
Socialøkonomiske 



Hvorfor socialøkonomiske partnerskaber

• Partnerskab mellem socialøkonomisk og traditionel virksomhed
• Merværdi for begge parter og samfund
• Miljøfordel - upcyclingspartnerskaber
• Social impact - arbejdspladser til udsatte grupper
• Økonomisk - mersalg / sociale indkøb (social ansvarlighed)
• PR – brandingmulighed
• Udvikling af markedet i en bæredygtig retning
• Udvikling af medarbejdere i begge virksomheder
• ……



People Like Us en socialøkonomisk 
bryggerivirksomhed i København, som drives af 
mennesker fra socialt marginaliserede 
grupper, hvoraf mange har en diagnose.

People Like Us
https://peoplelikeus.dk

• Partnerskaber er en helt integreret del af den måde, People Like 
Us driver virksomhed på. Uden partnerskabet med Mikkeller var 
virksomheden aldrig blevet etableret og i dag er det en fast 
bestanddel af virksomhedens måde at arbejde på.

• People Like Us har lavet en collaboration med Ingerfair, der er 
en konsulentvirksomhed der arbejder med ledelse af frivillighed. 
Sammen har de lavet Frivilligbajeren som en hjertelig hyldest til 
alle ildsjælene i det frivillige arbejde.

• People Like Us har også lavet en collaboration med kafferisteriet 
ØNSK, hvor de sammen har lavet en lagerøl med social 
ansvarlig kaffe fra Nicaragua.

• The Social Beer Shop på Istedgade i København er også et 
partnerskab eller joint venture mellem Mikkeller og People Like 
Us, hvor de 2 virksomheder er gået sammen om at have deres 
egen butik, hvor de kan sælge kvalitetsøl direkte til 
slutbrugerne.

Værdien af partnerskaber
Når People Like Us ønsker at indgå i et partnerskab med andre 
virksomheder, er det enten fordi, det giver mulighed for at lære 
noget nyt forretningsmæssigt, eller skaber en mulighed for at 
komme tættere på den anden virksomhed eller fordi det kan være 
med til at øge markedsføringen og PR-værdien.

https://peoplelikeus.dk/


VOKS  https://www.voks.nu

Socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder dekorative
planteløsninger til erhvervskunder, som ønsker et bæredygtigt
alternativ til afskårne blomster og planter. Samtidigt tilbyder
VOKS jobtræningsforløb for udsatte borgere i Albertslund
Kommune.

• Nøgleinteressenter er involveret i virksomhedsbestyrelsen:
KAB, Bo-Vest, AKB-Hedemarken
Albertslund Boligsociale Center
Albertslund Kommune
COOP

• Løbende involvering og opbakning fra nøgleinteressenter

https://www.voks.nu/


I Tråd Med Verden
https://itmv.dk

I Tråd Med Verden (ITMV) er en socialøkonomisk
virksomhed, som i partnerskab med KAB driver sy-og
designværksteder i udsatte boligområder. Virksomheden
arbejder med upcycling af kasserede tekstiler som
omdrejningspunkt for at skabe jobmuligheder, netværk
og livskvalitet for mennesker, som har mistet fodfæste
på arbejdsmarkedet.

• Upcyclingspartnerskaber med Elis, Ikea og Menu 
Space m.fl. - modtager kasserede tekstiler og
designer nye produkter, hvoraf nogen sælges tilbage
til virksomhederne. Reddet 960 kg tekstil og sparet
17.8 tons CO2 udledning i 2021.

• Jobcentre - praktikforløb
• KAB, billigere lokaler, køber produkter
• Uddannelse /skoler – foredrag, undervisning og

workshops

https://itmv.dk/


Hvad får man ud af et partnerskab?



NordVirkIT
https://nordvirkit.dk

https://nordvirkit.dk/


En gruppe store multinationale virksomheder har lovet 
at købe ind for 1 milliard pund hos socialøkonomiske 
virksomheder.

• Startet i 2016
• På 7 år er der købt ind for 355 millioner pund
• I 2021 alene er der købt ind for 91 millioner pund
• Der er skabt 2.700 jobs som følge af kampagnen
• 1030 socialøkonomiske virksomheder har fået 

adgang de multinationale virksomheders 
værdikæde



www.socialeentreprenorer.dk - Per Bach

• Forretningsmodel 
• Bruger overskud fra salg af kontorartikler og dokumentstyring til at investere i 

programmer, der skaber social impact, rundt om i verden. (Kim Alter -
Servicesubsidiering)

• Aktiviteter 
• 'StartHer' - indsatsen støtter kvinder og piger i udviklingslandene gennem 

iværksætteri, uddannelse og sundhed. 
• - Micro-Tyco - WH uddanner og løfter de unge menneskers ambitioner i 

Storbritannien ved at tilbyde gratis iværksætteruddannelse og arrangementer. 
• - B2B partnerskaber med Johnson & Johnson, Zürich, Delloitte, Amey og Serco
• Impact
• - Micro-Tyco i 25 lande med over 45.000 deltagere 
• - Gratis iværksætteruddannelse i 5 lande og mikrofinansiering i over 40 

udviklingslande. 
• - 300.000 menneskeliv positivt forandre 
• - 7 millioner pund investeret 
• - Arbejder med og skaber impact ift halvdelen af de 17 verdensmål

WildHearts
www.wildheartsgroup.com



Gloucester Services

- Et banebrydende partnerskab mellem 
lokalsamfund og en motorvejsservice 
operatør.

- Den første motorvejsservice (rasteplads) i 
England, som giver en procentdel af sin 
omsætning (3%) for at skabe lokale job og 
støtte lokale sociale initiativer. 

- Donationer gennem Gloucestershire
Gateway Trust.

- Fra 2017-2037 - 400.000 pund om året.
- Samarbejde med 130 lokale producenter, 

der sælger deres produkter i Gloucester
Service´s Farmershop.

- Oprettet 400 lokale job
- Bæredygtige løsninger, materialer

www.socialeentreprenorer.dk - Per Bach



https://www.rummeliggenstart.dk

https://husetforsocialokonomi.dk

https://socialeentreprenorer.dk

https://www.rummeliggenstart.dk/
https://husetforsocialokonomi.dk/
https://socialeentreprenorer.dk/

