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Langt de fleste medarbejdere vil gerne bruge en del af arbejdstiden på at arbejde for frivillige organisationer. 
Og nogle arbejdspladser giver faktisk de ansatte muligheden for det. 
 
Én dag hver tredje måned skifter projektkoordinator Imber thor Straten arbejdsdagen ud med at sælge 
genbrugstøj for Red Barnet. Betalt og tilskyndet af hendes arbejdsgiver, pensionsselskabet Skandia.  
 
»Det er en fin frynsegode, fordi det ellers kan være svært at få tid til frivilligt arbejde «, forklarer Imber thor 
Straten.  
 
Skandia er en af de første virksomheder herhjemme, der betaler for, at deres medarbejdere udøver frivilligt 
socialt arbejde – et tilbud, som 40 procent af virksomhedens cirka 200 ansatte benytter sig af.  
 
Og potentialet for andre virksomheder er tilsyneladende stort: Otte ud af ti danskere vil gerne arbejde frivilligt 
, hvis det kan ske i arbejdstiden, viser en undersøgelse, som internetfirmaet Zapera har foretaget blandt 
1.239 arbejdstagere.  
 
»Det er relativt nyt. Jeg er sikker på, vi kommer til at se mere af det«, siger Tania Ellis, forfatter og 
foredragsholder med speciale i virksomheders sociale ansvar.  
 
Hun peger på, at virksomhederne på den måde kan signalere overskud og styrke i deres brand, ligesom det 
er en mulighed for at tiltrække og fastholde medarbejderne.  
 
»Det afspejler en større tendens, hvor vi har nået et loft i materiel velstand og ikke kan købe os til mere lykke 
med flere samtalekøkkener og fladskærme, men i stedet vil gøre noget godt for nogle andre«, siger Tania 
Ellis og henviser til, at flere og flere danskere bruger tid på frivilligt arbejde .  
 
Imber thor Straten er glad for muligheden:  
 
»Vi er stolte af at arbejde et sted, der giver os den mulighed. Det betyder, at vi bliver mere tilfredse med 
vores arbejde «, siger hun. Og tallene fra Zapera-undersøgelsen giver hende ret:  
 
Og næsten hver tredje dansker ville blive stolt af arbejdspladsen, og knap hver anden ville føle, det gav en 
afveksling i jobbet.  
 
Styrker fællesskabet  
 
Imber thor Straten fortæller, at det også er med til at styrke det sociale fællesskab blandt medarbejderne, 
fordi de gennem det frivillige arbejde møder ansatte fra andre afdelinger end deres egen.  
 
Men tilbuddet kan også have en slagside, hvis medarbejderne føler sig forpligtet til at lave frivilligt arbejde . 
Og det er absolut ikke intentionen, fortæller Charsten Christensen, koncerndirektør i Skandia:  
 
»Vi presser ikke på. Det er et tilbud, man kan tage som en positiv mulighed«, siger han. Og så er der den 
regel, at tiden ikke må bruges på politisk eller religiøst arbejde .  
 
»Det er ikke den form for socialt engagement, vi vil bidrage til. Der er i forvejen for megen debat om det i 
medierne, og det er ikke der, vi mener, vi kan gøre en forskel«, siger Charsten Christensen.  
 
Skandia præsenterer i dag en drejebog, som skal inspirere andre virksomheder til at gøre det samme.  
 
Og hos Red Barnet tager man imod arbejdskraften med kyshånd:  
 
»For os er det vigtigt, at de donerer tid, fordi vi dermed har arbejdsopgaver, som vi kan spare penge på. Det 
er kompetente mennesker, der lægger deres arbejdskraft hos os«, siger Mette Christensen.  
 
Mette Christensen er den i Red Barnet, der har ansvaret for samarbejdet med Skandia.  
 



Et samarbejde, der f.eks. betyder, at en af deres genbrugsbutikker på Østerbro hver tirsdag blandt andet 
betjenes af medarbejdere fra Skandia. Og en gang hver tredje måned er det Imber thor Straten, der møder 
op.  
 
»På den måde kan vi bidrage til organisationerne i stedet for bare at sende penge. Jeg tror på, at det nytter 
noget, og det giver mig lyst til at bruge mere tid på frivilligt arbejde «, fortæller Imber thor Straten.  
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