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Hvorfor denne undersøgelse 

• Opblomstring af nye og gentænkte måder at 

organisere vidensarbejde på?

• Fund fra tidligere undersøgelse:

• Halvdelen af midlertidigt ansatte vidensarbejdere 

ville hellere have fast arbejde

• MEN en fjerdedel ønskede IKKE fast 

arbejde (fordobling fra 2014-2017)
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Kilde: Andersen, T., Hartung, M., Kongshøj Madsen, P. (2019). Danske vidensarbejderes 

beskæftigelses- og arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og helbred. Roskilde Universitet og Teknologisk 

Institut. 

Hvad stikker under? 



Hypotese: Hvad driver forandringer i organiseringen af 
vidensarbejde?

Øgede krav til mening i arbejdet 

Nye muligheder for organisering af (videns-)arbejdet 

Mulighed for nye (digitale) forretningsmodeller 

Teknologisk udvikling 

Digitalisering og automatisering 

Økonomien efter finanskrisen
Pres på arbejdskraften

Øget velstand

Politisk pres for fleksibilisering

Mere usikre kontraktformer

Bæredygtighedskriser

Øget fokus på social, miljømæssig og økonomisk 
bæredygtighed



Hvad har vi undersøgt? 

• Hvordan kan vi iagttage vidensarbejderes ønske om at forene 
arbejde/indtjening med ønsker om at fremme bæredygtige værdier?

• Hvordan kan man forsøge at kombinere drift af en virksomhed med 
samfundshensyn?

• Hvilke dilemmaer kan disse virksomheder stå i? 

• Hvordan søger de at løse dem? 



Hvordan undersøger vi det? 

• Case-baseret kvalitativ undersøgelse

• Medarbejderkooperativer 

• Socialøkonomiske virksomheder 

• Bæredygtige iværksætterhuse 



Empiriske fund - illustrative cases  

Vi har gennemført interview i syv virksomheder, som repræsenterer de tre former for 
organisering af vidensarbejdet

Vi har undersøgt:

1. Hvorfor er virksomheden opstået? 

2. Hvorfor netop denne organiseringsform? 

3. Hvilke udfordringer har virksomheden mødt? Hvordan er de blevet løst? 

4. Hvordan har markedet ”mødt” virksomheden? 

5. Hvordan ser fremtiden ud for virksomheden og selve organiseringsformen?



• Målgrupper er socialt sårbare mennesker

• Snæver forståelse af, hvad socialøkonomiske virksomheder er

• Undgå misforståelser kræver fokuseret markedsføringsindsats

• Stort potentiale

• Samarbejde pga. det sociale værdisæt  

Socialøkonomiske virksomheder - tre cases

”Vi arbejder med hjernen, men mindst lige så meget, hvis 
ikke mere, med hjertet” 

”Har du så mongoler til at lave regnskab?”

”Kan I så kun samle klemmer?” 

”Vi vækster, fordi vi har en unik position på markedet 
inden for socialøkonomi og er smadderdygtige til det vi 
laver” 



Bæredygtige iværksætterhuse – to cases 

• Stille krav til beboernes forretningsideer

• Stigende antal  iværksættere går efter ”indholdet” i husene 

• Bæredygtige iværksættere bliver somme tider oplevet som mindre 

ambitiøse 

• Lokale økosystemer med fonde, investorer, kommuner og virksomheder 

”Lanceringen af FN’s 17 Verdensmål har gjort det nemmere 
at indramme vores arbejde med bæredygtig iværksætteri” 

”Et samarbejdsfælleskab med vidensdeling og støtte” 

”At dele og tage hånd om mennesker, vores fællesskaber, 
samfund og klode” 

”Vores økosystemer for iværksættere skal være i øjenhøjde 
med iværksætterne – det skal være aktionsbaseret viden”



• Graden af demokrati varierer

• Forening og forretning forenes

• Vokseværk er en udfordring for medarbejderkooperativer

• Foreningsdemokratiet udgør en ledelsesmæssig udfordring

• Etablere ”udspringer-foreninger” fra det oprindelige kooperativ

Medarbejderejet kooperative vidensvirksomheder – to cases 

”Vi er opvokset med demokrati i privatlivet, men i langt 
mindre grad i arbejdslivet. Ved at være en del af et 
kooperativ bliver man en del en demokratisk ledet 
organisation” 

”Attraktivt for kunderne at vi er et kooperativ, da vi ikke er 
en stor pengemaskine og ejet af kapitalfonde og aktionærer. 
Det legitimerer i højere grad brugen af konsulentydelser” 

”Det er nemmere at drive en forretning end at drive en 
forening”
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