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Intro

• Det startede med min fars citat – og andre fortalte om 
forskelle mellem generationer for  ca. 10 år siden

• Derefter  begyndte vi  sammen med praktikanter 
systematisk at interviewe efter generationer om liv, 
forbrug, bolig sundhed, levevis, værdier og meget 
andre

• I dag har vi bl.a. i alt  praktikanter –interviewet næste 
700 danskere i alderen 14 til 91



Hvert generationskapitel 

• Historisk – den tid, som generation blev født ind 

• Teknologiske nybrud 

• Nutidens generation – forbrug, arbejdsmarked, bolig 
og værdier og syn på samfund, familie og sig selv

• Noget om fremtiden – hvordan bliver de senere

• Desuden et kapitel om de store trends f.eks. 

• Rigdom, digitalisering og globalisering 
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7 generationer:

Generation 1968

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jensen

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -





Mellemkrigs generation
Født mellem 1919 -1939

Opvækst. 

▪ Vokset op i mellem to krige og i et samfund, som var 
præget af mangel og knappe ressourcer  -1930 –
økonomisk krise 

▪ Skole – ingen varmt vand og vaskemaskine 

▪ Mange fik ingen –eller en lille uddannelse – de kan 
huske en barndom præget af nøjsomhed og arbejde 
efter konfirmation 

▪ Vi var 5 søskende som deltes om at cykle i skole fra 
lygtepæl til lygtepæl

▪ Radiofonien 1925 – 80 % af husstande i 19



De er i dag ca. 79 til 99 år
Anna- Birthe 

Bent og Christian 

▪ Ca. 329.000 og 5, 7% af af befolkningen

▪ Nøjsomhed – madspild – priser 

▪ De syrede møbler – så længe det fungerer 

▪ Penge oplevelser tøj og kosmetik for 

▪ Som borgere kan de huske tiden før  sundhedsvæsen –
taknemmelighed 

▪ Bolig – ofte helst blive boende måske en nemmere og 
mere vedligeholdelsesfri bolig





68’erne 
født 1940 - 54

▪ De første født under besættelsen fra 1940 til 45

▪ Kaldet Babyboomer  i USA  og Europa

▪ Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 
periode med mangel og afsavn.

▪ De var bange for, at de ikke blev til noget – men

▪ Teknologi – Telefon udbredt telefon

▪ Velfærdsstatens grundlæggere –alle lige pligter og 
rettigheder – det kollektive 

▪ Opgør og oprør mod autoriteter 



Anne – Bente 
Bent og Christian 

ca. 64 år til 78 år

▪ Ca. 918 000 personer -15 % af befolkning 

▪ På efterløn eller pension

▪ Aktive og arbejdsomme også som pensionister 

▪ De vil selv bestemme alderdom og seniorlivet også på 
boligfronten – bofælles, leje og egen bolig 

▪ Meget pris og kvalitets bevidste 

▪ Arv og vi bruger så meget vi kan 

▪ Meget optaget af sundhed og I at holde sig i gang

▪ Det gode liv skulle helst vare så længe som muligt 





Født 1955-66 
Generation Jensen 

▪ Født under højkonjunktur i samfundet – det tager fart i 1958 
▪ Senere som unge i 1970 og 1980erne – mere modstand og 

besvær bl.a. adgangsbegrænsninger og ledighed 
▪ Pragmatikere med idealer som 68’erne 
▪ Teknologi:  Båndoptageren – kasettebånd 1963
▪ Vaskemaskine, køleskab, Tv og bil 
▪ Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og Joness –

konkurrence - penge, status og position 

•



Marianne og Hanne
Lars og Michael 
ca. 52 til 63 år

▪ Ca. 917.000 og 16 % af befolkning 

▪ Idealistiske pragmatikere 

▪ Samfundet er vigtigt 

▪ Kernefamilien og børnene og lykkes 

▪ Det rigtige forbrug – sundhed, kvalitet og design 

▪ Bolig- kvalitet og design –kritiske og kyniske i forbrug 

▪ Digitale indvandrere  

▪ Fremtid med ny start – udvikling og iscenesættelsen af 
næste karriere 





Generation X
født 1967-79

▪ Født ind i højkonjunktur –som gik over i krise og 
nedtur 

▪ Historisk - færre børn i løbet af 1970’erne på grund af 
kvinder på arbejdsmarkedet og krise

▪ Den første generation, som var virkelig ønsket - p-
pillen 1966, fri abort 1973

▪ Friere opdragelse og pædagogik 
▪ Individualisering og opvæksten i parcelhuset 
▪ Micro-elektronik og videomaskinen



Anne, Charlotte, Christian og Henrik 
ca. 39 til 51 år

▪ Selvsikre og udadvendte – men lidt større problemer, 
da de kom ud på arbejdsmarkedet

▪ Den personlige succes – eget ansvar – My Way
▪ Arbejdslivet resultater og personligt ansvar 
▪ Gerne en høj løn og helst meningsfuldt arbejde
▪ Digitale legebørn  -forbrug 
▪ Den personlige og individuelle tilgang 
▪ Forbrug –økologi det sunde liv
▪ De rigtige brand, møbler, bolig …



De digitale indfødte 



Generation Y 
født 1978 til 1989

▪ 1980’erne – den kolde krig forsætter og afsluttes i 
efteråret 1989 –punk, krise og Aids

▪ Kartoffelkure 1986 

▪ Mobiltelefon 1982 - Walkmann og movieboks 

▪ I 1980 var ca. 68 % af  kvinder erhvervsaktive 

▪ For alvor den første generation af institutionsbørn –
som blev langt mere socialt kompetente end tidligere 
generationer 

▪ Digitale sociale Zappergeneration 



Camilla, Louise –Anders og Christian 
ca. 28 år til 37 år

▪ Ca. 685.000 og 12 % af befolkning

▪ Digitale Storbruger af internet til kommunikation, køb 
og information 

▪ Det virtuelle liv med venner og bekendtskaber

▪ Unge i 00erne – blot vælge, hvad du har lyst til

▪ De store forventninger og krise – Chokket i 2008

▪ Kvalitet, genbrug, iscenesættelse af det rigtige liv i 
forhold kloden, forbrug og klima





▪ Født ind i  de glade 1990 til 2001 efter afslutning af den Kolde 
Krig  i alt ca. 900.000 

▪ En ny verden med mere håb og optimisme og DK mere vendt 
mod verden økonomisk, politiske og militært 

▪ De blev de første børn, som for alvor fik en stemme i 
familiedemokratiet

▪ Teknologi –internettet – spil og sociale medier -gamers

▪ Skoler og dags institutioner begyndte at arbejde med mere 
individuelle tilgange og læreplaner  (2003 og 2004)

▪ Senere finanskrise - fornuft , konkurrence og indsatsen. 



Julie, Line, Fredrik og Jonas 
Mellem 17 og 27 år

▪ 16 % af befolkning 

▪ De er  vant til at være i centrum og den individuelle 
tilgang fra hjem og professionelle

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder

▪ Performance og de mange valg –drømmen om en 
plads i solen 

▪ Arbejde i den gode sags tjeneste ….

▪ Det sociale forbrug og samvær øverst på listen 

▪ Sørg straks for hjælp 24/5 – interaktivt og visuelt  



New Millenium
født 2002 til 2012 

• Født ind i terrorens årti  og de glade 00’ere med 
dansen om guldkalven fra 2003 til 2008 

• Generationens størrelse ca. 723000 – 13 %

• Finanskrisen og de hårde tider på arbejdsmarked og 
boligmarkedet

• Lovgivning om den individuelle tilgang og planer, 
feedback

• Teknologi –Smart Phone Apple 2007 – android system 
2008 til bl.a. HTC, Samsung, Motorola



Digitale superbrugere 
eller forbrugere – Emma og Freja 

– Frederik – Lucas 

• I 2. til 6. klasse bruger 50% Youtube eller Vlogs på 
daglig basis

• 48 % er på konsol eller tablet om dagen

• 39 % har kontakt med venner hver dag

• 7 ud af 10 børn har en mobil som 10 årig

• Hver 3. barn mellem 6 og 9 år er på nettet uden en 
voksen

• De lærer engelsk via spil, kommunikation og 
underholdning 



Generation Next 2012 

▪ Verden i overgangsfase – Den nye verdensorden

▪ Globalisering og konkurrence

▪ Helhedsskolen i 2014 

▪ Robotter og kunstig intelligens 

▪ Vi må se - hvordan de bliver 
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