
Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: 

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige 

TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne 

vækstlaget af sociale iværksættere og udvikle sociale virksomheder i Danmark. Med 

henholdsvis en kapitaltilførsel på 50 mio. kr. og 22 mio. kr. i projektstøtte er målet at 

skabe forretningsmæssigt bæredygtige virksomheder, der inkluderer udsatte 

grupper på arbejdsmarkedet. Danmarks første sociale venturefond – Den Sociale 

Kapitalfond – står i spidsen for indsatsen. 

Der er et stigende fokus på socialøkonomiske virksomheder i Danmark, og antallet af 

virksomheder er voksende. De er kendetegnet ved først og fremmest at have en social mission 

– primært med at inkludere marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet. Og der er god brug 

for den type virksomheder. Omkring 400.000 udsatte danskere i den arbejdsdygtige alder er i 

dag uden for arbejdsmarkedet på midlertidig eller permanent offentlig forsørgelse, og alene 

førtidspensionister udgør ca. 6 pct. af den arbejdsdygtige befolkning. 

Med bevillingerne fra VELUX FONDEN og TrygFonden til Den Sociale Kapitalfond har de to valgt 

at gå forrest i arbejdet med at kompetenceudvikle sociale iværksættere og styrke allerede 

eksisterende sociale virksomheders vækst og bæredygtighed.  

- Efter de første års arbejde i Den Sociale Kapitalfond kan vi se, at sociale investeringer nytter. 

Derfor har TrygFonden valgt at investere yderligere kapital og kompetencer i sociale 

virksomheder, så de kan vokse og klare sig bedre i markedet. Vi er utrolig glade for, at VELUX 

FONDEN nu har valgt at støtte op om udviklingen gennem midler til Social StartUp. Sammen 

kan vi hjælpe flere til at få skabt en økonomisk bæredygtig forretning, der samtidig inkluderer 

mennesker, som ellers vil stå uden for arbejdsmarkedet, siger Gurli Martinussen, direktør i 

TrygFonden og formand for bestyrelsen i Den Sociale Kapitalfond. 

Nyt værktøj kan hjælpe flere i gang 

Den Sociale Kapitalfond blev stiftet af TrygFonden i 2011. Med den nye kapitaltilførsel på 50 

mio. kr. over fem år fra TrygFonden vil Den Sociale Kapitalfond tredoble sin lånekapital. 

Samtidig betyder projektstøtten på 22 mio. kr. fra VELUX FONDEN, at Den Sociale Kapitalfond 

kan realisere Danmarks første iværksætterprogram for sociale iværksættere. Med Social 

StartUp kommer der for første gang i Danmark et målrettet program, som kan hjælpe lovende 

sociale iværksættere med at etablere en virksomhed. Programmet inkluderer både startkapital, 

kurser samt hjælp til organisering og udvikling fra professionelle forretningsfolk. 

- Vores forventning er, at Social StartUp bliver et unikt tilbud, som både udvikler kompetencer 

og tilfører viden, så virksomhederne kan komme solidt fra start. Det er med til at opkvalificere 

hele området for socialøkonomiske virksomheder og kan komme alle til gode, der har lyst til at 

starte sociale virksomheder op. Dermed fremmer vi udviklingen af et værktøj, som kan føre til 

flere gode eksempler på levedygtige socialøkonomiske virksomheder. Vi håber, at initiativet og 

de socialøkonomiske virksomheder på sigt kan skabe varig beskæftigelse for flere udsatte 

grupper, siger direktør i VELUX FONDEN, Ane Hendriksen. 

Den Sociale Kapitalfond forventer over de næste ca. tre år at kunne tilbyde omkring 20 sociale 

iværksætterteams at gennemgå det intensive program støttet af VELUX FONDEN.  



Bevillingen fra TrygFonden betyder, at Den Sociale Kapitalfond kan fortsætte med at yde lån 

på favorable vilkår til eksisterende sociale virksomheder. Lånene ledsages af kompetencestøtte 

fra Den Sociale Kapitalfond samt forretningsmæssig sparring fra kompetencepartnerne Accura, 

KPMG og Accenture, der bidrager med en omfattende pro bono indsats for Den Sociale 

Kapitalfond. Når lånene betales tilbage, geninvesteres kapitalen i andre sociale virksomheder.  

 

For yderligere information, kontakt: 

Lars Jannick Johansen, adm. dir. i Den Sociale Kapitalfond, tlf.: 29 61 68 92 eller e-

mail: ljj@socialkapitalfond.dk 

Karen Bøgedal, pressechef i TrygFonden, tlf.: 30 56 34 32 eller e-mail: kb@trygfonden.dk 

Eva Beckmann, kommunikationsrådgiver i VELUX FONDEN, tlf.: 20 84 20 85 eller e-mail: 

eb@veluxfondene.dk 
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CASE: Den Sociale Kapitalfond investerer i Gamle Mursten 

Gamle Mursten er den seneste virksomhed, som Den Sociale Kapitalfond har investeret i. 

Gamle Mursten er en af Danmarks førende virksomheder inden for genbrug af 

byggematerialer, og virksomheden maskinrenser gamle mursten på to fabrikker i henholdsvis 

Svendborg og Hedehusene. Når murstenene genbruges til nye byggeprojekter, spares miljøet 

for store mængder CO2. Samtidig er størstedelen af medarbejderne tidligere udsatte ledige, 

herunder psykisk sårbare mennesker, som hos Gamle Mursten bliver en del af et 

arbejdsfællesskab, udvikler kompetencer og udnytter deres ressourcer til gavn for 

virksomheden, kunderne og miljøet. 

For direktør Claus Juul Nielsen betyder investeringen fra Den Sociale Kapitalfond, at han kan 

styrke Gamle Murstens indsats for både miljømæssig og social bæredygtighed i samfundet:  

- Vi driver en forretning på markedsvilkår, og vores kunder køber vores produkter, fordi de er 

smukke og miljøvenlige. Men inklusion af medarbejdere fra det rummelige arbejdsmarked er 

efterhånden blevet en helt central del af vores identitet og kultur. Med Den Sociale Kapitalfond 

i ryggen får vi både økonomiske ressourcer og rådgivning, som forhåbentlig gør, at vi kan 

videreudvikle vores sociale indsats, hånd i hånd med at vi ruster forretningen til den store 

efterspørgsel på gamle mursten, siger han. 

I Den Sociale Kapitalfond er Gamle Mursten et godt eksempel på den type virksomheder, der 

passer til fondens investeringsfokus. 

- Gamle Mursten er en etableret virksomhed i feltet af små og mellemstore virksomheder med 

et stærkt koncept og en lovende forretning, der arbejder målrettet for at skabe nye muligheder 

til udsatte mennesker i samfundet. Med vores investering kan Gamle Mursten styrke deres 

sociale model, udvikle deres forretning og over tid skabe flere arbejdspladser for udsatte 

ledige, siger Lars Jannick Johansen. 

Claus Juul Nielsen, direktør i Gamle Mursten, tlf.: +45 23 60 04 08 eller e-mail: 

claus@gamlemursten.dk 

 

FAKTA 

Den Sociale Kapitalfond  

 Den Sociale Kapitalfond blev stiftet af TrygFonden med en donation på 25 mio. kr. i 

2011 og er Danmarks første sociale venturefond.  

 TrygFonden donerer yderligere 50 mio. kr. over de næste fem år.  

 Den Sociale Kapitalfond investerer kapital og kompetencer i sociale virksomheder for at 

styrke deres vækst og bæredygtighed. 

 Siden Den Sociale Kapitalfonds etablering er der investeret i foreløbig 

fem virksomheder.  

 Den Sociale Kapitalfond er ”social first”. Den investerer i form af lån eller egenkapital på 

lempelige vilkår samt prioriterer sociale resultater før rent økonomiske. 

 Investeringerne fra Den Sociale Kapitalfond skal tilbagebetales over tid, så kapitalen 

kan geninvesteres i nye sociale virksomheder.  
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 Den Sociale Kapitalfond er etableret i et samarbejde mellem direktør og initiativtager 

Lars Jannick Johansen og TrygFonden med professionel støtte fra advokatvirksomheden 

Accura og revisions- og rådgivningsvirksomheden KPMG. 

 Managementvirksomheden Accenture er sammen med Accura og KPMG 

kompetencepartnere for Den Sociale Kapitalfond og bidrager med en omfattende pro 

bono indsats til fondens arbejde. 

 Udover kompetencepartnerne bidrager Den Sociale Kapitalfonds managementteam og 

advisory board med førende eksperter fra ind- og udland med kompetencestøtte og 

forretningsmæssig sparring til porteføljevirksomhederne. 

 Den Sociale Kapitalfond stiller typisk også med en person i bestyrelsen i den 

virksomhed, der investeres i. 

 

Social StartUp Acceleratorprogram 

 Et intensivt udviklingsprogram, hvor lovende sociale iværksættere får tilført en 

omfattende kompetenceinvestering, udvikler deres forretningskoncept og lærer 

succesfulde metoder til forretningsudvikling ved at træne dem i praksis. 

 Det intensive programforløb varer fem måneder med en efterfølgende 

opfølgningsperiode på 12 måneder.  

 Social StartUp løber over fem deltagerrunder med start august 2014 og derefter hvert 

halve år frem til sommeren 2016. 

 Ca. 20 sociale iværksætterteams forventes at deltage i forløbet. De første rekrutteres i 

perioden april-juni 2014.  

 Social StartUp bygger bl.a. på de succesfulde erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram, 

som Den Sociale Kapitalfonds managementteam gennemfører for 

Beskæftigelsesministeriet – men er særligt udviklet til sociale iværksætterteams. 

 I hele perioden får hvert iværksætterteam fast tilknyttet en forretningsudvikler 1-2 

dage om ugen. 

 Derudover deltager de i fælles workshops og kurser om vigtige metoder til 

forretningsudvikling samt får hjælp til at teste forretningsideer af i praksis. 

 Undervejs kan deltagerne modtage 100.000 kr. i opstartskapital. 

 De får endvidere regelmæssige opfølgnings- og sparringsmøder i 12 måneder til støtte 

for deres videre udvikling. 

 Efterfølgende kan særligt relevante deltagervirksomheder være kandidater til yderligere 

donationer i regi af VELUX FONDEN eller til investeringer fra Den Sociale Kapitalfond. 

 

Om TrygFonden 

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er 

hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede 

investeringer og almennyttige uddelinger. Læs mere på trygfonden.dk.  

Om VELUX FONDEN 

VELUX FONDEN er en almennyttig fond stiftet af Villum Kann Rasmussen – grundlægger af 

bl.a. VELUX og andre firmaer i VKR Gruppen. I 2013 uddelte VELUX FONDEN 240 mio. kr. til 

almennyttige formål. Uddelinger til sociale formål i Danmark sker i samdonation med VILLUM 

FONDEN. Bevillingen til Den Sociale Kapitalfond er et led i VELUX FONDENs fokus på de social-

økonomiske virksomheder, som allerede omfatter virksomhederne ”Place de Bleu” og ”Send 

flere Krydderier”. 


