sig blandt andet om virksomhe-

dens vedtægter, interne retningslinjer, strategier, årsrapport, en beskrivelse af, hvordan virk-

somheden er ansvarlig og inddragende i sit virke, og en plan for hvordan virksomheden frem-

over kan være ansvarlig og inddragende i sit virke (ft.dk2: 13). Det rejser et umiddelbart 

spørgsmål om, hvem der bestemmer, om en ansøger lever op til kriterierne. I bemærkningerne 

til L 148 finder vi nogle svar, som det eksempelvis fremgår af nedenstående citat: 
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“Efter bestemmelsen i forslagets § 5, stk. 1, nr. 1, skal virksomheden have et socialt 

formål, hvilket defineres bredt. Kravet er, at virksomheden skal have et primært for-

mål af samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljø-

mæssigt eller kulturelt sigte.” (ft.dk2: 10).  

 

Staten definerer det sociale formål bredt, og det defineres ikke yderligere i nogle af de empiri-

ske kilder. Hvordan det vurderes, om kravet om det sociale formål er opfyldt, kan vi således 

ikke udsige noget om. Manglende definition giver mulighed for, at staten kan holde fortolk-

ningsrummet åbent og foretage en vurdering fra sag til sag. Det er ikke det eneste fortolk-

ningsrum, der synes at blive holdt åbent. Iagttager vi kravet om at være erhvervsdrivende, får 

vi ligeledes blik for, at staten efterlader sig selv et fortolkningsrum af en hvis størrelse: 

 

“Kravet, om at virksomheden skal være erhvervsdrivende, skal ikke forstås således, at 

størstedelen af virksomhedens indtægter skal stamme fra salg af produkter og service-

ydelser, men erhvervsdriften skal dog udgøre en betydelig andel af omsætningen. 

Virksomheden kan således fortsat modtage offentlige og private tilskud, donationer, 

m.v., hvis blot virksomheden sideløbende har et salg af produkter eller serviceydelser, 

som ikke er ubetydeligt for virksomhedens samlede omsætning” (ft.dk2: 11).  

 

I statens iagttagelse betyder erhvervsdrivende ikke, at SØV ikke fortsat kan modtage offentli-

ge tilskud. Det er en pointe, vi fremhæver her, fordi staten på denne måde holder muligheden 

åben for at sætte penge af på Finansloven eller tildele penge fra offentlige puljer til SØV. Er-

hvervsdrivende betyder heller ikke, at størstedelen af virksomhedens indtægter stammer fra 

salg af produkter og serviceydelser. Erhvervsdriften skal derimod udgøre en betydelig andel 

af omsætningen. Det rejser naturligt spørgsmålet om, hvad en betydelig andel er. Det finder vi 

ikke svar på hverken i loven, bemærkningerne eller i betænkningen, hvilket kunne betyde, at 

beslutningen om en virksomheds erhvervsdrift forelå på en konkret vurdering. Vi finder imid-

lertid en tommelfingerregel på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: “Som tommelfingerregel skal 

en virksomhed have direkte erhvervsmæssige indtægter svarende til mindst 10 pct. af de sam-

lede indtægter.” (erhvervsstyrelsen.dk). En betydelig andel er således som tommelfingerregel 

10 procent af de samlede indtægter. En tommelfingerregel vejer dog ikke tungt i et juridisk 

perspektiv og indikationen, om at beslutningen forlader sig på en konkret vurdering, forstær-

kes. Kommunikationen åbner for en bred fortolkning af, hvilke virksomheder, der kan tages i 

betragtning og anerkendes som erhvervsdrivende. Betydningen af kravet om at være er-
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hvervsdrivende synes endvidere forlegent, når det samtidig følges op med følgende iagttagel-

se:  

 

“Det tillægges ligeledes ikke betydning, hvorvidt virksomheden kan afsætte sit produkt 

eller sin serviceydelse til en eller flere kunder, heri om virksomhedens eneste kunde er 

en offentlig myndighed.” (ft.dk2: 11).  

 

Som vi før har vist, har statens kommunikation etableret en forventning om, at SØV skal klare 

sig på markedets vilkår. Samtidig illustrerer citatet, at staten ikke tillægger det betydning, om 

SØV kan afsætte sit produkt på markedet. SØV skal således fungere på markedet, men juri-

disk betyder det ikke noget. Det fastlægger nogle rummelige rammer for, hvilke virksomhe-

der, der kan indlemmes i ordningen. Ligeledes i relation til kriteriet om at være uafhængig af 

det offentlige, fastsætter staten nogle forholdsvist rummelige rammer: 

 

“Der foreligger (...) ikke væsentlig offentlig indflydelse alene fordi, virksomheden fo-

retager leverancer til det offentlige. Der vil til gengæld altid foreligge væsentlig of-

fentlig indflydelse, når en overvejende del, det vil sige mere end 50 procent, af en 

virksomheden ejes af det offentlige, (...)” (ft.dk2: 11).  

 

Citatet viser, hvordan staten muliggør, at 49 procent af en SØV potentielt set kan være ejet af 

det offentlige, uden at dette fortolkes som væsentlig offentlig indflydelse. Det bliver samtidig 

skrevet ind i bemærkningerne, at overholdelsen af kravet om uafhængighed vil bero på en 

konkret vurdering, som det iagttages i nedenstående: 

 

“Hvornår en socialøkonomisk virksomhed »fungerer uden væsentlig offentlig indfly-

delse« beror på en konkret vurdering af virksomhedens tilknytning til det offentlige i 

forhold til drift og ledelse. I stikprøvekontrollen ved registreringen foretager Ministe-

riet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold en vurdering af virksomhe-

dens dokumentation for uafhængigheden fra det offentlige.” (ft.dk2: 11).  

 

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold foretager således en konkret 

vurdering af, om en virksomhed lever op til kravet om at være uafhængig af det offentlige. På 

statens hjemmeside om SØV, synes der imidlertid at være en diskrepans mellem lovgivning 

og så denne vurdering. Der står nemlig, at der i vurderingen vil blive lagt betydelig vægt på, 
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at det offentlige hverken direkte eller indirekte har medbestemmende indflydelse på virksom-

heden. Med indirekte skal forstås: “Ved indirekte skal forstås, at virksomhed ikke må være så 

afhængig af indtægter fra det offentlige, at det offentlige derigennem de facto har en bestem-

mende indflydelse.” (socialvirksomhed.dk1). I statens iagttagelse må SØV ikke være så af-

hængig af indtægter fra det offentlige, at det offentlige de facto har bestemmende indflydelse. 

Dette kommunikeres samtidig med, at staten ingen betydning tillægger det, at en SØV’s ene-

ste kunde er en offentlig myndighed, som det fremgik af kravet om erhvervsdrift. Det ligner 

grundlæggende en kommunikation, der er i strid med sig selv. Pointen med ovenstående er at 

illustrere, at staten gennem kravene åbner for et fortolkningsrum af de givne kriterier, der gi-

ver staten vidtstrakte muligheder for at styre, hvem der registreres, og hvem der ikke registre-

res.   

 

4.1.1 Opsamling 
Vi har i ovenstående analyse skabt blik for, hvordan staten i L 148 sætter særlige retlige for-

ventninger til SØV. Blandt andet synliggjorde vi, hvordan staten efterlader sig selv et fortolk-

ningsrum i relation til at udvælge, hvem der efter hvilke kriterier, kan blive en del af den sær-

lige registreringsordning. Staten fikserer med andre ord ikke kontingensen omkring, hvordan 

og hvilke virksomheder, der kan blive en del af registreringsordningen. Staten holder derimod 

en bred horisont af potentialitet åben, og giver således sig selv vidstrakte muligheder for sty-

ring. Samtidig synliggør ovenstående, hvordan staten forsøger at skrive nyt indhold ind i alle-

rede eksisterende private organisationsformer. Dette antydede vi ligeledes i fase 4 af den se-

mantiske analyse, hvor SØV dukkede op som gammel vin på nye flasker. I det følgende afsnit 

vil vi skabe blik for, hvordan staten forsøger at afmægtiggøre SØV på en særlig måde. 

 

4.2 Du har brug for mig! 
I dette første greb stiller vi skarpt på, hvordan staten gennem afmægtiggørelse skaber forud-

sætninger for, at staten kan anordne SØV’s selvstyringskapacitet. I fremsættelsen af L 148 

finder vi indikationer på, hvordan staten forsøger at konstruere SØV som magtesløs. Ligele-

des finder vi indikationer på, hvor svaret på magtesløsheden skal findes, og hvad svaret bli-

ver. I regeringens opfølgning på Udvalgets anbefalinger finder vi indikationer på, at staten 

forsøger at konstruere SØV som en virksomhedstype, der har brug for statens hjælp til at rea-

lisere sig. I opfølgningen skriver daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og da-

værende socialminister Manu Sareen i forordet: 
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“Regeringen nedsatte i begyndelsen af 2013 et udvalg, der har undersøgt barrierer 

for etablering og udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Danmark, og hvad vi 

kan gøre for at overkomme disse barrierer.” (Regeringen 2014: 5) 

 

Staten indikerer her, at der eksisterer barrierer, og det er nogle, som skal overkommes for at få 

SØV til at lykkes. Barriererne hæmmer etableringen og udviklingen af SØV, og de to ministre 

skriver videre: 

 

“Det er ambitionen, at den styrkede indsats kan udgøre et første skridt i forhold til at 

nedbryde disse barrierer og derved bane vejen for fremvæksten af flere og stærkere 

socialøkonomiske virksomheder i Danmark.” (Regeringen 2014: 6) 

 

Kommunikationen markerer, at det er staten, der med sin indsats holder nøglen til at kunne 

nedbryde de barrierer, der står i vejen for SØV. Det er i statens iagttagelse, ikke noget SØV 

magter på egen hånd. Vi ser her, hvordan staten forsøger at konstruere SØV som magtesløs 

og underlegen, der ikke kan overkomme barriererne selv, men skal hjælpes af den magtover-

legne stat, til at skabe og realisere sig selv, så SØV kan komme i gang med udviklingen i ste-

det for at kæmpe med barrierer og forhindringer. I statens blik har SØV som privat virksom-

hed ikke styrken til at skabe sine egne muligheder for at vokse og etablere sig, det er nogle, 

der skal tildeles af staten. I fremsættelsestalen til L 148 indrammer daværende socialminister 

Manu Sareen lovforslagets formål: 

 

“(...) fraværet af regulering af socialøkonomiske virksomheder, som er meget forskel-

ligartede, kan gøre det vanskeligt for dem at legitimere deres virksomhed og få en fæl-

les identitet.” (ft.dk3: 1). 

 

Sareen problematiserer her, at SØV har svært ved at legitimere deres virksomhed, hvorfor 

SØV mangler en fælles identitet. Samtidig indikeres det, at det er fraværet af regulering, der 

er skyld i problemet. Svaret på problemet leverer staten dog, og det bliver regulering gennem 

lovgivning. Hermed udelukkes muligheden for, at Danmarks SØV’ere selv kan organisere sig 

og skabe sit eget kodeks for en identitet. Det politiske system er det eneste, der kan træffe kol-

lektivt bindende beslutninger gennem lovgivning. På denne måde påtager staten sig ansvaret 

for, at SØV kan bringes til eksistens ved, at staten gennem lovgivning tildeler dem en identi-
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tet. Socialministeren understreger formålet med L 148: “Formålet med lovforslaget er at ska-

be grundlag for en fælles identitet for socialøkonomiske virksomheder.” (ft.dk3: 1). Staten 

konstruerer SØV som afhængig af staten, fordi SØV ellers er magtesløs. SØV bliver i statens 

iagttagelse en flydende identitet, der har den konsekvens, at hele SØV’s eksistensgrundlag er 

truet. Hele grundlaget for reguleringen ved lov er i statens kommunikation, at SØV uden den-

ne ikke bliver til noget. Reguleringen ved lov bibringer det, som SØV behøver for at kunne 

blive SØV. I statens iagttagelse opstår SØV ikke af sig selv, men skal fremelskes, og staten 

stiller sig som facilitator for, at det kan ske. 

 

4.2.1 Opsamling 
Vi har nu vist, hvordan staten som den magtoverlegne forsøger at konstruere SØV som mag-

tesløs, hvilket som nævnt i afsnit 2.7.3 er det første skridt på vejen til mægtiggørelse. Oven-

stående forsøger således at indfange, hvordan staten konstruerer SØV som magtesløs uden 

statens hjælp. Vi vender nu blikket mod, hvordan staten forsøger at anordne SØV’s selvsty-

ringskapacitet. 

 

4.3 Lad os gøre det sammen 
Det andet greb vi stiller skarpt på handler om, hvordan staten konstruerer et særligt forestillet 

fremtidsbillede, som SØV inviteres ind i. Her vil vi se på, hvordan staten ønsker, at SØV skal 

blive en del af en samlet vision og strategi for udviklingen af fremtidens offentlige velfærds-

produktion. I bemærkningerne til L 148 finder vi statens vision, der ligger bag lovforslaget. 

Visionen er med til at skitsere et forestillet rum: 

 

”Bag lovforslaget ligger en vision om, at flere væsentlige samfundsmæssige udfor-

dringer i fremtiden bliver effektivt og hensynsfuldt løst af socialøkonomiske virksom-

heder til gavn for borgerne og samfundet.” (ft.dk2: 4). 

 

Der tegner sig her konturerne af, hvilket forestillet rum staten inviterer SØV ind i. Det er et 

rum, hvor der ligger nogle udfordringer, som SØV skal være med til at løse. Det skal ske både 

effektivt og hensynsfuldt, og det skal være til gavn for borgeren og samfundet. Selvom part-

nerskabet ikke eksplicit markeres, ser vi tydelige tråde trukket fra den semantik, der blev syn-

liggjort i semantikanalysens fase 2. Partnerskabet blev dengang gjort til løsning på et af staten 

iagttaget problem, hvorfor det nu også rejser spørgsmålet om, hvilke samfundsmæssige ud-
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fordringer, SØV skal gøres til løsning på. SØV emergerer i statens iagttagelse som en virk-

somhedstype, der netop har internaliseret både de økonomiske og de sociale dimensioner af 

den menneskelige aktivitet, som staten forsøgte at forene med partnerskabet. SØV er som se-

mantisk figur altid allerede et partnerskab mellem økonomisk og social aktivitet, og således 

kan SØV fungere på sine egne præmisser uden at være knyttet til det offentlige. I regeringens 

opfølgning på Udvalgets anbefalinger, finder vi indikationer på, hvordan konturerne af dette 

forestillede rum skærpes: 

 

”Danmark står over for en række betydelige samfundsmæssige udfordringer. Vi skal 

fortsat sikre vækst og jobskabelse i en konkurrencepræget international økonomi. 

Samtidig skal vi have et arbejdsmarked, som også tilbyder muligheder til de personer, 

der ikke står først i jobkøen, vi skal reducere vores negative påvirkning på miljøet og 

sikre bedre sundhed og velfærd til alle i fremtiden.” (Regeringen 2014: 8). 

 

Det er et bombastisk rum, som staten her konstruerer. Udfordringerne tårner sig op inden for 

et bredt spektrum af områder fra vækst, globalisering, beskæftigelse, miljø, sundhed og vel-

færd til alle. Det er ikke nogle udfordringer, som ligger ude i fremtiden, det er udfordringer, 

der lige nu ligger lige foran Danmark. Hvordan skal vi nogensinde som samfund bære os ad 

med at løse alle de udfordringer på én gang? Regeringen leverer et bud: 

 

”Skal vi løse disse udfordringer, har vi brug for at udvikle nye ideer og nye løsninger. 

Vi skal blive bedre til at tænke nyt, og vi skal være bedre til at samarbejde på tværs af 

eksisterende skel, eksempelvis mellem det offentlige, civilsamfundet og det private. 

Både internationale og danske erfaringer peger på, at socialøkonomiske virksomheder 

kan spille en vigtig rolle som en drivkraft for udvikling af nye løsninger på centrale 

samfundsproblematikker. Dette kan både være direkte i kraft af virksomhedernes egne 

aktiviteter og resultater, men også indirekte ved at inspirere til nytænkning, højere 

standarder og nye samarbejder hos andre private, offentlige og frivillige aktører.” 

(Regeringen 2014: 8) 

 

Vi ser, hvordan staten kommunikerer på en måde, der kan trækkes tråde fra helt tilbage til 

1994, hvor virksomhederne ligeledes skulle tænke nyt og bidrage til samfundet, hvis det skul-

le overleve på lang sigt. Staten refererer til et ’vi’, som kan lægge sig til landet Danmark, og 

dermed samfundet, men det er en anelse uklart, hvad der menes med ’vi’. Pointen er, at der 
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markeres et behov for at blive bedre til at samarbejde på tværs af eksisterende skel mellem det 

offentlige, det private og civilsamfundet. Her inviterer staten SØV inden for i det forestillede 

rum fyldt med forventninger. Staten markerer SØV som den drivkraft, der rummer mulighe-

derne for at udvikle nye løsninger på de markerede udfordringer. SØV kan både gøre det gen-

nem sit eget virke og sine egne resultater, eller SØV kan inspirere andre til nytænkning, høje-

re standarder og nye samarbejder på tværs af disse skel. SØV er på en måde det, som ’vi’ net-

op mangler til at udfylde en tværsektoriel rolle, der er brug for, hvis vi skal løse helt centrale 

samfundsproblematikker. Det forestillede fremtidsbillede fungerer på denne måde som en 2. 

ordens strategi. Visionen bliver en styring, der forsøger at sandsynliggøre, at SØV lægger 

strategi for sit eget virke ud fra SØV’s fortolkning af statens vision for dem. 

Staten ønsker at SØV skal blive en del af en strategi for udviklingen af samfundet og 

løsningen på en række udfordringer. Præmissen synes et være, at så længe SØV bringes til 

eksistens, så kommer løsningerne af sig selv. Det rejser spørgsmålet om, hvordan staten sik-

rer, at SØV nu også indtager denne ’vigtige rolle’. I opfølgningen synes der at forekomme 

indikationer herpå, da staten kommunikerer om den igangsatte indsats: 

 

”Den igangsatte indsats skal først og fremmest styrke socialøkonomiske virksomheder 

og iværksætteres muligheder for at etablere sig og vokse som private virksomheder. 

Men det er vigtigt, at vi samtidig også retter vores opmærksomhed mod, hvordan vi 

kan styrke socialøkonomiske virksomheders forudsætninger for at skabe nye sam-

fundsgavnlige løsninger i samspil med offentlige og frivillige aktører på de sociale og 

beskæftigelsesmæssige områder.” (Regeringen 2014: 5). 

 

Det er således i samspil med det offentlige, at de nye samfundsgavnlige løsninger skal findes. 

Staten konstruerer således et forestillet rum, der er fyldt med samfundsmæssige udfordringer, 

som staten ønsker at den selv og SØV skal dele med hinanden. SØV inviteres med andre ord 

indenfor. Kommunikationen fremstiller samtidig velfærdsvirksomhedens paradoks, der ligger 

i at markere frihed og krav på én og samme tid. Som virksomhed og retssubjekt er SØV defi-

neret ved at stå uden for det offentlige, men beskrives i kommunikationen som noget, der skal 

inddrages, og ressourcer der skal udnyttes. I samme kommunikation retter staten klare for-

ventninger og krav til SØV om at indgå i samarbejde med det offentlige og med frivillige ak-

tører, samt som skaber af løsninger på samfundsmæssige problemer. Det er en paradoksal 

kommunikation, hvor SØV skal være privat og uafhængig, og samtidig leve op til en række 

krav og fungere som problemløser i det offentlige. 
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4.3.1 Opsamling 
Vi har således skabt blik for, hvordan staten opstiller en vision for fremtidens samfund, som 

staten gerne vil dele med SØV. Det er i denne forbindelse interessant at hæfte sig ved, at SØV 

ikke blot skal mægtiggøres til at indløse sit eget potentiale. SØV skal ligeledes mægtiggøres 

til at kunne mægtiggøre andre aktører – frivillige, offentlige og private – til at sætte højere 

standarder og tænke nyt. Vi synliggjorde, hvordan staten markerer SØV privat. Staten aner-

kender SØV’s kvalitet ved evnen til at skabe resultater gennem sit eget virke. Samtidig indi-

kerer staten, at løsninger på samfundsmæssige problemer skal foregå i samspil med det of-

fentlige. Kommunikationen vil have SØV, fordi SØV som privat og sin egen rummer noget, 

staten har brug for. Samtidig vil staten gerne stille krav til SØV og give en bestemt retning. På 

denne måde løber kommunikationen ind velfærdsvirksomhedens paradoks, hvor den skal sik-

re frihed og bestemt retning på samme tid. Paradokset anvendes produktivt i det forestillede 

rum, og kan således iagttages som en 2. ordens strategi, der skal sandsynliggøre, at SØV læg-

ger 1. ordens strategier, der stemmer overens med statens vision. 

 

4.4 Her er et sprog til dig 
I det tredje greb stiller vi skarpt på, hvordan staten konstruerer et sprog for SØV, som SØV 

inviteres til at reflektere over sig selv i. Vi vil blandt andet vise, hvordan et særligt refleksi-

onssprog fungerer som en 2. ordens strategi, der skal sandsynliggøre, at SØV lægger sin 1. 

ordens strategi med henblik på at løse statens problemer inden for social- og beskæftigelses-

området. Vi får blik for dette i bemærkningerne til L 148, hvor kommunikationen udreder, 

hvordan, der er valgt en registreringsform frem for en decideret særlig selskabsform: 

 

“Samtidig giver registreringen mulighed for, at de socialøkonomiske virksomheder 

også i fremtiden frit kan vælge den selskabsform, som passer bedst til deres ønskede 

ejerforhold og virksomhedsdrift i en sektor [socialøkonomisk], der er præget af inno-

vation og nyskabelse. Det er således muligt for langt de fleste af de virksomheder, der 

udøver virksomhed i feltet, at tilpasse sig lovgivningen og dermed blive en del af den 

nye klassificering. Dertil har virksomheder, der ønsker at udøve deres virksomhed un-

der andre forudsætninger end dem, som fremgår af loven, fortsat mulighed for at bru-

ge betegnelsen socialøkonomisk om virksomheden eller dens aktivitet.” (ft.dk2: 5) 

 

Kommunikationen forsøger at konstruere et bestemt billede af en socialøkonomisk sektor, 

som værende innovativ. Af den grund er der behov for, at ordningen er fleksibel og tilpasset 
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på en måde, så der ikke er nogen, der bliver ekskluderet. Det iagttages af staten som en nød-

vendighed, at de fleste virksomheder, kan blive registreret som SØV. Kommunikationen af-

holder sig således fra at fiksere kontingens. Alligevel forsøger kommunikationen at konstrue-

re SØV som noget særligt. Følgende citat viser, hvordan staten indikerer dette: 

 

“De [SØV] adskiller sig på den ene side fra andre private virksomheder, ved at deres 

primære formål og drivkraft er at skabe positiv social forandring. På den anden side 

adskiller de sig fra fx frivillige organisationer og støttede projekter, ved at de som 

virksomheder primært anvender forretningsmæssige metoder til at opnå denne foran-

dring.” (Regeringen 2014: 6)   

 

Citatet illustrerer, hvordan staten sætter en forskel mellem SØV og henholdsvis private virk-

somheder og offentlige organisationer. Hermed indikerer staten, at SØV hverken er det ene 

eller det andet, men netop en ny virksomhedsform. Det kan imidlertid ikke være i juridisk for-

stand, da der er tale om en registreringsordning og ikke en ny retligt skabt organiseringsform. 

I statens kommunikation konstrueres SØV dog politisk som ny virksomhedstype. At være 

SØV frem for at være privat virksomhed eller frivillig organisation signalerer, at statens sty-

ringshorisont i relation til SØV er anderledes end til andre organisationer og virksomhedsty-

per. På denne måde bliver det særlige sprog en 2. ordens strategi, som skal sandsynliggøre, at 

SØV lægger 1. ordens strategier for sig selv på en særlig måde. SØV inviteres til at reflektere 

over sig selv som netop noget særligt. Det fremgår yderligere af nedenstående citat, hvordan 

SØV ikke nemt lader sig karakterisere: 

 

” (…) en række barrierer, (…) vurderes at hæmme udviklingen af flere og stærkere 

socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Flere af disse knytter sig til, at socialøko-

nomiske virksomheder er en forholdsvis ny og ukendt type aktør, der ikke altid passer 

lige godt ind i eksisterende strukturer og ”kasser”. (Regeringen 2014: 8) 

 

Mange af barriererne relaterer sig således til, at SØV er en ny og ukendt type aktør. Spørgs-

målet bliver så, hvordan staten iagttager og konstruerer et særligt sprog omkring SØV’s funk-

tion, potentialer og karakteristika. Nedenstående citat indikerer, hvordan SØV er særlig i sta-

tens blik: 
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”Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet mellem den offentlige sektor, 

den private sektor og civilsamfundet og kombinerer karakteristika og ressourcer fra 

disse tre sektorer.” (Regeringen 2014: 9) 

 

Staten karakteriserer således SØV som en virksomhedstype, der ikke blot opererer i et kryds-

felt mellem tre sektorer, men ligeledes kombinerer karakteristika og ressourcer fra de tre sek-

torer. 2. ordens strategien fungerer ved det at sandsynliggøre, at SØV genkender sig selv som 

opererende i dette krydsfelt, og således lægger 1. ordens strategier efter det. SØV’s 1. ordens 

strategier skal hverken lægges ud fra en udelukkende offentlig eller privat horisont, men ud 

fra en tværsektoriel horisont. Dette træder blandt andet frem i relation til de retlige forvent-

ninger om, at SØV er profitorienterede, omsorgsfulde, inddragende og ansvarsfulde. Kom-

munikationen inviterer på denne måde SØV til at genkende sig selv på netop denne særlige 

måde, placeret i et krydsfelt og kombinerende forskellige dimensioner og hensyn. Iagttagelsen 

af, at SØV er og kan særligt, understreger, at SØV kan noget andet, end staten, markedet eller 

civilsamfundet hver for sig. Det er SØV’s evne til at kombinere forskellige rationaler, der gør 

dem særlige, og det er netop i kombinationen, at de kan finde nye og alternative løsninger på 

centrale samfundsmæssige problemer. Spørgsmålet bliver så, hvordan staten iagttager poten-

tialet. Dette finder vi indikationer på i kommunikationen om SØV: 

 

”Meget tyder (…) på, at der er et særligt stort potentiale i at styrke samspillet og sy-

nergien mellem de socialøkonomiske virksomheder og social- og beskæftigelsesindsat-

sen i kommunerne.” (Regeringen 2014: 13) 

 

SØV’s særegenhed af at være en virksomhed, der er placeret i et krydsfelt og kombinerer for-

skellige rationaler og karakteristika herfra, rummer i statens iagttagelse et særligt stort poten-

tiale i relation til social- og beskæftigelsesindsatsen i kommunerne. Det fremgår endvidere af 

følgende citat: 

 

”Regeringen ønsker at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, der løf-

ter et socialt ansvar - ikke mindst i forhold til inklusion og det rummelige arbejdsmar-

ked.” (Regeringen 2014: 6) 

 

Regeringen indikerer, at den vil støtte SØV, der løfter et socialt ansvar, og specielt når det 

gælder inklusion og ’det rummelige arbejdsmarked’. Også her kan genkendes semantik frem-
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analyseret i den semantiske analyse, hvor staten stod med samme udfordring omkring at in-

kludere udsatte persongrupper. Det skaber dog en usikkerhed i kommunikationen, hvor ingen 

ved, om regeringen kun vil støtte SØV, der løfter et socialt ansvar, hvad der eventuelt menes 

med socialt ansvar, og om socialt ansvar kun refererer tilbage til inklusion på arbejdsmarke-

det. I det følgende citat ser vi yderligere indikationer på, hvordan staten iagttager et særligt 

potentiale: 

 

”Socialøkonomiske virksomheder har et særligt stort potentiale, når det gælder om at 

skabe et Danmark, der hænger sammen – hvor alle er med. Allerede i dag spiller 

mange danske socialøkonomiske virksomheder her en vigtig rolle ved at opkvalificere 

og inkludere personer fra udsatte målgrupper3 i arbejde. På denne måde bidrager de 

til, at flere kan få fodfæste på arbejdsmarkedet og udgør således et vigtigt supplement 

til den øvrige sociale og beskæftigelsesmæssige indsats.” (Regeringen 2014: 8) 

 

Og videre: 

 

”Et Danmark hvor flere får mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet, gøre 

nytte og realisere det potentiale, som alle mennesker har.” (Regeringen 2014: 5). 

 

Vi finder her et eksempel på, hvordan staten iagttager potentialiteten. Staten konstruerer SØV 

som bidragsyder og supplement på området for det sociale og beskæftigelsesmæssige område. 

Når SØV konstrueres supplement, forventes det, at SØV kan levere noget ekstra som det of-

fentlige ikke kan levere. Det baserer sig på en forestilling om, at det netop er muligt, fordi 

SØV repræsenterer noget, som det offentlige ikke selv synes, det er.  Det rejser spørgsmålet 

om, hvordan staten forestiller sig, at SØV kan udfylde den mangel, som staten finder i dens 

egen velfærdsproduktion? Det forsøger vi at finde svare på i de følgende greb. 

 

4.4.1 Opsamling  
SØV skal genkende sig selv ud fra styrken i det tværsektorielle, og de skal genkende sig selv 

som indeholdende et særligt potentiale til at udnytte denne mærkelige form, til at skabe nye 

og alternative løsninger på social- og beskæftigelsesområdet. Det er væsentligt at hæfte sig 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!I statens publikation fremgår følgende fodnote: ”I denne publikation anvendes betegnelserne ”udsatte målgrupper” og ”udsatte ledige”. 
Udsathed anvendes i denne forbindelse som en paraplybetegnelse for borgere, der af forskellige årsager har svært ved at indgå på det ordi-
nære arbejdsmarked. Deres udfordringer kan dreje sig om alt fra sociale problemer med misbrug eller hjemløshed til fysiske eller psykiske 
handicap.” (Regeringen 2014: 8)!
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ved, at staten understreger, at potentialet og SØV’s særlige kvalitet består i dens særlige tvær-

sektorielle form, hvor den hverken kan markeres offentlig eller privat, men netop er sin egen. 

Dette sker samtidig med, at staten tydeligt forsøger at give SØV en særlig retning. Det er 

modsigende, fordi staten forsøger at politisere noget, som staten samtidig anerkender som stå-

ende uden for det politiske. Endvidere er det interessant, hvordan SØV ikke blot skal mægtig-

gøres til at kunne inkludere personer på arbejdsmarkedet. SØV skal ligeledes mægtiggøres til 

at kunne mægtiggøre borgere, så de kan indløse sit potentiale. Staten skal således hjælpe SØV 

til at indløse sit potentiale, så SØV kan indløse borgernes potentiale. 

 Et særligt refleksionssprog som styring bliver således en 2. ordens strategi, der skal 

sandsynliggøre, at SØV lægger 1. ordens strategi, hvor de genkender sig selv som tværsekto-

rielle. SØV’s 1. ordens strategi skal således ikke fiksere kontingens inden for en bestemt hori-

sont, men holde kontingensen åben og genkende den som en særlig potentialtet. 

 

4.5 Styringsteknologier  
I det fjerde greb stiller vi skarpt på, hvordan staten anvender måling og uddannelse som sty-

ringsteknologier. Vi indleder med at stille skarpt på, hvordan staten tilbyder SØV særlige 

værktøjer til at effektmåle og –dokumentere. Herefter analyserer vi, hvordan uddannelse fun-

gerer som styringsteknologi. Analysen af styringsteknologierne mødes i et opsamlende afsnit 

inden delkonklusionen på den samlede styringsanalyse. 

4.5.1 Her er værktøjet 
Staten introducerer ønsket om at måle og dokumentere effekten af SØV’s arbejde, og vi vil 

forsøge at skabe blik for, hvordan dette får betydning. Vi ser det blandt andet ved, at staten 

opfordrer og stiller værktøjer til rådighed for, at SØV selv kan effektmåle. 

 

Der er flere krav, som SØV skal leve op til, for at blive registreret, og der ligger tilsyneladen-

de et stort stykke papirarbejde forud for en registrering. Det kan virke modsætningsfyldt, når 

dokumentation, kontrol og administrative byrder netop problematiseres af regeringen i op-

følgningen, og regeringen endda igangsætter et initiativ, der skal lette SØV’s administrative 

byrder (Opfølgning 2014: 13). På den måde virker det som om, staten giver med den ene 

hånd, og tager med den anden. Nedenstående iagttagelse indikerer, hvordan staten iagttager 

behovet for at måle og dokumentere SØV-indsatsen: 

 

”Et styrket fokus på, og bedre redskaber til, at arbejde evidensbaseret – dvs. at måle, 

dokumentere og følge op på den forskel, de skaber - vil give socialøkonomiske virk-
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somheder forbedrede muligheder for at markedsføre sig i forhold til potentielle kun-

der, donorer, samarbejdspartnere og investorer mv. Sådanne redskaber vil desuden 

give virksomhederne bedre mulighed for at inspirere hinanden samt monitorere og 

styrke deres egen indsats. Samlet vurderes dette at ville kunne afstedkomme en større 

legitimitet af feltet og virksomhedernes indsats.” (Regeringen 2014: 17) 

 

Det er i statens iagttagelse nødvendigt at arbejde evidensbaseret, måle, dokumentere og følge 

op på den forskel, som virksomhederne gør, og det er for virksomhedernes egen skyld. Staten 

vil således levere redskaberne og hjælpe virksomhederne til at skabe bedre muligheder for sig 

selv. Det vil i statens iagttagelse give legitimitet til feltet, styrke virksomhedens indsats, og 

give bedre muligheder for markedsføring. Staten vil med andre ord mægtiggøre SØV. Men 

det handler ikke blot om at mægtiggøre SØV, det handler også om, at SØV gennem måling 

og dokumentation kan mægtiggøre andre ved at inspirere. Mere dokumentation har i statens 

blik også en afgørende afledt konsekvens: 

 

”Øget kendskab til socialøkonomiske virksomheder er afgørende for at sikre, at 

flere socialøkonomiske virksomheder startes, trives og udvikles. Der skal derfor 

være bredere kendskab til socialøkonomiske virksomheders profil og resultater 

blandt potentielle kunder, investorer og iværksættere samt relevante myndigheder 

og samarbejdspartnere. For at sikre dette, gennemføres en oplysningsindsats baseret 

på en række oplysnings- og udbredelsesaktiviteter om socialøkonomiske virksomhe-

ders særlige karakteristika, sociale værdiskabelse samt samfundsgavnlige effekt.” 

(Regeringen 2014: 17) 

 

Et øget kendskab er i statens iagttagelse afgørende for, at SØV både startes, trives og udvik-

les, og dette kendskab tilvejebringes gennem kommunikation om SØV’s resultater inden for 

social værdiskabelse og samfundsgavnlig effekt. Vi ser igen, hvordan staten forsøger at an-

ordne SØV’s selvstyringskapacitet til at måle på effekter og resultater. Staten sammensætter 

ligeledes det, den kategoriserer som en værktøjskasse fyldt med redskaber til SØV: 

 

”Der udarbejdes en værktøjskasse, som indeholder redskaber, der kan støtte og 

vejlede socialøkonomiske virksomheder til selv at måle og dokumentere deres 

arbejde samt de resultater, de skaber. (…) Samtidig skal den sikre et fagligt trovær-

digt niveau, samt at målinger foretaget med den i videst muligt omfang er sammenlig-
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nelige for investorer, kunder og samarbejdspartnere på tværs af socialøkonomiske 

virksomheder.” (Regeringen 2014: 17) 

 

Staten tildeler SØV en værktøjskasse, som SØV selv kan bruge til at måle og dokumentere 

arbejdet og de resultater, virksomheden skaber. Styringsværktøjerne skal ganske enkelt være 

med til at sikre en faglig troværdighed, og gøre det nemmere for investorer, kunder og samar-

bejdspartnere at sammenligne resultaterne. Et af værktøjerne, som staten foranlediger er kon-

ceptet om forandringsteori: 

 

”For at kunne måle dit arbejde er det vigtigt, at du er helt skarp på, hvad du gør, og 

hvordan det skaber en forandring. Det er det, man kalder en forandringsteori. En god, 

konkret forandringsteori gør det let at fortælle – eller ’sælge’ – historien om den for-

skel, I gør.” (socialvirksomhed.dk2) 

 

Forandringsteori handler om at opstille en årsag-virkningskæde for, hvordan de langsigtede 

virkninger nås, hvilke resultater, der går forud, hvilke leverancer, der skal til for at opnå disse 

resultater, og hvilke aktiviteter og ressourcer disse leverancer kræver (jf. socialstyrelsen.dk). 

Vi så i semantikanalysen, at staten forsøgte at sandsynliggøre virksomhedens refleksion over, 

hvordan bidraget kunne være en del af kerneforretningen. Staten forsøger således også her at 

sandsynliggøre SØV’s løbende refleksion over forskellige metoders anvendelighed. SØV skal 

foranlediges til at reflektere over, hvad der virker, og hvad der ikke virker, og hvor alle aktivi-

teter kan føres tilbage til metoden og muligheden for at udvikle den. Staten indikerer ligele-

des, at det ikke blot handler om sælge og markedsføre: “Forandringsteorien har en termino-

logi og en metode, I [SØV] skal anvende, både når I skal søge offentlige midler i Danmark 

(...).” (socialvirksomhed.dk3). Det er en modstridende kommunikation, når staten installerer 

en forventning om, at SØV skal søge offentlige midler, mens SØV skal fungere på markeds-

vilkår. Bliver vi i værktøjskassen finder vi ligeledes et tilbud om måltrapper. Måltrappens 

formål beskrives således: “Måltrapper danner grundlag for fælles sprog om og måling af je-

res fremgang.” (socialvirksomhed.dk3). Måltrappen tilbydes som et konkret værktøj, der kan 

være med til at give virksomheden et sprog. Samtidig er måltrappen et værktøj, der i statens 

iagttagelse kan fungere som refleksionsværktøj: 

 

“Når I efterhånden kommet frem til hvilke måltrapper, de fleste af jeres brugere i en 

bestemt målgruppe skal op ad, kan I danne jer erfaringer om, hvor lang tid det tager 
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for dem at bevæge sig fra det ene trin til det andet. Det giver 40 jer en fornemmelse af, 

hvornår det går godt, eller hvornår I skal til at undersøge, hvorfor brugeren ikke 

kommer videre.” (socialvirksomhed.dk3).  

 

Den konstante målsætning, effektmåling og refleksion over dette skal være katalysator for, at 

virksomheden kontinuerligt iagttager sig selv og sit arbejde og spørger sig selv, om noget 

kunne gøres bedre. Med tilbuddet om denne type styring forsøger staten at sandsynliggøre, at 

SØV reflekterer over, om deres indsats kan gøres bedre og mere effektiv. Det er således et 

tilbud til SØV om at blive bedre til at styre sig selv. Samtidig er det, som allerede nævnt, en 

mulighed for SØV i relation til ’sælge’ sig selv, markedsføre sig selv og fremstille sig som 

fagligt troværdige over for investorer, samarbejdspartnere og kunder.  

Måltrappen og forandringsteorien bliver således forandringskatalysatorer, der hele ti-

den kan mindske afstanden mellem mål og afvigelse. Det er således en styringsteknologi, der 

i nutiden på baggrund af refleksioner over fortiden skal mobilisere SØV til at handle proaktivt 

i fremtiden, men den konstante målsætning bliver ved at skubbe fremtiden, der aldrig kan nås. 

På denne måde fikseres SØV i en konstant refleksion og selvstyring mod en fremtid, der al-

drig bliver nutid. I regeringens opfølgning kan man læse følgende, som lægger sig i slip-

strømmen af måling og dokumentation som styringsteknologi: 

 

”Der er afsat et større beløb til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomhe-

der, som har potentiale til at udvikle sin forretning. Socialøkonomiske virksomheder 

har siden 2013 kunne søge om deltagelse i det Sociale Vækstprogram, som indehol-

der: • Tilknytning af professionel forretningsudvikler • Camps og kurser med fokus på 

salg, organisation og ledelse • Udviklingsmidler – mulighed for at søge om mindre 

donationer til igangsættelse af nye tiltag i virksomheden • Professionel rådgivning om 

finansielle, erhvervsretslige samt beskæftigelsesretslige forhold • Netværk gennem 

kontakt til kommuner, fonde, långivere, virksomheder” (Regeringen 2014: 18) 

 

Der er afsat penge til at forretningsudvikle SØV, og man kan blive en del af et program, der 

giver adgang til professionel forretningsudvikling, kurser, rådgivning, netværk etc. Program-

met kategoriseres som et socialt vækstprogram. Det er oprettet i regi af Styrelsen for Ar-

bejdsmarked og Rekruttering (STAR herefter, red.), der ligger under Beskæftigelsesministeri-

et, selvom vækst naturligt ligger under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort. STARs hori-

sont er at understøtte et fleksibelt og velfungerende arbejdsmarked og bidrage til, at menne-
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sker kommer i job. (densocialekapitalfond.dk1), mens Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder 

for gode vilkår og rammer for vækst (evm.dk). Når programmet er lagt under STAR, sender 

staten et signal om, hvordan SØV forventes at indgå i samarbejde med staten, og ud fra hvil-

ken horisont staten ønsker at skabe forretningsgrundlaget for SØV’s vækst og forretning. Det 

handler således om arbejdsmarkedspolitikken, hvilket vi i den semantiske analyse så, var den 

samme problemstilling, som virksomhederne blive gjort medansvarlige for i fase 1. 

Det rejser spørgsmålet om, hvordan en given virksomhed bliver en del af det sociale 

vækstprogram? Det ovenstående citat indikerer, at det kræver, at virksomheden har potentiale 

for at udvikle sin forretning. Der opstilles ikke nogle succeskriterier for, hvad der ligger i at 

have potentiale for at udvikle sin forretning. SØV er dermed overladt til sig selv i refleksio-

nen over, hvordan dette skal forstås, og hvordan der kan skabes potentiale for forretningsud-

vikling, der lever op til statens forventninger. Der er en lang række kriterier, som virksomhe-

den skal leve op til, før den kan komme i betragtning (densocialekapitalfond.dk2). De skal 

blandt andet leve op til de samme fem kriterier, som beskrevet i L 148. Det er dog ikke et 

krav, at virksomheden er registreret, men som der kommunikeres på hjemmesiden: “(...) man 

skal leve op til kravene for at kunne blive det (...).” (densocialekapitalfond.dk2, fremhævelse i 

original, red.) Derudover opstilles der syv krav til ansøgerne, som de forventes at leve op til 

(densocialekapitalfond.dk2): 

 

1. Ansætte udsatte borgere eller have dem i forløb (minimum én). 

2. Overholde EU’s statsstøtteregler (såkaldt de minimis-støtte). 

3. Kunne klare sig uden offentlig driftsstøtte og blive bæredygtig over tid. 

4. Have et uudnyttet vækstpotentiale. 

5. Have en kompetent og stabil ledelse. 

6. Have et ønske om sparring og rådgivning og en stærk motivering for udvikling. 

7. Have et mentalt overskud og være klar til at bruge den tid, det kræver at udvikle sig 

 

Som vi viste i forbindelse med kriterierne i L 148, så åbner staten et bredt fortolkningsrum, 

der giver dem vidstrakte muligheder for at vælge og vrage. Vi vil ikke berøre dem alle, men 

blot fremhæve, hvordan vi ser indikationer på, hvordan der vælges og hvilke kriterier, der 

vægter særligt tungt. På spørgsmålet om hvor mange af virksomhedens medarbejdere, der 

skal være udsatte ledige, svares: “Virksomheden skal på ansøgningstidspunktet som minimum 

have ansat én person fra målgruppen eller have én person fra målgruppen i forløb – og have 

planer om flere.” (densocialekapitalfond.dk2). Det er ikke nok at have en enkelt udsat ledig 
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ansat. Virksomheden skal have planer om at ansætte yderligere. Staten må sikre sig, at virk-

somhederne, der bliver en del af forløbet, har potentialet til at skalere sin virksomhed på en 

måde, så den kan rumme udsatte ledige. Staten kategoriserer målgruppen som udsatte ledige, 

og giver sig selv mulighed for at sikre, at SØV bevæger sig i den af staten foretrukne ‘rigtige 

retning’. Vi ser også andetsteds, hvordan staten giver nogle kriterier særlig vægtning:  

 

“Vigtige faktorer er antallet af udsatte, der p.t. er i forløb/ansættelse, potentialet i 

forhold til at hjælpe flere udsatte, grundlaget og vækstpotentialet i forretningen samt 

en kompetent og stabil ledelse.” (densocialekapitalfond.dk2) 

 

Vi sporer igen en klar forventning om, hvordan staten vil støtte hvilke virksomheder. Når an-

tallet af udsatte, der er i forløb/fastansættelse gøres til en vigtig faktor for at kunne blive valgt, 

er det en indikation på, at staten forsøger at styre ved at mindske forskellen mellem mål og 

afvigelse. Indikationerne peger mod, at en virksomheds forretningspotentiale handler om, 

hvor mange udsatte virksomheden rummer, og potentialet for at kunne rumme endnu flere. 

Heroverfor havde muligheden for skalérbarhed eller internationalt vækstpotentiale eksempel-

vis sat nogle væsensforskellige forventninger til virksomhedens forretningspotentiale.  

 

Staten motiverer på denne måde SØV til at skabe sig selv på den måde, der bifaldes af staten. 

Først må SØV leve op til statens kriterier, og derefter må SØV’en selv reflektere over, hvor-

dan der kan dokumenteres eller redegøres for, at forretningen har nok potentiale for udvikling 

til at blive optaget i programmet. Sideløbende med alle målings- og dokumentationsværktø-

jerne dukker en ambition op, der ikke blot handler om at mægtiggøre SØV og udvide SØV’s 

selvstyringskapacitet. Vi får blandt andet blik for det i bemærkningerne til L 148: 

 

“Det [en registreringsordning] vil også muliggøre en fremtidig indsats, som kan 

fremme sektoren og understøtte fremvæksten af socialøkonomiske virksomheder.” 

(ft.dk2: 5) 

 

Og andetsteds: 

 

”For kontinuerligt at sikre en stærk socialøkonomisk sektor i Danmark, er der behov 

for løbende at følge sektorens udvikling, resultater og behov, og tilpasse indsatsen 

herefter.” (Regeringen 2014: 13) 
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Kommunikationen indikerer, hvordan det også handler om, at staten skal have styr på virk-

somhederne. SØV er noget, der skal være styr på, og SØV skal hele tiden mægtiggøres, for at 

SØV løbende kan skabe, de af staten ønskede løsninger på de samfundsmæssige udfordringer. 

 

4.5.2 Uddannelse er godt 
I det følgende stiller vi skarpt på, hvordan staten anvender uddannelse som styringsteknologi. 

Staten tilbyder SØV uddannelse og vejledning, og vi vil se på hvordan og med hvilke effek-

ter. SØV synes at mangle nogle kompetencer, for at SØV kan blive det, som staten drømmer 

om. Vi får blandt andet blik for det i statens opfølgning på udvalgets anbefalinger: 

 

”Analyser foretaget af Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder indikerer, at 

mange socialøkonomiske iværksættere har begrænset erfaring med og viden om for-

retningsdrift. De brænder typisk for og har omfattende erfaring fra det sociale felt, 

men mangler forretningsmæssige kompetencer. Den manglende forretningsmæssige 

baggrund betyder samtidig, at socialøkonomiske iværksættere generelt ikke har sam-

me naturlige adgang til kompetencer og erfaringsdeling, som kan være tilfældet for 

andre iværksættere. Samlet kan dette yderligere vanskeliggøre processen med at etab-

lere en socialøkonomisk virksomhed.” (Regeringen 2014: 18) 

 

Staten problematiserer, hvordan de sociale iværksættere ikke har de forretningsmæssige kom-

petencer, det kræver for at klare sig på markedet. Det er et problem, hvis SØV skal fungere på 

markedsvilkår og blive til det, som staten ønsker. Derfor må staten tage hånd om problemet 

og forsøge at sandsynliggøre, at de sociale iværksættere får de fornødne kompetencer, så SØV 

kan fungere på markedets vilkår. Svaret bliver uddannelsestilbud og vejledning. Vi så det del-

vist i det tredje greb, hvordan belønningen ved at kunne påvise et særligt forretningspotentiale 

kunne føre til kurser og rådgivning, og i nedenstående citat får vi blik for, at det er en del af 

grundlaget for, at SØV kan lykkes: 

 

”Når der skal skabes grundlag for, at flere etablerer, driver og udvikler levedygtige 

socialøkonomiske virksomheder i Danmark, bør det sikres, at socialøkonomiske 

iværksættere har adgang til den fornødne hjælp, sparring og vejledning i forhold til at 
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udvikle deres forretningsidé samt etablere eller udvide egen virksomhed.” (Regerin-

gen 2014: 18) 

 

SØV skal have hjælp og vejledning til at udvikle forretningsidéen. Det er hverken et særligt 

socialt- eller beskæftigelsespolitisk område, SØV skal mægtiggøres til, det er derimod i rela-

tion til forretnings- og erhvervsdelen. Ved at tilbyde kurser og vejledning i forretningsdrift, 

forsøger staten at udvide SØV’s selvstyringskapacitet. Staten forsøger at sandsynliggøre, at 

SØV genkender sig selv som inkompetent forretning. Samtidig så vi i afsnit 4.5.1, at et væ-

sentligt kriterium for at blive optaget i vækstprogrammet, var antallet af socialt udsatte perso-

ner, SØV’en havde potentiale til inkludere. Det er således distinktionen effektiv!ineffektiv, vi 

genkender fra den semantiske analyse, der går igen. SØV forventes at være effektive forret-

ningsvirksomheder ved at udnytte ineffektive ressourcer. I nedenstående citat ser vi endvide-

re, hvordan staten forsøger at tilkoble uddannelsesinstitutioner og erhvervsledere i mægtiggø-

relsen: 

 

”• At gennemføre initiativer hvor iværksættere i en tidlig fase kan få hjælp til at udvik-

le deres socialøkonomiske forretningsidéer, f.eks. i samarbejde med relevante uddan-

nelsesinstitutioner. • At udvikle et vejledningsværktøj, som giver socialøkonomiske 

iværksættere og virksomheder let adgang til information om etablering og udvikling af 

socialøkonomiske virksomheder • At styrke socialøkonomiske virksomheders adgang 

til sparring og vejledning, bl.a. fra erfarne erhvervsledere.” (Regeringen 2014: 18) 

 

Vi får således blik for, hvordan staten forsøger at øge SØV’s selvstyringskapacitet gennem 

tilbud om kurser og uddannelse i at drive forretning. Det viser, hvordan staten forsøger at 

skabe SØV som uafhængig, men uafhængig på en måde som ligger i tråd med den politiske 

målsætning om, at SØV skal fungere på markedsvilkår. SØV konstrueres fri, men fri på en 

forpligtet måde. Uddannelse bliver som styringsteknologi, statens forsøg på at minimere for-

skellen mellem SØV som kompetent!inkompetent forrentningsvirksomhed, der en del af sta-

tens drøm om SØV.  

 

4.5.3 Opsamling 
Vi har skabt blik for, at styringsteknologien skal sandsynliggøre en minimering af forskellen 

mellem statens mål og SØV’s afvigelse herfra. Det ser vi, når staten forsøger at øge SØV’s 
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selvstyringskapacitet gennem måling og dokumentation. I statens iagttagelse skal det være 

med til at sikre faglig troværdighed og muligheden for markedsføring, hvorved staten invite-

rer SØV til at styre sig selv. Staten tilbyder ligeledes værktøjer og teknologier, der skal få 

SØV til at reflektere over sig selv og sin indsats, samt hvordan indsatsen kan forsøges effekti-

viseret og gjort bedre. Ved at udvide SØV’s selvstyringskapacitet, udvider staten samtidig 

muligheden for politisk styring. 

 

Ligeledes synliggjorde vi, hvordan uddannelse som styringsteknologi skal hjælpe SØV til at 

iagttage sig selv som inkompetent og som en virksomhed, der konstant skal gøres kompatibel 

med normen om at fungere på et marked og drive forretning. På denne måde lægger pædagog-

iseringen af SØV op til, at SØV kan få øje på sig selv som inkompetent, og dermed får mu-

lighed for at korrigere sig selv. Uddannelse bliver som styringsteknologi, statens forsøg på at 

minimere forskellen mellem SØV som kompetent!inkompetent forrentningsvirksomhed, der 

skal udvide og forøge SØV’s selvstyringskapacitet. Staten sandsynliggør således, at SØV 

mægtiggør sig selv til at være selvstændig og uafhængig, men uafhængig og selvstændig i sta-

tens billede af, hvad det vil sige. Det viser, hvordan staten forsøger at øge SØV’s selvsty-

ringskapacitet, men på en måde så SØV bliver den form for virksomhed, som staten efter-

stræber. 

 

4.6 Delkonklusion 
Dette afsnit vil samle op på pointerne fra de fem greb og vise, hvordan staten forsøger at øge 

SØV’s selvstyringskapacitet. Vi gennemgår pointerne fra hvert greb, og samler herefter af-

sluttende op på arbejdsspørgsmål A2, der lød: Hvordan forsøger staten at styre SØV’s selv-

styring?  

 

Vi indledte med at analysere, hvordan statens retlige forventninger var sat i L 148. Vi synlig-

gjorde, hvordan staten efterlader sig selv et fortolkningsrum i relation til at udvælge, hvem 

der efter hvilke kriterier, kan blive en del af den særlige registreringsordning. Det giver staten 

et bredt spektrum at navigere indenfor i styringen af registreringsordningen. 

 

I det første greb synliggjorde vi, hvordan staten som den magtoverlegne forsøgte at konstrue-

re SØV som magtesløs uden statens hjælp. Jævnfør afsnit 2.7.3 er dette et strategisk greb og 

første skridt på vejen mod den magtoverlegnes konstruktion af den magtunderlegne i den 
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magtoverlegnes billede af frihed. Det er med andre ord det første skridt på vejen til mægtig-

gørelsen og anordningen af SØV’s frihed og selvstyringskapacitet. 

 

I det andet greb synliggjorde vi, hvordan staten opstiller en forestillet vision, der som 2. or-

dens strategi forsøger at sandsynliggøre, hvordan SØV lægger 1. ordens strategier. Det relate-

rer sig til, at SØV’s 1. ordens strategier forsøges ensrettet med statens vision om, at SØV lø-

ser samfundsmæssige opgaver. Billedet af fremtidens samfund ønsker staten at dele med 

SØV. Kommunikationen begærer SØV, fordi SØV netop som privat og sin egen rummer no-

get, staten har brug for. Kommunikationen foregik, imens staten stillede krav til SØV og for-

søgte at give en bestemt retning. På denne måde skabte vi blik for, hvordan kommunikationen 

anvender velfærdsvirksomhedens paradoks som en del af 2. ordens strategien for at sandsyn-

liggøre, at SØV lægger 1. ordens strategier, der indfrier statens vision om, at SØV løser vel-

færdsopgaver. 

 

I det tredje greb så vi, hvordan kommunikationen forsøger at få SØV til at genkende sig selv 

og sine styrker på grund af mulighederne for at trække på divergerende tværsektorielle ratio-

naler. Et refleksionssprog som styring bliver dermed en 2. ordens strategi, der skal sandsyn-

liggøre, at SØV lægger 1. ordens strategi for sig selv, hvor de genkender sig selv som tvær-

sektorielle. SØV’s 1. ordens strategi skal ikke fiksere kontingens inden for en bestemt hori-

sont, men holde kontingensen åben og genkende denne som en særlig kvalitet og potentialitet. 

Kommunikationen kredsede om, at SØV skal genkende sig selv som indeholdende et særligt 

potentiale til at udnytte denne mærkelige form, til at skabe nye og alternative løsninger på so-

cial- og beskæftigelsesområdet. Samtidig ser vi, at staten markerer SØV som privat, og der 

opstår en usikkerhed om, hvad SØV så bliver, når staten i sin kommunikation markerer, at 

den hverken er offentlig eller privat. Det sker alt imens, at staten tydeligt forsøger at give 

SØV en særlig retning. Det ligner et selvmodsigende greb, fordi staten forsøger at politisere 

noget, som staten netop anerkender som stående uden for det politiske.  

 

I det fjerde greb skabte vi blik for, hvordan staten forsøger at øge SØV’s selvstyringskapacitet 

gennem måling og dokumentation samt uddannelse. Kommunikationen understregede nød-

vendigheden af at måle og dokumentere. Det blev blandt andet koblet til faglig troværdighed 

og muligheden for markedsføring i relation til kunder, investorer og samarbejdspartnere, 

hvorved staten inviterer SØV til at styre sig selv. Vi skabte ligeledes blik for, hvordan staten 

tilbyder værktøjer og teknologier, der skal få SØV til at reflektere over sig selv og sin indsats, 
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samt hvordan indsatsen kan forsøges effektiviseret og gjort bedre. Styringsteknologierne skal 

muliggøre SØV’s styring af sig selv, og ved at udvide SØV’s selvstyringskapacitet, øger sta-

ten samtidig muligheden for politisk styring. Styringsteknologien skal således sandsynliggøre 

en minimering af forskellen mellem statens mål og SØV’s afvigelse herfra. 

Vi har ligeledes vist, hvordan uddannelse fungerer som styringsteknologi, der skal ud-

vide og forøge SØV’s selvstyringskapacitet. Staten forsøger at danne præmisser for mægtig-

gørelsen af SØV til at være selvstændig og uafhængig, men uafhængig og selvstændig i sta-

tens billede af, hvad det vil sige. Hvis ikke SØV’erne bliver bedre til at drive forretning, så 

kan de ikke blive den virksomhed, som staten vil have den til at være. Derfor må staten ud-

danne SØV’erne og sende dem på kurser, så staten ad denne bagvej kan styre SØV’erne i sit 

billede af, hvordan SØV’erne skal være private og autonome. Uddannelse bliver således en  

styringsteknologi, der skal minimere forskellen mellem SØV som kompetent!inkompetent 

forrentningsvirksomhed.  

 

Samlet set skaber styringsanalysen blik for magtens produktive element, da SØV mobiliseres 

til at bidrage til statens vision og mål. Med SØV’s frihed udvides ligeledes statens styringspo-

tentiale, fordi mulighederne for anknytning og selvstyring udvides med friheden. I forlængel-

se heraf så vi også, hvordan mulighedsrummet for styring ekspanderer. Andre potentielle 

samarbejdspartnere ud over SØV markeres i kommunikationen i forsøget på at adressere bre-

dere og involvere flere. SØV’s selvstyring som virksomhed med blik for løsninger på sam-

fundsproblemer er en afgørende forudsætning for, at staten lykkes som stat, og kommunikati-

onen må derfor forsøge at øge chancerne for anknytning. Staten bliver i forsøget på at styre 

mindre, en stat, der styrer mere. Vi så det blandt andet ved, at SØV skal imødekomme krav 

om transparens, der skal måles og dokumenteres på deres effekt, iværksætterne skal uddannes 

og vejledes i at drive forretning, og de skal have en værktøjskasse, som SØV selv kan bruge 

til at dokumentere effekten. For at sikre mægtiggørelsen udvider kommunikationen sit spænd 

og inkluderer nye emner, samtidig med, at den adresserer bredere. Det relaterer sig blandt an-

det til, hvordan fiktionen om SØV’s innovationspotentiale omsættes i kommunikationen. Vi 

skabte blik for, hvordan SØV ikke blot skal afsøge sine egne bidrag til innovative løsninger i 

samfundet, men samtidig skal inspirere og mobilisere et væld af divergerende organisationer 

inden for det offentlige, det private og civilsamfundet. SØV skal mobiliseres til selvstyring af 

andre organisationers selvstyring. Vi får således øje på, hvordan magten forsøger at udvide sit 

råderum ved at anordne og forøge SØV’s selvstyringskapacitet. På denne måde forsøger sta-

ten at anordne SØV’s frihed på en måde, så de kan styre sig selv i den for staten ønskede ret-
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ning. Den direkte regulering udlægges som et tilbud til SØV, som er frivilligt, og gennem sta-

tens styringsstrategier ser vi, hvordan magten fremstår produktiv og refleksiv i stedet for re-

pressiv.  

 

Samlet set har vi skabt blik for en politik, der synes viklet ind i en række selvmodsigelser. Det 

ligner en politik, der er i grundlæggende splid med sig selv. På den ene side begærede den 

SØV og de kvaliteter, som den uafhængige, private virksomhed kunne bidrage med, og på 

den anden side ville den gerne sætte en række krav og en særlig retning for SØV, så SØV 

kunne bidrage og styre sig selv i den - af staten - ønskede retning. På skuldrende af disse ana-

lytiske resultater, vil vi i det følgende diskutere, hvordan et begreb om hybriditet er hensigts-

mæssigt i struktureringen af vores analytiske resultater.  
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Kapitel 5: Diskussion 
I indeværende kapitel vil vi forsøge at stille skarpt på, hvad vores analytiske resultater indtil 

nu kan vise os. I den semantiske analyse objektiverede vi umulighedsbetingelser for statens 

styring. Denne analyse fulgte vi op med en analyse af statens styringsforsøg, der blev manife-

steret i initiativer og politik på området. Vi kunne delkonkludere, at statens styring synes at 

ville blæse og have mel i munden på samme tid, ved både at begære og stille krav til SØV. På 

denne baggrund træder vi nu på 2. orden og iagttager vores analytiske resultater, og forsøger 

at skabe et analytisk diskuterende blik for, hvordan SØV sætter betingelser for velfærdsledel-

se. Spørgsmålet, der leder vores diskussion, er: Hvordan bliver en særlig form for velfærdsle-

delse iagttagelig i styringsforsøget? Diskussionen vil bevæge sig frem ved først at reflektere 

over statens styring, og hvordan vi kan strukturere vores analytiske resultater og refleksioner 

ved at anvende et begreb om hybriditet. Dette leder naturligt til en diskussion af, hvilke særli-

ge betingelser, der sættes for velfærdsledelsen. 

 

Styringsanalysen skaber blik for en magt, der ikke blot forsøger at styre ved at øge SØV’s 

selvstyring. Vi får også øje på en magt, der forsøger at gribe ud efter SØV uden for sig selv, 

mens den samtidig gerne vil mægtiggøre SØV, så den bevarer sin kvalitet af netop at være 

uden for det politiske. Staten anerkender, at SØV’s kvaliteter netop består i, at SØV er privat 

og sin egen. Dette sker samtidig med, at staten stiller krav til SØV og forsøger at give SØV en 

bestemt retning. Styringen synes at virke under dække af at frisætte og realisere SØV’s poten-

tialer. Vi får således øje på en splittet politik. Politikken kan ikke bestemme sig for, om den 

vil integrere SØV som en del af den offentlige velfærdsindsats, eller om den vil lade SØV be-

vare sin særskilte kvaliteter. Statens manøvre med både at konstruere SØV som autonom og 

uafhængig privat virksomhed og samtidig indrullere SØV som en offentlig velfærdsindsats er 

netop det, La Cour (2012) viser som suspension, og suspension af suspensionen i relation til 

den frivillige sociale indsats. Politikken forsøger at forene to uforenelige visioner, hvilket La 

Cour (2012) også viser i sin analyse af frivillige organisationer. Som specialet har skabt blik 

for, vil staten på den ene side sikre SØV’s særegenhed, autonomi, fleksibilitet og innovative 

potentiale. På den anden side vil den integrere SØV i eksisterende velfærdsprogrammer som 

en slags kompensation for alt det, som staten mangler for at løse de problemer, som staten ik-

ke magter. Tilsammen skaber disse to uforenelige visioner politikken for SØV.  

Vi får skabt blik for en styring, der forsøger at sige to modstridende ting på én gang. 

På baggrund af de analytiske resultater synes styringen at dukke op som en styring, der på én 
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gang siger til SØV: ’Gør som jeg siger, men vær samtidig uafhængig’ eller ‘Vær som mig, 

men vær anderledes’. Det er en paradoksal måde at styre på. Politikken har ikke noget svar på 

sine egne selvmodsigelser. Men i stedet for at have en paralyserende effekt på politikken, sy-

nes dette netop at være politikkens dynamik, som vi viste med velfærdsvirksomhedens para-

doks, der blev iagttaget som produktivt element. Vi så også i styringsanalysen, at staten ikke 

fikserer en fremtid, men holder den åben i relation til at imødegå og tage nye initiativer i en 

kontinuerlig proces med SØV. Det medfører, at politikken konstant er beredt på at forandre 

sig. Statens refleksioner udfordrer forholdet mellem de styrende og de styrede og giver sty-

ringen nye former. Det skaber en særlig magtform, der forsøger at række over sin egen græn-

se og nå sin konstituerende anden. Magten stræber efter at blive ikke-magt, for at være sig 

selv, nemlig magt. Dette er præcis hybridens dynamik, og det er med til at sætte særlige be-

tingelser for statens styring. Med begrebet om hybriden, suspension og suspension af suspen-

sion kan vi således få blik for, hvordan umulighedsbetingelser forvandles til mulighedsbetin-

gelser.  

 

I kommunikationen får vi blik for, at staten genkender SØV som privat og uafhængig af det 

offentlige. Staten suspenderer således sig selv for at sikre, at SØV forbliver sin egen og opret-

holder sin egen særlige form, med de kvaliteter der ligger heri. Derefter suspenderer staten 

den selvsamme suspension for at sikre, at SØV kan være netop det, som staten har brug for i 

sin velfærdsledelse. Det får vi blik for, når staten sætter kommunikative føringer for og krav 

til SØV om eksempelvis at måle og dokumentere effekten af SØV’s indsats. Staten suspende-

rer med andre ord sin suspension for at give retning til SØV og dermed sikre, at SØV bidrager 

til, at staten kan forblive stat. En styrende identitet kan imidlertid aldrig blive ét med sin kon-

stituerende anden, den styrede. Staten kan med andre ord aldrig blive ét med SØV. Der kan 

kun være tale om en genindførsel i den samme forskel. I nærværende speciale er det et inte-

ressant perspektiv, når vi kan iagttage en politik, der vil være ikke-politik. En politik, hvor 

fiasko er forudsætning for politikkens succes. Hvis SØV blot lever op til statens krav, så mi-

ster SØV sin autonomi, og dermed bliver det innovative potentiale og SØV’s særegenhed re-

duceret til endnu en offentlig velfærdsorganisation, der kommer til at fungere på disses præ-

misser i stedet for sine egne.  

Suspension af suspension bringer imidlertid ikke politikken tilbage til det samme ud-

gangspunkt som før suspensionen. Det er netop i denne operation, at der opstår en politisk 

hybrid. Statens forsøg på at suspendere sin suspension konstituerer nogle spændinger, som 

ikke blot kan fjernes. I statens forsøg på at forene to uforenelige visioner, risikerer politikken 
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konstant at forene SØV og stat, som den netop skulle sikre adskilt. Det skaber en grundlæg-

gende usikkerhed i politikken, hvor den forsøger at trække SØV tættere på staten uden at 

SØV må blive en del af den. Statens forhåbning om SØV’s kontinuerlige forsøg på at tilpasse 

politikkens modsatrettede og paradoksale forventninger, bliver SØV’s uendelige rejse på ve-

jen mod at blive SØV. ‘Vær som mig, men vær anderledes’ eller “Vær som jeg siger, men vær 

samtidig uafhængig” er netop en politisk hybrid. 

 

Den politiske hybrid muliggør altså, at SØV’s paradoksale form ikke paralyserer den eller 

indskrænker den. Det paradoksale bliver SØV’s særlige styrke og dynamik. Med den politiske 

hybrid øger staten magtens spillerum, for der produceres en betydelig fleksibilitet, når SØV 

står over for modsatrettede krav om eksempelvis at konkurrere og samarbejde på samme tid 

eller være offentlige eller private på samme tid. Samtidig fordrer styringen mere styring, da 

kontingensen holdes åben. Staten må håndtere en grundlæggende usikkerhed og ustabilitet i 

styringen, da statens styring hele tiden risikerer at producere selvmodsigende og modstriden-

de forventninger til SØV. For hvordan kan staten styre uden samtidig at begrænse SØV’s ibo-

ende innovative potentiale? Og hvordan styrer staten, så SØV samtidig får en formålstjenelig 

retning i relation til statens målsætninger? Hvordan kan staten tage ansvar for, at SØV selv 

tager ansvar for at finde nye og innovative løsninger uden, at SØV konstant kigger til staten 

for at få udstukket en bestemt retning, hvorved det nyskabende element går tabt?  

Sådan en politik kræver en innovativ kombination af konkrete krav og regler samt en 

tilbageholdenhed eller maskering, der giver SØV mulighed for at oversætte statens beslutnin-

ger på sine egne betingelser. Vi ser netop i styringsanalysen, at SØV bliver tiltalt som både 

suveræn og uafhængig, men samtidig som en der skal gives bestemt retning, styres og regule-

res. Det skaber en dobbelthed i kommunikationen, hvor staten som den styrende på den ene 

side gerne vil bevare sin position som den styrende. På den anden vil staten mægtiggøre SØV, 

så SØV kan styre sig selv i forlængelse af statens ambitioner med dem. Staten kan med andre 

ord ikke træffe kollektivt bindende beslutninger for SØV, hvis ikke SØV har kapacitet til at 

knytte an og styre sig selv. Men magten kan imidlertid ikke operere uden for sig selv, og den 

kan ikke trække SØV ind på sin inderside, uden at SØV mister sin kvalitet og karakter af at 

stå udenfor. Magten kan kun fungere på sin egen inderside, og kommer således til at fremstå 

afmægtig. Vi får blik for en magt, der ønsker at referere til alt andet end kollektivt bindende 

beslutninger, når den maskerer sit styringsforsøg i 2. ordens strategier og styringsteknologier. 

Fordi semantikanalysens fremanalyserede mulighedsrum indstifter paradoksale betingelser, 

fordrer det således en styring, der suspenderer sig selv, for at kunne være styring. Med et be-
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greb om hybriditet i relation til styringsanalysens resultater får vi blik for, at staten suspende-

rer sin suspension, og netop muliggør styring på de umulige betingelser i velfærdsvirksomhe-

dens paradoks. Det rejser spørgsmålet om, hvordan suspensionen af suspensionen, sætter sær-

lige betingelser for velfærdsledelsen? Det vil vi diskutere i det følgende.  

 

5.1 Kontingens – SØV’s O2 
Statens anerkendelse af, at SØV’s kvaliteter består i, at den blandt andet er hverken privat el-

ler frivillig, er ligeledes med til at sætte særlige betingelser for statens ledelse af SØV. Ledel-

sen af SØV handler om at fremelske en særlig form for virksomhed, der ikke opstår på hver-

ken den private virksomheds eller den frivillige organisations betingelser, men netop på sine 

egne betingelser. Dette fordrer en ledelsesform, der ikke fokuserer på hverken den ene eller 

den anden del af den samme virksomhed, men netop på dens særlige form. Det kræver med 

andre ord en ledelsesform, der sætter sig i en meningsfuld relation til alle SØV’s mange muli-

ge identitetskonstruktioner. Når SØV i statens iagttagelse dukker op som paradoksal figur, 

hvor den både skal være offentlig og privat på én gang, så vi i styringsanalysen samtidig, 

hvordan staten netop trækker denne særlige form helt frem i forgrunden og forklarer, at det 

lige præcis er i denne paradoksale form, at SØV’s kvalitet findes. Velfærdsvirksomhedens 

paradoks bliver hverken tæmmet eller håndteret, men fremhæves som netop den kvalitet, der 

indeholder centrale muligheder for at løse traditionelle offentlige opgaver omkring blandt an-

det inklusion af udsatte grupper på arbejdsmarkedet. I styringsanalysen så vi, hvordan staten 

aldrig bliver helt konkret omkring, hvad den gerne vil have SØV til. Det bliver holdt i gene-

relle termer såsom opkvalificering eller inklusion af udsatte. Men hvordan det skal gøres, 

hvilke konkrete målsætninger der er, bliver staten ikke eksplicit omkring. Hvis den gjorde det, 

ville den samtidig begrænse SØV’s muligheder for selv at formulere og udfolde yderligere 

målsætninger. Staten lægger i stedet generelle målsætninger og ledelsesværktøjer til rette for 

SØV, som SØV tilbydes at anvende i sin selvstyring. Staten har dermed en forhåbning om, at 

SØV reflekterer over, hvad staten nu mener, når staten konstruerer SØV som innovativ i for-

hold til at løse offentlige og sociale problemer. Ved at undlade at fiksere kontingens fikseres 

heller ikke nogen identitet for SØV, hvorved staten muliggør at SØV konstant og kontinuer-

ligt kan afsøge sine muligheder for at indgå i meningsfulde samarbejder på tværs af sektorer. 

I statens kommunikation dukker SØV således op som en virksomhedstype, der inde-

holder et særligt potentiale til hele siden at forny sig og finde nye måder at løse problemer på. 

Dette sætter yderligere betingelser for ledelsen, der således må acceptere og rumme velfærds-

virksomhedens paradoks. På denne måde bindes SØV og dens kvaliteter hverken til en be-
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stemthed i statslige beslutninger eller dirigeres under tvang i en retning, der risikerer at de-

struere SØV’s emergens. Derimod holdes rummet åbent for SØV, og staten forsøger at hjælpe 

SØV til at kunne udfolde sig. Eller som staten siger: “(...) give [sektoren, red.] et vigtigt skub 

i den rigtige retning” (Regeringen 2014: 5). 

 

5.2 Vejledning uden veje 
Styringen gennem suspension og suspension af suspension ændrer ikke ved, at statens succes 

som stat afhænger af, at SØV, som styret, leverer deres bidrag. Uden SØV’s selvstyring og 

præsteren som velfærdsvirksomhed lykkes staten ikke. Således bliver det en central opgave 

for staten at sikre, at SØV mægtiggøres i statens billede af, hvad ‘den rigtige’ retning er, sam-

tidig med at SØV fortsat bidrager med det innovative potentiale. Staten møder den udfor-

dring, som vi ligeledes fremanalyserede i den semantiske analyse, at overstyring vil ødelægge 

SØV’s bidrag. Ved at suspendere sig selv og overgive ansvar søger staten at skabe et rum for 

SØV. Staten suspenderer samtidig denne suspension og tager ansvaret tilbage for at give SØV 

et skub i ‘den rigtige retning’. Staten lægger således en stor kompleksitet på SØV, der ikke får 

leveret en definition af ‘den rigtige retning’. Det synes imidlertid netop at have en strategisk 

karakter, da kommunikationen er eksplicit om ikke at ville stille sig i vejen for SØV. Styrin-

gens forsøg på ikke at begrænse SØV’s bidrag får den konsekvens, at styringen i forsøget på 

ikke at styre må styre mere. Rummet skal i kommunikationen hele tiden fastsættes og define-

res. Dette vil ikke være en fikseret proces, men en dynamisk, der hele tiden er sat på spil. Som 

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold understreger i høringsnotatet 

til udkastet til L 148: 

 

“Ministeriet bemærker, at en del af hensigten med lovforslaget er at bidrage til at mu-

liggøre en målrettet fremtidig indsats, der gør det lettere og mere attraktivt at skabe, 

drive og udvide en socialøkonomisk virksomhed i Danmark.” (ft.dk4: 3) 

 

Staten lukker SØV ind i et mulighedsrum med begrænsede muligheder. Men qua statens an-

erkendelse af sin egen styringsgrænse i juridisk optik, må staten som betingelse forlade sig på, 

at SØV selv beslutter i hvilken udstrækning den vil referere til statens beslutninger, eller om 

den finder det meningsfuldt at se bort fra dem. Denne grundlæggende usikkerhed, må staten 

leve med i sit styringsforsøg. Selvom staten bruger mange ressourcer på at klæde SØV på til 

opgaverne, så udvikler de sig på deres egne uforudsigelige betingelser. Usikkerheden medfø-

rer, at staten konstant må lytte til, hvad der foregår. Staten må konstant stå til rådighed som 
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vejleder og refleksiv partner, så staten sammen med SØV kan tage hånd om de udfordringer, 

som SØV måtte møde, dog uden at staten nogensinde kan definere ‘den rigtige retning’. 

 

5.3 Paradoksalt behov for paradoksalitet 
Selvom staten rækker ud efter SØV, må staten imidlertid betinge sig på, at den ikke kan være 

SØV. Det er kun SØV, der kan være SØV. Det, som statens styring må og kan centrere sig 

omkring, er at skabe de bedste betingelser for, at SØV i sin særlige form kan udfolde sig.  Sta-

ten sikre, at SØV netop genkender sin egen paradoksalitet og anerkender denne som en styrke 

og en kvalitet. En sådan styring er betinget af den konstante mulighed for, at SØV i enhver 

beslutning kan beslutte, om den er det ene eller det andet, alt efter hvad den finder mest hen-

sigtsmæssigt. Men denne iboende usikkerhed rummer samtidig et potentiale. Det er en betin-

gelse, at staten konstant er refleksiv omkring sin egen styrings grænser, fordi staten ved, at 

dens beslutninger kun er beslutninger, hvis SØV vælger at knytte an til dem. Dette installerer 

en betingelse for statens ledelse, da den ikke overlegent kan påtvinge SØV anknytning. Usik-

kerheden i kommunikationen betinger de rammer som staten sætter op for SØV ved, at de he-

le tiden er sat på spil. Det bliver imidlertid på SØV’s præmisser, hvilket kommunikationen 

også indikerer: “Samlet skal lovforslaget bidrage til at muliggøre en målrettet fremtidig ind-

sats (...)” (ft.dk2: 1). Når staten indtager denne rolle, viser det ligeledes, at der ikke er nogle 

faste holdepunkter, som staten kan koble sig til i ledelsen af SØV. SØV’s form medfører så-

ledes betingelser for, hvordan staten kan tage beslutninger, for beslutningerne må ikke være 

direkte bestemmende for, hvordan SØV vælger at være socialøkonomisk. Det ville være ens-

betydende med, at staten underløb sin egne målsætninger om at fremelske, etablere og styrke 

SØV. Staten kan sagtens tage disse beslutninger, men staten kan aldrig være sikker på, at be-

slutningerne ville være meningsfulde i relation til SØV’s beslutningspræmisser. SØV’s form 

hviler netop i en grundlæggende dynamisk usikkerhed omkring, hvilken form den vil tage i 

relation til hvilken beslutning - vil den være offentlig eller privat?  

SØV’s form sætter derfor også den betingelse, at enhver regel som staten måtte opstil-

le for SØV potentielt er konfliktfyldt, for SØV afgør selv, hvornår den iagttager sig selv som 

offentlig, og hvornår den eventuelt vil tage form af privat. Ligesom det heller ikke er muligt 

at skelne, hvornår SØV jagter sin egeninteresse eller almeninteressen, og hvis den jagter al-

meninteressen, om denne så flugter med statens interesse eller som private politiske aktører, 

der står i et potentielt konkurrenceforhold til statens styring. Ledelsen af SØV bliver altså til 

under grundlæggende ustabile betingelser.  
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5.4 Konsekvenser for moderne velfærdsledelse 
En politik for SØV må besinde sig på, at når SØV inviteres inden for i den offentlige vel-

færdsinstitution eller -produktion, så er det ikke alt, der kommer til at foregå på det offentliges 

betingelser. SØV løser velfærdsopgaver på sine egne betingelser, og staten må i sin styring 

acceptere, at når SØV indlemmes i velfærdsproduktionen, så skal SØV have rammerne til at 

løse opgaver på uforudsigelige og innovative betingelser. Det bidrag SØV producerer skal 

ikke tvinges ind i de professionelle velfærdsinstitutioners bureaukrati og regneark. Staten må 

acceptere, at SØV med sine kvaliteter også medbringer en usikkerhed i de vanlige offentlige 

rammer og måder at løse velfærdsudfordringer på. Derfor må styringen være påpasselig med 

at definere klare grænser for SØV’s ansvarsområder, for SØV’s innovative potentiale er netop 

udefinérbart, og skal have mulighed for at kunne bringes i spil i alle hjørner af den offentlige 

sektor. Staten dyrker på denne måde kontingensen i styringen af SØV og giver det strategisk 

karakter. Den bliver et styringsredskab, som staten kan skabe anknytning igennem, og heref-

ter overlade definitionsretten til SØV. 

 I forlængelse heraf ser vi dog allerede i dag, at SØV i højere og højere grad inviteres 

inden for i den offentlige velfærdsproduktion. Staten iværksætter initiativer fra højeste politi-

ske niveau, og kommunerne udarbejder i stigende grad strategier for, hvordan SØV i større 

grad kan inddrages i varetagelsen af velfærdsopgaver. Staten må imidlertid være opmærksom 

på, at når SØV inviteres indenfor, så vil SØV fortsat udfordre grænserne for, hvem der har 

ansvaret for hvilke opgaver, samt hvordan opgaverne løses. Det er blandt andet fordi, at SØV 

har en anderledes horisont end eksempelvis frivillige organisationer, når de frivillige organi-

sationer inviteres inden for i den offentlige velfærdsmaskine. SØV har en markedshorisont, 

og de skal fungere på markedsvilkår. Når det offentlige inviterer SØV ind, så må det offentli-

ge også berede sig på ikke at sætte en entydig rollefordeling, men i stedet afsøge muligheder 

og udvikle potentialer for samarbejdet på en præmis om, at grænserne ikke kan være givet til 

fulde. Præmisserne vil grundet SØV’s kontingens altid kunne forandres, og det offentlige må 

derfor også være parat til at genopfinde sig selv og sin rolle.  

 

Staten må indse, at selvom SØV bidrager med noget, som det politiske system gerne vil tage 

ansvar for og give en særlig retning, så har den begrænsede muligheder for at styre SØV. Det 

betyder blandt andet, at staten i sin styring skal være påpasselig med, på det politiske systems 

præmisser, at definere og fastsætte klar mål og forestillinger om SØV’s indsats.  

Vi har i analyserne skabt blik for, hvordan forventningerne til SØV’s bidrag til løsnin-

ger på centrale samfundsmæssige opgaver er intense, fordi staten ikke sætter grænser for, 
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hvad der kan opnås, hvis bare SØV skaber sig selv i statens billede af SØV. Men vi ved ikke, 

om SØV kan leve op til denne drøm, og lykkes den nuværende politik ender det potentielt 

med, at SØV aldrig løfter sig fra landingsbanen, men blot bliver den rigide ukritiske lillebror, 

der bare gør, hvad storebror gør og siger. Politikken må således starte med at anerkende, at 

den ikke har magt over SØV. Det har kun SØV. Politikken må i stedet besinde sig på at give 

SØV nye muligheder for at være SØV. 

 

Ledelsen må derfor besinde sig og reflektere over sine egne begrænsninger. Ledelsen må an-

erkende SØV’s ubestemthed. Desuden må ledelsen besinde sig på, at begæret efter SØV ikke 

må omsættes til alt for faste og regulerede rammer, så SØV’s kvalitet i at være en ubestemt og 

mulighedsafsøgende multikoblingsmaskine går tabt. Staten er afhængig af, at SØV er innova-

tiv og nyskabende og finder nye måder at løse velfærdsopgaver, som staten ikke kunne forud-

se, og derfor heller ikke kan tilpasse i et på forhånd defineret velfærdsprogram. Men der lig-

ger installeret i SØV’s form en potentiel risiko for, at staten vil bevæge sig i retning af mere 

ensretning og flere krav. Som en central del af SØV’s form ligger nemlig markedets rationali-

tet. I markedets rationalitet bliver SØV’s bidrag til velfærden et spørgsmål om, om staten får 

den vare, som staten betaler for. Velfærden bliver en vare, hvor der kan spørges til pris og 

kvalitet af ydelsen. I denne sælger!køber-relation ligger en risiko for, at staten ved, hvad den 

får for pengene, og at kvaliteten også stemmer overens hermed. Et yderligere behov for at må-

le og disciplinere SØV vil opstå, når staten køber velfærd ved SØV. Mere måling, mere do-

kumentation og flere kasser modarbejder imidlertid de nyskabende og innovative kvaliteter, 

som SØV kan bidrage med i en ellers firkantet og bureaukratisk offentlig sektor med knappe 

ressourcer.  

 

Ledelsen må finde en måde, hvorpå SØV’s paradoksale form kan fremelskes og faciliteres på 

en produktiv måde. Kun på denne måde kan staten undgå, at SØV blot bliver endnu en frivil-

lig organisation, endnu en privat virksomhed eller endnu en offentlig velfærdsinstitution, som 

ikke besidder SØV’s kvaliteter af at være innovativ og mulighedsafsøgende og løsningsorien-

teret. Staten risikerer at lede på en måde, som stiller sig i vejen for, at SØV kan udfolde sig 

omkring sin paradoksale form. Hvis staten alvorligt mener, at SØV skal være en central del af 

velfærdsproduktionen og innovativ problemløser i det offentlige, så må staten afstå fra at re-

ducere SØV til noget, som SØV ikke er. SØV er ikke en offentlig velfærdsinstitution, og 

SØV er ikke en privat virksomhed. SØV er sin egen, og på sine egne betingelser skal den le-

des. Staten må betinge sig på, at iagttagelsen af SØV’s bidrag som et supplement til den for-
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melle velfærdsproduktion og de eksisterende offentlige ydelser medfører en risiko for, at det 

vil føre til skuffelse. Det er ikke på sådanne fikserede betingelser, SØV har sin styrke. Det har 

den konsekvens, at alt hvad staten kan håbe på er at træffe kollektivt bindende beslutninger, 

som SØV kan bruge i sin dynamiske form. Det betyder imidlertid ikke, at staten skal afstå fra 

at lede, men som vi har diskuteret, så må staten betinge sig på sin egen styrings grænser. Sta-

ten må forsøge at balancere mellem styring og ikke-styring, for at mobilisere SØV’ernes bi-

drag. Velfærdsvirksomhedens paradoks bliver dermed maskinen, der driver forfølgelsen af 

statens styringsforsøg og -ambitioner. Staten må omfavne denne ubestemte produktivitet, og 

ligeledes glæde sig over at betale prisen i kontingens for det øgede spillerum.    
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Kapitel 6: Konklusion 
Dette speciale satte ud for at vise, hvordan den socialøkonomiske virksomhed fra 1991 til 

2014 emergerer som begreb, og hvordan det har haft konsekvenser for moderne velfærdsle-

delse. For at vise dette, formulerede vi følgende problemformulering: Hvordan sættes særlige 

betingelser for velfærdsledelse af private virksomheder iagttaget med udgangspunkt i en ana-

lyse af socialøkonomiske virksomheder? Til at assistere vores besvarelse opstillede vi tre ar-

bejdsspørgsmål, der udmøntedes i tre analyser. Vi opridser derfor først hovedpointerne fra 

hver delanalyse, hvorefter vi sammenholder pointerne i den afsluttende konklusion. 

 

6.1 A1 
Vi indledte vores analytiske arbejde med en semantikanalyse, der henover fire faser satte ud 

for at besvare følgende arbejdsspørgsmål: Hvordan er mulighedsrummet for SØV’ere histo-

risk konstitueret, og hvilke grundlæggende paradokser er indlejret heri?  

 

Vi konkluderede, at staten over tid har gjort det muligt at potentialisere SØV som noget, vi 

kan karakterisere som en velfærdsvirksomhed. En virksomhed, hvis forretningsgrundlag er 

velfærdsproduktion. Vi viste denne potentialiserings historicitet ved at skabe blik for, hvordan 

grænsen offentlig!privat i statens kommunikation har undergået en forskydning i ansvarsfor-

delingen i relation til velfærdsledelsen. Forskydningen tillader staten at rette nye og stadigt 

flere forventninger til det private om bidrag til velfærdsledelsen. Ved at iagttage statens iagt-

tagelser skabte vi blik for, hvordan flere af forventningerne over tid står i modstrid til hinan-

den, og vi kunne konkludere, at staten på den ene side forventer, at det private i relation til 

velfærdsledelsen er effektivt, produktivt og konkurrenceorienteret, og på den anden side for-

venter, at det private er fleksibelt, hensynsfuldt, samarbejdende og nærværende. Derudover 

forventes det særligt af SØV at være innovativ og inkluderende. Vi konkluderede heraf, at 

statens forventninger til SØV både trækker på et semantisk reservoir, der knytter sig til VSA 

og fortsætter med at udvikle sig. I løbet af de fire faser skabte vi blik for, hvordan staten har 

kondenseret mening ind i begrebet om VSA, og hvordan det semantiske mulighedsrum, som 

SØV placeres i er baseret på umulighedsbetingelser.  

Som svar på arbejdsspørgsmålet kan vi konkludere, at det rum SØV indtræder i er 

konstitueret af modstridende forventninger om, at det private er effektivt, produktivt konkur-

renceorienteret, mens det samtidig skal være fleksibelt, hensynsfuldt og nærværende. Ligele-



115!

des er rummet funderet på velfærdsvirksomhedens paradoks, karakteriseret ved at virksomhe-

den er uafhængig af det offentlige, samtidig med at SØV i løser statens opgaver. Staten har 

således en forventning om uafhængighed og afhængighed på én og samme tid. 

 

6.2 A2  
Semantikkens umulighedsbetingelser og velfærdsvirksomhedens paradoks blev fulgt op af en 

styringsanalyse, der skulle besvare arbejdsspørgsmålet: Hvordan forsøger staten at styre 

SØV’s selvstyring? Vi indledte analysen med at vise de retlige forventninger manifesteret i L 

148, og strukturerede herefter analysen med fire greb, der tilsammen synliggjorde, hvordan 

staten forsøger at styre SØV’s selvstyring.  

 

I det første greb skabte vi blik for, hvordan staten konstruerede SØV som magtesløs. På den-

ne måde blev det et strategisk greb, der kunne give staten mulighed for at konstruere SØV 

som fri i statens billede af frihed. Staten kunne med andre ord mægtiggøre og anordne SØV’s 

frihed og selvstyringskapacitet. I det andet greb kunne vi synliggøre, hvordan staten konstrue-

rede et forestillet rum, som SØV blev inviteret til at træde ind i. På denne måde var det en 2. 

ordens strategi, som sandsynliggør, at SØV lægger 1. ordens strategier i sin fortolkning af sta-

tens vision for fremtidens samfund. En vision som staten gerne vil dele med SØV. Tredje 

greb objektiverede, at staten inviterede SØV til at reflektere over sig selv i et særligt sprog. Vi 

fremskrev, at kommunikationen kredsede om, at SØV skal genkende sig selv som indehol-

dende et særligt potentiale til at skabe nye og alternative løsninger på social- og beskæftigel-

sesområdet. Staten understregede, at potentialet lå i SØV’s særlige form, der hverken blev 

markeret offentlig eller privat, men netop sin egen. Dette karakteriserede vi som en 2. ordens 

strategi, der sandsynliggør, at SØV lægger 1. ordens strategier, der ikke lukker kontingens, 

men holder den åben. Det fremgik alt imens, at staten forsøgte at dirigere SØV i en særlig ret-

ning. Vi fik dermed blik for et selvmodsigende greb. I det fjerde greb synliggjorde vi, hvor-

dan staten anvendte styringsteknologier i styringen af SØV’s selvstyring. Det viste vi med 

statens introduktion af måling og dokumentation af SØV’s indsats, hvilket sandsynliggør, at 

SØV genkender sin indsats som utilstrækkelig, så SØV konstant kan reflektere over, hvordan 

indsatsen kan optimeres. Vi så ligeledes, hvordan staten anvendte uddannelse som styrings-

teknologi. Staten forsøgte at anordne uddannelse i relation til drift af SØV med rationalet om, 

at hvis ikke SØV’erne blev bedre til at drive forretning, så kunne de ikke blive den virksom-

hed, som staten vil have den til at være. Dermed kunne vi konkludere, at styringsteknologier-
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ne bidrager til at anordne en styring af selvstyring, der sandsynliggør, at SØV former sig i sta-

tens billede af, hvordan SØV’erne skal være private og autonome.  

Samlet set fik vi blik for, hvordan staten forsøger at disponere styringen på trods af 

umulighedsbetingelserne. Ved at udvide SØV’s selvstyringskapacitet, øger staten samtidig 

muligheden for politisk styring. På baggrund af dette kunne vi konkludere, at der statens for-

søg på at styre mindre opstår et behov for at styre mere, da SØV’s bidrag er en afgørende for-

udsætning for, at staten kan lykkes som stat. Samlet synliggjorde vi en politik, der synes at 

være i grundlæggende splid med sig selv. På den ene side begærer den SØV og de kvaliteter, 

som den uafhængige, private virksomhed kan bidrage med, og på den anden side vil den ger-

ne sætte en række krav og en særlig retning for SØV, så SØV kan bidrage og styre sig selv i 

den - af staten - ønskede retning.  

 

6.3 A3  
I diskussionen spurgte vi: Hvordan bliver en særlig form for velfærdsledelse iagttagelig i sty-

ringsforsøget? Vi diskuterede, hvordan et begreb om hybriditet kunne være hensigtsmæssigt i 

struktureringen af vores resultater, samt til at kunne udsige noget om betingelserne for ledel-

sen. Udgangspunktet for diskussionen var de analytiske resultater fra både den semantiske 

analyse og styringsanalysen. Den semantiske analyse havde vist os de paradoksale umulig-

hedsbetingelser for styringen, og styringsanalysens viste os, hvordan styringen blev dispone-

ret på disse umulighedsbetingelser gennem en særlig styring. Med begrebet om hybriden, su-

spension og suspension af suspension kunne vi strukturere en diskuterende analyse af, hvor-

dan styringen blev mulig på trods af umulighedsbetingelserne.  

 

I styringsanalysen dukkede en styring op, hvor staten som den styrende på den ene side gerne 

vil bevare sin position som den styrende, og samtidig vil magten mægtiggøre SØV, så SØV 

kan styre sig selv i forlængelse af statens ambitioner med dem. Det er en styring, der på én 

gang siger til SØV: ’Gør som jeg siger, men vær samtidig uafhængig’ eller ‘Vær som mig, 

men vær anderledes’. SØV inviteres ind under den paradoksale forudsætning af, at SØV bli-

ver udenfor. Magten har fået øje på, at den har brug for den magtunderlegne i sin styring, og 

magten løser det ved at forsøge at trække den magtunderlegne ind på den styrende side i mag-

tens form. Magten kan dog kun fungere på sin egen inderside, hvorfor magten kommer til at 

fremstå afmægtig, da den hverken kan operere uden for sig selv eller trække SØV ind på sin 

inderside. Vi får blik for en magt, der forsøger at referere til alt andet end kollektivt bindende 

beslutninger. Det bliver en politik, der vil være ikke-politik.   
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Det er en paradoksal måde at styre på, men i stedet for at have en paralyserende effekt 

på politikken, kunne vi konkludere, at denne dobbelthed i kommunikationen netop er politik-

kens dynamik. Staten suspenderer sig selv for at sikre, at SØV forbliver sin egen og oprethol-

der sin egen særlige form, med de kvaliteter der netop ligger heri. Staten skal netop bruge 

SØV i sin velfærdsledelse, og den suspenderer sin egen suspension for at give retning til SØV 

og dermed sikre, at SØV bidrager til, at staten kan forblive stat. Hybridens form har givet os 

et sprog til at strukturere og tale om, hvordan denne særlige styringsform fungerer som løs-

ning og svar på de paradoksale betingelser. Det er denne ledelse, vi karakteriserer som en sær-

lig ledelse. Det er netop en ledelse, der for at være ledelse må suspendere sig selv som ledelse.  

 

Samlet besvarelse 
I det ovenstående har vi konkluderet på hvert arbejdsspørgsmål, og det muliggør en samlet 

besvarelse af vores problemformulering: Hvordan sættes særlige betingelser for velfærdsle-

delse af private virksomheder, iagttaget med udgangspunkt i en analyse af socialøkonomiske 

virksomheder? 

 

Omdrejningspunktet for specialet har været statens styringspotentiale i relation til SØV. Sta-

ten markerer i kommunikationen SØV som en privat virksomhed. Gennem den semantiske 

analyse skabte vi blik for, hvordan statens forventninger over tid har konstitueret et semantisk 

mulighedsrum, som SØV i kommunikationen placeres i. I dette mulighedsrum ligger en for-

ventning om, at direkte tvang og regulering ødelægger netop de kvaliteter, som staten har 

brug for, når virksomhederne tilskrives ansvar i relation til velfærdsledelsen. Dette medfører, 

at staten ikke blot kan tvinge SØV til at påtage sig særlige opgaver i velfærdsledelsen. I 

kommunikationen er det netop SØV’s uafhængighed og autonomi, der medfører de særlige 

kvaliteter, som staten har brug for. Staten finder sig selv over for velfærdsvirksomhedens pa-

radoks, hvor staten må sikre uafhængighed og en bestemt retning på samme tid. Vi har vist, 

hvordan det sætter den særlige betingelse for velfærdsledelsen, at den for at være ledelse må 

suspendere sig selv som ledelse. Staten suspenderer sig selv, for at give rum til SØV’s auto-

nomi, men staten er nødt til at suspendere sin suspension for at sikre, at SØV inkluderes og 

gives særlig retning. Her opstår den politiske hybrid, der forsøger at forene statens to uforene-

lige visioner. Det bliver en politik, der forsøger at være ikke-politik, der dog ikke paralyseres 

af sin paradoksalitet, men netop her finder sin dynamik. Det er en dobbeltkommunikation, der 

fortæller SØV: ”Gør som jeg siger, men vær samtidig uafhængig”. Suspension og suspension 
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af suspension muliggør med andre ord ledelse på umulige betingelser. En sådan paradoksal 

ledelse sætter yderligere betingelser for ledelsen.  

For det første må staten acceptere grænsen for sin styring. Selvom SØV bidrager med 

noget, som det politiske system gerne vil tage ansvar for og give en særlig retning, så har den 

begrænsede muligheder for at styre SØV. Det betyder blandt andet, at staten i sin styring skal 

være påpasselig med, på det politiske systems præmisser, at definere og fastsætte klar mål og 

forestillinger om SØV’s indsats. Politikken må anerkende, at den ikke har magt over SØV og 

i stedet besinde sig på at give SØV nye muligheder for at være SØV. Ledelsen må derfor be-

sinde sig og reflektere over sine egne begrænsninger. 

For det andet må staten i sin ledelse acceptere, at SØV som velfærdsvirksomhed løser 

opgaver på uforudsigelige og innovative betingelser. Derfor må styringen være påpasselig 

med at definere klare grænser for SØV’s ansvarsområder, for SØV’s innovative potentiale er 

netop udefinérbart, og skal ikke sammenholdes med de professionelle velfærdsinstitutioners 

bureaukrati, regneark og en fikseret forventningshorisont.  

For det tredje sættes der en betingelse for ledelsen, når det offentlige inviterer SØV 

ind i velfærdsproduktionen. Det offentlige må berede sig på ikke at sætte en entydig rollefor-

deling, men i stedet afsøge muligheder og udvikle potentialer for samarbejdet på en præmis 

om, at grænserne ikke kan være givet til fulde. Præmisserne vil grundet SØV’s kontingens 

altid kunne forandres, og det offentlige må derfor også være parat til at genopfinde sig selv og 

sin rolle. 

For det fjerde betinges velfærdsledelsen af statens invitation til SØV. Når staten kon-

struerer SØV som en central del af velfærdsproduktionen, samt innovativ problemløser i det 

offentlige, så må staten afstå fra at reducere SØV til noget, som SØV ikke er. SØV er ikke en 

offentlig velfærdsinstitution, og SØV er ikke en privat virksomhed. SØV er sin egen, og på 

sine egne betingelser skal den ledes. 
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6.1 Perspektivering 
Der tre perspektiver på specialets analytiske indsigter og analysestrategiske forudsætninger, 

som vi vil forsøge at udfolde i dette afsnit. Det handler om et blik for strategier på 3. orden, 

registreringsordningen og SØV’ernes modstrategier, som vi analyserne har kredset om. 

 

6.1.1 Tredje ordens strategier 
I dette korte afsnit vil vi forsøge at karakterisere det, vi vil kalde 3. ordens strategi. Vi forstår 

det som statens 2. ordens strategi i relation til SØV 1. ordens strategi som strategi for andre. I 

styringsanalysen skabte vi blik for, hvordan staten anordnede SØV’s selvstyringskapacitet og 

sandsynliggjorde, hvordan SØV fremadrettet lægger strategier for sig selv. Vi karakteriserer 

dette som strategier af 2. orden ved at være en strategi for strategi. Imidlertid får vi blik for, 

hvordan staten ikke blot mægtiggør SØV. Kommunikationen kredser samtidig om at mægtig-

gøre SØV, så SØV kan mægtiggøre andre. Det drejer sig både om, hvordan SØV kan mæg-

tiggøre andre private virksomheder, frivillige organisationer og offentlige institutioner. Vi fik 

blandt andet blik for det, når SØV gennem sit virke skal inspirere andre til nytænkning, højere 

standarder og nye samarbejder på tværs af disse skel. På denne måde sandsynliggør staten, at 

potentielle samarbejdspartnere lægger strategier for, hvordan de kan integrere eller lade sig 

inspirere af SØV. Vi synes ligeledes at se 3. ordens strategi, når staten kræver, at SØV i regi-

streringsordningen udarbejder politikker for overskudshåndtering, hvor er uddeling en mulig-

hed. Samtidig kræver staten, at SØV offentliggør sine sociale mål. I forlængelse heraf giver 

staten SØV autonomi til at vælge hvem eller hvilken organisation, der skal have en eventuel 

uddeling. Dette muliggør, at eventuelle organisationer kan lægge strategi for sig selv i lyset 

af, hvordan SØV’ens strategi er lagt. Organisationen kan med andre ord lægge strategi for, 

hvordan den kan gøre sig genkendelig som et almennyttigt formål i billedet af SØV’ens socia-

le mål. Indeværende speciale kan således eventuelt fungere som afsæt for yderligere analyser 

af, om og hvordan sådanne 3. ordens strategier disponeres.  

 

6.1.2 Registreringsordningen fremadrettet 
Vi har igennem specialet redegjort for, at L 148 er en registreringsordning og ikke en ny or-

ganisationsform. På denne måde kan styringen sikre bred anknytningsattraktivitet, fleksibilitet 

og dynamik, som blev iagttaget som nødvendig for en fremtidig udvikling. Men hvilken frem-

tidig udvikling kan man forestille sig, SØV bliver en del af, og hvordan ligger der styringsmu-

ligheder for staten i registreringsmodellen fremadrettet? Man kunne forestille sig, at en klart 
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defineret sektor ved L 148 kan fremmes gennem anden lovgivning i fremtiden. Når SØV 

emergerer som en velfærdsvirksomhed, hvis forretningsgrundlag er velfærdsproduktion, så 

ligger der et betydeligt styringspotentiale for staten, der i en lang række tilfælde vil være ud-

byderen på velfærdsmarkedet. En stor del af velfærdsproduktionen ligger i kommunalt regi, 

og vi ser allerede nu, at staten har afsat satspuljemidler, som kommunerne kan søge målrettet 

til at udvikle strategier for, hvordan arbejdet og indsatsen for SØV kan styrkes. Man kunne 

forestille sig, at staten vil sætte krav til kommunerne om, at samarbejdet foregår med registre-

rede SØV. På denne måde muliggør staten en privilegeret adgang til velfærdsmarkedet for de 

virksomheder, der lader sig registrere, og jo flere registrerede virksomheder, jo bedre mulig-

heder for at styre dem. Ved at gøre velfærdsmarkedet til en privilegeret forretning for de ud-

valgte, kan staten forsøge at sandsynliggøre en øget tilknytning til registreringsordningen. 

Staten kan lægge strategi for, hvordan kommunerne lægger strategi for SØV. Når en stor del 

af SØV’s marked ligger i kommunalt regi, vil dette sandsynliggøre, at SØV lægger 1. ordens 

strategi i billedet af kommunernes 2. ordens strategi, hvorved SØV kan forsøges styret gen-

nem en statslig 3. ordens strategi. Hvad staten måske glemmer er, at SØV ikke blot bliver til 

på markedets betingelser, men på sine egne uforudsigelige betingelser, og kan derfor ikke 

tvinges subtilt i en særlig retning. 

 

6.1.3 Modstrategier 
Som vi har redegjort for i vores analysestrategi, så overbetones den statslige styring i magtre-

lationen mellem stat og SØV i nærværende speciale. Det har unægtelig den konsekvens, at vi 

underbetoner, om SØV selv kan være med til at forme det semantiske mulighedsrum, den 

placeres i. Med et begreb om modstrategi vil vi i det følgende udfolde, hvordan SØV som 

opererende system potentielt kan influere det semantiske rums konstitutionsbetingelser. Vi 

applicerer specialets indsigter som en refleksiv baggrund, der kan fungere som lærred for 

SØV’s strategiske beslutningskommunikation med henblik på at male et særligt, men ander-

ledes billede af SØV. 

Vi viste i kapitel 3, hvordan særlige forventninger om samfundsansvar til private virk-

somheder, og således også SØV, over tid har udviklet og forandret sig. Med denne indsigt kan 

SØV reflektere over, at forandrede forventninger ligger forude. Det er umuligt at forudsige, 

hvilke forventninger der rettes til SØV i fremtiden. Der er dog to forhold, som tåler overvejel-

se med henblik på foregribende kommunikation om fremtidige forventninger til SØV. Staten 

iagttager: ”For kontinuerligt at sikre en stærk socialøkonomisk sektor i Danmark, er der be-

hov for løbende at følge sektorens udvikling, resultater og behov, og tilpasse indsatsen.” (Re-
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geringen 2014: 13) Staten opretholder potentialitetens immanente mulighed for at rette nye 

forventninger gennem semantik omkring udvikling, resultater og behov. Potentialiteten er 

imidlertid ikke forbeholdt staten. SØV kan som modstrategi også kommunikere om de mange 

former for initiativer, som SØV kan indgå i. I forlængelse heraf er det en overvejelse værdig, 

om SØV’erne bør tage en samlet strategisk form i en interesseorganisation. Derfra vil det væ-

re muligt at skitsere alternative forestillinger om SØV’s rolle i samfundet, hvilket kan bidrage 

til at forme SØV’s fremtidige handlemulighed. Omvendt er risikoen for beslutningslammende 

kompleksitet present, når en interesseorganisation skal finde fælles grundlag for virksomhe-

der, der er vidt forskellige i form og formål.  
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