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Personalegoder blandt privatansatte DM’ere 

Resumé 

1. De mest udbredte personalegoder blandt privatansatte DM’ere er sundhedsordning- og 

forsikring samt mulighed for hjemmearbejde og frokostordning.  

2. Der er stor forskel på ledere og ikke-ledere, når det kommer til adgang til personalegoder. 

Ledere har generel adgang til flere personalegoder end ikke-ledere.  

Indledning 

Dette notat bygger på resultater af en undersøgelse, der blev gennemført i 2019 blandt ordinære 

medlemmer af Dansk Magisterforening (DM). Undersøgelsen kørte fra 30. januar til 17. februar. 

812 privatansatte DM’ere takkede ja til at svare på spørgsmål om deres personalegoder i undersø-

gelsen.  

Undersøgelsen viste, at seks procent af de privatansatte ledere og otte procent af de privatansatte 

ikke-ledere ikke havde adgang til nogen af de nævnte personalegoder.   

 

Ikke-ledere havde i gennemsnit adgang til 4,5 forskellige af de 24 personalegoder, som de blev 

spurgt ind til. Ledere havde i gennemsnit adgang til 6,5 af personalegoderne.  

Notatet er opdelt i tre afsnit: Almindelige personalegoder, mindre almindelige personalegoder og 

sjældne personalegoder.  
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Almindelige personalegoder 

Figur 1 viser de mest almindelige personalegoder blandt privatansatte DM’ere, fordelt på medlem-

mer, der er ledere og medlemmer, der ikke er ledere.  

Det ses, at det mest almindelige personalegode bland privatansatte ikke-ledere er sundhedsord-

ning- eller forsikring, som 55 procent nyder godt af. De mest udbredte personalegode blandt leder-

ne er fri telefon, computer til hjemmebrug og sundhedsordning- eller forsikring, som henholdsvis 

75 procent og 67 procent og har adgang til.  

 

Generelt er der en større andel af lederne, der har adgang til personalegoder. Forskellen er især 

stor ved fri telefon, computer og internetforbindelse.  

Figur 1 - Almindelige personalegoder blandt privatansatte DM'ere 

 
Kilde: DM’s medlemstilfredshedsundersøgelse 2019. Figuren bygger på svar fra 812 privatansatte DM-medlemmer, heraf 48 

ledere.  
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Mindre almindelige personalegoder 

Figur 2 viser fordelingen af mindre almindelige personalegoder blandt privatansatte DM’ere, for-

delt på ledere og ikke-ledere.  

Figuren viser, at 20 procent af de privatansatte ikke-ledere har adgang til undervisning, imens det 

gælder for hele 42 procent af lederne. Også i forhold til fri parkering, abonnement på aviser, kon-

tant ferietillæg samt optioner er der stor forskel på ledere og ikke-ledere. Indkøbsordninger er me-

re udbredt bland ikke-ledere end hos ledere.   

 Figur 2 – Mindre almindelige personalegoder blandt privatansatte DM'ere 

 
Kilde: DM’s medlemstilfredshedsundersøgelse 2019. Figuren bygger på svar fra 812 privatansatte DM-medlemmer, heraf 48 

ledere.  
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Sjældne personalegoder 

Figur 3 - Sjældne personalegoder blandt privatansatte DM'ere 3 viser personalegoder, der er sjældne 

blandt DM’s privatansatte medlemmer. Igen ses en relativt stor forskel på ledere og ikke-ledere især i forhold 

til adgang til fri bil, som gør sig gældende for 13 procent af lederne men kun én procent af ikke-lederne. Også i 

adgang til obligationer i virksomheden, kontingenter til brancheforeninger og betalt medielicens er der stor 

forskel.  

Figur 3 - Sjældne personalegoder blandt privatansatte DM'ere 

  
Kilde: DM’s medlemstilfredshedsundersøgelse 2019. Figuren bygger på svar fra 812 privatansatte DM-medlemmer, heraf 48 

ledere.  
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