
Side 1

Når knowhow og netværk 
skaber værdi

Jyske Bank får styrket omdømme ud af partnerskabet med fødevareBanken, mens den  
socialøkonomiske virksomhed (SØV) får frigjort ressourcer til kerneindsatsen.
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Side 2

”Du bør ikke stræbe efter at blive en succes, men efter at skabe værdi,” sagde 
Albert Einstein engang. Warren Buffet formulerede sig i samme boldgade: ”Prisen 
er det, man betaler, men værdien er det, man opnår.” Begge forstod, at værdi er 
noget andet og mere end penge, og at det kan ”betale sig” at tænke over, hvorfor 
vi gør, som vi gør: At vi skal løfte ambitionerne – og hinanden.

Det gør en række danske virksomheder i stigende grad, fordi det traditionelle skel 
mellem det private, det offentlige og civilsamfundet er under opblødning. Velfær-
den er under pres i kølvandet på finanskrisen, miljøudfordringerne sætter grænser 
for vækst, og en befolkning med højere og højere gennemsnitsalder skaber fla-
skehalse i fødekæden: Hvor skal de mange nye hænder og ikke mindst innovation 
komme fra?

”Ud af de helt konkrete udfordringer kommer utraditionelle løsninger, og part-
nerskaber på tværs af det offentlige, det private og civilsamfundet er et af de 
løsningsforslag, der skaber win-win-win,” siger Lene Hjorth, afdelingsdirektør for 
koncern-CSR hos Jyske Bank. Hun er dermed også CSR-ansvarlig hos BRFkredit, der 
for nylig blev opkøbt af Jyske Bank.

Lene Hjorth har igennem 12 år indgået partnerskaber mellem BRFkredit og en ræk-
ke socialøkonomiske virksomheder, eksempelvis ved at entrere med Sandtoften, 
der gør rent i BRFkredits hovedkvarter i Lyngby.

”Det er en helt konkret ydelse fra Sandtoften, vi har købt, og det har gjort medar-
bejderne stolte af at arbejde i en virksomhed, der har skabt plads til grupper uden 
for det normale arbejdsmarked,” fortsætter hun.

Og der findes masser af gode eksempler på den slags partnerskaber: Ordinære 
virksomheder køber fx kantinemad, telemarketing eller IT-assistance af en social-
økonomisk virksomhed. Men partnerskaber kan være meget andet end en direkte 
udveksling af varer. 

Case_FødevareBanken.indd   2 07-01-2016   16:04:10



Side 3

Immaterielle værdier

Partnerskaber baseret på immaterielle værdier kan også være en stor gevinst for 
såvel den ordinære som den socialøkonomiske virksomhed. 

Ofte har de ordinære virksomheder mange kompetencer i huset, som de mindre 
socialøkonomiske virksomheder mangler, og derfor kunne have stor glæde af. Det 
kunne fx være hjælp til HR-opgaver og administration, økonomi og revision, grafik, 
webudvikling og kommunikation eller konsulenthjælp ift. sparring og forretnings-
udvikling – ydelser som de socialøkonomiske virksomhed ellers skulle købe i dyre 
domme andre steder. 

”Penge sparet på normale driftsudgifter er med til at styrke en socialøkonomisk 
virksomhed. Køb af en kerneydelse i en socialøkonomisk virksomhed eller i vores 
samarbejde med Jyske Bank/BRFkredit hjælp til at rekruttere medarbejdere og 
juridisk assistance er meget vigtig for os, ” siger Karen Inger Thorsen, direktør i 
fødevareBanken.

Partnerskabet mellem Jyske Bank/BRFkredit og fødevareBanken er et eksempel 
på, hvordan udveksling af sådanne immaterielle ydelser er til stor gavn for begge 
parter. Her er den væsentligste del af samarbejdet netop udveksling af knowhow 
og netværk.

De to virksomheder har samarbejdet siden 2012, hvor BRFkredit har fungeret som 
mentor for fødevareBanken og assisteret med jura, HR, kommunikation og besty-
relsesarbejde. 

Case_FødevareBanken.indd   3 07-01-2016   16:04:10



Side 4

Deling af netværk

I starten af samarbejdet bidrog BRFkredit især med HR-assistance. Da fødevare-
Banken skulle ansætte tre nye medarbejdere, hjalp BRFkredit med stillingsopslag, 
gennemlæsning og screening af ansøgninger, ansættelsessamtaler etc. Derudover 
fik fødevareBanken coaching til at udvikle deres forretning, definere værdierne og 
lave fondsansøgninger.

Siden er det især fælles events og deling af netværk, der har været omdrejnings-
punktet for partnerskabet. F.eks. har Jyske Bank/BRFkredit og fødevareBanken 
været sammen på Århus Festuge og til flere folkemøder på Bornholm. Under Århus 
Festuge etablerede de bl.a. en fælles middag, hvor 65 af byens spidser blev invite-
ret på en 4-retters menu baseret på fødevareBankens overskudsmad. 

Mens maden var doneret af fødevareBanken blev resten af arrangementet finan-
sieret af Jyske Bank/BRFkredit, og dermed blev begge parter profileret på bedste 
vis. Partnerskabet mellem BRFkredit og fødevareBanken vandt i 2014 prisen som 
”Årets partnerskab”.

Parterne ’låner’ hinandens værdier

Den gode profilering af de to virksomheder er blot ét eksempel på, hvordan part-
nerskaber mellem ordinære og socialøkonomiske virksomheder kan skabe værdi. 
Som finansielle virksomheder er Jyske Bank/BRFkredit kendt i offentligheden som 
hardcore forretninger og ikke kendt for deres aktive sociale indsats. Her kan føde-
vareBanken give virksomhederne ”mere at byde på”, så de ikke bare fremstår som 
pengeinstitutter, men også viser et socialt engagement. 

”Ved at gøre de her ting, så ’låner’ vi nogle værdier. Det er som at læne sig ind i et 
univers, hvor vi ikke normalt optræder, og så få tilført værdierne fra det univers. 
Lige såvel som fødevareBanken ’låner’ værdier fra vores univers under deres etab-
lering og fortsatte eksistens og udvikling,” uddyber Lene Hjorth.

Ordinære og socialøkonomiske virksomheder kan således løfte sig selv, både 
værdimæssigt og som brand på den lange bane ved at indgå i partnerskaber. Mens 
Jyske Bank/BRFkredit får et mere humant image, så kan fødevareBanken bruge 
samarbejdet til at signalere professionalisme, styr på finanserne og seriøsitet. 
Partnerskabet kan således give begge parter øget legitimitet og fungere som en 
”gate-opener” for nye netværk og forretningsmuligheder. Og ikke mindst, så styr-
ker det begges omdømme.
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Side 5

Bedre kommunikation

De to virksomheder får samtidig udvidet deres kommunikationsplatform, når de 
er flere til at fortælle de gode historier og udbrede kendskabet til hinanden. Og når 
Jyske Bank/BRFkredit fortæller om deres engagement i fødevareBanken, skaber 
det goodwill og respekt blandt kunder, samarbejdspartnere – og naturligvis in-
ternt blandt medarbejderne. 

Dermed fungerer den slags partnerskaber også som employer branding i et sam-
fund, hvor kampen om de bedste hjerner skærpes.

”Vi giver jo Jyske Bank en blødere vinkel kan man sige – en god historie. Og det er 
det vi kan – vi kan fylde dem med gode historier,” mener Karen Inger Thorsen. 
FødevareBankens mål om at bekæmpe madspild og mindske madfattigdom er så 
indlysende samfundsnyttige handlinger, at virksomheden har en meget høj grad af 
almen appel.

”Der er ingen normale mennesker, der kan undre sig over samarbejdet og sige ’jeg 
synes ikke, vi skal samarbejde med fødevareBanken’. Det findes ikke. Og det er 
fantastisk at finde sådan en partner, der er ’likeable’ for alle mennesker,” vurderer 
Lene Hjorth og fortsætter: ”Her har vi at gøre med noget, der giver god mening og 
fornuft for alle – mad, der bruges og ikke bliver smidt ud. Jyske Bank vil gerne være 
god, vise respekt over for ressourceforbruget, og være i øjenhøjde med kunderne, 
og det er vi med det her projekt.”

Partnerskabet er dermed også med til at skabe stolthed blandt Jyske Bank/BRFkre-
dits medarbejderne og styrke medarbejderengagement. ”Mange medarbejdere fra 
Jyske Bank/BRFkredit har været involveret i fødevareBanken, og stort set alle ville 
sige ja uden tøven, hvis de blev bedt om at tilbringe nogle dage hos partneren,” 
mener Lene Hjorth.
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Side 6

Den gode matchmaking 

Gode partnerskaber kræver imidlertid gode match. De to parter skal have noget at 
være fælles om, hvis samarbejdet skal give mening. 

Her er der flere fællestræk mellem de to virksomheder. Begge er ”banker” med et 
grønt logo – og hvor fødevareBanken pr. definition er grønne med deres cirkulering 
af overskudsmad, så vil Jyske Bank gerne være endnu mere grøn. 

Derudover opererer fødevareBanken også i almene boligområder, mens BRFkredit 
yder lån til alment byggeri og derfor er i tæt dialog med boligorganisationer. Hvor 
fødevareBanken leverer overskudsmad til udsatte borgere, så har BRFkredit en 
lang tradition for at drive lokale projekter for og med samme målgruppe.  

Endelig har begge virksomheder fokus på at reducere madspild. I 2014 uddelte 
fødevarebanken 600 ton frisk overskudsmad, hvilket svarer til lidt over 1 million 
måltider, mens man hos Jyske Bank har sparet mange penge og ressourcer ved at 
sætte fokus på madspild internt og bl.a. droppet bakker i egne kantiner.

”Når virksomheder skal finde egnede partnere, er det en god idé at kigge efter 
den slags  fællestræk, og gå efter partnere der f.eks. har samme værdier, samme 
kundegruppe, en tilsvarende social profil eller som er en del af det samme lokal-
samfund,” mener både Lene Hjorth og Karen Inger Thorsen. 

Og heldigvis er der efterhånden mange forskellige socialøkonomiske virksomhe-
der med et meget bredt udbud af produkter og tjenester, og det burde derfor være 
muligt for alle ordinære virksomheder at finde en passende partner. 
”Der er en partner til alle”, fortæller Lene Hjorth.
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Side 7

Partnerskabet i fremtiden 

Jyske Bank/BRFkredit og fødevareBanken har nu lavet en plan for, hvordan partner-
skabet skal udvikle sig i løbet af de næste tre år. 

I den forbindelse vil der bl.a. blive skruet op for den fælles eksterne kommunikati-
on, hvor særligt Jyske Bank har en meget udbygget kommunikationsplatform med 
egen TV-kanal, som kan bruges til at udbrede de fælles gode historier. 

Deling af netværk og knowhow vil fortsætte med fornyet styrke og Jyske Bank/
BRFkredit’s medarbejdere kan i visse tilfælde levere rådgivningstimer og konsu-
lentbistand, ligesom der er større fælles events i støbeskeen.
 
I de kommende år vil stadig flere af Jyske Bank/BRFkredits medarbejdere blive 
involveret i partnerskabet via medarbejdermobilisering, indsamlinger og støt-
tearrangementer, og mulighederne for gennem kundenetværk at samle ind til 
for eksempel en kølebil til fødevareBanken (til en værdi af en halv million kroner) 
undersøges nærmere.  

fødevareBanken har til gengæld en vision om at blive både landsdækkende og øko-
nomisk bæredygtig. Det skal alle fødevareBankens partnere bidrage til. Netop den 
økonomiske bæredygtighed er en stor udfordring for fødevareBanken. 

Virksomheden har i 2013-2017 fået 23 millioner kroner af Velux Fonden og har 
gennem tiden fået flere donationer fra puljer og fonde. Derudover betaler modta-
gerorganisationerne et transportgebyr på 10.000 kr. om året og privatpersoner 
har mulighed for at tegne et støttemedlemskab på 200 kr. 

Men det er ikke nok. Hvis fødevareBanken skal blive økonomisk bæredygtig, kræ-
ver det, at de kan klare sig uden fondsmidler, og her bliver udviklingen af partner-
skaber en afgørende faktor for overlevelse. 
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Side 8

Fundraising bliver sværere

På spørgsmålet om, hvad der er fødevareBankens største udfordring, lyder det 
således fra Karen Inger Thorsen: ”Penge er et kedeligt ord at sige, men vi skal være 
økonomisk bæredygtige. Hvis ikke vi finder en god måde at tjene nogle penge på, 
så er vi her ikke om 2 år. Vi skal derfor finde nogle rigtig gode partnere,” erkender 
hun. ”Vi har en fundraising-strategi, som netop går på at fundraise fra fonde og 
forøge mængden af medlemskaber, men det tror jeg simpelthen ikke på holder – 
med den virksomhed vi er blevet. Du kan ikke få så mange fonde til at donere mid-
ler til drift. Så der skal være noget, der genererer den solide økonomi, og det kunne 
f.eks. ske via vores partnerskaber,” uddyber Karen Inger Thorsen. 

Den økonomiske bæredygtighed er en udfordring, som fødevareBanken deler med 
mange andre socialøkonomiske virksomheder. Ofte er disse virksomheder grund-
lagt og båret frem af ildsjæle, men engagementet er ingen garant for virksomhe-
dens overlevelse. 

Et råd fra Karen Inger Thorsen til andre socialøkonomiske virksomheder og entre-
prenører lyder derfor: ”Man skal huske at tjene penge – ellers så er det lige meget. 
Hvis jeg ikke kan finde en måde at tjene penge på – så lukker vi,” slutter direktøren 
for fødevareBanken. 

Partnerskabet mellem Jyske Bank/BRFkredit og fødevareBanken er netop et ek-
sempel på, hvordan deling af knowhow, ressourcer, kompetencer og netværk kan 
være lige så væsentlige som materielle ydelser og på, hvordan det rigtige samar-
bejde skaber stor værdi for begge parter. 
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Side 9

FødevareBanken:

Fødevarebanken gør madspild til måltid. Siden 2009 har fødevareBanken 
modtaget overskudsmad fra fødevareproducenter, landbrug, supermarkeder 
og grossister og fordelt det blandt organisationer, der arbejder for og med 
samfundets socialt udsatte - heriblandt børn, kriseramte kvinder og mænd, 
hjemløse, stofmisbrugere og psykisk syge. 

FødevareBankens mission er både at minimere madspild og samtidig 
bekæmpe madfattigdom. Dermed adresserer virksomheden to væsentlige 
samfundsproblemer. På den ene side smides der hver dag store mængder 
spiselig mad ud f.eks. fordi det nærmer sig sidste salgsdato eller er blevet 
fejlemballeret. På den anden side oplever en stor gruppe socialt udsatte 
borgere dårlig ernæring og til tider sult.

FødevareBanken har afdelinger i København og Århus, og tæller i dag ca.13 
ansatte og 160 frivillige, der bl.a. hjælper med at hente varer og distribuerer 
dem til modtagerorganisationer som f.eks. Kofoeds skole, Kirkens korshær, 
mændenes hjem og Danner krisecenter. 

Jyske Bank og BRFkredit

Jyske Bank blev grundlagt i 1967 og er i dag Danmarks tredjestørste penge-
institut. Banken har hovedkontor i Silkeborg, men har 101 afdelinger rundt 
om i Danmark samt 5 i udlandet. Banken beskæftiger over 4.000 fuldtids-
ansatte og har over 200.000 aktionærer (marts 2015). I 2014 fusionerede 
Jyske Bank med BRFkredit for at kunne skabe en markant, innovativ og stærk 
bank- og realkreditkoncern, der kan tilbyde alle finansielle produkter.

BRFkredit er et dansk realkreditinstitut, der siden 1797 har leveret finan-
sielle løsninger inden for realkredit. BRFkredit tilbyder finansiering af fast 
ejendom til private kunder, erhvervskunder og kunder inden for det almene 
byggeri. BRFkredit har en lang tradition for at arbejde med samfundsansvar 
og allerede i 1970’erne blev telefonerne hos realkreditinstituttet besvaret 
af blinde og svagsynede. I dag er BRFkredit tovholder på en række projekter, 
der hjælper udsatte grupper og skaber større trivsel i almene boligområder. 
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Side 10

Socialøkonomiske virksomheder

Socialøkonomiske virksomheder (SØV) fungerer på almindelige markeds- 
vilkår, men virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter. 

Formålet med driften har et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæs-
sigt eller kulturelt sigte, og SØV fremmer desuden et aktivt medborgerskab i 
lokalområdet.

SØV sælger altså varer og tjenester samtidig med, at de skaber en positiv 
social forandring for samfundet i form af fx et mere rummeligt arbejdsmar-
ked eller et grønnere miljø. 

De er ofte begyndt med støtte fra det offentlige og/ eller fonde, men skal 
være i stand til at finansiere sig selv efter en startfase for at kunne kalde sig 
for en socialøkonomisk virksomhed.

Du kan læse mere om socialøkonomiske virksomheder på:  
www.socialvirksomhed.dk
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