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Varumärkestracking för offentliga organisationer

Svenskarnas uppfattning om

offentliga organisationer

PublicIndex
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Varumärkestracking för offentliga organisationer

Vad är YouGov PublicIndex?

Målgruppen

Målgruppen för undersökningen är 

personer i den svenska befolkningen 

över 18 år. Data vägs utifrån kriterierna 

kön, ålder och region mot bakgrund av en 

modell från Statistiska Centralbyrån.

Datainsamlingen

Undersökningen genomförs via internet 

med utgångspunkt i YouGovs svenska 

panel och är baserad på 6 500 årliga 

intervjuer, motsvarande 125 intervjuer per 

vecka.

Rapport

Ni får kvartalsrapporter som ger överblick 

över de huvudsakliga trenderna samt 

Excel-tabeller där resultatet är särredovisat 

på de viktigaste delmålgrupperna.

YouGov PublicIndex visar svenskarnas uppfattning 

om över 30 av de största myndigheterna och 

offentliga organisationerna i Sverige. 

YouGov PublicIndex är genomsnittet av 4 

imageparametrar: Helhetsintryck, samhällsnytta, 

kvalitet och rykte. 

Dessutom får ni möjlighet att följa den omedelbara 

effekten av era kommunikationsinsatser genom en 

skräddarsydd dashboard. Vi mäter parametrar såsom 

kännedom samt omnämnanden, Word-of-Mouth 

(om man har sagt något om organisationen) och 

förtroende.

Fakta om PublicIndex 

Skräddarsydd rapport

PublicIndex-rapporten är anpassad till just din organisation. Du kommer att få en dashboard som innehåller referensvärden från 

föregående kvartal. Ni får värdet för er egen organisation samt möjlighet att jämföra er med övriga organisationer – enskilt eller med ett 

genomsnittligt referensvärde.
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Samarbetsföretag

YouGov-paneler

YouGov-kontor

Varumärkestracking för offentliga organisationer

Översikt över organisationer 

1. Arbetsförmedlingen

2. Arbetsmiljöverket (AV)

3. Brottsförebyggande Rådet

4. Centrala Studiestödsnämnden

5. Finansinspektionen

6. Folkhälsomyndigheten

7. Försvarsmakten

8. Försäkringskassan

9. Inspektion för vård och omsorg (IVO)

10. Konkurrensverket

11. Konsumentverket

12. Kriminalvården

13. Hovet (Kungahuset)

14. Livsmedelverket

15. Läkemedelsverket

16. Migrationsverket

17. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

18. Naturvårdsverket

19. Pensionsmyndigheten

20. Polismyndigheten

21. Riksbanken

22. Rymdstyrelsen

23. SJ AB

24. Skatteverket

25. Skolverket

26. Socialstyrelsen

27. Spelinspektionen

28. Sveriges Riksdag

29. Trafikverket

30. Transportstyrelsen

YouGov erbjuder en mängd olika verktyg och 

analyser som ger insikt i varje steg i konsumentresan; 

YouGov BrandIndex, YouGov Profiles, YouGov 

Omnibus och YouGov Custom Research.

Med 8 miljoner panelmedlemmar i 44 länder och 

36 kontor i 22 länder är YouGovs internationella 

marknadsanalysnätverk ett av de tio största i världen. 

Om YouGov
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