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Survey om fordomme om faggrupper 

I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om fordomme om faggrupper gennemført af Epinion 

for DeFacto i januar 2014. Der er 1.031, der har besvaret undersøgelsen. Resultaterne offentliggøres i 

DeFacto d. 5. marts 2014.  

Hovedresultater 

 De faggrupper, der arbejder med kernevelfærdsopgaver og håndgribelige opgaver i samfundet, er 

de mest velsete og feterede, hvorimod kontorister og bureaukrater er langt nede på listen. 

 Lægerne vurderes som de mest nødvendige og ansvarlige, mens hjemmehjælperne og 

håndværkerne vurderes som de mest hårdtarbejdende.  

 Såvel læger som skolelærere har været gennem store arbejdsmarkedskonflikter uden at dette dog 

tilsyneladende har haft afgørende negativ indflydelse på deres anseelse. 
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Om undersøgelsen 

Nærværende befolkningssurvey omhandler fordomme om faggrupper. Der er udvalgt 12 forskellige 

faggrupper: advokater, bankrådgivere, embedsmænd, fagforeningsfolk, forskere, hjemmehjælpere, 

håndværkere, journalister, læger, politifolk, politikere og skolelærere. Faggrupperne er på en skala fra 1-5 

blevet vurderet på tre forskellige parametre: hårdtarbejdende, ansvarlige og nødvendige for samfundet. 

Dernæst er der oplistet en række ord, hvor respondenterne for hver faggruppe er blevet bedt om at vælge 

de ord, de mener passer til den givne faggruppe. Der er valgt blandt 17 forskellige ord uden 

antalsbegrænsning: dygtige, smarte, indsigtsfulde, kompetente, tiltalende, arrogante, magtfulde, 

plattenslagere, serviceorienterede, omsorgsfulde, troværdige, seriøse, innovative, upræcise, dovne, 

upålidelige og uforståelige.  

Populære praktikere og upopulære papirnussere 

De faggrupper, der arbejder med kernevelfærdsopgaver og håndgribelige opgaver i samfundet, er de mest 

velsete og feterede, hvorimod kontorister og bureaukrater er langt nede på listen 

På alle tre parametre; hårdtarbejdende, ansvarlige og nødvendige vurderes læger, politifolk, 

hjemmehjælpere, håndværkere og skolelærere højt. På den anden side ligger fagforeningsfolk, 

bankrådgivere, politikere, journalister og embedsmænd i bunden på de tre parametre.  Læger er dygtige og 

kompetente, hvorimod politikere er magtfulde og upålidelige. Hjemmehjælpere er hårdtarbejdende og 

omsorgsfulde, hvorimod bankrådgivere og journalister er smarte og uansvarlige.  Fordommene om 

faggrupperne er ikke til at tage fejl af, når danskerne skal svare på fordomme om 12 forskellige faggrupper: 

jo mere du arbejder bag et skrivebord, jo mere upopulær er du. 

Af Figur 1 fremgår de gennemsnitlige vurderinger af de 12 faggrupper inden for de tre parametre 

hårdtarbejdende, ansvarlige og nødvendige. Lægerne vurderes som de mest nødvendige og ansvarlige, 

mens hjemmehjælperne vurderes som de mest hårdtarbejdende. I bunden ligger fagforeningsfolk, 

bankrådgivere, politikere og journalister.  
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Figur 1: faggrupper opdelt på gennemsnitlig vurdering af nødvendighed, ansvarlighed og hårdarbejdende 

 

Hvis de gennemsnitlige vurderinger lægges sammen for at få en samlet vurdering af ’popularitet’, fås 

følgende rangordning: 

1 Læger 

2 Politifolk 

3 Hjemmehjælpere 

4 Håndværkere 

5 Skolelærere 

6 Forskere 

7 Advokater 

8 Embedsmænd 

9 Journalister 

10 Politikere 

11 Bankrådgivere 

12 Fagforeningsfolk 
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Ord der knytter sig til faggrupperne 

Nedenfor er vist de seks mest valgte ord for de 12 forskellige faggrupper.  
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Bilag: Tabeller og figurer 

Figur 2: Hårdtarbejdende 
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Figur 3: Ansvarlig 

 

Figur 4: Nødvendig for samfundet 

 


