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Meningsmåling: De offentligt ansatte er 

dygtige. Men har dårlige betingelser for at 

udføre deres arbejde. 
 

En meningsmåling foretaget af Megafon for Cevea afdækker den overordnede indstilling til den 

offentlige sektor og dens medarbejdere.  

 

Målingen viser 

 80 procent af danskerne oplever overordnet, at de offentligt ansatte, de møder, er dygtige 

til deres arbejde. 

 Men en overvældende del, 41 procent, mener ikke, at de offentligt ansatte har gode 

muligheder for at gøre deres arbejde. 29 procent mener det modsatte, mens 30 procent 

hverken erklærer sig enig eller uenig. 

Cevea mener 

Den store anerkendelse af kompetenceniveauet blandt den offentlige sektors medarbejdere, koblet 

med en bred tilkendegivelse af, at der er suboptimale vilkår for arbejdet, der udføres i den offentlige 

sektor, skal formentligt ses som en medvirkende faktor til den folkelige opbakning der i flere 

meningsmålinger har været konstateret til den offentlige sektors medarbejdere ifm. de verserende 

overenskomstforhandlinger.  
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DANSKERNE OPLEVER GENERELT KOMPETENTE OFFENTLIGT ANSATTE 

80 procent af danskerne svarer, at de enten er helt enig eller enig i, at de generelt oplever, at de 

offentligt ansatte, de møder, er dygtige til deres arbejde. Modsat svarer kun 4 procent, at de er 

uenige eller helt uenige i udsagnet. 15 procent svarer hverken eller. 

Figur I: Danskernes holdning til de offentligt ansatte 

 

Kilde: Megafon for Cevea, 2018.Q2: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: "Jeg oplever generelt, at de 

offentligt ansatte, jeg møder, er dygtige til deres arbejde" – n =1.119. 

Ikke desto mindre oplever en del af danskerne også, at de offentligt ansatte, de møder, faktisk er 

dygtige på trods, og at rammerne for at de kan gøre deres arbejde ikke nødvendigvis er gode nok. 

 

… MEN AT DE IKKE HAR GODE RAMMER FOR AT UDFØRE DERES JOB 

41 procent svarer enten, at de er helt uenig eller uenig i, at de offentligt ansatte har gode 

muligheder for at gøre deres arbejde. 29 procent svarer derimod helt enig eller enig til udsagnet, 

mens 30 procent har svaret, at de hverken er enig eller uenig.  
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Figur II: Danskernes holdning til de offentligt ansattes arbejdsvilkår 

 

Kilde: Megafon for Cevea, 2018. Q3: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: ”Jeg oplever generelt, at de 

offentligt ansatte, jeg møder, har gode muligheder for at gøre deres arbejde”– n =1.119. 
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SÅDAN ER MÅLINGEN BLEVET TIL 

Analysen er baseret på en befolkningsundersøgelse af Megafon for Cevea. Undersøgelsen er 

webbaseret og gennemført i perioden 10. april til 12. april 2018. 

Målgruppen for undersøgelsen er personer i alderen18 år og derover.  

Respondenterne i undersøgelsen er kontaktet via e-mail ved undersøgelsens start. De har haft 

mulighed for at besvare spørgsmålene fra 10. april kl. 12.00 til 12. april kl. 11.00.  

Til undersøgelsen er anvendt en bruttostikprøve på 2.114 e-mails. 1.119 brugbare interview er 

gennemført. Det giver en gennemførelsesprocent på 53 procent, hvilket regnes for 

tilfredsstillende for en internetundersøgelse.  

For en undersøgelse af denne art er 1.000 interview et passende antal interview til at give 

tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater. 

Alle tal er afrundet uden decimaler, hvorfor ikke alle resultater for de enkelte spørgsmål 

summerer til 100 procent. 

n: angiver antallet af respondenter, der har besvaret spørgsmålet. 

 

 

 

 

 

 


