
Denne top-15 liste over danskernes tillid til de 

forskellige institutioner sender et signal om re-

spekt for ”systemet”. Skønt mange har ærgerlige 

og kostbare erfaringer med politiet i trafikken og 

af og til oplever, at politiet er genstand for kritisk 

mediaomtale, er politiet ikke desto mindre en 

flot nummer 1 på en liste over tillid til institu-

tionerne. En tillidsprocent på 86 er tæt på det i 

praksis højst opnåelige. 

Nummer 2 er retssystemet, efterfulgt af kirken, 

folketinget, FN og militæret. 

Den absolutte bundskraber er de politiske par-

tier, hvor mistilliden er klart dominerende. 

På den baggrund kan det undre, at tilliden til 

folketinget er så markant. I mellem finder man 

regeringen, hvor der dog er betydeligt mere 

tillid end mistillid.

Fagforeningerne og de store virksomheder klarer 

sig nogenlunde, men kunne godt have behov for 

en massiv imagekampagne.

Listen afslører også EU’s problematiske placering. 

Skønt alle undersøgelser viser en markant til-

slutning til medlemskabet, er det så som så med 

tilliden: EU som institution er ikke en hjertesag.

Blandt medierne kan dagspressen slet ikke leve 

op til radioens og TV’s gode omdømme. Dags-

pressen ligger i bund, hvor mistilliden overskyg-

ger tilliden. Her deler den skæbne med de poli-

tiske partier, hvilket måske er forståeligt: Hverken 

partier eller aviser er en ensartet grå masse, men 

signalerer forskellige holdninger, som nogle bifal-

der og andre forkaster. 

partierne i bund
Politiet i toP
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Jeg vil gerne spørge dig, hvor meget tillid du 
har til visse institutioner. Fortæl mig venligst 
for hver af de følgende institutioner, om du er 
tilbøjelig til at have tillid til eller tilbøjelig til 
ikke at have tillid til dem.

Politiet   

Det danske retssystem

Kirken 

Folketinget 

FN 

Militæret 

Radioen  

TV 

Velgørende/frivillige organisationer

Den danske regering 

Fagforeningerne 

De store virksomheder

EU 

Dagspressen 

De politiske partier 

86 11  3  

80 17  3

75 19  6

74 23  3

73 18  9

73 19  8

73 20  7

67 29  4

66 29  5

58 39   3

56 35  9

52 39  9

46 46  8

46 49  5

36 58  6

Tillid          Ikke tillid    Ved ikke   
  %    %    %

Eurobarometer er navnet på den 

største undersøgelse af sin art i Eu-

ropa. Den gennemføres for EU af TNS 

flere gange om året i samtlige 25 

medlemslande. Der er tale om et langt 

interview, som gennemføres efter den 

klassiske recept med besøgsinterview 

i 1000 hjem i hvert land. 

Den nyeste undersøgelse er gennem-

ført for få måneder siden. Den be-

skæftiger sig med indstillinger til EU i 

alle afskygninger, men også til mange 

andre aspekter i samfundet, f.eks. 

med tilliden til en række institutioner 

i samfundet. Resultatet er vist her.


