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Klumme. Bragt i Nordjyske, 13. oktober 2019 

Lars Skov Henriksen. Professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet 

 

Sociale investeringer: løve eller giraf? 

Der er et nyt dyr i den zoologiske have. Vi ved ikke helt, hvilken art dyret tilhører, og vi ved ikke helt hvilken 
adfærd, vi skal forvente. Vi kender heller ikke helt konsekvensen af at lukke dyret ind i haven, eller ud af 
den, for den sags skyld. Alligevel, eller måske netop derfor, er der en del ’hype’ om det nye dyrs mange 
fortrin og knap så mange diskussioner om dets ulemper.  

I de lande, hvor dyret kommer fra, kaldes de ’social investment bonds’ eller ’social impact bonds’. På dansk 
kalder vi dem sociale investeringsprogrammer. I Danmark er det primært nyskabelser som Den sociale 
kapitalfond og Den sociale investeringsfond, der har stået for importen af de nye programmer. 

Sociale investeringsprogrammer handler i bund og grund om at finde nye måder at finansiere sociale 
indsatser på. Baggrunden er den kendte, at der aldrig er penge nok i statskassen til at finansiere alt det, vi 
godt kunne tænke os. Der skal med andre ord prioriteres. Når det drejer sig om sociale indsatser for svage 
ledige, udsatte børn, hjemløse osv. så ved vi, at det koster mange penge. Vi ved også, at det er vanskeligt at 
give garantier for succes. Og endelig ved vi også, at det er vanskeligt at dokumentere effekterne af 
indsatsen. Der er derfor flere gode grunde (læs: incitamenter) til, at kommuner og andre offentlige aktører 
søger efter nye måder at finansiere og organisere disse vanskelige indsatser på. 

Ideen med sociale investeringsprogrammer er, at offentlige aktører søger at tiltrække privat kapital, der er 
villig til at løbe en risiko og investere i sociale indsatser, som i den sidste ende både kan give investoren et 
afkast og mindske de offentlige udgifter. Programmerne skrues typisk sammen som et partnerskab mellem 
tre parter, hvor en a) myndighed, fx en kommune, indgår en aftale med en b) leverandør, fx en 
socialøkonomisk virksomhed eller en frivillig organisation, om at nå et aftalt mål, og en c) investor, fx en 
fond, en pensionskasse eller en investeringsbank, der ønsker at investere i at nå det opstillede mål. I nogle 
tilfælde er der endda en fjerde part involveret til at lede projektet og evaluere effekten, fx et 
konsulentfirma. 

Modellen går ud på, at investoren påtager sig en risiko og stiller kapital til rådighed ’up front’ som det 
hedder, det vil sige fra start, mod til gengæld at få udbetalt et afkast af investeringen på fx 5 procent, når 
det lovede resultat af indsatsen er opnået. Myndigheden, derimod, skal først betale investoren, når den 
aftalte effekt er opnået. Forudsætningen for den rene sociale investeringsmodel er således, at der findes 
risikovillig kapital, og at resultaterne kan opgøres og kvantificeres. I den bedste af alle verdener vinder alle 
parter på modellen. Kommunen får tilført tiltrængt kapital og slipper for at påtage sig risikoen. 
Serviceleverandøren får tid og kapital stillet til rådighed til at finde de mest virkningsfulde indsatser, så det 
opstillede mål nås. Borgeren bliver hjulpet, så fremtidige offentlige udgifter spares. Og investoren får et 
afkast. 

I virkelighedens verden har det vist sig vanskeligere end som så. Et internationalt studie* publiceret i år, der 
registrerede mere end 100 ’social impact bond’ projekter i mere end 10 forskellige lande og analyserede ca. 
to tredjedele af dem nærmere, viste, at det gennemgående er vanskeligt at tiltrække risikovillig kapital, 
især fra institutionelle investorer, det vil sige pensionskasser og investeringsbanker. Det er vanskeligt at 
beregne risikoen, og dermed det mulige afkast, af fx en ny type beskæftigelsesindsatser, der skal bringe 
svage ledige i arbejde, eller af investeringer i udsatte børns uddannelse. Investorer vil gerne minimere 



deres risiko, og de vil gerne maksimere gennemsigtigheden af det, de investerer i. I det sociale arbejde får 
de sjældent nogen af delene.  

De internationale erfaringer svarer til de danske. I Danmark finder vi faktisk ikke sociale 
investeringsmodeller i ren form. Den sociale investeringsfond er således en fond, der er etableret af et 
flertal i Folketinget i 2018 som et led i satspuljeaftalen. Dens startkapital er således offentlig. Den sociale 
kapitalfond er etableret på en bevilling fra Trygfonden i 2011. Dens startkapital er således filantropisk. I et 
interview med netmediet Altinget har formanden for Den sociale kapitalfond i september 2019 udtalt, at 
man er på udkig efter kapital, der kan skalere fondens indsatser op. Med andre ord, det er vanskeligt at 
tiltrække kapital, der kan bringe fonden ud over småskala forsøgsprojekter. 

Der er også rejst principielle betænkeligheder ved modellen. For det første hviler sociale 
investeringsmodeller på en forudsætning om, at effekten af indsatser skal kunne beregnes. Det risikerer, at 
skævvride de offentlige indsatser sådan, at kun de grupper, det kan betale sig at investere i, bliver 
prioriteret. Hvad så med dem, det ikke kan betale sig at investere i, eller dem hvor indsatsen ikke kan gøres 
op i penge? For det andet indebærer indsatser, der er baseret på at opnå målbare resultater, altid en risiko 
for at serviceleverandøren skummer fløden og kun udvælger de borgere, det er nemmest at opnå 
resultater med. Hvis man opnår gode resultater, skyldes det så modellen eller det faktum, at man har haft 
den luksus kun at arbejde med dem, der er lettest at flytte? For det tredje må man sige, at der altså er 
temmelig mange parter, der skal have dækket deres omkostninger (og endda opnå et afkast) i en sådan 
partnerskabsmodel. Er det virkelig mere effektivt, eller er det en selvstændig grund til, at den private 
kapital holder sig væk? 

Der er mange spørgsmål til det nye dyr i den zoologiske have. Det er derfor, vi ikke helt ved, hvor vi skal 
placere den. Skal den over i rovdyrburet sammen med løver og tigre, eller skal den have lov at gå på 
savannen sammen med de fredelige giraffer og zebraer? Eller hører den nærmere hjemme i de høje træer, 
hvor der mest findes varm luft? 

* Giudice and Migliavacca (2019): Social Impact Bonds and Institutional Investors: An Empirical Analysis of a 
Complicated Relationship. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 48(1) 50-70. 


