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Baggrund 
 

Denne rapport præsenterer resultater fra en befolkningsundersøgelse, som Userneed har 

gennemført på vegne af Børn, Unge & Sorg. Undersøgelsen blev foretaget som en online 

spørgeskemaundersøgelse i august 2014.  

 

I alt deltog 1.010 personer i alderen 18-65 år i undersøgelsen.  

 

I rapporten formidles de resultater fra undersøgelsen, der handler om danskernes holdning til 

døden. 

 

Spørgsmålene der blev stillet til respondenterne om dette emne var: 

 Hvor ofte tænker du på din egen død? 

 Synes du, at det er svært at tale om døden? 

 Hvor ofte tænker du på din risiko for at blive alvorligt syg? 

 Hvor vigtigt synes du, det er at tale om døden med børn/unge i alderen 0-11 år? 

 Hvor vigtigt synes du, det er at tale om døden med børn/unge i alderen 12-19 år? 

 Oplever du et tabu i samfundet omkring alvorlig sygdom? 

 Oplever du et tabu i samfundet omkring død?  

 

Spørgsmål til de respondenter som har børn: 

 Har du talt med dit barn/børn om døden?  

 Har du taget stilling til, hvad der skal ske med dit barn/børn, hvis både du og 

barnets/børnenes anden forældre dør? 

o Hvis ja: Har du/I fortalte barnet/børnene om jeres beslutning, hvis I begge dør? 

 

Resultaterne er fordelt på respondenternes bopæl, alder og køn.  

 

I denne rapport præsenteres udvalgte resultater fra undersøgelsen. Børn, Unge & Sorgs 

forskningscenter har adgang til alle rådata fra undersøgelsen, og kan kontaktes ved behov for 

uddybelse.  
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Konklusioner 
 

Hovedkonklusioner fra undersøgelsen er, at: 

 

 

 

 

   

 

 

 Mere end hver anden dansker tænker aldrig eller sjældent på deres egen død.  

Kvinder tænker oftere på deres død end mænd. Til gengæld tænker ældre ikke 

markant oftere på døden i forhold til yngre.  

 

 40% af danskerne synes det ’slet ikke’ eller ’i mindre grad’ er vigtigt at tale 

med børn under 12 år om døden. Dette gælder især mænd, hvor halvdelen 

synes det ’slet ikke’ eller ’i mindre grad’ er vigtigt. 

 

 Mere end hver anden dansker (56%) oplever, at der ’i høj grad’ eller ’i nogen 

grad’ er et tabu i samfundet omkring døden. I Region Nordjylland er tabuet 

tilsyneladende størst, hvor næsten 2 ud af 3 svarer, at de ’i høj grad’ eller ’i 

nogen grad’ oplever et tabu i samfundet omkring døden.  

 

 Af de danskere der har børn, har under halvdelen (43,6%) taget stilling til, 

hvad der skal ske med deres børn, hvis begge forældre dør. En del af dem som 

har taget stilling, har ikke fortalt børnene om deres beslutning.  
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Resultater 

Hvor ofte tænker du på din egen død? 

Mere end hver anden dansker tænker aldrig eller sjældent på deres egen død.  
Kvinder tænker oftere på deres død end mænd. Til gengæld tænker ældre ikke markant 
oftere på døden i forhold til yngre. 

 

Svar i alt, N=1010 

 
 

Svar fordelt på køn, N=1010 

 
 

Svar fordelt på alder, N=1010 
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Hvor vigtigt synes du, det er at tale om døden med børn/unge i alderen 0-11 år? 

40% af danskerne synes det ’slet ikke’ eller ’i mindre grad’ er vigtigt at tale med børn 
under 12 år om døden. Dette gælder især mænd, hvor halvdelen synes det ’slet ikke’ 
eller ’i mindre grad’ er vigtigt. 

 

 

Svar i alt, N=1010 

 
 

 

 

Svar fordelt på køn, N=1010 
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Oplever du et tabu i samfundet omkring død? 

Mere end hver anden dansker (56%) oplever, at der ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ er et 
tabu i samfundet omkring døden. I Region Nordjylland er tabuet tilsyneladende størst, 
hvor næsten 2 ud af 3 svarer, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ oplever et tabu i 
samfundet omkring døden.  

 

Svar i alt, N=1010 

 

 
 

 

Svar fordelt på regioner, N=1010 
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Har du taget stilling til, hvad der skal ske med dit barn/børn, hvis både du og 
barnets/børnenes anden forældre dør? 

Af de danskere der har børn, har under halvdelen (43,6%) taget stilling til, hvad der skal 
ske med deres børn, hvis begge forældre dør. En del af dem som har taget stilling, har 
ikke fortalt børnene om deres beslutning. 

 

 

Svar i alt, N=594 (respondenter som har børn) 

 
 

 

 

 

Har du/I fortalt barnet/børnene om jeres beslutning, hvis I begge dør? 
 

Svar i alt, N=259 (respondenter som har børn, og som har svaret ja til spørgsmålet herover: ”Har du taget 

stilling til, hvad der skal ske med dit barn/børn, hvis både du og barnets/børnenes anden forældre dør?”)  

 

 
 



Børn, Unge & Sorg 
70 266 766 
info@bornungesorg.dk 
 
bornungesorg.dk 

 

 


