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FLASH ‐ 269
Jag skulle vilja ställa några frågor angående relationen mellan de olika generationer som
utgör vårt samhälle.
Q1. Jag kommer att läsa upp ett antal påståenden om relationer mellan yngre och äldre människor.
För vart och ett av dem, var vänlig säg mig om du starkt instämmer, delvis instämmer, delvis motsätter
dig eller starkt motsätter dig
[ROTERA ALTERNATIV – LÄS UPP VARJE RAD EFTER VARANDRA ‐ ETT SVAR PER RAD]

Instämmer starkt.......................................................................4
Instämmer delvis ......................................................................3
Motsätter mig delvis.................................................................2
Motsätter mig starkt .................................................................1
[Vet ej/Inget svar] ....................................................................9

A … Unga och äldre människor är inte alltid överens om vad som är bäst för samhållet. 4 3 2 1 9
B … Äldre människor är en börda för samhället.

43219

C … Media överdriver risken för en konflikt mellan generationer.

43219

D … Eftersom det kommer att bli fler äldre väljare, kommer politiska beslutsfattare lägga mindre vikt
vid unga människors behov.

43219

E … Eftersom äldre människor arbetar till en högre ålder kommer det att finnas färre arbetstillfällen
för yngre människor.

43219

F … Äldre kvinnor har större risk att bli fattiga än äldre män i Sverige

43219

G … Företag som huvudsakligen anställer yngre människor presterar bättre än de som anställer
människor i olika åldrar.

43219

Q2. Nu kommer att läsa upp några påståenden angående pensioner.
Var vänlig säg mig om du instämmer starkt, delvis instämmer, delvis motsätter dig eller starkt
motsätter dig
[ROTERA ALTERNATIV – LÄS UPP VARJE RAD EFTER VARANDRA ‐ ETT SVAR PER RAD]
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Instämmer starkt.......................................................................4
Instämmer delvis ......................................................................3
Motsätter mig delvis.................................................................2
Motsätter mig starkt .................................................................1
[Vet ej/Inget svar] ....................................................................9

A … Under de kommande decennierna kommer staten inte längre kunna betala pensioner och vård för
äldre människor.

43219

B … Människor som arbetar kommer att bli alltmer ovilliga att betala skatter och sociala avgifter för
att försörja äldre människor.

43219

C … Vår regering satsar för lite på utbildning av unga människor jämfört med vad man satsningar på
äldre människor.

43219

D … Äldre människor accepterar behovet av stora pensionsreformer för att lätta den finansiella bördan
för människor i arbetsför ålder.

43219

E … Vår regering måste tillgängliggöra mycket mer pengar för pensioner och åldrevård. 4 3 2 1 9
F … Vår regering borde göra det lättare för äldre människor i Sverige att fortsätta arbeta efter den
normala pensionsåldern, om de så önskar.

43219

Q3. Äldre människor tar inte bara emot från samhället, de kan också ge någonting tillbaka.
Var vänlig säg mig om du instämmer starkt, delvis instämmer, delvis motsätter dig eller starkt
motsätter dig
[ROTERA ALTERNATIV – LÄS UPP VARJE RAD EFTER VARANDRA ‐ ETT SVAR PER RAD]

Instämmer starkt.......................................................................4
Instämmer delvis ......................................................................3
Motsätter mig delvis.................................................................2
Motsätter mig starkt .................................................................1
[Vet ej/Inget svar] ....................................................................9
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A … Äldre människor gör en stor insats som volontärer i välgörenhets- och samhällsorganisationer i
Sverige.

43219

B … Äldre människor som värnar om vård av familj och andra släktingar får inte tillräcklig
uppskattning i Sverige.

43219

C … Ekonomisk hjälp från föräldrar och mor- och farföräldrar är viktigt för unga vuxna som bildar
sina egna hushåll och familjer.

43219

E … Det finns inte tillräckligt med möjligheter för äldre och yngre människor att träffas och att arbeta
tillsammans i föreningar och lokala samhällsinitiativ.

43219

F … Utveckling av produkter och tjänster för att tillvarata äldre människors behov kommer att bli en
viktig drivkraft för ekonomin i Sverige.

43219

Q4. Låt mig läsa några påståenden angående problem i äldrevård.
Var vänlig säg mig om du instämmer starkt, delvis instämmer, delvis motsätter dig eller starkt
motsätter dig
[ROTERA ALTERNATIV – LÄS UPP VARJE RAD EFTER VARANDRA ‐ ETT SVAR PER RAD]

Instämmer starkt.......................................................................4
Instämmer delvis ......................................................................3
Motsätter mig delvis.................................................................2
Motsätter mig starkt .................................................................1
[Vet ej/Inget svar] ....................................................................9

A … Läkare, sjuksköterskor och professionella vårdgivare i Sverige är väl utbildade för att tillvarata
äldre människors särskilda behov.

43219

B … Människor som måste ta hand om äldre familjemedlemmar i hemmet får gott stöd av
socialtjänsten i Sverige.

43219

C … I Sverige finns det tillräckligt med sociala tjänster för att stödja äldre svaga människor så att de
kan bo kvar i sina egna hem.

43219

D … I Sverige, kan många svaga, äldre människor inte bo själva eftersom deras hem inte är anpassade
efter deras behov.

43219

E … Äldre människor skulle bidra mycket mer till samhället om det vore lättare för dem att förflytta
sig.

43219

Q5. Slutligen skulle jag vilja fråga om myndigheternas roll.
Var vänlig säg mig om du instämmer starkt, delvis instämmer, delvis motsätter dig eller starkt
motsätter dig
ROTERA ALTERNATIV – LÄS UPP VARJE RAD EFTER VARANDRA ‐ ETT SVAR PER RAD]

3/5

Instämmer starkt.......................................................................4
Instämmer delvis ......................................................................3
Motsätter mig delvis.................................................................2
Motsätter mig starkt .................................................................1
[Vet ej/Inget svar] ....................................................................9

A … Skolor borde verka för bättre relationer mellan unga och äldre.

43219

B … Lokala myndigheter borde stödja sammanslutningar och initiativ som bygger upp starkare
relationer mellan unga och äldre människor.

43219

C … Regeringen gör ett gott arbete när det gäller att föra fram bättre förståelse mellan unga och äldre.
43219
D … Det borde finnas offentliga centra där äldre volontärer kan få hjälp att hitta volontärmöjligheter
som passar deras kompetens och önskemål.

D1.

43219

Kön
[FRÅGA INTE ‐ ANGE TILLÄMPLIGT]

D2.

D3.

‐

[1] Man

‐

[2] Kvinna

Hur gammal är du?
‐

[_][_] år

‐

[00] [AVBÖJANDE/INGET SVAR]

Hur gammal var du när du slutade läsa på heltid?
[SKRIV IN DEN ÅLDER DÅ UTBILDNINGEN AVSLUTADES]

D4.

‐

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

‐

[ 0 0 ] ........................................................[LÄSER FORTFARANDE PÅ HELTID]

‐

[ 0 1 ] ......................................................................[ALDRIG LÄST PÅ HELTID]

‐

[ 9 9 ] ................................................................... [AVBÖJANDE/INGET SVAR]

När det gäller din nuvarande sysselsättning skulle du beskriva dig som egen företagare,
löntagare, verkstadsarbetare eller skulle du beskriva dig vara utan yrkesmässig
sysselsättning? Betyder det att du är
[OM ETT SVAR I HUVUDKATEGORIN GES, LÄS UPP RESPEKTIVE UNDERKATEGORIER]
‐ Egen företagare
Æ i.e. :

‐ lantbrukare, skogsarbetare, fiskare .................................................................. 11
‐ affärsinnehavare, hantverkare.......................................................................... 12
‐ praktiserande akademiker (jurist, läkare, revisor, arkitekt,...)......................... 13
‐ företagsledare inom ett företag ....................................................................... 14
‐ annat .................................................................................................................. 15
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‐ Löntagare
Æ i.e. :

‐ akademiker (anställd läkare, jurist, revisor, arkitekt)....................................... 21
‐ vd, direktör eller högsta ledningen................................................................... 22
‐ ledning på mellannivå ....................................................................................... 23
‐ Offentliganställd ................................................................................................ 24
‐ kontorstjänsteman ............................................................................................ 25
‐ annan löntagare (säljare, sjuksköterska, etc... ................................................. 26
‐ annat .................................................................................................................. 27

‐ Verkstadsarbetare
Æ i.e. :
‐ tillsyningsman/förman (gruppledare, etc...).................................................... 31
‐ Verkstadsarbetare ............................................................................................. 32
‐ outbildad verkstadsarbetare............................................................................. 33
‐ annat .................................................................................................................. 34
‐ Utan yrkesmässig sysselsättning
Æ i.e. :

‐ sköter hemmet .................................................................................................. 41
‐ studerande (heltid)............................................................................................ 42
‐ pensionerad ...................................................................................................... 43
‐ arbetssökande ................................................................................................... 44
‐ annat .................................................................................................................. 45

‐ [Avböjande] ........................................................................................................................ 99

D6.

Skulle du säga att du bor i...?
‐

storstadsområde.......................................................................................... 1

‐

annan stad/tätort ........................................................................................ 2

‐

landsbygd..................................................................................................... 3

‐

[Avböjande] ................................................................................................. 9
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