
Nutidens og fremtidens 
seniorer og boligen



Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 
2,6% i DK  hvert år

▪ Det gælder det såvel det materielle som det 
immaterielle i livet

▪ Boligen udgør den største privatøkonomiske post hos 
danskerne

▪ Store forventning til størrelse, omgivelser og service i 
boligen 

▪ Seniorbofællesskab skal tænkes her 
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Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
København 2016-2026
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Livsfaser og
2.teenagefase
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Den sølvgrå
2. teenagefase

Hurra!

 Mere fri tid 

 Mere tid til hinanden, 
familien og vennerne

 Mere til interesserne

 Og alt det jeg har lyst til 

 at lave?

 Taknemmelighed og lykke

Uha

 Kan jeg finde ud af at leve 
uden mit arbejde!

 Hvad skal jeg bruge min tid 
til?

 Har jeg penge nok?

 Døden og alderdommen 

 Nærmer sig

 Invisible – Paul Auster



Den foretrukne boligform ved 
næste bolig ( Aarhus)
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Ved ikke

 Ingen præferencer

 Andelsbolig

 Lejebolig

  Ejerbolig

Fordelt på flere aldersgrupper 



De 5 vigtigste faciliteter ved 
valg af boligen udover pris !



Seniorer prioriteter

▪ Ikke flytte for langt – mange bliver i huset

▪ Ny tendens er at flytte til større byer ultimo 50erne

▪ 120 kvm. eller 90 for den enlige – er dyrt

▪ Vil hellere bo i andel eller til leje end tidligere i livet

▪ Mere optaget af at bruge penge på oplevelser og tøj 
end på boligen

▪ Service i boligen, fælleshus med overnatning, ingen 
vedligeholdelse



Dybdeinterviews af seniorer 

▪ Fra 50 år opefter – mange forskellige ønsker

▪ Indtægter og kapital som 50 årig ….

▪ Både eje/leje, hus og  lejlighed

▪ Helst eje, men en del er lejere pga. økonomi

▪ Seniorbolig er et flydende begreb aldersmæssigt  50 til 
90 år

▪ Bolig er meget konkret – først beslutning om bolig, 
når den er der. 

▪ Såvel grundig som spontan boligvalg 



Boligjagten –hvordan efter 
aldersgruppe (Aarhus)



Potentielle tilflyttere 
til seniorbofællesskab

▪ De tænker ikke i en bestemt kommune

▪ De ser på bolig i byer, områder eller bestemte 
kvarterer- jo ældre jo mere specifikt

▪ Mange afgrænser et nærmere geografisk område, de 
ønsker at bosætte sig måske flere steder som 
potentielle mulige steder for dem

▪ Ofte er det selve boligen, dens kvalitet og pris, som 
medfører et endeligt valg………



De seks generationer:
Forventninger og service

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

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

ca. 77  til  97 år 
▪ Kun 7% af befolkning i dag 

▪ De ældste og dårligst uddannede i vores samfund -
husker en barndom præget af nøjsomhed og arbejde

▪ Bruge det hele – imod madspild 

▪ Digitale analfabeter

▪ I systemer er de tilbageholdende og venter på,  at det 
bliver deres tur i systemet 

▪ Man skal være opmærksom på dem 



68’erne 
født 1940-54

ca. 60 til 76 år 

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

▪ Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder og 
pligter, ikke individuelle 

▪ Mange er optaget af sundhed og at optimere den ”man 
skulle helst nå det hele”

▪ Vil selv definere seniorer, alderdom og bolig 

▪ Mange med gode pensioner og velstand og vil gerne 
selv give en hånd med  



Marianne Levinsen

E: mlev@fremforsk.dk
T: 86 11 47 44
M: 20 67 45 01

www.fremforsk.dk
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Demografi København 
Absolutte tal 2016-2026

Kilde: Danmarks Statistik, 2013

2016 2026 Ændring

0-9 67588 84274 16686

10-19 46701 55979 9278

20-29 147290 161175 13885

30-39 112044 139575 27531

40-49 78423 81186 2763

50-59 57982 71225 13243

60-69 44143 51523 7380

70-79 26361 33987 7626

80-89 10343 14872 4529

90 + 3069 2474 -595

I alt 593944 696270 102326


