ANALYSE

Julefrokoster i danske
virksomheder 2018
Tre ud af fire virksomheder holder julefrokost for deres ansatte
2018 har for størstedelen af Dansk Erhvervs medlemmer været et godt år. Det fejrer tre
ud af fire virksomheder ved at holde den årlige julefrokost, som altovervejende finansieres af virksomhederne selv. Kun i meget få tilfælde beder virksomhederne medarbejderne om at medfinansiere gildet. Det viser en medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv,
som er foretaget i december 2018.
17 pct. af virksomhederne holder julefrokosten i virksomhedens egne lokaler, mens 58
pct. holder julefrokosten ude i byen. Sammenlagt holder 75 pct. af virksomhederne altså
julefrokost. Ser man udelukkende på de virksomheder, som holder julefrokost for deres
medarbejdere, er det altså lige knap en fjerdedel af julefrokosterne, som bliver holdt i
virksomhedens egne lokaler, mens lige godt tre ud af fire julefrokoster holdes ude i byen.
De resterende 24 pct. holder enten ikke julefrokost eller var uafklarede omkring dette,
da spørgsmålet blev stillet.
Figur 1: Hvordan holder i julefrokost?
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Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, december 2018.
Note: n = 356.

Af: Jakob Kæstel Madsen, analysekonsulent. Udgivelsestidspunkt: december 2018.

Stort set alle virksomheder betaler selv for julefrokosten
Uagtet om virksomhederne holder julefrokosten i egne lokaler eller ude i byen, så står
virksomhederne stort set altid for alle omkostninger forbundet med julefrokosten. Det
er således kun i 7 pct. af tilfældene, at virksomhederne beder medarbejderne om at medfinansiere julefrokosten. I mere end ni ud af ti tilfælde (92 pct.) er julefrokosten således
en gestus til de medarbejdere, som har ydet en indsats for virksomheden i løbet af det
seneste år.
Figur 2: Betaler medarbejderne selv noget af julefrokosten?

100%

92%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0%
Ja, det hele

7%

Ja, delvist

1%
Nej

Ved ikke

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, december 2018.
Note: n = 277. Det er kun virksomheder, som holder julefrokost, der indgår i denne figur.
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Om dette notat
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 11. 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 analysenotater 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 julefrokoster i de danske virksomheder kan ske til chefkonsulent Michael Bacci på mbi@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6318.
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