


Det startede med min fars udtalelse om den 
store forskel mellem generationerne født før og 
efter 2.verdenskrig

Siden 2010 har  vi  i Fremforsk systematisk 
interviewet generation Mellemkrig, 68, Jensen, X, 
Y, Z og New Millenium  om liv, forbrug, bolig 
sundhed, levevis, værdier og drømme 

I dag har vi  i Fremforsk interviewet ca. 700 
danskere personligt i alderen 14 til 91 år født fra 
1919 til år 2000. 



Megatrends

Globalisering og 
Integration  

Digitalisering og 
den nye futurisme

Rigdom og 
bæredygtighed
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Portræt af 7 generationer

Historisk – opvækst og levevilkår  

Periodens væsentlige teknologiske nybrud  

Forbrug, arbejdsliv, værdier, levevis og bolig 

Generationsforskelle – analyse og konsekvenser



1. Verdenskrig



Fødselstal 1919 til 1939



Generation Mellemkrig
Født 1919 - 1939

▪ Vokset op i mellem to krige 

▪ Et landbrugssamfund med mangel og knappe 

ressourcer og krise i 30’erne

▪ Børneliv  med arbejde og fri leg 

▪ Begrænset skolegang og uddannelse

▪ De kom ud og tjene efter konfirmation

▪ El  - ingen varmt vand og vaskemaskine 

▪ Radiofonien 1925 – 80 % af husstande i 1939 



Anna, Birthe 

Bent og Christian

▪ De er  fra  81 til 101 år gamle

▪ Fornuftig forbrug – så længe det virker

▪ Nøjsomme og madspild 

▪ Forbrug på oplevelser, tøj og kosmetik

▪ Nyder livet efter et langt arbejdsliv 

▪ Ydmyge og taknemmelige som borgere 

▪ Bolig – helst blive boende måske en nemmere og mere 

vedligeholdelsesfri bolig



2. Verdenskrig



Fødselstal 1940 til 1954



Generation 68
født 1940 - 54

▪ Født under og efter 2. verdenskrig 

▪ Babyboom  i USA  og Europa

▪ Efterkrigsgeneration – periode med mangel og afsavn. 

▪ De var bange for, hvordan det skulle gå!

▪ Velfærdsstatens grundlæggere

▪ Opgør med de gamle autoriteter 

▪ Fastnet telefon og telefonnettet i DK 

▪



Anne – Bente 

Bent og Christian 

▪ De er i alderen 66 til 80 år  

▪ De fleste på efterløn eller pension

▪ Aktive og arbejdsomme også som pensionister 

▪ De vil selv bestemme alderdom og seniorlivet

▪ Bolig – eje, leje og bofællesskab 

▪ Meget pris og kvalitets bevidste

▪ Arv og vi bruger så meget vi kan 

▪ Sundhed og  det gode liv i fremtiden 



1. satellit i rummet



Fødselstal 1955 til 1966



Generation Jensen
Født 1955 -1966

▪ Født under højkonjunktur fra 1958 

▪ I skyggen af 68’erne 

▪ Unge i 1970 og  de kolde 1980ere

▪ Adgangskrav og ledighed  

▪ Pragmatikere med idealer som 68’erne 

▪ Båndoptageren – kassettebånd 1963

▪ Den gamle race – samfundet 

•



Marianne og Hanne

Lars og Michael 

▪ De er mellem 54 og 66 år

▪ Det rigtige forbrug – økologi 

▪ Kritiske og kyniske i tilgang til system og butikker

▪ Det balancerede liv – karriere og børn 

▪ Joness – holde fast i job og prestige

▪ Bolig - design – familie

▪ Digitale indvandrere  

▪ Fremtid med ny start i bolig og liv



Anti - Autoritetet



Fødselstal 1967 til 1979 



Generation X
født 1967-79

▪ Højkonjunktur indtil  gik over i krise og nedtur 

▪ Færre børn –flere kvinder i arbejde

▪ Ønskede børn - p-pillen 1966 og  fri abort 1973

▪ Friere opdragelse og pædagogik 

▪ Individualisering og opvæksten i parcelhuset 

▪ Micro-elektronik og videomaskinen



Anne, Charlotte, 

Christian og Henrik 

▪ De er mellem 41 og 53 år

▪ Selvsikre og udadvendte 

▪ Den personlige succes – My Way

▪ Arbejde – resultater, løn og mening 

▪ Digitale legebørn  - forbrug 

▪ Den personlige og individuelle tilgang 

▪ Forbrug – økologi det sunde liv

▪ De rigtige brand, møbler, bolig …



De Digitale Indfødte 



Berlin 1989



Fødselstal 1980 til 1989 



Generation Y 
født 1980 til 1989

▪ De kolde 80’ere - kolde krig, punk, krise og AIDS

▪ I 1980 var ca. 68 % af  danske kvinder erhvervsaktive 

▪ Første store generation af institutionsbørn

▪ Digitale sociale Zappergeneration 

▪ Glade og positive opvækst i 90’erne og 00’erne

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

▪ Mobiltelefon 1982 - Walkmann og movieboks 



Camilla, Louise,

Anders og Christian 

▪ De er mellem 30 og 40 år 

▪ Digitale storbrugere

▪ Det virtuelle liv med venner og bekendtskaber

▪ Frihed, fritid og fællesskab 

▪ De store forventninger og krise – Chokket i 2008

▪ De rigtige valg mht. forbrug, klima og livet også i 

boligen 



EF til EU 1993



Fødselstal 1990 til 2001



Generation Z
født 1990 til 2001

▪ Født ind i  de glade 1990 til 2001

▪ En ny verden med  håb og optimisme

▪ De første børn, som får en stemme i familiedemokratiet

▪ Internet, gamers og sociale medier 

▪ Individuelle læreplaner i skole og  dags institution 

▪ (2003 og 2004)

▪ Senere finanskrise - fornuft , PISA og Performance. 



Julie, Line, 

Fredrik og Jonas 

▪ De  er mellem 19 og 29 år 

▪ I centrum og den individuelle tilgang

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder

▪ Performance og de mange valg

▪ Arbejde i den gode sags tjeneste ….

▪ Det sociale forbrug og samvær øverst på listen 

▪ Sørg straks for hjælp 24/7– interaktivt og visuelt  



11. September 2001



Fødselstal 2002 til 2012



Generation New Millenium
født 2002 til 2012 

▪ Født ind i terrorens årti  og de glade 00’ere med dansen 

om guldkalven fra 2003 til 2008 

▪ Finanskrise 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



Emma, Freja,  

Frederik og Lucas 

▪ De er mellem 8 og 18 år

▪ I 2. til 6. klasse bruger 50% Youtube eller Vlogs dagligt 

▪ 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 på 6 og 9 år er på nettet uden en voksen

▪ De lærer engelsk via spil og underholdning 



Den nye usikre Verden 



Fødselstal 1913 til 2019 



Generation Next 
2013 

▪ Verden i 
overgangsfase – Den 
nye verdensorden

▪ Globalisering og 
konkurrence

▪ Helhedsskolen i 2014 

▪ Robotter og kunstig 
intelligens 

▪ Vi må se - hvordan de 
bliver ……..



One Size does not fit all!

Detailhandel, 
arbejdsplads  og de 
offentlige systemer 

De samme tilgange
uanset køn, alder, 

kultur og generation

Det gør os utilfredse og 
får mange til at føle sig 

misforstået 

Brug for mere 
differienteret tilgang i 

relation så vel den 
fysiske som den 

digitale

Især nye digitale
systemer og platforme

kan skræddersy
relationen



Corona krise



Corona og de unge

▪ Generation Z – Den 
formative fase – bristede
drømme og økonomisk
usikkerhed

▪ Generation New Millenium –
Det sociale slag – identitet –
det tabte forår –fest –
venner

▪ Generation Next –Brikker I 
et spil – som barn afhængig
af de voksne



7 Generationer 

i Danmark

▪ Print og e-bog format

▪ Gratis på e-reolen 

▪ Bygger på indgående 
dybdeinterview med 
mere end 600 danskere

▪ Værdier, forbrug og 
levevis nu og i 
fremtiden

▪ Print 150 kr.,  e-bog 149 
kr.



Korte artikler

▪ https://www.fremforsk.dk/blogs/forstaa-

medarbejder-kunde-og-borger/

▪ https://www.fremforsk.dk/blogs/fremtidens-

generationer-og-offentlige-systemer/

https://www.fremforsk.dk/blogs/forstaa-medarbejder-kunde-og-borger/
https://www.fremforsk.dk/blogs/fremtidens-generationer-og-offentlige-systemer/


Fremtidsforsker
og forskningschef
Marianne Levinsen 

▪ Cand.scient.pol. 1992
▪ Fremforsk, Center for 

Fremtidsforskning
▪ www.fremforsk.dk
▪ https://www.fremfors

k.dk/profil/
▪ https://www.linkedin.

com/in/marianne-
levinsen-a565726/

▪ #fremforsk 

http://www.fremforsk.dk/
https://www.fremforsk.dk/profil/
https://www.linkedin.com/in/marianne-levinsen-a565726/

