
 

 

 ANALYSE 

  

Julegaver i danske 
virksomheder 2018 

Virksomhederne giver i gennemsnit julegaver for ca. 580 kr. 

85 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer belønner medarbejderne med en julegave for de-
res store indsats i 2018. Det er nogenlunde på niveau med 2014, hvor Dansk Erhverv 
senest undersøgte virksomhedernes julegaveadfærd. Virksomheder, der giver julegaver, 
giver i gennemsnit julegaver for en værdi af ca. 580 kr.i 
 
Ifølge SKAT må virksomheder maksimalt give gaver og mindre personalegoder for 1.100 
kr. i løbet af et år. Heraf må julegaver maksimalt have en værdi af 800 kr., uden at der 
skal betales skat af beløbet. Det holder langt de fleste virksomheder sig derfor indenfor, 
selvom der i undersøgelsen er 4 pct. af virksomhederne som angiver, at de giver gaver 
for mere end 1.000 kr. 
 
Det skyldes muligvis, at gavekort og valgfrie julegaver fra en julegaveshop har vundet 
frem i løbet af de seneste år. Her kan medarbejderne ofte vælge gaver til en værdi, der 
overstiger 800 kr. Virksomhedernes indkøbspris vil dog ofte være væsentligt lavere end 
den pris, som julegaverne ville have kostet i detailhandlen, og det kan derfor være for-
klaringen på, hvorfor nogle virksomheder angiver, at deres medarbejderjulegaver har en 
værdi, der overstiger 800 kr. 
   

Figur 1: Hvor mange penge får hver medarbejder firmajulegaver for i år? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, december 2018. 

Note: n = 356. 

 
Af: Jakob Kæstel Madsen, analysekonsulent. Udgivelsestidspunkt: december 2018. 
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Gavekortet er den nye købmandskurv 

Lige knap hver tredje virksomhed er hoppet med på én af de mest populære julegaveløs-
ninger blandt virksomheder lige nu; gavekortet.  
 
Det kan både være et klassisk gavekort til fx Magasin eller Matas, men i mange tilfælde 
dækker det også over, at medarbejderne frit kan vælge mellem fx 5-10 julegaver, som 
virksomhederne på forhånd har udvalgt via en gaveshop. Det er en løsning, som er enkel 
og nem for virksomhederne og samtidig kan medarbejderne frit vælge mellem køkken-
knive, boremaskiner, sengesæt, mv. Løsningen med et gavekort er steget ganske meget 
siden 2014, hvor kun 23 pct. af virksomhederne brugte denne løsning. Derimod er den 
klassiske købmandskurv gået tilbage fra 36 pct. til 29 pct. i 2018. 
 
Ting til boligen eller vingaver er også populære julegaver, som gives af henholdsvis 29 
pct. og 21 pct. af virksomhederne i år. Endelig giver 4 pct. af virksomhederne en økono-
misk bonus til virksomhedens ansatte, som typisk bliver udløst, hvis virksomheden når 
en række på forhånd fastsatte omsætnings- eller indtjeningsmål i løbet af året. 
   

Figur 2: Hvad forventer du, at virksomhedens gave til medarbejderne vil være i år? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, december 2014 og december 2018. 

Note: n (2018) = 301. n (2014) = 309. Det er kun virksomheder, som giver deres medarbejdere julegaver, som 

indgår i figuren. Figuren summerer ikke til 100 pct., da virksomhederne har kunne afgive flere svar. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 17. december 2018.  
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på 
jkm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6079. 
  
Henvendelser angående julegaver i danske virksomheder kan ske til arbejdsmiljøchef 
Anne-Marie Røge Krag på ark@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6178. 
 
 

i I beregningen af gennemsnittet er punktestimatet for den enkelte kategori sat til midtpunktet i det givne inter-

val. Har man eksempelvis valgt kategorien ’401-500 kr.’ omregnes der til et punktestimat på 450 kr. For kate-

gorien ’1.000 kr. eller derover’ er punktestimatet sat til 1.250 kr. 

NOTER 

                                                             


