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Samarbejd med  
en virksomhed 

Samarbejde mellem lokalforeninger og virksomheder er til gavn for 
begge parter. Økonomisk i forhold til medlems- og lederrekruttering og i 
forhold til forankring i lokalsamfundet. Her får I et bud på, hvad I kan få 

ud af at samarbejde med en lokal virksomhed.  

Inspiration til etablering af samarbejde med lokal virksomhed 
Tidsforbrug: Varierende 

Vejledning 

Umiddelbart kan det virke som et stort arbejde at etablere et samarbejde mellem lokalforening og virksomhed, 
men potentialet er stort, så kast jer ud i det. Tidsforbruget for dette redskab afhænger meget af, hvor bredt I 
etablerer samarbejdet, og hvor let I finder en egnet virksomhed.  

Hvad får I ud af at bruge redskabet? 

Når I bruger redskabet vil I få: 

• Viden om, hvad I selv og en virksomhed kan få ud af et samarbejde 

• Overblik over indsatser og udbytte af et samarbejde 

I kan med fordel også gennemlæse redskabet ’Sådan kommer et partnerskab i stand’. Redskabet kan være 
brugbart for jer, fordi det viser en konkret fremgangsmåde, I kan bruge til at etablere et formelt samarbejde 
med nogen. Det gælder også hvis I ikke skulle ønske at indgå et egentligt partnerskab. Hvis I er mere 
interesserede i at kortlægge samarbejdsmuligheder, kan I bruge det her redskab: ”Inspiration til 
samarbejdsmuligheder”. 

Hvad kan I og en virksomhed få ud af et samarbejde?  

1. Start med at drøfte, hvorvidt jeres forening har interesse i og ressourcer til at etablere et samarbejde 
med en virksomhed. Det kan være svært på forhånd at forestille sig, hvad resultatet bliver. 

2. Hvis I vil lave et samarbejde, så kan I diskutere, hvad I og virksomheden kan få ud af det. Udfyld 
skemaet om indsats/udbytte i bilag 1. Herunder er der nogle ideer, som kan give jer inspiration: 

Forslag til hvad I kan få ud af samarbejdet: 

• Tilgang af nye lederressourcer og nye medlemmer.  

• Økonomisk støtte. 

• Mulighed for synlighed i nye rammer – f.eks. med infostand i kantinen. 

• Faglig sparring om ledelse og udvikling. I ved, hvordan man motiverer frivillige. Måske kan 
virksomheden blive inspireret af jeres praksis. Måske I kan blive inspireret af deres. 

Forslag til hvad virksomheden kan få ud af samarbejdet: 

• Aktiviteter til virksomhedens sommerfest. 

• Eventuel teambuilding for virksomhedens medarbejdere. 

• Et voksenfællesskab for nye og gamle medarbejdere. 

• Alternative mødefaciliteter hvis virksomheden har brug for andre møderammer. 

http://foreningsredskaber.dk/wp-content/uploads/partnerskaber_samarbejdspartnere.pdf
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• Platform for udbredelse af virksomhedens sociale ansvar (Corporate Social Responsibility). 
Virksomheder vil i stigende grad gerne gøre noget godt for lokalsamfundet, og det kan de gøre 
sammen med jeres lokalforening. 

Det afgørende er, at begge parter kan se, at der er fordele ved samarbejdet. Som lokalforening må I tage 
udgangspunkt i det, som I kan. Det kan give idéer til, hvad virksomheden kan få ud af samarbejdet.  

Ovenstående er kun bud på, hvad I kan tilbyde og få ud af samarbejdet. Med til processen hører at undersøge, 
hvad virksomheden har af ønsker og behov. Redskabet ’Sådan kommer et partnerskab i stand’ vil her kunne 
hjælpe jer videre i processen.  

Materiale 

• Indsats/udbytte skema (pdf)  

http://foreningsredskaber.dk/wp-content/uploads/partnerskaber_virksomheder_bilag1.pdf

