
 
Analysesektionen 

19. december 2007 
Det siger FOAs medlemmer om julegaver fra arbejdsgiveren 
Dette papir indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse om julegaver, som FOA 
har gennemført via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 10. til 16. december 
2007. 2.181 af medlemmerne i panelet har deltaget, hvilket giver en svarprocent på 73. 
 
Undersøgelsens resultater sammenholdes med en tidligere undersøgelse fra A4 og en tidligere 
FOA-undersøgelse, som indeholdt spørgsmål om julegaver. 
 
Hovedkonklusionerne er: 
 

• 27 procent af FOAs medlemmer siger, at de plejer at få en julegave af deres 
arbejdsgiver. For halvandet år siden sagde 21 procent, at de får en julegave. 

• De fleste af de FOA-medlemmer, der får en julegave af arbejdsgiveren, skønner, at 
julegaven enten koster mellem 0 og 100 kr. eller mellem 100 og 300 kr.  

• Sammenligner man med en undersøgelse fra LO’s ugebrev A4, kan man se, at FOAs 
medlemmer i mindre grad får julegaver end de offentligt ansatte som helhed, og at 
julegaverne til FOA-medlemmerne er lidt billigere. Sammenligningen viser også, at de 
privatansatte i langt højere grad får julegave fra arbejdsgiveren, og de er meget 
dyrere. 

 
2 ud af 3 medlemmer får ikke julegave fra deres arbejdsgiver 
27 procent af medlemmerne i undersøgelsen siger, at de plejer at få en julegave af deres 
arbejdsgiver - 69 procent svarer, at de ikke plejer at få en julegave af arbejdsgiveren, se figur 
1 nedenfor. 
 
Særligt blandt de sygehusansatte er andelen, der svarer ”ja” meget lav. Her er det blot 1 ud af 
10, der siger, at de plejer at modtage en julegave fra deres arbejdsgiver. Flest af FOAs 
medlemmer modtager julegaver fra deres arbejdsgiver blandt ansatte på daginstitutioner. Her 
er det 41 procent, der får en gave af deres arbejdsgiver. 
 
Figur 1. Plejer du at få en julegave af din arbejdsgiver? 
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Antal respondenter: 2.048 (alle der har svaret ja til at der i arbejde). 
 
De fleste skønner, at julegaven fra arbejdsgiveren enten koster mellem 0 og 100 kr. 
eller mellem 100 og 300 kr.  
43 procent af de FOA-medlemmer, som plejer at få julegave fra arbejdsgiveren, skønner, at 
den seneste julegave koster under 100 kr. - 46 procent skønner mellem 100 og 300 kr., se 
tabel 1 nedenfor.  
 
Tabel 1. Hvad skønner du, at den seneste julegave fra din arbejdsgiver koster? 
(fordelt på faggruppe). 

 
Hjemme 
-pleje 

Pleje- 
hjem 

Daginsti- 
tution 

Dag- 
pleje 

Sygehus 
(somatisk) 

Andre arbejds-
områder Total 

Under 100 kr. 52 % 54 % 35 % 43 % 25 % 30 % 43 % 

100-299 kr. 45 % 38 % 57 % 50 % 45 % 49 % 46 % 

300-499 kr. 1 % 3 % 7 % 5 % 10 % 17 % 7 % 

Mere end 500 kr. 0 % 1 % 0 % 0 % 5 % 3 % 1 % 

Ved ikke 2 % 5 % 1 % 2 % 15 % 1 % 3 % 

Total 91 179 69 42 20 156 557 
Svar: 557 (Dem som har sagt at de plejer at få en julegave). 
 
 
I foråret 2006 sagde 21 procent, at de fik julegave 
I foråret 2006 blev FOAs medlemmer i medlemspulsen spurgt: ”Hvilke frynsegoder stiller din 
arbejdsplads til rådighed for dig som ansat?”. 21 procent svarede dengang, at de modtog 
julegave eller julegratiale.  
 
Det tyder på, at der er sket en lille stigning i antallet af FOA-medlemmer, som siger, at de 
modtager julegave fra arbejdsgiveren – fra 21 procent i foråret 2006 til 27 procent i december 
2007. Der skal tages et vist forbehold, da spørgsmålsformuleringerne i 2006 og 2007 er 
forskellige og tidspunktet på året er forskellig. 
 
Tabel 2. Hvilke frynsegoder stiller din arbejdsplads til rådighed for dig som ansat? 
(FOA 2006) 
 Procent 
Julegave eller julegratiale  21 % 
”Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen”, april 2006, FOA (1822 respondenter) 

 
Sammenligning med resultaterne fra A4’s undersøgelse 
En undersøgelse fra LO’s ugebrev A4 fra tidligere på måneden viste, at hver tredje, der er 
ansat i den offentlige sektor (35 procent) får en julegave fra arbejdsgiveren. Se tabel 3. 
 
Samme undersøgelse viste, at 9 ud af 10 (87 procent), der er ansat i private firmaer får en 
julegave af arbejdsgiveren.  
 
Som nævnt siger 27 procent af FOAs medlemmer, at de plejer at få en julegave af 
arbejdsgiveren. FOAs medlemmer ligger altså langt fra de privatansatte, men også under de 
offentligt ansatte som helhed, når man ser på julegaver fra arbejdsgiveren. 
 
Tabel 3. Plejer du at få en julegave af din arbejdsgiver? (A4 undersøgelse og FOAs 
undersøgelse) 
 Ja nej ved ikke 
A4: Offentligt ansat 35 % 58 % 7 % 
A4: Privat ansat 87 % 10 % 3 % 
FOA-medlemmer 27% 69 % 4 % 
Kilde: A4’s undersøgelse fra 10. december 2007 (se www.ugebreveta4.dk) og FOAs undersøgelse december 2007.  
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I samme undersøgelse fra A4 kan man også se, at de privatansatte får langt dyrere julegaver 
fra arbejdsgiveren end både de offentligt ansatte som helhed og FOAs medlemmer.  
 
En fjerdedel af de offentligt ansatte skønner, at deres julegave fra arbejdsgiveren enten koster 
300-500 kr. eller over 500 kr. Blandt de privat ansatte er det cirka 71 procent, som skønner, 
at deres julegave fra arbejdsgiveren enten koster 300-500 kr. eller over 500 kr. Tilsvarende tal 
for FOAs medlemmer er 8 procent, se tabel 4.  
 
 
Tabel 4. Hvad skønner du, at den seneste julegave fra din arbejdsgiver koster? (A4 
undersøgelse og FOAs undersøgelse) 

 
A4: Offentligt 

ansatte 
A4: Privat 
ansatte 

FOAs 
undersøgelse 

Under 100 kr. 25 % 2 % 43 % 
100-299 kr. 48 % 23 % 46 % 
300-499 kr. 19 % 55 % 7 % 
Mere end 500 kr. 6 % 16 % 1 % 
Ved ikke 2 % 4 % 3 % 
Kilde: A4’s undersøgelse fra 10. december 2007 (se www.ugebreveta4.dk) og FOAs undersøgelse december 2007.  



 4 

Undersøgelsens metode 
Undersøgelsen blev sendt ud til 3.022 medlemmer. 42 mailadresser viste sig at være ugyldige. 
Dermed fik 2.980 medlemmer muligheden for at deltage i undersøgelsen – heraf deltog 2.181, 
altså 73,2 procent.  
 
Respondenterne er udvalgt fra FOAs elektroniske medlemspanel. Kun de medlemmer, der har 
deltaget i mindst en af de seneste tre undersøgelser, er blevet inviteret til at deltage i denne 
undersøgelse.  De 2.181 medlemmer, der deltog i undersøgelsen, er ikke 100 procent 
repræsentative for FOAs medlemsskare.  
 
Enkelte grupper er en smule over- eller underrepræsenteret. Tabel 2 herunder opsummerer 
forholdet mellem undersøgelsesdeltagernes fordeling på sektorer, køn og tillidshverv, 
sammenholdt med fordelingen af FOAs medlemmer som helhed. 
 
Tabel 2. Fordelingen på sektor, køn og tillidshverv i FOAs medlemspanel og i FOA 
som helhed 

Sektor Medlemspanelet 
FOA som 
helhed Forskel 

Kost- og servicesektoren 7,6 % 8,5 % -0,9 
Pædagogisk sektor 20,5 % 26,9 % -6,4 
Social- og sundhedssektoren 67,1 % 55,7 % 11,4 
Teknik- og servicesektoren 4,7 % 6,0 % -1,3 
Uden sektor 0,0 % 2,9 % -2,9 
Kvinde 89,5 % 88,0 % 1,5 
Mand 10,5 % 12,0 % -1,5 
Hverken tillids- eller 
sikkerhedsrepræsentant 77,2 % 93,2 % -16,0 

  
Tabel 2 viser, at der er en underrepræsentation af medlemmer fra Pædagogisk sektor, mens 
der er en ret stor overrepræsentation af medlemmer fra Social- og sundhedssektoren. I de 
øvrige sektorer og i fordelingen af mænd og kvinder er der kun mindre forskelle. I lighed med 
tidligere undersøgelser er der også denne gang en stor overrepræsentation af medlemmer 
med tillidshverv. Mens 93,2 procent af FOAs medlemmer hverken er tillids- eller 
sikkerhedsrepræsentanter, gælder det kun for 77,2 procent af deltagerne i denne 
undersøgelse. 
 
Undersøgelsen bliver sammenlignet med resultaterne af FOAs Medlemsundersøgelse om 
frynsegoder på arbejdspladsen fra april 2006, FOA og med A4’s undersøgelse fra 10. december 
2007 (se www.ugebreveta4.dk). 

 

Link til FOAs undersøgelse fra 2006 om frynsegoder: Medlemsundersøgelse om frynsegoder på 
arbejdspladsen”, april 2006, FOA    

 

Link til A4’s undersøgelse: Offentlige arbejdsgivere er fedtede med julegaver  

 

 
 


