
dyber, at TDC har indgået partnerskaber med 
Kræftens Bekæmpelse, Børns Vilkår og Røde 
Kors om frivillighedsprojekter. 

Branding af virksomheden
Frivilligt arbejde udført af lønnede medarbej-
dere har eksisteret i England og USA i mange 
år, og tiltaget er begyndt at dukke op i flere 
danske virksomheder, fortæller erhvervsrådgi-
ver Tania Ellis, der rådgiver virksomheder om 
social business, herunder CSR. 
- Mange virksomheder gør disse ting strate-
gisk, så de både tilfører værdi til samfundet 
og virksomheden. Frivilligt arbejde brander 
virksomheden udadtil og er med til at gøre 
det nemmere at tiltrække og fastholde med-
arbejdere. Gennem det frivillige arbejde, kan 
medarbejderne også lære nye sociale kompe-
tencer, som arbejdspladsen kan få glæde af, 
siger Tania Ellis, men gør også opmærksom på 
de ulemper, der kan være ved ordningen.
- Nogle gange kan der være et usynligt pres 
for, at man skal deltage i frivilligt arbejde, 
og så er det jo ikke længere helt frivilligt. 
Det er også vigtigt, at virksomheden har 
et godt samarbejde med den velgørende 
organisation, så de kan få det fulde udbytte af 
medarbejderen. Så ender det ikke med, at en 
velkvalificeret medarbejder sidder og slikker 
frimærker, påpeger hun. 

har prøvet, men som hun kan blive kaldt ud til 
med få timers varsel.

motiverede medarBejdere
Mikkel Klausen er ansvarlig for TDC’s projekter 
inden for social ansvarlighed (CSR), og han 
vurderer, at det frivillige arbejde giver mere 
motiverede medarbejdere.
- Det er glædeligt, når medarbejderne kan 
bruge deres kompetencer i andre sammen-
hænge. Som virksomhed er vi jo en del af 
samfundet, og det viser vi gennem Tidsban-
ken. Vi får glade og positive medarbejdere, og 
når de yder en ekstra frivillig indsats, smitter 
det af på os, forklarer Mikkel Klausen og ud-

Drejebog om frivilligt arbejde
Virksomheden Skandia har høstet mange erfaringer 
med frivilligt arbejde og har udgivet en drejebog 
om socialt arbejde i arbejdstiden. Find den på 
ideer-for-livet.dk/materiale. 

 TDC har siden 2001 haft en ’tidsbank’, hvor 
hver medarbejder har otte timer om året 
til frivilligt arbejde. 

En af de cirka 120 medarbejdere, som udnyt-
ter muligheden, er klagekoordinator Maria 
Torré Borch på 46 år. 
- Jeg kan godt lide at arbejde i en virksom-
hed, der vil påtage sig en samfundsmæssig 
opgave. Det viser, at det ikke kun handler om 
bundlinjen, men også om nogle ansvarlige 
værdier. Her føler jeg, at jeg er en del af 
noget større gennem det frivillige arbejde, 
siger Maria Torré Borch, der har meldt sig 
til at pakke krisepakker hos Røde Kors ved 
katastrofer. Det er et arbejde, hun endnu ikke 

Arbejde med mening  
Den kritiske forbruger er ikke kun bevidst om hvilke varer, der ryger 

ned i indkøbskurven. På jobbet vil vi også gøre en forskel. Flere 

virksomheder tilbyder medarbejderne at deltage i frivilligt arbejde. 

Det gør medarbejdernes arbejde meningsfyldt og styrker virksom-

hedens brand    af maria vibe Lynge Callesen   foto: gitte sofie hansen  
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Frivillig hitliste
I England foretrækker medarbejdere med frivil-
ligt arbejde i arbejdstiden at arbejde med børn 
og unge, handicappede og med uddannelse og 
kurser. Kilde: Frivillighedsrådet. 

Gode råd
Det er vigtigt, at både virksomheden og den 
velgørende organisation har forventningsaf-
stemt om samarbejdet. Husk at afklare behov, 
sætte mål og at evaluere bagefter. 
Kilde: Frivillighedsrådet. 
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