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Flash Eurobarometer 269
(Intergenerational Solidarity)
Country Specific Questionnaire
Denmark

FLASH ‐ 269
Jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om forholdet mellem de forskellige generationer,
som vores samfund består af.
Q1. Jeg vil læse en række udsagn op om relationer mellem yngre og ældre mennesker.
For hvert af dem, bedes du fortælle mig, om du er meget enig, i nogen grad enig, i nogen grad uenig
eller meget uenig
[ROTÉR PUNKTER – LÆS HVER LINJE OP PÅ SKIFT ‐ ET SVAR PR. LINJE]

Meget enig ...............................................................................4
Nogenlunde enig ......................................................................3
Nogenlunde uenig ....................................................................2
Meget uenig .............................................................................1
[Ved ikke/intet svar].................................................................9

A … Unge mennesker og ældre mennesker har svært ved at være enige om, hvad der er bedst for
samfundet.

43219

B … Ældre mennesker er en byrde for samfundet.

43219

C … Medierne overdriver risikoen for en konflikt mellem generationer.

43219

D … Da der vil være flere ældre vælgere, vil den politiske beslutningsproces være mindre opmærksom
på unge menneskers behov.

43219

E … Da ældre mennesker arbejder indtil en højere alder, vil der være færre jobs til rådighed for unge
mennesker.

43219

F … Ældre kvinder er mere udsatte for fattigdom end ældre mænd i Danmark.

43219

G … Virksomheder, som hovedsagligt beskæftiger unge mennesker, klarer sig bedre end dem, der
beskæftiger mennesker i forskellige aldre.

43219

Q2. Nu vil jeg læse nogle få udsagn op, som relaterer til pensioner.
Fortæl mig, om du er meget enig, nogenlunde enig, nogenlunde uenig eller meget uenig.
[ROTÉR PUNKTER – LÆS HVER LINJE OP PÅ SKIFT ‐ ET SVAR PR. LINJE]
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Meget enig ...............................................................................4
Nogenlunde enig ......................................................................3
Nogenlunde uenig ....................................................................2
Meget uenig .............................................................................1
[Ved ikke/intet svar].................................................................9

A … I de kommende årtier vil regeringer ikke længere være i stand til at betale for pensioner og pleje
til ældre mennesker.

43219

B … Mennesker i beskæftigelse vil i stigende grad være tilbageholdende i forhold til at betale skatter
og sociale bidrag, som støtter ældre mennesker.

43219

C … Vores regering bruger for lidt på uddannelse og unge mennesker sammenlignet med ældre
mennesker.

43219

D … Ældre mennesker accepterer behovet for omfattende pensionsreformer for at lette den
økonomiske byrde for mennesker i den arbejdsdygtige alder.

43219

E … Vores regering skal stille langt flere penge til rådighed til pensioner og pleje til de ældre.
43219
F … Vores regering bør gøre det lettere for ældre mennesker i Danmark, at kunne fortsætte med at
arbejde efter den normale pensionsalder, hvis de ønsker det.

Q3. Ældre mennesker modtager ikke kun fra samfundet, de kan også give noget tilbage.
Fortæl mig, om du er meget enig, nogenlunde enig, nogenlunde uenig eller meget uenig.
[ROTÉR PUNKTER – LÆS HVER LINJE OP PÅ SKIFT ‐ ET SVAR PR. LINJE]

Meget enig ...............................................................................4
Nogenlunde enig ......................................................................3
Nogenlunde uenig ....................................................................2
Meget uenig .............................................................................1
[Ved ikke/intet svar].................................................................9
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43219

A … Ældre mennesker bidrager væsentligt som frivillige i velgørenheds- og samfundsorganisationer i
Danmark.

43219

B … Bidraget fra ældre mennesker, som tager sig af familie eller andre slægtninge, bliver ikke værdsat
nok i Danmark.

43219

C … Forældres og bedsteforældres økonomiske støtte er vigtig for unge voksne, der etablerer deres
egne husstande og familier.

43219

E … Der er ikke nok muligheder for ældre og yngre mennesker til at møde hinanden og arbejde
sammen i foreninger og lokalsamfundsinitiativer.

43219

F … Det at udvikle produkter og servicer, som møder ældre menneskers behov, vil blive en
nøgledrivkraft i økonomien i Danmark.

43219

Q4. Lad mig læse nogle få udsagn op om problemer ifm. ældrepleje.
Fortæl mig, om du er meget enig, nogenlunde enig, nogenlunde uenig eller meget uenig.
[ROTÉR PUNKTER – LÆS HVER LINJE OP PÅ SKIFT ‐ ET SVAR PR. LINJE]

Meget enig ...............................................................................4
Nogenlunde enig ......................................................................3
Nogenlunde uenig ....................................................................2
Meget uenig .............................................................................1
[Ved ikke/intet svar].................................................................9

A … Læger, sygeplejersker og professionelle sundhedsplejere i Danmark er veluddannede i forhold til
at tage sig af ældre menneskers særlige behov.

43219

B … Mennesker, der skal tage sig af ældre familiemedlemmer derhjemme, får god hjælp fra de sociale
myndigheder i Danmark.

43219

C … I Danmark er der tilstrækkelig hjemmehjælp til at kunne hjælpe svagelige, ældre mennesker, så
de kan blive i deres eget hjem.

43219

D … I Danmark kan mange svagelige, ældre mennesker ikke bo selvstændigt, fordi deres boliger ikke
er tilpassede deres behov.

43219

E … Ældre mennesker ville bidrage meget mere til samfundet, hvis det var nemmere for dem, at
bevæge sig rundt.

43219

Q5. Til sidst vil jeg gerne spørge dig om de offentlige myndigheders rolle.
Fortæl mig, om du er meget enig, nogenlunde enig, nogenlunde uenig eller meget uenig.
ROTÉR PUNKTER – LÆS HVER LINJE OP PÅ SKIFT ‐ ET SVAR PR. LINJE]
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Meget enig ...............................................................................4
Nogenlunde enig ......................................................................3
Nogenlunde uenig ....................................................................2
Meget uenig .............................................................................1
[Ved ikke/intet svar].................................................................9

A … Skoler bør fremme bedre relationer mellem de unge og de ældre.

43219

B … Lokale myndigheder bør støtte foreninger og initiativer, som bidrager til stærkere relationer
mellem unge mennesker og ældre mennesker.

43219

C … Regeringen gør et godt stykke arbejde mht. at fremme en bedre forståelse mellem de unge og de
ældre.

43219

D … Der bør være offentlige centre, hvor ældre frivillige bliver hjulpet til at finde muligheder for
frivillgt arbejde, som matcher deres færdigheder og ønsker.

D1.

43219

Køn
[SPØRG IKKE ‐ AFMÆRK DET KORREKTE]

D2.

D3.

‐

[1] Mand

‐

[2] Kvinde

Hvor gammel er du?
‐

[_][_] år gammel

‐

[00] [AFSLAG/INTET SVAR]

Hvor gammel var du, da du stoppede med at være fuldtidsstuderende?
[SKRIV DEN ALDER HVOR UDDANNELSE OPHØRTE]

D4.

‐

[_][_] ............................................................................................. år gammel

‐

[ 0 0 ] ......................................................... [STUDERER STADIG PÅ FULD TID]

‐

[ 0 1 ] ..................................................[HAR ALDRIG STUDERET PÅ FULD TID]

‐

[ 9 9 ] ........................................................................... [AFSLAG/INTET SVAR]

Hvad angår din nuværende beskæftigelse, vil du sige at du er selvstændig, lønmodtager eller
arbejder, eller vil du sige, at du er uden erhvervsmæssig beskæftigelse? Betyder det, at du
er...
[HVIS DER GIVES ET SVAR PÅ HOVEDKATEGORIEN, LÆSES DE RESPEKTIVE UNDERKATEGORIER OP]
‐ Selvstændig
Æ i.e. :

‐ landmand, forstmand, fisker............................................................................. 11
‐ butiksejer, håndværker ..................................................................................... 12
‐ udøver af et liberalt erhverv (advokat, læge, revisor, arkitekt...).................... 13
‐ leder af en virksomhed...................................................................................... 14
‐ andet.................................................................................................................. 15
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‐ Lønmodtager
Æ i.e. :

‐ udøver af et liberalt erhverv (ansat læge, advokat, revisor, arkitekt) ............. 21
‐ daglig leder, direktør eller topleder.................................................................. 22
‐ mellemleder....................................................................................................... 23
‐ Embedsmand..................................................................................................... 24
‐ kontormedarbejder........................................................................................... 25
‐ anden form for ansat (sælger, sygeplejerske osv...) ........................................ 26
‐ andet.................................................................................................................. 27

‐ Arbejder
Æ i.e. :
‐ tilsynsførende / sjakformand (teamleder osv...) ............................................. 31
‐ Arbejder ............................................................................................................. 32
‐ ufaglært arbejder .............................................................................................. 33
‐ andet.................................................................................................................. 34
‐ uden erhvervsmæssig beskæftigelse
Æ i.e. :

‐ hjemmegående.................................................................................................. 41
‐ studerende (fuld tid) ......................................................................................... 42
‐ pensioneret ....................................................................................................... 43
‐ jobsøgende ........................................................................................................ 44
‐ andet.................................................................................................................. 45

‐ [Afslag]................................................................................................................................ 99

D6.

Vil du sige du bor i…?
‐

storbyområde .............................................................................................. 1

‐

anden by/byområde .................................................................................... 2

‐

landområde ................................................................................................. 3

‐

[Afslag]......................................................................................................... 9
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