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Master i Socialt Entreprenørskab (MSE) er en usædvanlig uddannelse – på mange måder.  

Den befolkes med usædvanlige studerende og kandidater, har usædvanlige læreprocesser 

og et usædvanligt fagligt indhold! Vi arbejder ikke med entreprenørskab og iværksætteri 

men med socialt entreprenørskab og socialt iværksætteri. Vi arbejder ikke kun med 

innovation men med social innovation i mange facetter. Vi arbejder ikke kun med frivillighed 

og frivillige foreninger men med hybride organisationer og platforme, hvor frivillige indgår. 

Vi arbejder ikke kun med økonomi, men med social økonomi, solidaritetsøkonomi og human 

økonomi.     

Masteruddannelsen er skabt og udviklet i regi af en stor bevilling fra satspuljen i en 8-årig 

periode og i størrelsesordenen af ca. 20 mill. kr. fra 2007 til 2015. Den blev søsat indenfor et 

praksis- og forskningsfelt, som var i sin begyndelse. Både uddannelsen og dets tilhørende 

forskningsfelt har i høj grad kvalificeret, udfordret, befæstet, kritiseret og vokset i relation til 

omverdenens praksis. 

Master i Socialt Entreprenørskab har altså bevist sin levedygtighed og er ligeså relevant og 

nødvendig, som da vi blev etableret. Selvom socialt entreprenørskab og socialøkonomiske 

virksomheder er blevet et kendt fænomen, og indgår i mange kommunale, nationale og 

civile strategier og praksisser, så er der langt fra tale om, at de visioner og potentialer der 

ligger her – nu er realiseret. Den danske velfærdsstat og de offentlige mikroorganiseringer af 

velfærd har vist sig at være et vanskeligt landskab for nye organiseringsformer.  

MSE’s formål var at skabe grundlaget for et kompetenceløft. Vi har i mange år kunne give 

uddannelsesstipendier – som noget ganske enestående - til sociale entreprenører i bred 

forstand og små frivillige foreninger.  Derved har vi skabt et politisk og normativt afsæt for at 

vores bidrag til socialt entreprenørskab også har fået et kvalificerings- og vidensformål i 

konkrete sammenhænge i landets organisationer og virksomheder.  

Men vi har igennem alle årene været opmærksomme på, at når et fænomen bliver en hypet 

diskurs og et modeord, er der grund til at tage den kritiske hat på. Som forskningsbaseret 

uddannelse har vi – både studerende og forskere - igennem alle årene holdt os ajour og læst 

national og international litteratur. Vi har kritisk analyseret et stort omfang af de former 

både danske og internationale socialt entreprenørskab kan fremtræde i.   

MSE har også, som ethvert socialt entreprenørskab, været i inkubation. Dette skete hos Lars 

Hulgård og Mogens Holm på Institut for Globalisering på Roskilde Universitet. De lagde i 

2004 grunden til Master i Socialt Entreprenørskab gennem en udvikling af et specialspor på 

deres Master i Public Policy.  

I et spor af tal og begivenheder kan vi i 2017 sige, at vi på Master i Socialt Entreprenørskab 

har gjort følgende hen over de sidste 10 år: 

➢ Vi har uddannet 210 kandidater i socialt entreprenørskab 



➢ Vi har leveret 55 MSE seminarer à 2 dage dvs. 110 dages faglige seminarer på RUC 
➢ Vi har leveret 275 foredrag om alle slags emner af relevans for kritisk at forstå og 

diskutere Social entreprenørskab 
➢ Vi har haft besøg af 50 sociale entreprenører fra hele landet og også nogle gange fra 

udlandet 
➢ Vi har hørt om ph.d.-forskning 98 gange hvor ph.d.-studerende og ph.d. kandidater fra 

vores Center for Socialt Entreprenørskab har leveret cutting edge forskning 
➢ Vi har gennemført 12 studieture til England hvor vi har besøgt 84 engelske social 

enterprises og sociale entreprenører, og vi har spist indisk mad på den særlige indiske 
restaurant, hvor der ikke serveres alkohol, og vi derfor går ind i en lille kiosk ved siden af, 
køber den og medbringer 

➢ Vi har gennemført 11 studieture til Malmø med besøg på Malmø Universitet og svenske 
civilsamfundsorganisationer og socialøkonomier 

➢ Vores altafgørende MSE studiesekretær - Lene Hagbert - har organiseret kaffe og gode 
velkomster til os alle, mindst 110 gange – og vist også flere gange end dette   

➢ Endelig er MSE et værk, som er skabt ved manges kræfter og bidrag, hvor jeg gerne vil 
starte med tidligere sekretariatsleder og MSE-kandidat Lise Bisballe, som vi kan benytte 
lejligheden til at mindes, masterkoordinator Gurli Jacobsen for et stort og langstrakt 
bidrag, kollegaerne:  professor og co-director Lars Hulgård, lektor Luise Li Langergaard, 
alle vores mange ph.d.-studerende og gode kollegaer fra vores institut, som har bidraget 
– og vores tilknyttede gæsteprofessorer: professorerne Roger Spear, Victor Pestoff, Lynn 
Froggett og Jean Louis Laville og Gladius Koluthungan. 

Samtidig markerer denne fejring også en personlig ændring, da jeg efter 10 år som 

studieleder nu overgiver stafetten til den nye studieleder lektor Katia Dupret – som til fulde 

har vist sin entreprenørielle kreativitet gennem dette arrangement. 

Det har været et meget stort privilegium og en stor fornøjelse at opleve alle jer MSE-

kandidaters engagement, jeres utrættelige og store frivillige gøremål, jeres virketrang og 

troen på, at I kan gøre en forskel. 

 

Det har været en stor glæde.  

 

Linda Lundgaard Andersen, 2.februar 2018 

 

 


