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F O R O R D

Fra egoisme til generøsitet
Vi, bogens forfattere, havde for nylig en samtale 
om, hvad der egentlig gjorde forskellen på, om 
man var glad for sit job eller ej. Vi blev enige om, 
at selvfølgelig forudsætter arbejdsglæde, at man 
er i det rigtige job, der passer til én, - men det 
handler ikke kun om, hvorvidt man har evner og 
rammer til at udføre sit arbejde. 

En stor del handler, i hvert fald for os, om, at det 
er meningsfuldt, det, man foretager sig. Det bety-
der noget, at man kan gøre en forskel og at man  
bliver udfordret og udviklet. Men vi fandt også 
frem til, at det i særlig grad er væsentligt at føle sig 
værdsat og anerkendt. Både direkte og indirekte, 
- af kolleger og kunder og - især - af ledelsen. Og 
så kom vi til at tale om, hvordan man egentlig gør 
det - altså værdsætter sine medarbejdere på alver-
dens arbejdspladser. Og endte med at konkludere, 
at meget faktisk kan måles på de gaver, medarbe-
jderne får for eksempel ved juletid og den glæde, 
eller det modsatte, de udløser. 

Vi har begge oplevet at arbejde steder, hvor 
medarbejderne stjal toiletpapir og kuglepenne med 
hjem, alene fordi de ikke følte, de fik ”nok” for 
deres arbejde. Det handlede aldrig kun om kroner 
og ører, men altid om at føle, at den indsats man 
gjorde, ikke blev set og påskønnet. 

Vi har også begge arbejdet steder, hvor de ansatte 
var pivstolte af at lægge deres kræfter i netop den 
virksomhed,  - så meget, at det ofte smittede af 
i privatlivet, hvor arbejdspladsen konstant blev 
nævnt i samtaler og hvor man næsten identi-

ficerede sig mere med sit job end sin rolle i fami-
lien, vennekredsen eller fodboldklubben. 

Og så har vi begge prøvet at have ledelsesansvar og 
har dermed været på begge sider af hegnet. 

Men hvordan gør man så? Viser sin påskønnelse? 
For eksempel i form af gaver. Og det sjove er, at 
når talen falder på medarbejdernes julegaver, så 
findes der nærmest ikke én, der ikke har en anek-
dote om den gave, han blev virkelig glad for eller 
den mest kiksede gave, hun nogensinde har fået. 
For ikke at tale om de, der aldrig får gaver af deres 
arbejdsplads og som skeler misundeligt til firmaer, 
som bruger både tid og penge på netop den form 
for påskønnelse af medarbejdernes arbejdskraft.

Jo mere vi researchede på det forholdsvis lille 
emne; medarbejdergaver, - jo mere gik det op for 
os, at det i bund og grund handler om aner-
kendelse og om generøsitet. En ansat, som føler, at 
arbejdspladsen er gavmild og ser, hvad medarbej-
deren bidrager med, er som regel en arbejdsplads 
med loyale ansatte, der er villige til at give den en 
ekstra skalle, når det er nødvendigt. Det giver ty-
pisk også medarbejdere, som fungerer som god 
reklame ude i det virkelige liv og medarbejdergaver 
er et meget konkret sted at måle tilfredsheden, 
især i et land, hvor kulturen også på arbejdsplad-
serne, ofte er præget af for lidt ros og for meget 
jantelov. Netop her kan gavekulturen have langt 
større betydning end man måske lige umiddelbart 
forestiller sig.
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Samtidig med at vi begyndte at have mere fokus 
på medarbejdergaver, anerkendelse og arbejds-
glæde, lagde vi også  mærke til, at flere og flere 
talte om, at vi er ved at gå ind i en ny tid. Nemlig, 
”den generøse tid”. Efter en årrække med først 
”friværdi-gone-wild” og så finanskrise, - begge dele 
noget, der fik os til at lukke os om os selv og være 
os selv nærmest, - er vi nu nået til en helt ny tid, 
hvor vi begynder at indse, at det at give, faktisk er 
det, der gør, at vi selv får mest tilbage. 

Ikke bare fordi man selv får glæden ved at glæde 
andre, men også fordi det rent faktisk kan betale 
sig. At være gavmild, generøs og givende er det, 
der skæpper mest i kassen, både når det gælder 
bundlinjen og når det gælder overskud i alle andre 
former. Mere avler mere. Hvis vi giver mere ud, så 
får vi mere hjem. Sådan lyder vores tese. 
Det er klart, at man ikke kan købe loyalitet og 
arbejdsglæde for en julegave,  - men som symbol 
på, at man sætter pris på sine medarbejdere er 
det en let og forholdsvis billig måde at gøre noget 
ekstra udover at betale for arbejdskraften. 

Derfor tager denne bog udgangspunkt i netop 
julegaver til medarbejdere – fordi vi vil undersøge, 
hvad det egentlig betyder og hvilke tanker, der er 
lagt bag, når en ansat pakker årets gave ud – eller 
går tomhændet hjem. 

Bogen er ment som inspiration til dig, der køber 
firmaets julegave eller dig, der bestemmer, hvad 
medarbejderne skal have. Og da den også handler 
om gavmildhed og generøsitet generelt, håber vi, 
at mange flere vil læse med og lade sig motivere og 
inspirere til at give lidt mere og få lidt mere igen. 

Pokker, som verden er egoistisk. 

Alle tænker de kun på sig selv. 

Det er bare mig som tænker på mig.

Storm P

Gavebog 11/3.indd   7 11/03/16   07.39



D E N  G E N E R Ø S E  T I D  

8

Gavebog 11/3.indd   8 11/03/16   07.39



D E N  G E N E R Ø S E  T I D

9

“For mig handler det at give gaver om at vise 
anerkendelse og påskønnelse af sine medarbejdere. 
Nogle mener ”lønnen er nok i sig selv”, men for 
mig drejer det sig om at vise, at man værdsætter 
medarbejderne på en anden måde. Og det kan 
være ved at give en gave ved f.eks. højtider, runde 
fødselsdage , jubilæer og lignende.
Naturligvis skal man være opmærksom på sig-
nalerne, også i krisetider. Jeg vil gå langt for ikke 
fuldstændig at afskaffe muligheden for at give en 
gave, når økonomien er stram, så hellere skrue lidt 
ned for gaveniveauet”, siger Lizette Risgaard. Hun 
er formand i LO Danmark, som er paraplyorgan-
isation for 17 fagforbund og repræsenterer 1,1 
millioner medlemmer. 

Gaver betyder noget for loyaliteten
LO repræsenterer både den offentlige og den 
private sektor, med stor forskel i traditionerne på 
de forskellige arbejdspladser, både i niveau og i de 
begivenheder, man vælger at give gaver til.
Lizette Risgaards opfattelse er, at på arbejdsplad-
ser hvor der gives gaver, store som små, giver det 
positiv omtale. 

”Jeg får tit mails fra medarbejdere, som er glade 
for det, de har fået og jeg hører, at det er noget, 
medarbejderne taler om, både med hinanden og 
med familie og venner. 

Jeg er sikker på, det betyder noget, både for 
arbejdsmiljøet og de ansattes loyalitet overfor 
deres arbejdsplads. Det er naturligvis ikke en gave, 
der gør det alene, men det er en positiv del af en 
kultur.”
 
Besparelser kræver en forklaring
Omvendt hører Lizette Risgaard også om de 
arbejdspladser, hvor man ingenting får eller hvor 
gaverne ’sløjfes’. Her er medarbejderne kede af 
ikke at få noget, fordi det betyder noget for dem at 
modtage den gave.

”Mit indtryk er, at medarbejderne i LO fremhæver 
deres arbejdsplads, fordi vi har en kultur, hvor vi er 

anerkendende og fejrer hinanden.”
Lizette Risgaard, formand i LO Danmark

Og selvfølgelig kan virksomheder være nødt til 
at skære ned eller afskaffe personalegoder som 
for eksempel gaver, men så er det vigtigt at gøre 
meget ud af at informere om hvorfor. Det duer 
ikke bare at skære gaverne væk uden forklaring. 
Men medarbejdere er forstående, blot de bliver 
involveret, er Lizette Risgaards erfaring.

En kultur hvor vi fejrer hinanden
”Mit indtryk er, at medarbejderne i LO fremhæver 
deres arbejdsplads, fordi vi har en kultur, hvor vi 
er anerkendende og fejrer hinanden.

G A V E R  E R  G O D  P E R S O N A L E P L E J E

Lizette Risgaard, formand i LO Danmark, vil strække sig meget langt for at beholde 
personalegaverne selv i sparetider. Gaverne skal vise medarbejderne, at man påskønner og 
værdsætter dem og det er vigtigt, ikke at spare på det forkerte og at huske første skoledag.
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Og hvad angår selve gaven, så håber jeg altid at 
ramme noget medarbejderne kan bruge og gerne 
noget, som man ikke lige selv går ud at køber. Det 
er mit indtryk det er lykkedes meget godt, natur-
ligvis vil der altid være nogle, for hvem det ikke 
er ”noget”, men så er det vigtigt at se gaven som 
en anerkendelse og så ellers måske glæde en anden 
med den.”

Personalepleje er at huske første skoledag
Det er god personalepleje at interessere sig for 
sine medarbejdere og at være opmærksom på den 
enkelte. Det kan være at huske fødselsdage eller 
andre mærkedage og interessere sig lidt for deres 
familie.

”Vi er jo alle sammen hele mennesker, 
og føler du dig værdsat, og ikke ’bare’ som en arbejd-

skraft, er jeg sikker på, at 
arbejdsmiljøet er langt bedre.”

Lizette Risgaard, formand i LO Danmark

”I dag havde flere af mine medarbejderes børn for 
eksempel første skoledag. Det er en stor dag og det 
prøver jeg at få tid til at spørge lidt ind til. For mig 
er det vigtigt at både ’se’ og vide, hvordan mine 
medarbejdere har det. Vi er jo alle sammen hele 
mennesker, og føler du dig værdsat, og ikke ’bare’ 
som en arbejdskraft, er jeg sikker på, at arbejds-
miljøet er langt bedre, med større engagement og 
arbejdslyst til følge”, siger Lizette Risgaard.

Gavmildhed er at være klar til at dele
Gavmildhed for Lizette Risgaard er at give noget, 
uanset om det er stort eller småt, at være åben og 
parat til at dele. Det er glæden ved at glæde andre. 
At vise at man sætter pris på og anerkender andre 
mennesker, - det er det, der betyder noget. Det 
positive, tanken og påskønnelsen er det, der tæller. 
Og at være bevidst om, at det betyder noget for 

andre. Mange undersøgelser påviser også præcis 
dét, forklarer hun, - at hvis du som medarbejder 
føler dig overset eller ikke føler dig anerkendt, så 
begynder arbejdsmiljøet at halte. 

Vi er et jantelovsfolk
”I vores kultur er det ofte normalt, at vi får en 
gave, når der en speciel lejlighed. Det er den 
måde, vi anerkender og tillægger hinanden værdi. 
Det kan være en stor eller lille ting, og ja, det er 
banalt, men det ER tanken, der tæller. Det kan 
jeg godt lide! I Danmark er vi generelt ikke særlig 
gode til at rose…. Det ligger ikke lige så naturligt, 
som at ’rise’…. Vi er et ”jantelovsfolk” – desværre.  
Det forsøger jeg at ændre, hvor jeg kan. Og derfor 
mener jeg også, det er vigtigt at være generøs hvor 
muligheden for det opstår, sætte mere fokus på, 
at det ikke er størrelsen eller prisen, det kommer 
an på, men dét, at vi husker på hinanden”, siger 
Lizette Risgaard.

Som personalegaver giver hun alt fra lidt 
chokolade til eksklusive gaver, de fleste ikke lige 
selv ville gå ud og investere i. Hun kan bedst lide 
at give personlige gaver, men når vi taler om ju-
legaver til en stor medarbejderstab, så dur det ikke 
med individuelle gaver. Her bruger hun i stedet 
tid på at undersøge og tænke over, hvilken gave, 
de yngre medarbejdere kunne tænkes at blive glade 
for og hvilken gave den sporty type eller den lidt 
ældre medarbejder vil kunne bruge. 
”Det er vigtigt for mig og også årsagen til at 
gavevalget ikke har været helt åbent for medarbej-
derne, at jeg trods alt har sat mit præg på gaven”, 
siger Lizette Risgaard.  
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Vær ikke gerrig med at elske. 

Kærligheden er som formuen 

skabt til at gives ud. 

At give noget godt ud er

at berige sig selv.

Paul Garaldy 

Sushi af and
“Jeg har en gang fået en 2.8 kg frossen and i 
firmajulegave. Fint nok, hvis ikke det var lige før en 
10-timers nattevagt uden mulighed for at lægge dyret 
på frost. Tak for andesushi.”
Anonym medarbejder

Nisser fra helvede
“Jeg arbejdede på et tidspunkt i en lægepraksis, hvor 
vi i julegave fik en meget grim hjemmelavet hæklet 
nisse, der var lavet i det bofællesskab, hvor min chef 
boede. Temmelig skuffende julegave og i lang tid 
troede jeg faktisk, at det var en joke.”
Anonym medarbejder

Pen med lys i?!
“Det værste jeg nogensinde har fået i firmajulegave: 
En kuglepen, der kunne lyse! Det allerværste: Ingen-
ting!
...men måske havde jeg faktisk hellere nøjedes med 
ingenting fremfor den skide kuglepen - alle fik en, og 
alle var målløse og fornærmede.”
Anonym medarbejder
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O P V A S K E B Ø R S T E N  V A R  I K K E  E T  H I T

Som chef har han prøvet at ramme helt forkert med en velment julegave. 
Privat vil Klaus Bondam, direktør i Dansk Cyklistforbund og tidligere borgmester 

i København, hellere have ægte nærvær end flere keramikskåle. 

I Klaus Bondams sidste år som beskæftigelses-
borgmester i Københavns Kommune, valgte han 
en julegave til medarbejderne, som ikke faldt i god 
jord. Der var tradition for at give julegaver i for-
valtningen og tidligere havde det været to flasker 
middelmådig vin, som Klaus Bondam mente, 
måtte kunne gøres meget bedre.

”I stedet købte vi en opvaskebørste fra Blindes 
Børsteri til hver af medarbejderne. Vi fik trykt 
forvaltningens logo på og jeg synes, den re-
præsenterede den gode fortælling i forhold til vores 
arbejdsplads, Beskæftigelsesforvaltningen, -  om 
at alle – også handicappede – har noget at bidrage 
med. Det er så også den bedste opvaskebørste, 
man overhovedet kan købe. Alle skulle efter min 
mening købe deres opvaskebørster der, i stedet for 
de der grimme, dårlige plastikbørster,” forklarer 
Klaus Bondam.

Hånlig gave givet i bedste mening
Alt i alt, syntes Klaus Bondam, at det var en godt 
tænkt julegave til medarbejderne. Men han fik SÅ 
meget kritik. Nogle mente ligefrem, at det var en 
hånlig gave. 

”Til min afskedsreception kom en flok af 
medarbejderne med en pose med børster i og 
afleverede dem tilbage, fordi de syntes, det var så 
dårlig en gave. Jeg blev rigtig ked af det. For jeg 
synes i høj grad, medarbejdergaver handler om 
at tilføre medarbejderne en værdi, - noget der 

symboliserer, hvad det er, de er en del af. Det kan 
man gøre med mere eller mindre elegance, og jeg 
synes faktisk, opvaskebørsten var godt tænkt. Jeg 
er sikker på, at den af de fleste blev modtaget fint 
og i den rette ånd, men det irriterede mig bare, at 
gaven ikke blev taget ordentligt imod af resten, når 
den var givet i bedste mening. ”

“Det der med at komme med en julekurv med dårlig 
marcipan og billig vin, - det er slet ikke mig. 

Eller mærkelige lysestager, man ikke har brug for og 
ikke ved, hvor man skal gøre af. 

Det er ligegyldigt og spild af penge. 
Så vil jeg hellere holde et brag af en fest!”
Klaus Bondam, Dansk Cyklistforbund.

Når Klaus Bondam som chef giver gaver på en 
arbejdsplads, vil  han gerne give en værdi videre til 
medarbejderne. Det er sværere, hvis det er en ting, 
man forærer væk, end hvis det er en oplevelse, der 
styrker fællesskabet. Han mener, det er en god 
investering at bruge pengene på noget, som giver 
alle en oplevelse, fordi det er for svært at købe den 
rigtige gave, hvis man ikke kender folk virkelig 
godt. 

”Det er derfor, det er dejligt at købe gaver til sin 
elskede, sine børn og dem, man kender godt, men 
når det er til folk, man ikke kender privat, er det 
svært at ramme plet. Den ene bliver vildt glad for 
en  glasvase fra Imerco designet af kunstneren Lin 
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Utzon. Den anden gør overhovedet ikke, og så har 
det ikke tjent noget formål at give den i gave, selv 
om kunstneren helt sikkert har gjort sig umage, 
da hun designede den. Der synes jeg, det er meget 
bedre i arbejdskontekst at give oplevelser. Det kan 
godt være, alle ikke synes, det er sjovt at se noget 
smalt teater eller en film, som ikke er mainstream, 
men at give en fælles oplevelse skaber dialog. Og 
dialogen er en gave i sig selv. ”

Ekstravagance sender et forkert signal
Klaus Bondam mener, at folk i højere grad end 
tidligere vælger at arbejde for virksomheder, hvor 
de selv kan stå inde for værdierne, - det, virksom-
heden står for. Det betyder for eksempel rigtig me-
get, at medarbejderne føler, at de bliver set, hørt 
og anerkendt. At de bærer virksomhedens værdier 
med sig, som man også selv gør som chef. 

Hvis ikke medarbejderne føler, at de er en del af 
stedet, så forsvinder de. Så det er helt afgørende 
at investere i medarbejdernes tilfredshed og 
værdimæssige tilknytning til virksomheden, men 
der skal samtidig være balance i det, mener Klaus 
Bondam. Det sender forkerte signaler, hvis man 
vælger den helt ekstravagante stil med skiferier og 
den slags. 

”Det holder ikke en meter. Jeg ville selv hellere 
have pengene end at få proppet tvangssamvær i 
flere dage med mine kolleger ned i halsen. Men 
jeg vil rigtig gerne dele en oplevelse med dem og 
gerne noget, jeg ikke selv ville opsøge: En film, jeg 
ikke selv ville have valgt, at smage på øl, jeg ikke 
kender, se på kunst eller gå en tur, et sted jeg ikke 
har været før. 
Det, at komme med en julekurv med dårlig 
marcipan og billig vin – det er slet ikke mig. Så vil 
jeg hellere holde et brag af en fest. Det gjorde jeg, 
da jeg var teknik- og miljøborgmester. En stor fest 

for alle på arbejdspladsen med et brasiliansk tema, 
hvor Master Fatman var DJ. Den aften husker jeg 
stadig tilbage på som en stor succes – og en fant-
astisk og mindeværdig oplevelse for både medarbe-
jdere og ledelse.”

Der er ting nok i al almindelighed
Nogle gange kan en  gave til medarbejderne også 
bare være at være lydhør overfor ønsket om en given 
fysisk indretning på arbejdspladsen. Motionsrum, 
en bænk til rygerne, nye håndklæder. 

”Alt andet lige er et Georg Jensen håndklæde jo 
bare federe end noget fra Industri-vask.  Og min 
erfaring er, at det tit er en bedre investering at være 
lydhør og opmærksom på medarbejdernes ønsker 
i dagligdagen, end at gemme det til julegaver,” 
siger Klaus Bondam, som er opmærksom på, at 
der er ved at ske ændringer i danskernes værdisæt 
omkring generøsitet.

”Jeg besluttede mig for, at jeg fra nu af kun ønsker 
mig vin og penge. 

Ikke flere keramikskåle. Men allerhelst vil jeg have 
opmærksomhed og nærvær. 

Jeg tror, vi er ved at blive mere optagede af overskud 
følelsesmæssigt end materielle ting.”

Klaus Bondam, Dansk Cyklistforbund.

”Men spørgsmålet er, om det, man skal give 
hinanden, er noget materielt eller om vi hellere 
skal være gavmilde med omsorg, nærvær, tilste-
deværelse og opmærksomhed. Jeg synes, der er 
ting nok i al almindelighed. Jeg er lige fyldt 50 år 
og flyttet sammen med min mand igen efter tre 
år i udlandet, hvor vi har boet adskilt. Jeg kunne 
nærmest ikke få plads til alle de ting, jeg havde 
med hjem. Og jeg besluttede mig for, at jeg fra 
nu af kun ønsker mig vin og penge. Ikke flere 
keramikskåle. Men allerhelst vil jeg have opmærk-
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somhed og nærvær. Jeg tror, vi er ved at blive mere 
optagede af overskud følelsesmæssigt end mate-
rielle ting. I friværdi-årene blev der bare brugt og 
brugt og mange gældsatte sig . I dag er trenden 
“Fix-it cafeer” for eksempel i Amsterdam og 
London, hvor man kan gå hen og få repareret sine 
ting i stedet for at købe nyt. Og det er jo en meget 
sundere, mere bæredygtig måde at agere på.”

Tag en liter mælk med hjem
For Klaus Bondam er gavmildhed, loyalitet, 
nærhed og hjælpsomhed noget af det, han oplever 
mere af, efter han er flyttet på landet. De gode 
naboer, som fodrer hans kyllinger og katte, som 
lige tager en liter mælk med hjem fra købmanden i 
nabobyen og spørger, om man mangler noget, før 
de kører. 

”Dét betyder ekstremt meget for mig. Eller når 
vores nabo spørger, om vi gider ordne hendes fæl-
dede træ også, når vi nu har motorsaven fremme 
alligevel. Jamen selvfølgelig! Vi har et lille land-
brug med 11 tønder land og jeg kan rigtig godt 
lide, når nogle kommer på besøg en weekend, og 
de så gider hjælpe til, - at vi foretager os noget ak-
tivt sammen. At hjælpe hinanden, det er gavmild-
hed for mig. ”

Blev rørt
“Jeg tror, min bedste firmajulegave var en skøn 
picnictaske. Ikke så meget på grund af gaven, men 
fordi jeg blev rørt over at få så fin en gave og med det 
fineste brev fra redaktøren, når jeg kun var freelan-
cer.”
Anonym medarbejder

Fik forventninger - og blev skuffet
“Engang gav en stor dansk mediekoncern meget fine 
julegaver - også til freelancere. Nogle år i træk fik 
jeg endda en ekstra en af chefredaktricen for særlig 
flid. Det blev jeg meget glad for, fordi jeg følte mig 
vigtig, værdsat og betroet. Og det gjorde mig helt 
klart endnu mere loyal. Nogle år senere inddrog 
samme virksomhed både julegaver og julefrokost for 
freelancere. Sjovt nok samme år, som de indtog en ny, 
lækker adresse og skruede op for den interne festivitas. 
Siden har intet været det samme. Det er egentlig ikke 
fraværet af den lækre gave, men mere ligegyldigheden 
og arrogancen, som bare er.... træls.”
Anonym medarbejder
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E N  G A V E  Ø G E R  T I L K N Y T N I N G E N

Arbejdsgivere skal nøje overveje, hvorfor de giver en gave, hvad de vil med den og hvilken effekt, 
de vil skabe. Hvis man bare vil sætte hak ud for, at her giver vi firmagaver ligesom alle andre, 

så har man en udfordring, mener erhvervspsykolog Caroline Eich Heine
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Jo mere personlig en julegave er, jo mere værdi-
ladet er den og jo mere taler arbejdsgiveren til 
personen bag stillingsbetegnelsen. Det kan vi som 
mennesker godt lide og det øger ens tilknytning 
til arbejdspladsen, siger erhvervspsykolog Caroline 
Eich Heine.
 
Der er altid en både en psykologisk kontrakt og en 
formel kontrakt mellem chef og medarbejder. De 
to kontrakter kan være i overensstemmelse med 
hinanden eller de kan være langt fra hinanden.
 

”Folk kan ligefrem finde på at have en skuffe til 
”hadegaver”, som de har fået af deres virksomhed, så 

på det område er der virkelig sket et skred.”
Caroline Eich Heine, erhvervspsykolog

 

I den formelle kontrakt ligger, at man bliver 
belønnet for det, man gør i form af løn for ek-
sempel. Men så snart man går ind og forstærker 
personen og mennesket i jobbet og ikke bare ad-
færden, ved at give en personlig og uventet gave, så 
overskrider man en grænse for den formelle kon-
trakt og så opstår en psykologisk kontrakt om, at 
den her virksomhed ikke bare er en arbejdsplads, 
som er interesseret i at opnå den bytteværdi, der 
er forbundet med det produkt, man bidrager til at 
realisere, men også et sted for følelser og relationer.
Men når det er sagt, så er det blevet stadig sværere 
at skabe den relation. Det er nemlig ikke hvad 
som helst, vi har lyst til at identicere os med.

Folk har en skuffe til hadegaver
”Hvis vi spoler tiden tilbage til 50’erne og virk-
somheden gav en gave til en medarbejder, så 
var det virkelig stort. Så blev der virkelig værnet 
om gaven i hjemmet og den blev vist frem med 
stolthed. Uanset hvad det var. I dag har mange en 
forventning om, at man får naturligvis andet end 

løn af sin arbejdsgiver og folk kan ligefrem finde 
på at have en skuffe til ”hadegaver”, som de har 
fået af deres virksomhed, og som ikke faldt i deres 
individuelle smag. Så på det område er der virkelig 
sket et skred.” 

Som udgangspunkt er det vigtigt at være bevidst 
om virksomhedens værdisæt, når man vælger at 
belønne og forkæle sine medarbejdere med gaver. 
Her er der meget på spil, for generelt vil vi alle 
gerne behandles både med respekt og som noget 
særligt.

”Det gør en forskel at overskride grænsen mellem 
personen og rollen, fordi vi godt kan lide at blive 
anerkendt for den vi er som menneske. Det 
er alment, at det føles godt at blive set på som 
menneske og ikke maskine. Men arbejdsgiveren 
kan komme grueligt galt af sted med sin julegave, 
fordi man som medarbejder identificerer sig rigtig 
meget med gaven.
Så hvis man får et spækbræt for tredje år i træk, så 
føler man sig ikke værdsat overhovedet.”

Derfor bør virksomhedernes gaveansvarlige nøje 
overveje, hvorfor man giver en gave, hvad man 
vil med den og hvilken effekt man vil skabe. 
Hvis man bare vil sætte hak ud for, at her giver 
vi firmagaver ligesom alle andre, så har man en 
udfordring, fordi det ikke er værdiladet, siger 
erhvervspsykologen.
Hun uddyber det med, at en gave ofte bliver gen-
stand for projektioner hos modtagerne: ”Hvad er 
det min chef prøver at sige med gaven?”
Så hvis du som arbejdsgiver gerne vil signalere, at 
her på arbejdspladsen er vi ikke status-orienterede 
til gengæld er vi miljøbevidste, eller kloge, jamen 
så giver du ikke en flaske champagne, men i stedet 
en intelligent træspils-udfordring eller noget i den 
stil, forklarer Caroline Eich Heine.
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Gaven er et spejl af virksomhedskulturen
Hendes gode råd er, at alle chefer bør spørge sig 
selv: ”Hvad vil jeg spejle? Hvilken kultur, vil jeg 
skabe?”.
Medarbejderen identificerer sig nemlig med sin 
gave. Man får ikke bare en gave, man ER den gave. 
Og når gaven rammer plet, kan medarbejderen for 
eksempel tænke:
”Jeg er noget særligt. Jeg har en virksomhed, der 
er tjekket. Og derfor har jeg fået denne tjekkede 
gave!”

”Selvom modtagerne af julegaverne får forskellig løn, 
så føler de sig ligeværdige, når alle får den samme 
julegave. Derfor er det en god ide ikke at give for 
eksempel ledere eller nøglemedarbejdere større eller 

bedre julegaver end resten af personalet. ”
Caroline Eich Heine, erhvervspsykolog

 
Udover at være bevidst om, hvilken virksomheds-
kultur man gerne vil skabe, skal man også som 
arbejdsgiver sørge for, at gavegivningen hænger 
sammen på andre leder.
Man skal for eksempel ikke sige nogle medarbej-
dere op og så give resten en megadyr julegave, så 
vil man som medarbejder typisk hellere have, at 
virksomheden havde brugt deres penge anderledes.
 
”En anden vigtig pointe omkring julegaver på 
arbejdspladsen er, at vi godt kan lide at føle os som 
en del af noget hyggeligt med nogle hyggelige tra-
ditioner. Selvom modtagerne af julegaverne får for-
skellig løn, så føler de sig ligeværdige, når alle får 
den samme julegave. Derfor er det en god ide ikke 
at give for eksempel ledere eller nøglemedarbejdere 
større eller bedre julegaver end resten af personalet.  
Det kan have stor betydning at lige netop ju-
legaven og den anerkendelse, den er udtryk for, er 
ens for alle”, slår Caroline Eich Heine fast. 
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Ingen er nogensinde 
blevet fattig af at give.

Anne Frank
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S Ø L L E  G A V E R  E R  L I G E  M I G

Komiker og tekstforfatter Sebastian Dorset hader konceptet med, at alle giver julegave for samme 
beløb og elsker det kamera, ekskæresten har foræret ham. 

”Den bedste gave, jeg har fået er (stadig!) Play-
mobil-sørøverskibet, da jeg var otte. Jeg ved ikke, 
om det er trist eller det modsatte. Jeg leger ikke så 
meget med det mere, men det burde jeg måske. 
Da jeg fyldte 40, var jeg i Athen og så FCK slå 
Panatinaikos 2-0, så måske var den gave ved at 
være med deroppeaf. Tak, FCK!”

I mange år var Sebastian Dorset klichéen på den 
mandlige gavegiver, der dukkede svedende op tyve 
minutter for sent med to flasker tarvelig vin i en 
Shell-pose. 

”Jeg var relativt binær i de år: Det var rødvin 
eller cd’er. Nu er jeg gået over til Bag in a Box 
og downloads. Man følger vel med tiden! Jeg har 
givet mange sølle gaver i tidens løb, men jeg synes, 
jeg er blevet bedre til at huske at have noget med, 
når jeg skal til middag og sligt. Og det helt uden 
kæreste til at minde mig om det. 
Til gengæld er jeg ret sikker på, at jeg på et eller 
andet tidspunkt har lavet en moderne klassiker og 
foræret nogle en vingave, der et eller andet sted 
stadig havde et takkekort på, som fortalte at jeg 
selv havde fået den foræret, men modtageren har 
været for høflig til at fortælle mig det,” siger han.

Til fødselsdag uden gave
Hvis Sebastian Dorset har været med til at udgive 
noget, så kan man være ret sikker på, at han kom-
mer rendende med eksemplarer fra restoplaget i 
mindst et år efter udgivelsen. 

”Når jeg skal give gaver, prøver jeg at komme i tanke 
om noget, som modtageren mangler eller i hvert fald 

med fordel kunne eje. 
Og alt for få mennesker har et nøgenportræt af mig i 

naturlig størrelse!”
Sebastian Dorset, komiker og tekstforfatter

”Men hvis folk ønsker sig noget andet, må de jo 
bare sørge for at skidtet er udsolgt. At give gaver er 
vel egentlig bare et forsøg på at sige ”jeg har fanget 
konventionerne”. Man kan selvfølgelig sige, at det 
er en god genvej til at fremstå som en farlig og 
dragende sociopat overfor daaaaamerne, hvis man 
kommer til fødselsdag uden en gave. Måske var 
det sådan Peter Lundin kom i gang?,” siger han.

Sebastian Dorset synes virkelig, det er tanken, 
der tæller, men nogle gange er tanken altså også 
gennemført elendig.
Hans arbejdsgiver gav ham engang en ”imponer-
ende” kurv, hvor alt indholdet var ting, som firm-
aet selv havde lavet i løbet af året og som man nok 
kunne have fundet ude på lageret, hvis man ville. 
Det kalder Sebastian for business-versionen af at 
lave et askebæger i formning.

”Når jeg skal give gaver, prøver jeg at komme i tanke 
om noget, som modtageren mangler eller i hvert fald 
med fordel kunne eje. Og alt for få mennesker har et 
nøgenportræt af mig i naturlig størrelse!”
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Altid glad for rødvin
Sebastian er selv elendig til at modtage gaver. Han 
synes aldrig, han mangler noget og har svært ved 
at overholde ”julekonventionen” om, at man i 
årets sidste tre måneder ikke må købe det, man 
mangler, men i stedet skal meddele til sine omgi-
velser, at man ønsker sig dette eller hint og så sidde 
og mangle det frem til juleaften, hvor man så til 
gengæld får lov til at virke begejstret over at få det 
i en forkert størrelse og farve.

”Jeg bliver altid glad for rødvin og …. Tjah… 
CD’er eller tilsvarende. Og de fylder dejligt lidt. 
Specielt rødvinen, som jeg lagrer internt med 
det samme. Et år til jul fik jeg seks par Mads 
Christensen-sokker. Tre ironiske og tre uironiske.
Men jeg ønsker mig jo heller aldrig noget. Til 
gengæld bliver jeg aldrig skuffet. Jeg knipser 
anerkendende, for jeg ville ikke være i stand til at 
finde på noget at give mig selv. ”

”Efter jeg er blevet min egen arbejdsgiver, er jeg 
blevet virkelig generøs med firmagaverne: Et eksempel 

til efterfølgelse.  
Og jeg husker at sige tak!”

Sebastian Dorset, komiker og tekstforfatter

En firmajulegave er, ifølge Sebastian Dorset, sådan 
en, man skal være mange år samme sted for at 
forvente. Hvis man hører sig selv sige ”den er lidt 
snoldet i år”, skal man overveje, om det er på tide 
at rykke videre.  

”Efter jeg er blevet min egen arbejdsgiver, er jeg 
blevet virkelig generøs med firmagaverne: Et eksempel 

til efterfølgelse. Og jeg husker at sige tak!”
Sebastian Dorset, komiker og tekstforfatter

Skibskatastrofer og pludselig død
Sebastian Dorset både tror og håber, at vi går 
imod en ”kvalitetstid”, hvor man giver få, men 
gennemtænkte og anvendelige gaver. Hvor alle, 
undtagen børn og nyforelskede, kun får, hvad de 
mangler og behøver. 

Mig-mig-mig”æraen var de gyldne år for firhjulstræk-
kere. Det var utroligt så mange, der pludselig havde 
behov for ekstra motorkraft for at slæbe sig over det 

hjemlige perlegrus.”
Sebastian Dorset, komiker og tekstforfatter

”Min eks-kæreste forærede mig et år et fantastisk 
kamera, jeg stadig er glad for og som jeg er im-
poneret over, hun fik råd til på en lærer-løn, men 
så havde hun jo ikke behøvet give mig andet.
Mig-mig-mig”-æraen var vel den, hvor vi blev så 
betagede af vores friværdi, at vi ikke kunne finde 
ud af, hvad vi skulle bruge den på og kidnappede 
hele middagsselskaber ved at snakke om det. Nu 
taler folk hellere om skibskatastrofer og pludselig 
død, og det er dog lidt mere spændende. 
Mig-mig-mig”-æraen var de gyldne år for firhjul-
strækkere. Det var utroligt så mange, der pludselig 
havde behov for ekstra motorkraft for at slæbe sig 
over det hjemlige perlegrus.”

Det mest snoldede jante-koncept i verden
Gavmildhed er at give mere, end der bliver forven-
tet, siger Sebastian Dorset. 
”Det er én af grundene til, at jeg hader konceptet 
”alle giver for 200 kr.”-jul. Det skal de satme ikke 
bestemme. Det er det mest snoldede jante-koncept 
i verden, at alle skal give det samme beløb i gave 
juleaften. Så sidder den studerende der og ser en 
eller anden direktørtype væmmes over den rødvin, 
der kunne blive råd til og som har flænset decem-
bers SU-budget”, siger Sebastian Dorset.
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Vi bør give, 
som vi modtager; 
glædeligt, hurtigt 
og uden tøven,

 for der er ingen ynde 
i en gave, 

der klistrer til fingrene.

Seneca
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E N  F I R M A G A V E  S K A L  V Æ R E 
G E N N E M T Æ N K T

Anja Agerlin Leschly ved, at hun har fundet det rigtige, når bredden af medarbejdergruppen 
får noget, de kan bruge til noget og andre trækker på smilebåndet og siger, at så er gaven 

til svigermor sikret. 
 

“Julen 2013 blev julegaver helt droppet og vi 
valgte at donere et beløb til velgørenhed. Det 
skete ud fra et økonomisk perspektiv, for der var 
finanskrise og det virkede simpelthen som en ual-
mindelig dårlig prioritering at bruge 400 x 5-700 
kr, hvis vi kort tid efter skulle fortælle, at der ikke 
ville blive udbetalt bonus eller ske lønstigninger. 
Det ville ikke hænge sammen,” forklarer Anja 
Agerlin Leschly, HR-manager i rådgivningsvirk-
somheden Zacco, som råder over 15 kontorer i 
Danmark, Tyskland, Norge og Sverige. 
 
Anja har førhen været i flere større virksomheder, 
hvor medarbejderne nærmest blot forventede at 
få julegave, påskeæg, sommergave m.m. og så al-
ligevel var pænt utaknemmelige over, hvad de fik. 
Det på trods af, at nogen havde gjort sig umage 
med at finde passende gaver. Så det var egentlig en 
skøn fornemmelse helt at slippe for forventninger 
og utaknemmelighed det år og det blev over-
raskende positivt modtaget, at julegaven var sløjfet 
til fordel for en velgørende donation.

For alt i verden ikke vin
Men Anja Agerlin Leschly kan også godt lide 
at give fysiske gaver til medarbejderne. Hendes 
opskrift på en god gave er, at giveren skal gøre sig 
umage. Gaven skal være brugbar, overraskende og 
noget, man ikke lige havde regnet med. Den må 

gerne indeholde symbolik, hvis det er muligt og 
allerhelst humor. Og det skal for alt i verden ikke 
blot være 6 flasker vin.

Anja Agerlin Leschly ved, at hun har fundet det 
rigtige, når bredden af medarbejdergruppen  får 
noget, de kan bruge til noget og andre trækker på 
smilebåndet og siger, at så er gaven til svigermor 
sikret. Når gaven kan have en samlende funktion, 
enten for familie eller venner.

”Ikke fedt at vide, at 10.000 medarbejdere dækker 
bord med samme dug. Der var mange mormødre og 

svigermødre, der fik en dug i julegave det år”
Anja Agerlin Leschly, HR-manager hos Zacco

Den bedste gave, hun selv har været med til at give 
var lækkert løbetøj lige før DHL stafet. Det var 
nemlig ikke forventet. Den værste var dødssyg vin 
på ordre fra en overordnet. 

10.000 borde med samme dug
”Den bedste gave, jeg selv har fået, var Kubus 4 
stagen - fordi jeg synes, det er superfedt design og 
passer til min stil - men det var absolut ikke alle, 
der syntes, det var en god gave! Den værste var en 
dug indkøbt i læssevis til hele Novo-koncernen... 
Ikke fedt at vide, at 10.000 medarbejdere dækker 
bord med samme dug. Der var mange mormødre 
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og svigermødre, der fik en dug i julegave det år,” 
griner Anja Agerlin Leschly.

Med hensyn til prisen på en medarbejdergave, så 
sætter SKAT sine begrænsninger og Anja Agerlin 
Leschly synes personligt, at størrelsen på medarbe-
jdergaver er uendelig ligegyldig. Trend spiller 
naturligvis ind, men gaveniveauet afhænger helt af 
typen af virksomhed. 

Der er en tendens til hos firmagaveudbyderne 
at forsøge at få værdien af gaven så højt op som 
muligt med mest mulig rabat – Anja Agerlin 
Leschly synes både i firmaregi og personligt, at den 
økonomiske værdi er uinteressant. Hun nægter at 
ligge under for forventningerne, men mener, at 
det er gavens symbolske værdi, der har betydning 
og at den er langt mere interessant.

”Vi giver firmagaver, fordi det i Danmark er en 
tradition, som forventes af medarbejderne. I USA 
er det absolut ikke noget, der forventes, her vil 
man langt hellere have ”cash bonus”. Gaverne 
gives i nogle tilfælde som en anerkendelse for en 
præstation, men ærlig talt mest, fordi det plejer 
man jo. Det er noget, som jeg meget gerne vil gøre 
op med.”

I krisetider ville Anja Agerlin Leschly helt klart 
hellere spare end skrue op for firmagaverne.  Det 
sender et helt forkert signal at kommunikere 
“burning platform” og så fyre 100.000 kr. af på 
medarbejderjulegaver, mener hun.

”En firmagave må gerne indeholde noget sym-
bolik, humor eller historie, men det er meget 
sjældent, det lige lader sig gøre. I de tilfælde, hvor 
det synes oplagt, er det langt fra sikkert at budska-
bet modtages korrekt eller med rette humor. 

“Pay it forward”-konceptet er interessant: Du giver 
eller gør noget for en, som er trængende på den ene 

eller anden måde og forventer intet igen, men gør det, 
fordi det føles godt at kunne give og få følelsen af at 

have gjort noget godt for andre. 
Anja Agerlin Leschly, HR-manager hos Zacco

Anja Agerlin Leschly er meget bevidst om, at kon-
troversielle, omend for nogen humoristiske, gaver 
til medarbejderne kan skabe uoprettelig skade og 
negativitet. Stemninger og holdninger spiller helt 
ekstremt ind og gør gaveindkøb til en uønsket 
post på jobbeskrivelsen hos de fleste administrative 
medarbejdere og derfor bliver tjansen ofte skudt 
over på HR-chefen, for så kan det lægges ind 
under de bløde værdier på en eller anden måde. 
I bund og grund er det vel nok fordi ingen andre 
gider have besværet, siger Anja Agerlin Leschly.

Det føles godt at give
Anja Agerlin Leschly kan sagtens genkende tesen 
om, at vi generelt går imod en mere generøs tid. 
”Jeg fornemmer helt klart en mere uselvisk trend, 
et ønske om at gøre noget for andre uden at 
forvente noget igen. “Pay it forward”-konceptet er 
interessant: Du giver eller gør noget for en, som 
er trængende på den ene eller anden måde og for-
venter intet igen, men gør det, fordi det føles godt 
at kunne give og få følelsen af at have gjort noget 
godt for andre. 

Som hendes søn på 10 år sagde: “Mor, ville det 
ikke være dejligt, hvis alle bare kunne hjælpe 
hinanden og dele det, man skal bruge? Så kunne 
alle få bygget et hus og der var ikke nogen, der var 
kede af det og sure på hinanden og der var ingen 
terrorister”. 
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I bund og grund er tanken god og vigtig, synes 
hun. At vi hjælper hinanden i en tid, hvor forskel-
len på rig og fattig bliver mere og mere eksponeret. 
Anja Agerlin Leschly tror på, at generøsiteten 
starter i de nære relationer til familie, venner, ven-
ners venner og kolleger. Netværk, både private og 
professionelle, bliver dyrket som aldrig før og der 
hjælpes på kryds og tværs, ting deles og det synes 
nemmere for alle at kunne tage imod, hvor måske 
tidligere generationer er opdraget af forældre, der 
skulle kunne klare sig selv og stå på egne ben i alle 
henseender.

Fokus på fattige danskere
”En af de ting, som slår mig som privatperson er 
det evige udadrettede blik på udlandet; vi laver 
landsindsamlinger til nødhjælp her og der, men 
burde i min optik vende fokus indad på alle de 
familier, der lever under fattigdomsgrænsen, støtte 
Mødrehjælpen, de udsatte familier m.m. Det gør 
ondt langt ind i hjertet, når jeg hører om børn i 
Danmark, der ikke har de muligheder, et barn bør 
have og vi så samtidig bryster os af alle de mil-
lioner, vi kan samle ind til u-lande med storstilede 
TV-produktioner.

Hvis vi ikke bliver mere generøse indadtil, bliver 
der meget stor forskel på mulighederne for dem, 
der har et netværk og dem, der ikke har. Vi 
risikerer et samfund præget af egoistisk adfærd - 
eller endnu værre; det amerikanske scenarie med 
ekstrem rigdom krydret med til tider overfladisk 
velgørenhed for at polere samvittigheden - men 
der er ingen dybde eller følelse i det.”

For Anja Agerlin Leschly betyder gaver generelt, 
at der er nogen, der har gjort sig tanker om, hvem 
hun er og hvad hun synes om. Hun bliver selv 
glad, når hun kan se, at det hun giver, betyder 
noget for modtageren. 

”Gavmildhed for mig er, at man deler ud af det, 
man har, både viden, erfaring og overskud”, slutter 
Anja Agerlin Leschly.
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Hvad er den bedste gave, du har fået?
For et par år siden fik jeg en professionel kaffe-
rister - jeg var fyr og flamme af glæde og er det 
stadig. 
Tænk sig - tørrede kaffebønner koster kun det 
halve af ristede og når man rister selv, smager de 
dobbelt så godt!

Hvad er den værste gave, du har fået?
Jeg har egentlig ikke fået en værste gave. En enkelt 
jul fik jeg ingen gave, fordi alle troede, at de andre 
havde købt en gave til mig. Det morede vi os 
meget over.

Hvad mener du om firmagaver? 
En firmagave er en anden og måske mere kærlig 
måde end penge at sige tak for indsatsen på. Har 
giveren gjort sig lidt umage, - og det har intet med 
prisen at gøre! - bliver man ekstra glad. 

Hvad er det værste, du har givet?
Jeg har prøvet at stå uden en gave - det var det 
værste.

Hvem giver du gaver og hvorfor?
Min familie og mine venner risikerer at få en gave, 
hvis anledningen er festlig nok.

S E LV  D E N  M I N D S T E  G AV E  G Ø R  M I G  G L A D

9 spørgsmål om gaver og gavmildhed til entertaineren Chili Klaus 
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Guld og diamanter
“Jeg var sælger hos en juveler og god til mit job og 
jeg fik både sommer-, fødselsdags- og julegave. Den 
bedste gave var de lækreste 18 kt. guldøreringe.” 
Anonym medarbejder

Brun sæbe - en ommer
“Bedste firmajulegave: Sølvkort til Tivoli. 
Værste: En kasse med vaskepulver, brun sæbe og 
andre produkter fra den sæbepulver-fabrik, jeg var 
rengøringspige på, da jeg var 16 år gammel.”
Anonym medarbejder

Gu’ vil jeg ej løbe
“Den værste firmajulegave var løbetøj og det fik vi 
kun, fordi cheferne lige var begyndt at løbe.”
Anonym medarbejder

Det havde vi ikke regnet med
“Min mest uventede julegave fik jeg forrige år, hvor 
jeg blev den heldige ejer af en DVD med åbningsce-
remonien fra OL i Beijing 2008. Den havde jeg ikke 
set komme. En del af forklaringen er, at jeg arbejdede 
i et kinesisk firma og de gav altid gaver med relation 
til Kina. Jeg tilstår gerne, at jeg endnu ikke har fået set 
DVD´en, men det sker en dag”.
Anonym medarbejder

Hvad betyder gaver for dig?
Selv den mindste gave gør mig glad - det får mig 
til at føle, at jeg er med i flokken ...

Hvad betyder det for dig at give?
Aner det ikke, men glæden hos modtager, især hvis 
det er børn, er herlig.

Hvad synes du om ”det er tanken, der tæller”?
Jamen det er det jo! Folk, der har overskud til 
at tænke udover egen næsetip, er som regel også 
behageligt selskab.

Hvad er gavmildhed for dig?
At give uden at forvente noget til gengæld.
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Som HR direktør med mange tusinde ansatte 
kigger man efter flere forskellige ting, når man 
vælger gaver til sine medarbejdere. Der skal være 
en sammenhæng mellem anledningen for at give 
en gave, hvad der glæder medarbejderne mest at 
få, så de føler sig fejret og anerkendt og så natur-
ligvis udgiften. SKAT beskatter f.eks. gavekort af 
en vis størrelse, så man skal tænke sig om, så gaven 
ikke sluges af SKAT.

Hellere færre gaver af kvalitet end mange gaver, 
mener Anne-Marie Finch, som er VP HR & Ta-
lent Global hos Trustpilot og tidligere HR-direk-
tør i Telmore.

Hvis man giver for mange gaver i tide og utide, 
bliver det en selvfølge for medarbejderne, som så 
hverken værdsætter eller tænker specielt meget 
over det. Forkælelseskultur kan avle mindre per-
formancekultur. Derfor er det vigtigt at fastholde 
en balance. 

”Det, der er afgørende er, at lederen selv giver  
gaverne personligt til sine medarbejdere - og 
får et tak tilbage. Ingen af delene er desværre 
en selvfølge,” siger Anne-Marie Finch, som til 
gengæld ved, at hun har ramt plet, når medarbej-
derne forstår meningen med gaven og fortæller om, 
at gaven har bragt glæde - også hjemme i familien. 

Tak for lån af mor eller far
”Jeg oplever, at medarbejdere bliver stolte, når de 
kan forkæle deres familie med en oplevelse eller 
noget lækker vin og chokolade og fortælle his-
torien om, hvorfor de har fået gaver fra arbejds-
pladsen. Omvendt bliver medarbejderens 
nærmeste familie også både stolt og glad for at få 
del i mors eller fars succes, eller oplever, at de på 
den måde får en indirekte tak for opbakning til 
mors eller fars fravær i en travl periode.”

Anne-Marie Finch synes, at glæden ved som 
arbejdsplads at give består i, at man selv kan stå 
inde for gaven og at ledelsen har gjort sig oprigtige 
tanker om, hvad der reelt glæder medarbejderne. 

”Den bedste gave, jeg har givet, har været Tivoli 
årskort eller ad hoc biografbilleter i anledning af 
en ekstraordinær indsats. Dér, hvor medarbejdere 
kan dele oplevelser, har der været størst glæde. 
Særligt Tivoli årskortene var et hit, fordi de kunne 
omfatte familien, og børnene blev glade for stolt 
at kunne fortælle, at deres mor eller far havde fået 
det helt gratis fra deres arbejde. Børn er tit kæmpe 
ambassadører på den måde.” 

En måde at sige tusinde tak
Når medarbejderne vurderer deres gave, betyder 
det naturligvis noget, at de kan se, at gaven har en 

G A V E R  H A N D L E R  O M  S Å  M E G E T 
M E R E  E N D  K R O N E R  O G  Ø R E R . . .

Hellere færre gaver af høj kvalitet end mange gaver. 
Og generøsitet skal tænkes ud i alle hjørner af forretningen.

HR direktør Anne-Marie Finch om, hvilke overvejelser hun har lagt bag
 julegaverne til medarbejderne gennem årene
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vis værdi i kroner og ører. Størrelsen og hvorvidt 
gaven følger trenden, betyder mindre. 
Det vigtigste er nok, at der er en anledning 
og muligheden for at kommunikere en mening 
med gaven i relation til forretningsmål, begiven-
hed, højtid med mere. Derfor er det allervigtigste 
og mest værdsatte også, at gaven kommer med en 
personlig hilsen fra chefen. Det betyder faktisk 
rigtig meget, siger Anne-Marie Finch. 

På spørgsmålet om, hvorfor hendes arbejdsplads 
overhovedet giver medarbejderne gaver, svarer 
hun, at gaver, hvis de er rigtigt kommunikeret og 
rigtigt investeret, giver anerkendelse og udtryk 
for, at ledelsen ser sin medarbejder og den forskel 
medarbejderen gør. Det er en rigtig god måde at 
sige tusinde tak. En gave er noget glædeligt og 
noget uventet, som er med til at skabe fokus og 
motivation, fordi den skiller sig ud som en uven-
tet gevinst, hvorimod løn er en ventet månedlig 
gevinst.

”Det er umiddelbart oplagt at spare på gaver i kris-
etider, men det er præcis her, at adfærden ikke skal 

ændre sig derhen, hvor medarbejderne, der er presset 
og føler at de går en ekstra mil - oftest uden lønreg-

ulering - oplever ikke at blive anerkendt.” 
Anne-Marie Finch, 

VP HR & Talent Global hos Trustpilot

Krisetider eller ej, det gør ikke den store forskel 
på gavestørrelsen i Anne-Marie Finchs optik. Hun 
ville hverken skrue op eller ned, men fortsætte 
med at sikre den rette balance mellem at kunne 
kommunikere baggrunden for gaven, anerkende 
medarbejderen som modtager af den med person-
lig hilsen og sikre at indholdet er noget, der skaber 
værdi. 
”Det er umiddelbart oplagt at spare på gaver i 
krisetider, men det er præcis her, at adfærden ikke 

skal ændre sig derhen, hvor medarbejderne, der 
er presset og føler at de går en ekstra mil - oftest 
uden lønregulering - oplever ikke at blive aner-
kendt. Det er her, de netop har brug for at blive 
set og anerkendt for indsatsen.”

Generøsitet giver attraktive arbejdspladser
Spørgsmålet er så, hvor meget firmaets politik på 
gaveområdet betyder i forhold til pr og omdømme 
udadtil. Her svarer Anne-Marie Finch, at firmaets 
politik er virkelig vigtig. Når det gælder ”employer 
branding” og det at tiltrække dygtig arbejdskraft, 
er medarbejdergoder noget, der kigges på, når folk 
i dag undersøger om virksomheden er en attraktiv 
arbejdsplads. Særligt de unge generationer har 
fokus på den slags ting. De kan godt lide virksom-
heder, der generelt er generøse og kan lide at give 
og hjælpe.

Kigger man på Corporate Social Responsability 
donationer, har det også stor betydning for virk-
somhedens omdømme. Både for dens evne til at 
tiltrække talent udefra og ind, men også for at gøre 
de ansatte til stolte ambassadører indefra og ud. 
Og det indvirker både på kunde- og medarbejder-
tilfredsheden, fastslår Anne-Marie Finch. 

Som medarbejder kan man forvente, at det virke-
lig er tanken der tæller, siger HR direktøren. Og 
derfor er er det mindre afgørende, hvor ofte gaver 
gives. Det vigtige er, at gaven kommunikeres i 
forhold til noget, der er relevant for virksomheden 
og medarbejderen tilsammen, og at gaveindholdet 
betyder, at medarbejderen oplever sig fejret. 

Når goderne bliver en vane
Efter flere år med finanskrise, skal vi til at investere 
mere i vækst og udvikling og tænke mindre i omkost-
ninger, selvom lønsomhed altid er vigtigt i virksom-
heder, også i væksttider, siger Anne-Marie Finch. 
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”Med tanke på, at mange virksomheder 
har skåret ned i omkostningerne og f.eks. sparet ting 

som frugtkurve, kaffe, 
lønreguleringer og andre gaver væk, tror jeg på, at der 
vil komme mere medarbejderpleje på agendaen igen.”

Anne-Marie Finch, 
VP HR & Talent Global hos Trustpilot

”Med tanke på, at mange virksomheder har skåret 
ned i omkostningerne og f.eks. sparet ting som 
frugtkurve, kaffe, lønreguleringer og andre gaver 
væk, tror jeg på, at der vil komme mere medarbej-
derpleje på agendaen igen. Omvendt vil jeg mene, 
at det altid er sundt at undvære for en stund, for at 
fornemme, om de tidligere goder skal genoptages, 
eller om det faktisk er fint, som det er og andre 
ting skal prioriteres i stedet. Indimellem bliver 
goder en vane, der går ubemærket hen og det er 
ikke lønsomt, hverken på omkostningssiden eller 
hvad medarbejdermotivation angår.” 

De værste og de bedste 
De værste gaver, hun selv har fået på en arbejds-
plads, er planter. 
”En orkidéplante og en julestjerne. Den ene kan 
jeg ikke få til at leve, og den anden kan jeg lide i 
Tivoli, men ikke i min stue.”

”Min far havde betonet flere gange, at han ikke ville 
have en julegave fra mig. Og da jeg lystrede, og ikke 
gav ham en gave, blev han så skuffet. Så jeg lærte 

altid at give ham en gave - uanset hvad.”
Anne-Marie Finch, 

VP HR & Talent Global hos Trustpilot

Til gengæld husker hun med glæde tilbage på en 
hjemmeslagtet and fra en af sine medarbejderes 
forældre, der kørte fra Lolland til Virum for at 
takke for den måde, hun havde været datterens 

leder på og for at ønske Anne-Marie Finch og 
hendes datter en glædelig jul.

Hun håber og tror ikke, at hun selv har givet 
nogen en decideret dårlig gave, men det værste 
hun selv har oplevet på gavefronten, har været den 
gave, hun ikke gav. 
”Min far havde betonet flere gange, at han ikke 
ville have en julegave fra mig. Og da jeg lystrede, 
og ikke gav ham en gave, blev han så skuffet. Så 
jeg lærte altid at give ham en gave - uanset hvad.”

Vi trænger til at give mere
Både i de små private cirkler, i det danske samfund 
og i verden generelt trænger vi til mere generøsitet, 
mener Anne- Marie Finch. 
Hun uddyber, at generøsitet er et vidt begreb. 
Først og fremmest er generøsitet en mellemmen-
neskelig dimension, hvor man rækker udover sig 
selv, hjælper, hvis man selv har et ekstra overskud, 
vidensdeler til gavn for et fælles formål og agerer 
som del af et fællesskab og ikke for egen vinding. 

”Så generøsitet er i den sammenhæng mere 
CSR-præget i mine øjne. At man giver ud af sig 
selv”, siger hun. 

Faren, hvis vi ikke begynder at give mere, er, at 
vores synsfelt bliver for snævert. Det kan ske, fordi 
vi ikke erfarer værdien i at agere holistisk. Hvis 
vi derimod gør det, vil vi få resultater med det 
samme, fordi det hurtigt vil afspejle sig kommer-
cielt og etisk via øget kunde- og medarbejder-
tilfredshed i den professionelle sfære samt 
livsglæde og mening i den private, argumenterer 
Anne-Marie Finch. 
Hun forsøger også at være ekstra opmærksom på 
generøsiteten i sit privatliv.
”Jeg gav et familiemedlem med fødselsdag en 
buket blomster, fordi personen fortjener at blive 
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husket positivt på dagen - og altid husker mig”, 
siger hun, og fortsætter, ”Jeg fik også selv en gave 
i går. Et ophold på et dejligt hotel. Fordi jeg er 
heldig og det var fridag.”

Jeg vil allerhelst have en hilsen
At modtage gaver betyder også noget for Anne-
Marie Finch personligt. 
”De betyder, at folk husker mig og værdsætter 
mig. Det er tanken og ikke det materielle, der 
tæller for mig. Skulle jeg vælge, vil jeg allerhelst 
have et personligt kort som gave. For mig betyder 
det at give gaver, at folk omkring mig, som jeg el-
sker højt, ved, at jeg værdsætter dem, husker dem i 
en travl hverdag og er her til hver en tid.” 

”Gavmildhed er, at se udover egen 
næsetip og tage medansvar for andres 

trivsel og livsglæde.”
Anne-Marie Finch, 

VP HR & Talent Global hos Trustpilot

Derfor er Anne-Marie Finch også fan af ordspro-
get ”Det er tanken, der tæller”, for hun synes, at 
det er det, det handler om, at give. 

”Tanken er her lig omtanke for mig. Og i omtanke 
ligger både, at man har overvejet anledningen for 
at give og indholdet. Helt fint, det er spontant. 
Men det tankeløse tror jeg, tæller mindre, end 
hvis modtageren oplever og sanser tanken bag 
erkendtligheden.
Gavmildhed i det hele taget er en vigtig værdi for 
mig. Det, at jeg er del af en verden, der skal være 
så god som muligt og at jeg kan bidrage til, at 
den bliver et bedre sted. For mine nære og fjerne. 
Gavmildhed er, at se udover egen næsetip og tage 
medansvar for andres trivsel og livsglæde.”
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Mikkel Hartwich er i dag 21 år, men husker stadig 
helt tydeligt, hvordan det var at være barn og 
ikke være som de andre. Ikke til hverdag og slet 
ikke til jul. Mikkel har nemlig boet mange af sine 
barndomsår på Børnehjemmet Strandridergården 
i Vedbæk, og selv om han var en af de ”heldige”, 
som hvert år havde mulighed for at tage hjem til 
sin egen familie og holde jul, så var det ikke en 
juleaften som den, alle hans klassekammerater fik.

Overskuddet derhjemme var aldrig stort og 
selv om Mikkel havde både mor og far og seks 
søskende, så var der langt til den idylliske fa-
miliefest, man ser på film, med et hav af gaver 
under træet.

”Julegaver var ikke det, vi gik mest op i. Der var 
så mange andre ting. Men selvfølgelig følte jeg 
mig da meget anderledes end de andre børn, når 

E N  H Å N D B O L D  F R A  E N  F R E M M E D

For børnehjemsbarnet Mikkel Hartwich blev en overraskende ekstra julegave et symbol på, 
at der var andre mennesker, helt fremmede, som tænkte på ham. 

Mennesker, som ikke bare syntes, at Mikkel var ”et dumt børnehjemsbarn.”
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vi kom tilbage i skolen og jeg som den eneste ikke 
havde fede julegaver at fortælle om, ” fortæller 
Mikkel Hartwich.

En stor og lækker pakke under juletræet
Men det ændrede sig, da han for fire år siden 
stiftede bekendtskab med foreningen Operation 
Julegaveregn, som samler ind hos private for at 
kunne give en ordentlig julegave til børn, der bor 
på institution. Pludselig lå der en stor og lækker 
pakke til ham under juletræet.

”Tænk, at nogen havde lyst til at forkæle mig med en 
så dejlig gave. Det er jo en sådan ekstra stor gave, som 

man normalt ville få af sin egen mor og far.”
Mikkel Hartwich, 

tidligere børnehjemsbarn

Mikkel har altid været vild med håndbold og 
brugt meget af sin tid i det fællesskab, som er i 
håndboldklubben. Og tænkt at lykken kunne være 
at have sin helt egen håndbold, som man kunne 
træne med.
Og det var præcis, hvad han fik, da han åbnede sin 
pakke fra nogle mennesker, han aldrig havde mødt.

”Jeg var først og fremmest meget overrasket. Jeg 
anede ikke, at jeg ville få gaver af nogen og da slet 
ikke af komplet fremmede. 
Og så blev jeg virkelig så glad. Tænk, at nogen 
havde lyst til at forkæle mig med en så dejlig gave. 
Det er jo en sådan ekstra stor gave, som man 
normalt ville få af sin egen mor og far,” fortæller 
Mikkel, som kalder den form for omtanke og 
omsorg for ”helt utrolig”, for når man bliver mødt 
med gavmildhed og betænksomhed, så får man 
det lidt ”lettere i maven.”
Ikke bare et mærkeligt barn på børnehjem
”Det lettede virkelig i mig. Det her med, at jeg fik 
en gave ligesom alle andre. Og det var en helt ny 

håndbold, som var dyr og fin og samtidig en gave, 
jeg virkelig havde ønsket mig og kunne bruge. 
Det, at man havde brugt tid på at samle penge ind 
og finde ud af, hvad jeg ønskede mig, gjorde mig 
allermest glad.
Tænk, at fremmede interesserede sig for mig og 
ikke bare tænkte, at jeg var dum, fordi jeg var 
sådan et mærkeligt barn på børnehjem,” fortæller 
Mikkel Hartwich.

Fællesreaktionen hos alle de, som Mikkel har 
talt med om oplevelsen ved at få julegave af 
Julegaveregn, har været målløshed over, at der var 
nogen, der brugte tid på at samle penge sammen 
til dem.

”Alle kan godt lide at få gaver. Jeg har ikke mødt 
nogen, som ikke kan lide at få gaver”

Mikkel Hartwich, 
tidligere børnehjemsbarn

”Især dem, som ikke engang kunne være hjemme 
juleaften var rigtig glade. At juletiden kan være ek-
stra hård at befinde sig på et opholdssted, behøver 
man ikke være den store psykolog for at forestille 
sig. Man kunne se det i deres øjne. Alle kan godt 
lide at få gaver. Jeg har ikke mødt nogen, som ikke 
kan lide at få gaver,” siger Mikkel Hartwich med 
et smil.

Del lige din mælkesnitte
Når han skal definere gavmildhed, tænker han 
straks på folk, der deler ud, selv om de ingenting 
selv har.
”Noget af det, jeg synes, er allermest gavmildt, er 
når man ser folk, der rent faktisk bekymrer sig for 
hinanden. At folk ikke er ligeglade med andre,  at 
man kan undvære noget og dele med de andre. 
At man lige deler sin mælkesnitte med en ven i 
0. Klasse. Det synes jeg, er det bedste,” siger han, 
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”Gavmildhed er for mig at huske at give tilbage på 
alt det gode, man får…”

Mikkel Hartwich har også oplevet stor generøsitet 
fra holdkammeraterne i håndboldklubben. 
”De har virkelig hjulpet mig, hvis jeg har været 
trist eller ked af det. En gang brækkede jeg min 
lillefinger under en håndboldkamp. Mit hold 
samlede penge ind, så der blev købt slik til mig og 
selve klubben kom forbi med en håndboldtrøje 
og chokolade. For at sige, at de savnede mig og 
glædede sig til jeg kom tilbage. ”

O P E R AT I O N 

J U L E G AV E R E G N

Operation Julegaveregn er et 

privat initiativ, 

hvis formål er at indsamle midler 

til julegaver til børn 

anbragt på danske børnehjem og 

døgninstitutioner. 

De ønsker at vise alle de børn, 

som ikke holder juleaften 

som så mange andre danske børn, 

at de ikke er glemt og at de også 

fortjener en flot julegave.

Foreningen af Danske 

Døgninstitutioner hjælper med at 

fordele pengene til børn på 

børnehjemmene op til jul. 

Her vil skolebørn få en ekstra gave 

for 400 kroner og mindre børn vil 

få en gave til 300 kroner.

Gavefabrikken er hovedsponsor 

hos Julegaveregn.
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“Jeg tror, vi kommer til at tænke endnu mere 
bæredygtigt, at Corporate Social Responsabi-
lity får en stadig større betydning og at vi går en 
tid i møde, hvor det ikke bare handler om at få 
noget på cv´et for de unge, men om at jobbet 
repræsenterer en dybere mening”, siger Pernille 
Sandberg, direktør, HR & Kommunikation.

Pernille Sandberg mærker tydeligt, at de studerende 
og de unge medarbejdere er meget mere bevidste 
om, at deres arbejde skal gøre en positiv forskel, end 
man tidligere har været. Der er en ny bølge i gang, 
hvor de unge har langt mere frivilligt arbejde, end 
de havde for bare få år siden. Hun er overbevist om, 
at den nye generation stiller højere krav til, at arbej-
det og arbejdspladsen skal repræsentere en dybere 
mening, end man tidligere har gjort. 

De unge vil have bæredygtig bundlinie
”Der er sket et skifte indenfor bare det sidste 
halvandet til to år. For eksempel er der en pige 
hos os, der arbejder frivilligt 20 timer om ugen 
på Ted-talks. Og i dag taler vi om en bæredygtig 
bundlinie i det hele taget. Tag for eksempel en 
virksomhed som Nykredit, som kun investerer i 
bæredygtige virksomheder. Samtidig med, at man 
skal drive en sund forretning, handler det om 

at give noget tilbage. Og den kobling er virkelig 
vigtig for medarbejderne.”
Pernille Sandberg uddyber, at det er meget mere 
betydningsfuldt for den unge generation, hvad 
den laver, end at få den store løncheck. Det er også 
det, hun ser, kandidaterne spørge ind til i dag og 
hun mener, at det presser virksomhederne på en 
god måde. 

”Det er fedt at omverdenen stiller endnu flere krav, - 

det er smaddersundt for os. Jeg overvejer for eksempel 

lige nu, om vi skal have en CSR-politik, hvor vi 

blandt andet aflønner, at man arbejder frivilligt en 

dag årligt.”

Pernille Sandberg,

direktør, HR & Kommunikation, Falck Assistance

”Det er sådan kandidaterne vælger virksomhed i 
dag, - det kan betale sig at have den form for profil 
for at tiltrække de bedste medarbejdere. Vi gør 
meget i forvejen, men det er fedt at omverdenen 
stiller endnu flere krav, - det er smaddersundt for 
os. Jeg overvejer for eksempel lige nu, om vi skal 
have en CSR-politik, hvor vi blandt andet afløn-
ner, at man arbejder frivilligt en dag årligt.”. 

D E  U N G E  V I L  H E L L E R E  H A V E 
M E N I N G  E N D  P E N G E

Den nye generation på arbejdsmarkedet presser virksomhederne til at gøre en positiv forskel. 
Og en banal gave til en medarbejder fra virksomheden kan være forskellen på om medarbejderen 

vil være en god eller dårlig ambassadør for sin arbejdsplads. 
Pernille Sandberg, direktør, HR & Kommunikation, Falck Assistance, 

oplever, at der er nye tider på vej på det danske arbejdsmarked.

Gavebog 11/3.indd   39 11/03/16   07.39



D E N  G E N E R Ø S E  T I D  

40

Chefer skal være hele mennesker
Hun ser også andre eksempler på at tiden er blevet 
en anden. For eksempel indenfor lederudvikling 
kan man se en ændring fra, at chefen kun skal 
kunne det rent strategiske, til at vor tids virksom-
hedsledere også kræver, at chefer skal være hele 
mennesker. 

”Jeg går selv i øjeblikket på et lederudviklings-
forløb, der indeholder alt lige fra helt faglig busi-
ness til det, der er ovre i den mere bløde afdeling 
med vejrtrækningsøvelser og det er alle mulige 
forskellige virksomheder, som har deres ledere 
med. For bare to år siden tror jeg simpelthen ikke, 
at man kunne sælge et forløb med titlen ”Soul 
Leader”, men der kan man se, at tiden lige nu 
ændrer sig. Det er blevet vigtigt at integrere det 
hele og generere mere mening end bare en god 
bundlinie”. 

Firmajulegaven som hygiejnefaktor
En god leder bliver også målt på virksomhedens 
evne til at være generøs overfor medarbejderne og 
især firmajulegaven er en nødvendighed mere end 
en luksus i mange private virksomheder. 

Pernille Sandberg siger,  at ”det jo nærmest er en 
hygiejnefaktor i Danmark, - man regner mindst 
med at få julegave af sin arbejdsplads”. Om de 
gaver virksomheden deler ud til medarbejderne 
til jul, siger hun, at det altid er en brugsgenstand, 
som er god at tage med hjem eller give videre til 
svigermor i julegave. Sidste år var det en Royal 
Copenhagen musselmalet skål. 

”Alle var vilde med den, vi fik masser af positiv 
feedback. Forrige år var det en lysestage. Den var 
der delte meninger om og generelt synes jeg, det er 
ret svært at ramme noget, som alle synes er fedt”. 

”Jeg oplevede at medarbejderne googlede den skål, de 

fik i julegave sidste år, for at tjekke værdien. “Nej, 

den har været dyr! Synes min arbejdsplads, at jeg er 

så meget værd?”, var reaktionen, - det viser jo, at 

betyder noget for folk, at de bliver værdsat.”

Pernille Sandberg,

direktør, HR & Kommunikation, Falck Assistance

Julegaven bliver givet som en anerkendelse og en 
tak for året der gik til medarbejderne. Men dens 
betydning er efterhånden noget udvandet efter 
Pernille Sandbergs opfattelse, fordi alle bare for-
venter at få julegave.
 ”Jeg oplevede at medarbejderne googlede den 
skål, de fik i julegave sidste år, for at tjekke 
værdien. “Nej, den har været dyr! Synes min arbe-
jdsplads, at jeg er så meget værd?”, var reaktionen, 
- det viser jo, at det betyder noget for folk, at de 
bliver værdsat”.

En hilsen der bliver læst
Virksomheden giver julegaver, fordi ”det ville give 
et ramaskrig, hvis vi lod være”, siger Pernille Sand-
berg. Men hun synes også, at det er en hyggelig 
tradition.
”Vi gør noget ud af uddelingen med julehygge, 
juleflet og juleknas. Direktøren og jeg uddeler 
gaver og et knus og der er også altid en hilsen fra 
koncerndirektøren og selv om den ikke er person-
lig, - det kan man ikke til 11.000 medarbejdere, - 
så kan man mærke, at det er noget, der virkelig er 
tænkt over, som handler om det år, der er gået. Og 
jeg ved, at folk læser det og sætter pris på det”. 

Udover julegaver og gaver til jubilæer og runde 
fødselsdage, giver virksomheden også en buket 
blomster til de nye på første arbejdsdag, også til 
studerende. Nogle tager billeder af buketten og 
uploader det til Facebook eller tager den med 
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hjem og viser til ægtefællen. Og det kan godt 
betale sig i kroner og ører, for selv om buketten 
måske kun koster 150 kroner, er den meget mere 
værd, fordi den virkelig betyder noget for folk. 

”Jeg synes, at den slags gaver er meget mere værdi-
fulde end den faktiske værdi, de repræsenterer. 
Resultatet er altid større end udgiften, når de er 
givet på rette tid og sted”.

Medarbejderne er virksomhedens ambassadører
Pernille Sandberg mener generelt, at gaver til 
medarbejderne er vigtige i forhold til en virksomheds 
omdømme. Det er vigtig employer branding, fordi 
medarbejderne er ambassadører for virksomheden.  

”Det behøver ikke være dyrt og fint, men det, at der 

er lagt tanker bag og et stykke arbejde i at arrangere, 

betyder meget for mig.”

Pernille Sandberg,

direktør, HR & Kommunikation, Falck Assistance 

Men en firmagave kan også have den modsatte 
effekt. På spørgsmålet om hvilken firmagave, der 
er den værste hun nogensinde selv har fået, svarer 
Pernille Sandberg: 
”Det var en schweizerkniv med firmalogo på. Skal 
vi bare sige, at jeg ikke brugte den så meget?”

Pernille Sandberg har også erfaring med at erstatte 
firmajulegaven med donationer til velgørenhed.
”Jeg har en gang været på en arbejdsplads, hvor man 
selv kunne gå ind på nettet og vælge sin julegave. Et 
år kunne man vælge, om man ville have gave selv 
eller donere til et velgørende formål. Det var jo i 
udgangspunktet en meget fin ide, men det gav lidt 
bagsslag, fordi medarbejderne så stod og afkodede, 
hvem der var nede og hente edderdunsdynen og 
hvem, der var gavmild og donerede sin julegave væk.”

”Jeg synes egentlig, jeg selv er ret god til at give 
gaver, - også privat. Især til mine børn. Min 
veninde og jeg blev begge 40 år sidste år, og vi gav 
hinanden en tur til New York. Det var smart, for 
man kan jo ikke sige nej tak til en gave”, griner 
Pernille Sandberg. 

Den bedste gave, hun har fået, var til hendes sen-
este fødselsdag. 
”Min mand havde arrangeret det hele, sørget for at 
børnene var oppe om morgenen og synge fødsels-
dagssang og havde fået dem passet om aftenen, så 
vi kunne gå ud og spise. Det behøver ikke være 
dyrt og fint, men det, at der er lagt tanker bag og 
et stykke arbejde i at arrangere, betyder meget for 
mig. 
Tingen i sig selv betyder ikke så meget for mig, 
men hvis nogen giver mig noget, som jeg kan 
mærke, der er lagt arbejde i, bliver jeg glad. 
Tanken om, hvorfor netop denne bog er fed for 
mig, er værdifuld.”

Hvem skal give næste runde
For Pernille Sandberg betyder det også rigtig 
meget at give. Hun synes selv, det er dejligt at 
lægge tanker i det. Der er noget anderkendende i, 
at man finder det helt rigtige, noget, der er tænkt 
over. “Du betyder noget for mig, så derfor har jeg 
investeret tid og kræfter i det”. 

Til gengæld hader hun virkelig nærighed. Ved 
faktisk ikke noget værre. Hun synes, at man skal 
dele. 
”Nærighed er egoistisk og virkelig nederen! Den 
der diskussion om, hvem der giver næste runde 
eller debatten om restaurantregningen. Det er 
forfærdeligt! Kan vi ikke bare dele det lige over?”, 
siger Pernille Sandberg. 
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Agnethe Hviid har i mange år stået for julega-
veindkøb til medarbejderne på hendes arbejds-
plads. Gaverne har været ens til alle og derfor 
har det været nødvendigt at finde noget, som alle 
kunne bruge.

”En firmajulegave skal være af lækker kvalitet og 
må gerne være lidt julehyggelig. En gave skal være 
flot pakket ind, synes jeg. Det er rigtig vigtigt, for 
ellers føles det ikke som en gave. 
Jeg kender ikke Emma Gad reglerne for gaver, 
men jeg har altid følt, at jeg har ramt plet. Det har 
jeg kunnet mærke på lykkelige udbrud og glæde, 
når der blev pakket ud. Jeg køber altid noget, jeg 
også selv bliver glad for.  I mange år valgte jeg 
gaver til køkkenet: Lækre gryder, potter og pander, 
som var fyldt op med julegodter, -  tonsvis af jule-
godter - sådan helt overflodsagtigt.”

”Det, en gave skal kunne, er at få modtageren til at 

blive i godt humør. Medarbejdere skal have gaver, så 

de føler sig værdsat.”

Agnethe Hviid, karriererådgiver i Team Sherpa 
 
Prisen og størrelsen på en medarbejdergave skal 
være, så man føler sig værdsat, uden at det er over-
drevet. Hun elsker lækre designting til køkkenet 
selv og hun har altid været glad for at have ga-
veindkøbstjansen, men har nogle gange syntes, at 
indpakningen var et stort job. 

”Men præsentationen er vigtig, igen skal man 
kunne se, at nogen har gjort sig umage. Hvis det 
har noget med virksomheden at gøre, skal logoet 
til gengæld være så lille, at man ikke bemærker 
det. Det skal simpelthen ikke være tilstede. Jeg 
synes aldrig, gaver kan gøre skade,  hvis de er ment 
ærligt. Det, en gave skal kunne, er at få mod-
tageren til at blive i godt humør. Medarbejdere 
skal have gaver, så de føler sig værdsat. Man skal 
hygge om dem og i krisetider skal man ikke ændre 
på gavestørrelsen, hvis det ikke var ekstravagant i 
forvejen. ” 

Agnethe Hviid associerer en medarbejdergave med 
hygge og påskønnelse.
”Til jul sidste år fik jeg gaver af min arbejdsplads. 
Det var skønne italienske olivenolier, rødvins-vine-
gar, mandler, parmesan, oliven m.m. pakket i en 
lækker trækasse. Den blev jeg rigtig glad for.
Fra min arbejdsgiver synes jeg, en opmærksomhed 
til jul og ved jubilæer og runde fødselsdage er på 
sin plads. Størrelsesorden 100-300 kr. tilpasset det 
niveau, man nu har lagt i virksomheden.
Tanken kan også godt tælle med en lille forårs-
blomst. Eller et stykke hjerteformet chokolade til 
valentinsdag er da skøn!”

En levende landgris og en stresset ged
Den værste gave, hun nogensinde har fået, var 
ikke fra arbejdet, men til hendes 40 års fødsels-

O M  A T  F Å  E N  G R I S  O G  G I V E  E N  G E D 

Indpakningen er noget af det vigtigste. Gaven skal gøre modtageren i godt humør, 
men levende dyr skal man overveje nøje som gavemateriale. 

Agnethe Hviid er karriererådgiver i Team Sherpa og giver her sine tips videre til gaver 
både privat og på arbejdspladsen
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dag, hvor venner forærede hende en lille, levende, 
lyserød landgris. 
”Jeg boede i parcelhus på det tidspunkt og jeg har 
fødselsdag i november og det var pivkoldt udenfor, 
så grisen måtte overnatte i badeværelset. Det var 
så synd for den. Den havde ikke engang krølle på 
halen, så stresset var den”, fortæller hun.

”Geden tog jeg med i toget fra Albertslund til Holte, 
fordi min mand nægtede at tage den med i jaguaren. 

Den togtur kunne jeg 
i øvrigt skrive en bog om. Det var  det 
morsommeste, jeg oplevede i flere år.”

Agnethe Hviid, 
karriererådgiver i Team Sherpa

Men hun er ikke et hak bedre selv, for den vær-
ste gave, hun selv har givet, var også et stakkels 
levende dyr. 

”Det var en ged, som jeg forærede til nogle arbejds-
kolleger, som alle var pædagoger, som flyttede i 
kollektiv i en stor bjælkehytte i Holte. Jeg skrev en 
lille afhandling til dem om pædagogiske princip-
per for opdragelse af geder.  Geden tog jeg med 
i toget fra Albertslund til Holte, fordi min mand 
nægtede at tage den med i jaguaren. Den togtur 
kunne jeg i øvrigt skrive en bog om. Det var det 
morsommeste, jeg oplevede i flere år. Dengang 
skulle man skifte på Hovedbanen, når man skulle 
videre til Holte. Og geder bræger meget, når de 
bliver stressede, så vi fik en del opmærksomhed.”

96 kalendergaver til børnebørnene
Til gengæld er de bedste gaver for Agnethe Hviid 
altid noget med rejser med familien. Hun får også 
ofte gaver af sin datter. Lækre dufte, cremer og 
lignende. Dem bliver hun meget glad for og når 
hendes børnebørn laver ting til hende i børne-
haven og på fritidshjemmet, bliver hun faktisk 
også oprigtigt glad for dem.

”Jeg giver selv gaver til veninder, til børnebørn og 
til min mand. Små ting, som jeg støder på, som 
jeg tænker kan være en hyggelig opmærksomhed. 
Bøger, musik, påskeæg og den slags.  
 Jeg har i øvrigt i flere år lavet pakkekalender til 
4 børnebørn –altså 4 x 24 indkøbt, indpakket 
og tilpasset dreng eller pige og alder og som ikke 
måtte indeholde slik.
Jeg har selv en veninde, der lavede en pakkeka-
lender til mig sidst år og det blev jeg noget rørt 
over.”

Ægte gavmildhed er rørende
Agnethe Hviid er glad for at kunne se begyndende 
tegn på, at vi går en mere generøs tid i møde. Hun 
har selv lige haft en oplevelse, der bekræfter hende 
i, at vi ikke længere kun går op i, hvad vi selv har 
brug for.
  
”I mit arbejde har jeg for nylig slået en status op på 
Facebook om en nødstedt familie, - en mor med 3 
små børn, som manglede alt, og jeg mener alt. 
 Vi har fået så meget lækkert drengetøj og legetøj 
og lamper og senge og to Playstations og spil og 
et tv  og ja, jeg kunne blive ved. Jeg skal også til 
Hillerød i morgen og hente fodboldtøj og fod-
boldstøvler til familien. Det er så rørende!
Og det er ægte gavmildhed for mig”, siger Ag-
nethe Hviid. 
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Det at give er mere 
værd end gaven.

Pierre Corneille, 
Le Menteur 
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Hvorfor giver I medarbejderne gaver?
Som udtryk for at vi værdsætter dem og dermed 
som et led i at fastholde dem.

Hvordan kan man som arbejdsgiver se, om generø-
sitet og medarbejderpleje gør en forskel?
I en organisation som vores, uden egentlig bund-
linje, kan det blandt andet ses på personaleomsæt-
ningen og trivslen.

Hvad kigger I efter, når I skal vælge gave til 
medarbejderne? 
Gaven skal være til glæde for så mange som muligt 
uanset alder og køn – og gerne også til glæde for 
familien.

Ville du spare her eller skrue op for gaveniveauet i 
krisetider? 
Jeg ville tilstræbe at gøre det uændret.

G A V E R  S K A L  F A S T H O L D E 
M E N N E S K E R

14 spørgsmål om medarbejdergaver og gavmildhed til Vibeke Lorenz Hansen, 
Underdirektør, HR-chef i Dansk Arbejdsgiverforening

Gavebog 11/3.indd   46 11/03/16   07.39



D E N  G E N E R Ø S E  T I D

47

Hvorfor giver I medarbejderne gaver?
Som udtryk for at vi værdsætter dem og dermed 
som et led i at fastholde dem.

Hvordan kan man som arbejdsgiver se, om generø-
sitet og medarbejderpleje gør en forskel?
I en organisation som vores, uden egentlig bund-
linje, kan det blandt andet ses på personaleomsæt-
ningen og trivslen.

Hvad kigger I efter, når I skal vælge gave til 
medarbejderne? 
Gaven skal være til glæde for så mange som muligt 
uanset alder og køn – og gerne også til glæde for 
familien.

Ville du spare her eller skrue op for gaveniveauet i 
krisetider? 
Jeg ville tilstræbe at gøre det uændret.

Hvor vigtig er arbejdspladsens politik på det her 
område i forhold til PR og omdømme? 
Jeg mener ikke, at den har betydning.
 
Hvad kan man forvente af en arbejdsgiver rent 
gavemæssigt, synes du? 
Man kan ikke forvente noget!
 
Hvad er gavmildhed for dig? 
Gavmildhed for mig er at modtage noget, som 
giveren har lagt tanker i. Størrelsen er ikke 
afgørende.
 
Hvornår har du senest givet nogen en gave? 
Det var et familiemedlem, som jeg gerne ville 
glæde.

Hvem giver du gaver og hvorfor? 
Jeg giver gaver til de personer, som jeg har rela-
tioner til og så eventuelt ved specielle mærkedage 
for andre.

Hvad betyder gaver for dig? 
Glæde.
 

Gaven røg videre
“Jeg var engang ansat et sted, hvor vi fik et løbehjul 
i julegave. Hold nu kæft, der var ballade. Mange 
nægtede at modtage gaven. Der var også god vin og 
andre ting med. Jeg tog imod og forærede løbehjulet 
til en bette knægt. Han blev ellevild. Hans glæde over 
at modtage et højt ønsket løbehjul, var alligevel den 
bedste gave.”
Anonym medarbejder

Hvad skal jeg med frostvarer?
“Jeg fik i flere år to frosne ænder af min arbejdsplads. 
Jeg boede i en lille lejlighed med lille bitte fryser, jeg 
var i starten af tyverne og lavede aldrig mad, slet ikke 
and. Dengang syntes jeg, det var den mest latterlige 
gave.” 
Anonym medarbejder

Oh, tusind tak !
“Jeg fik engang en hel 10’er ekstra på mit rengørings-
job op til juleaften, så jeg rigtig kunne “gå ud og ose”. 
Generøsiteten havde ingen grænser dér!”
Anonym medarbejder

Ordene tæller
“Det er kortet, der er det vigtigste. Ikke gaven. Det 
er meganederen at få et julekort fra chefen, hvor der 
bare står hans eller hendes navn. Men det er optur at 
få et helt personligt kort.”
Anonym medarbejder
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Julegaver betyder rigtig meget for en virksomheds 
omdømme som arbejdsplads. Den reflekterer både 
virksomhedens strategi og ledelsens indsigtsfuld-
hed. Har ledelsen gjort sig umage - eller er gaven 
udtryk for en gammeldags holdning, manglende 
engagement eller  ligefrem arrogance? 
Efterfølgende vil julegaven blive genstand for en 
del samtale med omgangskredsen - både den sær-
ligt gode gave og det modsatte. En medarbejder, 
som i forvejen er kritisk over for sin arbejdsplads, 
vil typisk blive bekræftet i sine synspunkter. 

”Det er også ekstra følsomt, fordi der ofte er lidt 
flere følelser på spil i julen. Og der er mange sam-
menkomster med alkohol i juledagene, hvor man 
kan give følelserne omkring julegaven frit løb”, 
fortæller livstilsekspert Anne Glad.

Skattereglerne sætter visse rammer for julegavens 
størrelse. Nogle private virksomheder udnytter 
altid rammen fuldt ud - men det gør ikke nød-
vendigvis medarbejderne mere taknemmelige 
for julegaven. I den anden ende af spektret er 
offentlige virksomheder, som slet ikke må give 
julegaver til medarbejderne. Det er f.eks. først efter 
at folkeskolerne fik selvstyre på økonomien, at 
skoleledelsen har haft mulighed for at give lærerne 
en lille julegave. Og jo mindre forvænt man er, 
desto større glæde skaber den, siger Anne Glad.

Gentagelse fremmer forståelsen
Livstilseksperten har en række gode råd til arbej-
dspladser, der giver julegaver. Det første råd er, at 
være opmærksom på, hvor vigtig en del julegaven 
kan være af virksomhedens kultur. Det kan for 
eksempel være rigtig positivt at medarbejderne får 
den samme kasse vin og to ænder år efter år. 
”Gentagelsen går ganske enkelt hen og bliver tra-
dition og kultur”, forklarer Anne Glad.

”Det er også ekstra følsomt, fordi der ofte er lidt flere 
følelser på spil i julen. Og der er mange sammenkom-

ster med alkohol i juledagene, hvor man kan give 
følelserne omkring julegaven frit løb.” 

Anne Glad, livsstilsekspert

Det personlige julekort kan også spille en stor 
rolle, men det kan også være en faldgrube. Hvis 
julekortet er den eneste dialog med medarbejderne 
i årets løb, bliver det problematisk. Men er der 
en fortløbende kontakt og god kommunikation i 
hverdagen, kan det personlige julekort være der, 
hvor ledelsen dels får skitseret sine tanker for det 
kommende år, dels får demonstreret interesse for 
medarbejderens privatliv. Her er det dog vigtigt 
ikke at overskride grænsen mellem den profession-
elle relation og den private.

J U L E K U R V E N  L E V E R 
O G  H A R  D E T  G O D T

Livsstilsekspert Anne Glad om gaver i krisetider, hvad medarbejdergaver fortæller om både ledelse 
og virksomhed og hvilke typer mennesker, der giver hvilke firmajulegaver. 
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Strategi med firmajulegaver
Det kommer også helt an på den enkelte virk-
somhed, om det er bedst at give ting og oplevelser 
uden relation til arbejdspladsen eller bedre at iden-
tificere virksomheden via gaven. De store interna-
tionale virksomheder har brug for at have en klar 
strategi med deres julegaver, uanset hvad det er, 
præcis som med alt andet de foretager sig. Mindre 
virksomheder kan lettere slippe af sted med 
mindre bevidsthed om signalværdien og en mere 
pragmatisk tilgang. Det vigtigste er, at medarbej-
derne bliver glade,  - ”det er jo for fa´en jul!”

”Vi kan konstatere, at klassikere også inden for 
julegaver har kronede dage hver gang, det er krise. 

Julekurven lever og har det godt.”
Anne Glad, livsstilsekspert

Lige nu er trenden, at  flere og flere virksomheder 
anlægger et Corporate Social Responsability-per-
spektiv på julegaven. Pengene bliver brugt på 
velgørenhed til andre mennesker, der har større be-
hov end de ansatte. Ofte involveres medarbejderne 
i projektet - de kan donere nogle arbejdstimer til 
at dele julehjælp ud, bygge legepladser for børne-
hjemsbørn eller være med til at bestemme, hvem 
og hvad pengene skal gå til. 
”Men vi ser også et stigende antal virksomheder, 
der helt dropper julegaven, dels fordi den er en 
gammeldags, dels fordi den kan støde nogle af 
virksomhedens medarbejdere med en anden 
kulturel baggrund. Endelig kan vi konstatere, at 
klassikere også inden for julegaver har kronede 
dage hver gang, det er krise. Julekurven lever og 
har det godt”, slår livsstilseksperten fast.

Til gengæld har hun svært ved at udpege præcis, 
hvordan fremtiden ser ud på julegavefronten. 

”Men mon ikke vi vil se en endnu større diversitet, 
helt parallelt med de to flasker rødvin? Netop 
vinen kunne dog godt være den næste bastion, 
der kommer under pres. Holdningen til alkohol 
skrider i disse år og danskernes forbrug er allerede 
faldet betragteligt”, siger Anne Glad. 

En perlerække af logojulegaver
Om sine egne erfaringer som medarbejder og 
modtager af firmajulegaver siger hun: 
”Jeg har selv igennem tiden fået en perlerække af 
logojulegaver - lige fra pashminatørklæder og syn-
tetiske plaider til eksklusive rejsetasker og moon 
boots, men ingen af dem lever længere i min 
varetægt. Den sjoveste var dog en tidligere chef, 
som forærede julegaven videre til sin svigerinde. 
Han gjorde det, uden at have opdaget, at Ekstra 
Bladets logo prydede bagsiden af proptrækkeren…
Jeg har også selv stået for indkøb af diverse dansk 
design, fordi julegaven også skulle ud til vores 
internationale kunder. Til gengæld tvang jeg det 
jo altså også ned i halsen på mine kolleger. Tal lige 
om tillid til egen smag,” lyder det selvironisk fra 
livsstilsekspert Anne Glad. 

KENDER DU TYPEN?

Hvad signalerer julegaven?
En “sikker gave” som f.eks. to kopper fra Royal 
Copenhagen signalerer at “denne julegave er en 
rituel tvangshandling, en slags bonus, som er nøje 
astemt efter skattetekniske regler, så du får mest 
muligt ud af det. Du ved præcis, hvilken værdi 
gaven repræsenterer og kan derfor med god sam-
vittighed bytte den til kontanter eller forære den 
videre.”
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Livsstilsekspert Anne Glad giver her sit bud 
på, hvilken type arbejdsgiver, der giver hvilken 
slags julegave. 
Tjek her om din arbejdsplads er let at sætte i bås 
alene ud fra julegaven.

Dødemandsrefleksen
“Frk. Jensen - har De husket at bestille to flasker 
rødvin hver til personalet?” Det har Frk. Jensen 
helt sikkert.

Tvangsvelgøreren
“Vi har sløjfet årets julegaver og donerer i stedet 
pengene til værdigt trængende i den 3. verden. 
Føles det ikke bare godt?”

Smagsdommeren
“Eftersom min smag er uantastelig, har jeg fundet 
et stykke brugskunst, som I alle sammen får prop-
pet ned i halsen.”

Mere end et job-chefen
“Ledelsen har været ude at købe individuelle 
julegaver til hver eneste medarbejder, og vi har 
naturligvis dokumenteret den festlige indkøbsdag 
på denne video, som vises til julefesten.”

Pragmatikeren
“Årets julegave kan drikkes og spises, så ingen 
bliver prakket noget ubrugeligt på, der fylder 
hjemme bagefter. Derfor er det heller ikke alt for 
specielle varer, der er i julekurven.”

Terapeuten
“Medarbejderne arbejder for meget - der skal være 
tid til at koble af sammen med familien. Derfor 
får de et oplevelsesgavekort med noget, de kan 
hygge om sammen.”

Eget design, som på en eller anden måde har 
noget med firmaet at gøre, signalerer at, “Vi er en 
kreativ virksomhed, hvilket vi prøver at efterleve 
i enhver detalje. Vi håber denne gave vil vække 
opmærksomhed i dit hjem, så du får lejlighed til at 
fortælle dine venner og familie om os.”’

Logo-gaver signalerer, at “Vi har fødderne solidt 
plantet i 80’erne og tager for givet, at du er så 
forelsket i dit arbejde, at du har lyst til at være 
reklamesøjle for dit arbejde. Også når du har fri.”

“Vælg mellem 5 kategorier af gaver” signalerer, 
at “Vi anerkender at vores medarbejdere er unikke 
individer med forskellig smag og behov, og vi giver 
dig derfor mulighed for selv at have indflydelse på 
din julegave.”

Ingen gaver signalerer for en offentlig virksom-
heds vedkommende, at “Vi bruger naturligvis ikke 
skatteydernes penge på den slags pjat.” 
Og for en privat virksomhed er budskabet, at “Ti-
derne er alvorlige. Vi må alle holde for. Med tanke 
på de kolleger vi har sagt eller skal sige farvel til, 
bruger vi naturligvis ikke penge på den slags pjat.”

En bog-gave, hvis det er en fag-bog, siger, at “Det 
er vigtigt for vores virksomhed, at vores medarbej-
dere er veluddannede og hele tiden up to date med 
nyeste viden”. 
Hvis det er skønlitteratur kan det oversættes til, 
at “Det er vigtigt for vores virksomhed, at vores 
medarbejdere kan opretholde en fornuftig work-
life balance - med tid til fordybelse og refleksion.”
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En gave giver mulighed for at udtrykke følelser og 
anerkendelse i relationer, hvor det ikke altid er lige 
let. Det kan være svært at udtrykke varme følelser 
for ansatte, som man også skal lede i det daglige. 
En god gave kan sige “Du er værdsat”, “Du har 
en skøn humor”, “Du er loyal” eller endda “Vi 
elsker dig”. I et arbejdsmarked, hvor følelserne 
ofte gemmes væk, er gaven en mulighed for at 
udtrykke netop det, som vi ikke altid får sagt til 
hinanden i en travl hverdag. 

G A V E R  V I S E R  O V E R S K U D

Missionen er klar: Ind med personlighed og omtanke og ud med ligegyldighed og pligtgaver. Stifter af 
GaveFabrikken, Nikolai Kiim, mener, at vi alle sammen bør gøre os mere umage, når det gælder gaver. 

”Mere at give” er derfor mottoet hos Gave-
Fabrikken, som Nikolai Kiim stiftede for godt  
12 år siden. Og det er lige præcis hele tanken bag 
GaveFabrikken. Nikolai Kiim undrede sig over, 
at så mange virksomheder forærede gaver uden at 
gøre sig den ulejlighed at finde ud af, hvad deres 
medarbejdere reelt ville blive glade for, og hvad der 
var i virksomhedens ånd at give. 
”Der manglede nogle eksperter, som tog udgang-
spunkt i den helt aktuelle situation for hver enkelt 
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virksomhed. Og som kunne vejlede gavegiverne 
i, hvad der ville skabe god ånd og samhørighed 
i firmaet – og hvad der ville skabe lige det mod-
satte,” fortæller Nikolai Kiim. Han fik ideen, da 
han sad i sin selvbyggede husbåd i København og 
filosoferede over, hvorfor virksomheder giver gaver. 

Julemandens værksted i Valby 
Det er 12 år siden nu, og GaveFabrikken er i dag 
landets største udbyder af firmajulegaver. Virksom-
heden har hovedsæde i en smuk gammel kapsel-
fabrik i Carlsbergkvarteret i Valby, som er et rent 
slaraffenland for gaveelskere som Nikolai Kiim og 
GaveFabrikkens mange kunder. 

Overalt på fabrikken står der fine ting og lokker. 
Hver enkelt gave, om det er chokoladen, den 
elegante arkitektstol, popcornmaskinen, kop-
perne fra Royal Copenhagen eller en af de mange 
andre designvarer, er udviklet i samarbejde med 
kendte designere eller håndplukket af de kræsne 
indkøbere. Her er udelukkende sjove og eksklu-
sive ting – sat frem på den æstetiske måde, som 
kendetegner GaveFabrikken. 

”Voksne mennesker får faktisk ikke særlig mange 
gaver under træet. Det handler mest om børnene. 

Så medarbejdere sætter virkelig pris på at få foræret 
noget godt fra deres virksomhed. Noget, som siger 

dem noget.”
Nikolai Kiim, GaveFabrikken 

Nikolai Kiim forklarer selv, at det, der er specielt 
ved GaveFabrikken er det enorme fokus på at give.
”Alle kender klichéen “Det er tanken, der tæller”. 
Desværre glemmer vi alt for ofte de stærke sig-
naler, som en gave sender. Der er ofte klare 

forventninger fra både giver og modtager. Netop 
derfor er gaven så vigtig. For tanken vil blive 
tolket, uanset hvad man gør. Derfor handler det 
mest af alt om at gøre sig umage,” siger han.
 
”Vi arbejder derfor meget med værdier og bud-
skaber, når vi finder på, hvilke gaver, der passer 
bedst til den enkelte virksomhed. Voksne men-
nesker får faktisk ikke særlig mange gaver juleaften 
under træet – det handler mest om børnene. Så 
medarbejdere sætter virkelig pris på at få foræret 
noget godt fra deres virksomhed. Noget, som siger 
dem noget. For eksempel ved vi, at folk gerne vil 
overraskes. Så vi arbejder hårdt på at se ting på nye 
måder, det kan være nye produkter eller fusioner 
af nye og gamle koncepter,” forklarer Nikolai 
Kiim. 

Del ud af overskuddet 
Personligt gør Nikolai Kiim også meget for at dele 
ud af sit overskud, når det er der. Han mener ikke, 
man bør skelne mellem økonomisk eller men-
neskeligt overskud – begge dele er vigtige. 
”Jeg prøver selv at støtte ting, som jeg synes, er 
vigtige. GaveFabrikken er for eksempel hoved-
sponsor for Operation Julegaveregn, som giver 
julegaver til børn på døgninstitutioner, der ellers 
ikke får så meget. Desuden kan man altid regne 
med os ved diverse landsindsamlinger. Men om jeg 
personligt er god til den lille ting, der overrasker 
og skaber glæde, og som virkelig tæller – det vil jeg 
lade andre om at bedømme. Det kunne jeg måske 
godt blive bedre til,” indrømmer han. 

Med kærlig hilsen fra børnehaven 
Stifteren af GaveFabrikken bliver i dag mest glad 
for gaver, der er kreeret med kærlighed og dyb 
koncentration af små hænder henne i børne-
haven – det kan de fleste andre forældre nok nikke 

Gavebog 11/3.indd   53 31/03/16   19.11



D E N  G E N E R Ø S E  T I D  

54

genkendende til. Den glæde hans børn har ved at 
give ham gaven, hvor de næsten ikke kan vente 
eller lade være med at sige, hvad det er, synes han, 
er meget rørende. 
Han kan også stadig huske sin bedste gave som 
barn.
”Da jeg var 6-7 år gammel, fik jeg en snemand af 
min mor, en snemand af glas med sne i maven. Og 
grunden til, at jeg kan huske, hvor glad jeg var for 
den, er, at den gik i tusinde stykker, da jeg skulle 
vise den til naboen. Det var det at miste den, der 
gjorde, at jeg mærkede, hvor meget jeg holdt af 
den. Det er jo lidt langt ude, når man tænker over 
det i dag”, smiler han. 
Den dårligste gave kan han også stadig huske: 
”Det værste er at blive helt glemt…! Da jeg var 
barn fødte vores kat killinger om natten til min 
otte års fødselsdag. Det var så spændende, at vi alle 
glemte, at det var min fødselsdag! Først efter skole, 
kom vi i tanke om det. Traumatisk!”, siger Nikolai 
Kiim med et selvironisk smil. 

Aldrig give af pligt 
Selve det, at forære hinanden gaver, handler ifølge 
Nikolai Kiim om, at man gerne vil sige tak og vise, 
at man værdsætter et andet menneske. Samtidig 
skal det også handle om at overraske lidt og på den 
måde skabe ægte glæde. Selv giver han primært 
gaver til sin familie, og det er udelukkende på 
grund af tradition og kærlighed. 
”Mit mål er aldrig at give noget kun af pligt. 
Der skal altid være en tanke bag. Og så giver jeg 
naturligvis gaver til mine medarbejdere. Det er jo 
også i en slags kærlighed – for at vise dem, at jeg 
godt kan lide dem og takke dem for deres flotte 
indsats.” 
Nikolai Kiim er også klar over, at hvis der er en 
chef, der BØR være god til at give julegaver til sine 
medarbejdere, så er det ham. Og heldigvis mener 
han, at hans medarbejdere er godt tilfredse.” 

”Hvis vi taler om, at man tager en lille ting med, selv 
plukker en blomst for eksempel, så er tanken smuk! 

Der skal handling bag tanken. Handling virker! Hvis 
tanken bare består af snak, så tæller tanken ikke… ”

Nikolai Kiim, GaveFabrikken 

”Jeg synes ikke, at man skal give gaver i tide og 
utide. Hvis man som chef helt umotiveret stikker 
gaver ud i øst og vest, så bliver det for hult for 
mig. Så forstår medarbejderne ikke, hvorfor de får 
en gave og hvad, de kan forvente. I særlige tilfælde 
er det bedre slet ikke at give en gave, end at give 
den forkerte gave på et forkert tidspunkt.” 

Tanken tæller - handling virker 
Som modtager indrømmer Nikolai Kiim, at han 
ikke er den nemmeste at give gaver. 
”Jeg må med skam melde, at der skal noget særligt 
til at begejstre mig, på den måde er man jo ikke 
barn længere. Og jeg får at vide, at man kan læse 
i panden på mig, hvad jeg mener om mine gaver. 
Der er gaver, jeg pænt siger ”tak” for, og gaver som 
jeg bliver overrasket over og oplever en dybere 
glæde ved. Det er, hvis jeg kan se, at giveren virke-
lig har regnet mig ud og tænkt på, hvad der ville 
passe rigtig godt til mig – lige netop nu.” 
Og det er tanken, der tæller, siger han. Jo mere 
tanke, der er lagt i en gave, jo mere betyder den 
for Nikolai Kiim. 
”Hvis vi taler om, at man tager en lille ting med, 
plukker en blomst for eksempel, så er tanken 
smuk! Der skal handling bag tanken. Handling 
virker! Hvis tanken bare består af snak, så tæller 
tanken ikke…” 
Han bryder sig selvsagt ikke om, hvis nogle er 
nærige og kun vil rage til sig, og han synes, at 
hvis man har en succesrig virksomhed, eller man 
presser sine medarbejdere og skærer ind til benet 

Gavebog 11/3.indd   54 31/03/16   19.11



D E N  G E N E R Ø S E  T I D

55

konstant, så er det god stil til gengæld at dele ud 
af overskuddet og give nogle ordentlige gaver. Det 
er god dansk kultur, at hvis det går godt, så deler 
man. 

Det handler om relationer
Fra sin arbejdsplads i Valbys udgave af jule-
mandens værksted har Nikolai Kiim et godt blik 
for, hvad trenden er inden for firmajulegaver. 
Han mener, at gaverne bliver mere personlige og 
målrettede i fremtiden. Uanset om det er samme 
gave til alle medarbejdere, eller om der kan vælges 
imellem et udvalg af flere gaver, så vil der være 
fokus på, at der skabes glæde og personlig værdi 
hos den enkelte gavemodtager.  
”Desuden ser jeg en tendens til, at der bliver gjort 
mere ud af selve gaveuddelingen. Flere og flere af-
holder et lille fællesarrangement omkring begiven-
heden, som I mange virksomheder samtidig er 
med til at runde året af. Dette arrangement er igen 
med til at gøre gaven personlig og nærværende 
for den enkelte medarbejder. Det er lidt ligesom 
vores egne juletraditioner i hjemmet, hvor gaverne 
ligger pænt indpakket under juletræet, inden de 
uddeles.” 
Han mener, at det er relationerne, der er det 
vigtigste, både på arbejdspladsen og generelt her 
i livet, og derfor ligger det ham også på sinde, 
at hver enkelt af GaveFabrikkens relationer skal 
værdsættes og plejes, ligesom kunderne skal 
påskønne deres medarbejdere. 

”Og jeg selv er jo ikke anderledes end alle andre 
mennesker. Jeg vil gerne respekteres, elskes og 
værdsættes. De mennesker, jeg beundrer mest, 
er folk der giver. Giver af sig selv, deler ud af det 
materielle, roser andre. Sådan vil jeg gerne være. 
Uanset om verdens generøse mennesker giver for 
egen eller andres skyld, så er en gavmild verden at 
foretrække,” slutter Nikolai Kiim.
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Du har ikke levet,

før du har gjort noget for nogen,

der aldrig kan tilbagebetale dig.

John Bunyan
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Alt hvad du gør både internt og eksternt har 
betydning for din virksomheds brand.  Du skal 
derfor vise din virksomheds værdi i dine hand-
linger overfor alle omkring dig.
Så enkelt er det, ifølge Stiig Helgens Binggeli, 
som er adm. direktør og stifter af reklamebureauet 
Brandhouse. Han har som brandingekspert fulgt 

udviklingen gennem de sidste 25 år, hvor virksom-
heder er gået fra at fortælle om deres værdier til 
reelt at leve deres værdier.
Stiig Helgens Binggeli definerer branding som 
kunsten at differentiere sig attraktivt fra konkur-
renterne i alle kontaktpunkter på kunderejsen.

V I S  D I N  V I R K S O M H E D S  V Æ R D I  I 
A L T ,  H V A D  D U  G Ø R

Nærighed er en sygdom mens det smukkeste er at give noget af sig selv. 
Og alt hvad din virksomhed giver afspejler virksomhedens brand, så man skal gøre sig 

virkelig umage med medarbejdernes julegave. 
Det mener brandingekspert Stiig Helgens Binggeli, 

adm. Direktør og stifter af reklamebureauet Brandhouse
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”Hvor man før i tiden nemt kunne slippe af sted med 
at sælge et budskab og gøre noget helt andet selv, vil 
man i dag blive afsløret. Vi lever i en digital tid-

salder, hvor alt er gennemsigtigt og gennemskueligt, 
og hvor det lynhurtigt vil blive afsløret, hvis man 

ikke opfører sig, som man prædiker”, 
forklarer Stiig Helgens Binggeli. 

 
Alt skal hænge sammen til mindste detalje
Hos Brandhouse har man opfundet udtrykket: 
”Branded Behaviour,” som kort sagt betyder, at 
den adfærd, du som virksomhed og medarbejdere 
har overfor andre, altid skal afspejle det, som dit 
brand står for. Det gælder også ved Corporate 
Social Responsability projekter. Du skal som 
virksomhed kun støtte op om de projekter, der 
kan ledes tilbage til din virksomheds værdier, ellers 
giver det ikke mening.
Man er naturligvis velkommen til at støtte alle 
mulige mærkelige ting som privatperson, men 
som virksomhed skal det give mening. Ejerledede 
virksomheder har det lettest, fordi de ikke skal 
stå til regnskab for et afkast af den omkostning 
en gave eller et sponsorat er. Det er også herfra 
hele den amerikanske tanke om at give tilbage til 
samfundet stammer.  Men uanset, hvad man giver 
og til hvem, skal det hænge sammen med virk-
somhedens brand – og alternativt skal det slet ikke 
kommunikeres eksternt, hvad virksomheden har 
givet penge til, råder Stiig Helgens Binggeli. 

Vinderchokolade som julegave
Derfor er det ikke en dum ide at tænke rigtigt 
grundigt over, hvad du giver dine medarbejdere i 
julegave. Brandhouse har for længst selv taget kon-
sekvensen af den tankegang ved at lave deres helt 
egen julegave til både kunder og medarbejdere. De 
har udviklet Chocolates With Attitude nu i flere 
år, som er lækker chokolade leveret i den fineste, 
originale indpakning, som ikke alene har begejstret 

modtagerne, men også vundet flere kreative priser 
og hædrende omtale på diverse designblogs både 
herhjemme og i udlandet.

Chocolates With Attitude demonstrerer Brand-
house’s kreative udvikling, konceptudvikling, 
emballagekompetencer og dét at sætte sig nye mål.
Brandhouse kalder sig selv ”the upgrading com-
pany”. 

Første år blev chokoladen leveret i 12 papæsker 
for at demonstrere de 12 arketyper, Brandhouse 
arbejder ud fra. Året efter blev den kompakte 
chokolade skiftet ud med fyldt chokolade, 750 g. 
i hver, udviklet af Konnerup & Co og indpaknin-
gen gik fra papæsker til 12 tindåser. Læg dertil 12 
pinup-piger, der repræsenterer hver sin arketype, 
fotograferet til en kalender og illustreret af kun-
stneren Niels Ditlev.

Det er nemlig, ifølge Stiig Helgens Binggeli, mest 
optimalt, hvis der er en wow-effekt. At medarbej-
dere bliver så glade, at de fortæller andre om gaven 
og føler sig både set og forkælet. Og kan genkende 
virksomheden i gaven. For som han siger:

”Hvis man ikke gør sig umage, s
å skal man ikke give gaver…”

Det største man kan give er sig selv
Men hvad er den bedste gave, Stiig Helgens 
Binggeli selv har fået? 
”Jeg er jo ret så privilegeret, så jeg mangler ikke 
rigtig noget. Derfor er det altid dejligt, når nogen 
giver lidt af sig selv. F.eks. koncertbilletter, sam-
men med dem, der giver. Så ved man også, at de 
gerne vil være sammen, og det er jo det største, 
man kan give.
I samme ånd er de”værste” gaver vel de ligegyldige. 
Altså dem, hvor giveren ikke har gjort sig umage. 

Gavebog 11/3.indd   57 11/03/16   07.39



D E N  G E N E R Ø S E  T I D  

58

Så jeg vil hellere have en bog, som er til mig, end 
en flaske rødvin per rutine. 
Måske er det værste, jeg har fået, en dyr kuglepen 
med logo fra en stor virksomhed. Den var nemlig 
for dyr til at smide ud, men jeg havde ikke lyst til 
at reklamere for virksomheden. Desuden har vi 
hele bureauet fyldt med skriveredskaber. Og ja, her 
er jeg lidt utaknemmelig. Men kun fordi, giveren 
ikke gad tænke sig om.”

Eksperimenter blev mærkelige
Det værste, han selv kan komme i tanke om at 
have givet, er givet i nødstilfælde.
”Jamen, vi har sikkert også stået i en situation, 
hvor vi har givet rødvin, når vi ikke har haft andet. 
Ellers har vi eksperimenteret meget og så er det 
til tider blevet lidt mærkeligt - med nogle lækre 
skindhandsker til medarbejderne, som blev stive 
som træ (altså handskerne) - eller en pelsskindshue 
af kaninskind, hvor der også var kunder, der 
syntes, det var en mærkelig gave. Men det værste, 
er de gaver, jeg aldrig fik givet, da jeg havde mu-
ligheden for det.”

Efter lidt betænkningstid kommer Stiig Helgens 
Binggeli dog i tanke om noget, som er endnu 
værre at give.
”Nej - nu ved jeg det. Den værste gave er, når 
nogen beder dig give gaven, som de skulle have, 
til velgørende formål. Der er nemlig den kon-
vention omkring gavegivning, at jeg får en gave 
af dig og giver dig en tilsvarende igen. Så kan du 
føle dig god og jeg er taknemmelig og næste gang 
kan jeg føle mig god og du er taknemmelig. Når 
du bryder dette mønster, fucker du jo med hele 
systemet. Så giver jeg en anonym gave til et eller 
andet pænt formål, men jeg får ingen ros og det er 
dig, der kan føle dig god. Stik imod ”the noble art 
of exchanging gifts.”

Nærighed er en sygdom
Ingen tvivl om, at Stiig Helgens Binggeli virkelig 
er en mand, der går op i gaver og det at give.
”Så længe vi kan give - er vi i live. Den her med, 
at”det bare er tanken, der tæller” er god nok i 
nogle situationer. Men vi lever i et samfund, hvor 
det er god skik at begave hinanden.  Og så bliver 
”tanken, der tæller” en undskyldning, som oftest 
brugt af nogle, som ikke vil bruge penge.”

Han uddyber, at hvis man vil definere, hvad 
gavmildhed så er, må man først definere det mod-
satte.
”Jeg mener, fornærede mennesker skal have 
hjælp fra staten. Nærighed er en sygdom, som 
kan dukke op i alle familier og samfundslag og 
det er uhyggeligt at være vidne til. Nærige men-
nesker, som ikke kan give drikkepenge eller en øl 
eller skal være nøjeregnende ned til sidste krone 
sammen med gode venner - eller endda i deres 
egne ægteskaber. En dygtig psykolog fortalte mig, 
at nærighed faktisk stammer fra barnsben, og ofte 
også betyder, at man er nærig med sine følelser. 
Så send nu en ordentlig buket (mindst 400,- + 
forsendelse), og sig du elsker hende – Vis, at du 
ikke er nærig!!!!
Gavmildhed eller filantropi er det smukkeste, når 
man giver anonymt. Hende eller ham, der ikke 
skal have ros eller have noget igen, har jeg stor 
respekt for. Det smukkeste er at give af sig selv, sin 
tid, sine penge eller sin omsorg til nogen, der har 
brug for det - og gøre det uegennyttigt. Det er den 
rene giver”, understreger Stiig Helgens Binggeli. 
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Gammel and
“Den værste firmajulegave var nok årets juleand 
(Julen 2013), som var datomærket med produk-
tionsdato: August 2012…”
Anonym medarbejder

Lige kækt nok
“Min kæreste fik for et par år siden en opvaskebørste. 
Med børsten fulgte et kort fra chefen, hvor der stod 
“God jul og fra nytår smøger vi ærmerne op.” Se, dét 
var nederen.”
Anonym medarbejder

Mareridt i 600 stykker
“Jeg har læst om en, der havde fået et puslespil, der 
forestillede virksomhedens hovedkvarter i julegave.”
Anonym medarbejder

Ramt kilometer forbi målgruppen
“I firmajulegave fik jeg en spand med body scrubs 
og en serie børster til tør- og vådbørstning. For mig 
var gaven “so-so”, men for den store andel af pen-
sionsmodne mandlige bibliotekarer på arbejdsplads-
en, fornemmede man, at den var knap så velvalgt. 
Også selvom bibliotekarer er et tålmodigt og i 
udgangspunktet forandringsparat folkefærd.”
Anonym medarbejder

En hjemmelavet gave siger meget mere 

end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, 

at man har brugt tid og kræfter. 

Den fortæller, at man får for lidt i 

lommepenge.

Tegneseriefiguren Steen 

fra serien Steen og Stoffer 
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Martin Thorborg blev allerede kendt som med-
stifter af firmaet Jubii i 1995 sammen med ven-
nerne Henrik Sørensen og Kasper Larsen. Siden da 
har han været kendt som motivator, iværksætter og 
igangsætter. Martin Thorborg er pt med i syv for-
skellige virksomheder og har været med til at stifte 

G I V  N O G E T  O R D E N T L I G T 
E L L E R  L A D  V Æ R E

God personalepleje kan ses direkte på bundlinien og gaver skal gives med omtanke. 
Martin Thorborg, administrerende direktør i Dinero og en af Danmarks mest kendte 

iværksættere, advarer mod tarvelige firmagaver og den ”badwill”, de giver.

25 virksomheder. Blandt andet er han administre-
rende direktør i Dinero og nok mest kendt som 
lidt af en serieiværksætter.
Thorborg har også startet Amino.dk og skrevet 
bogen E-Pusher og han udgav i foråret 2007 
bogen “Iværksætter til jeg dør”, - en kombination 
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af biografi, erfaringsantologi og kontant iværksæt-
terhåndbog. Bogen solgte mere end 5.000 eksem-
plarer i løbet af de første 14 dage efter udgivelsen.

Spændende opgaver og gratis goder
Martin Thorbog viser, at han værdsætter sine 
medarbejdere ved at spørge ind til deres arbejde og 
lytte til dem. 
”De får en anstændig løn, hverken over eller under 
niveau og så får de andre goder oveni, som mas-
sage, gratis sodavand, billig mad, arrangementer 
og den slags ting. Men den bedste måde, jeg kan 
vise dem, at jeg værdsætter dem, er ved tage dem 
alvorligt og give dem spændende opgaver. Jeg 
prøver at sørge for, at de trives ved at rose dem, 
når det går godt og klapse dem, når det ikke går så 
godt,” siger han.

”Når det går dårligt, så stiger sygdommen. For at sige 
det, som det er, så virker det på bundlinjen, når vi 

kan se, at folk virker motiverede, møder til fornuftig 
tid og giver den en skalle på arbejdet. Når det er 

tilfældet, er de ikke særlig tit syge.”
Martin Thorborg, adm. direktør og iværksætter

Han er ikke tvivl om, at god medarbejderpleje 
virker, også så det kan ses direkte på firmaets 
omsætning.
”Når det går dårligt, så stiger sygdommen. For at 
sige det, som det er, så virker det på bundlinjen, 
når vi kan se, at folk virker motiverede, møder til 
fornuftig tid og giver den en skalle på arbejdet. 
Når det er tilfældet, er de ikke særlig tit syge.”

Godt arbejde skal belønnes
Martin Torborg giver ikke ret mange gaver til sine 
medarbejder på nær til jul. 
”Men når jeg skal vælge julegaven, så kigger jeg 

efter noget, som er anderledes og som de ikke for-
venter. Sidste år gav vi for eksempel en god flaske 
champagne og det blev de glade for.”
Han har også gjort sig tanker om gaveniveauet 
generelt, især i dårlige tider.
”Jeg synes, det er et forkert signal at sende, hvis 
man køber kæmpe gaver, mens der er krise. Jeg 
har det lidt sådan, at hvis det går stinkende godt, 
så vil jeg gerne give mere, end når det går dårligt. 
Hvis mine medarbejdere gør et flot stykke arbejde 
og det generelt kører godt, så skal det naturligvis 
afspejle sig i den gave, de får. Det skal belønnes, 
når det går godt.”

Medarbejdere kan ikke købes med gaver
Men for Martin Thorborg er det ikke gaverne, 
der er så vigtige. Han synes, det er vigtigst, at 
hans medarbejdere får nogle spændende, afveks-
lende opgaver og at de får lov til at træffe deres 
egne beslutninger så vidt muligt. De skal være 
i et arbejdsmiljø, hvor de føler sig værdsatte og 
respekterede af alle. 

”Som chef vil jeg gerne give lang snor, så mine 
medarbejdere kan være glade for deres opgaver 
og for hinanden. Dét er sindssygt vigtigt for 
omdømmet af ens virksomhed. Gaver kan aldrig 
nogensinde veje op for spændende opgaver og et 
afvekslende arbejdsmiljø. Jeg kan ikke bare købe 
mine medarbejdere.” 

”For at være ærlig, så synes jeg ikke, at man kan 
forvente særligt meget af sin arbejdsgiver rent 

gavemæssigt. 
Men det gør medarbejdere nok alligevel.”

Martin Thorborg, adm. direktør og iværksætter
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Og den holdning gælder også omvendt, når det 
handler om, hvorvidt man som medarbejder kan 
tillade sig ligefrem at regne med at få gaver af sin 
arbejdsgiver. 
”For at være ærlig, så synes jeg ikke, at man kan 
forvente særligt meget af sin arbejdsgiver rent 
gavemæssigt. 
Men det gør medarbejdere nok alligevel. Derfor er 
det utrolig uovervejet, hvis man køber en lortegave 
bare for at give en gave. Hvis jeg sad i en virksom-
hed og ikke havde råd til at give en ordentlig gave, 
så ville jeg helt lade være. 

Jeg hører om folk, som får noget helt tåbeligt til 
50 kroner, fordi det har været et hårdt år for virk-
somheden. Der synes jeg, at man som arbejdsgiver 
hellere skal lade være med at give noget. Giv dine 
medarbejdere noget, de reelt bliver glade for eller 
lad helt være. Hvis du som chef siger, at der er 
krise og at du derfor kun kan give en gave til en 
flad 50’er, så nytter det jo ikke noget, at ledelsen 
selv kører rundt i en Audi A7. Tingene skal hænge 
sammen.”

Tarvelige gaver giver bagslag
Martin Thorborg mener endda, at en dårlig gave 
kan gøre mere skade end gavn. 
”Tarvelige gaver giver ”badwill” hos medarbej-
derne. Jeg taler med folk, der har fået en kasket 
med firmalogo på eller noget andet fuldkommen 
ligegyldigt af chefen, og det, synes de, er direkte 
latterligt. Efter min opfattelse skal man som chef 
give en reel gave, der viser, at man værdsætter sine 
medarbejdere - ikke bare en ting, der promoverer 
virksomheden.”
 
Ifølge Martin Thorborg, har ledere i dag har 
rykket sig fra at være patriarkalske til at være 
lyttende, coachende og omsorgsfulde. Derfor kan 
de kloge chefer også godt regne ud, at man ligeså 

godt kan lade være med at give gaver, hvis man 
giver noget, som viser, at man ikke kender mod-
tageren ordentligt. Giver man noget, skal det være 
ordentligt, og det koster jo lidt mere end det, som 
ikke er ordentligt. 
”Og sådan skal det også være”, siger han. 

Fjernstyret bil  med benzinmotor
”Gavmildhed betyder for mig at gøre noget for 
andre uden at forvente at få noget igen. At give 
en gave med logo på er ikke gavmildhed – det er 
bare ren marketing”, forklarer Martin Thorborg og 
fortsætter:

”Personligt bliver jeg rigtig glad for gaver, hvor 
folk har tænkt over det. For eksempel blev jeg 
rigtig glad for en fjernstyret bil med benzinmotor, 
som jeg fik af min kone. Jeg gider ikke skrive en 
ønskeliste, for jeg vil ikke have gaver, jeg ønsker 
mig. Enten skal folk ikke give mig noget, eller også 
skal de give mig noget, jeg ikke vidste, jeg ønskede 
mig.

”Jeg gider ikke skrive en ønskeliste, for jeg vil ikke 
have gaver, jeg ønsker mig. Enten skal folk ikke give 
mig noget, eller også skal de give mig noget, jeg ikke 

vidste, jeg ønskede mig.”
Martin Thorborg, 

adm. direktør og iværksætter

Jeg synes ikke, det er sjovt at sige: “Jeg ønsker 
mig en fjernstyret bil”, for jeg kan jo bare selv gå 
ud og købe den. Men når min kone selv finder 
på det, fordi hun tænker: “Det der, det er en sjov 
drengerøvsting, som han bliver glad for”, så bliver 
jeg rigtig glad, fordi hun har lagt tanke i det og 
givet mig noget, som hun i princippet ikke selv 
får noget ud af. I stedet for tre par Björn Borg 
underbukser – eller en firmakasket med logo. En 
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Det er ved at give, at man modtager.

Frans af Assissi 

gave skal være noget uselvisk, noget man virkelig 
har tænkt over og noget, som overrasker. Det gør i 
hvert fald mig rigtig glad.”

Martin Thorborg opsummerer sit forhold til gave-
givning og gavmildhed med, at han er langt bedre 
til at give end til selv at modtage.

”Jeg synes gaver er vigtige, og jeg kan godt lide at 
give gaver, men jeg kan egentlig ikke så godt lide 
at få gaver. Det sætter mig i centrum og det lyder 
helt åndssvagt, men det bryder jeg mig faktisk 
slet ikke om. Men hvis det endelig skal være, så 
skal det være en personlig gave,” slutter Martin 
Thorborg.
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DEN GENERØSE TID
Gavmildhed betaler sig

Generøsitet er en proces, der begynder i det små. Lysten til at give af sig selv  
kommer gennem en voksende bevidsthed om, at man er ansvarlig for sin omverden. 
Generøsitet handler dybest set om at være et menneske. Bogen her tager udgangspunkt 
i julegaver til medarbejdere, fordi vi vil undersøge, hvad det egentlig betyder og hvilke 
tanker, der er lagt bag, når en ansat pakker årets gave ud – eller går tomhændet hjem. 

Bogen er ment som inspiration til dig, der køber firmaets julegave eller dig,  
der bestemmer, hvad medarbejderne skal have. Og da den handler om gavmildhed 
 og generøsitet generelt, håber vi, at mange flere vil læse med og lade sig motivere 
og inspirere til at give lidt mere og få lidt mere igen.

Bogens forfattere er journalist Rie Helmer Nielsen, tidl. studievært og nuværende  
kommunikationsrådgiver i Kirkens Korshær samt journalist Christel Skousen Thrane, 
som er selvstændig kommunikationsrådgiver.
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