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Omdømmemåling

Hvad er YouGov PublicIndex?

Målgruppe

Målgruppen for undersøgelsen er 

personer i den danske befolkning over 18 

år. Data er vejet på dimensionerne køn, 

alder og region på baggrund af et ideal fra 

Danmarks Statistik.

Dataindsamling

Undersøgelsen gennemføres via 

internettet med udgangspunkt i YouGov 

Panelet i Danmark og er baseret på 6.500 

årlige interview svarende til 125 interview 

per uge.

Rapport

Ud over kvartalsrapporter får I resultaterne 

som tabelsæt i Excel, hvor der er brudt 

ned på udvalgte baggrundsvariable, så 

der nemt kan dannes et overblik over 

interessante tendenser.

YouGov PublicIndex afdækker danskernes opfattelse 

af 30+ af de større styrelser, råd og udvalg i Danmark.

YouGov PublicIndex’ score er gennemsnittet af 4 

imageparametre: Indtryk, samfundsmæssig værdi, 

kvalitet og omdømme. 

Derudover følger vi udviklingen på en række 

parametre, som gør det muligt for jer at følge 

den øjeblikkelige effekt af jeres handlinger og 

kommunikation som kendskab, omtale, WOM (hvilke 

organisationer har du talt om) og tillid.

Fakta om PublicIndex

Skræddersyet public-dashboard

PublicIndex-rapporten skræddersyes til lige netop jeres organisation. I modtager et public-dashboard, som inkluderer benchmark-data 

fra forrige kvartal. Resultaterne for jeres organisation bliver desuden benchmarket op imod andre offentlige organisationer inden for hvert 

imageparameter.
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Oversigt over organisationer 

1. Ankestyrelsen

2. Arbejdsskadestyrelsen

3. Arbejdstilsynet

4. Banedanmark

5. Beredskabsstyrelsen

6. Børnerådet

7. Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

8. Danmarks Statistik

9. Det Økonomiske Råd

10. Det Kriminalpræventive Råd

11. Digitaliseringsstyrelsen

12. Energistyrelsen 

13. Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen)

14. Finanstilsynet

15. Fiskeristyrelsen 

16. Forsvarskommandoen 

17. Fødevarestyrelsen

18. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

19. Kriminalforsorgen

20. Landbrugsstyrelsen

21. Lægemiddelstyrelsen

22. Miljøstyrelsen

23. Moderniseringsstyrelsen

24. Naturstyrelsen 

25. Politiet

26. Politiets Efterretningstjeneste (PET)

27. SKAT

28. Slots- og Kulturstyrelsen

29. Socialstyrelsen

30. Styrelsen for Patientsikkerhed

31. Sundhedsstyrelsen

32. Vejdirektoratet

YouGov tilbyder et udvalg af værktøjer og analyser, 

der leverer indsigt på hvert trin af forbrugerens 

rejse; YouGov BrandIndex, YouGov Profiles, YouGov 

Omnibus og YouGov Custom Research. 

Med 8 millioner panelmedlemmer i 44 lande og 

36 kontorer i 22 lande er YouGovs internationale 

markedsanalysenetværk et af de ti største i verden.

Samarbejdspartnere

YouGov-paneler

YouGov-kontorer

Om YouGov
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