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Mængdeindeks



Luksus og materiel 

velstand

 Levestandarden er fantastisk i forhold til 1846
 Vi lever som grever og baroner 

 De rige har problemer – hvordan skal man hævde sig i dag?

 Luksus er blevet en selvfølge – næsten for alle

 Det materielle som grundlaget for forsikring og 

andre sikringer er ikke interessant

 Vi vil i stigende grad være interesserede i at sikre 

vores mulighed for at leve et godt liv 

 Tilbage på sporet – person frem for penge –

sundhed frem for sygdom



De nye mangelvarer:

Den nye luksus

 Tid: Afkobling, have tiden til sin egen rådighed

 Opmærksomhed

 En luksus at være massemedie-fri – at kunne være fuldt 

sammen med et andet menneske

 Rum og plads

 Udfoldelse, der hvor ingen andre kommer, væk fra bilkøer, 

monkey-class, forsimple sin bolig

 Fred og ro – fravær af larm og støj

 Natur og renhed: Ren luft, rent vand, mad uden gift

 Sikkerhed

 Fuldkommen tryghed er en ny luksus – næsten alle steder er 

risikobetonede



Kilde: Danmarks Statistik, 2014

Befolkningsudviklingen
Danmark 2014-2024
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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2014-2024

Kilde: Danmarks Statistik, 2014

2014 2024 Ændring

0-9 634915 637361 2446

10-19 690477 647606 -42871

20-29 701980 759574 57594

30-39 687819 721227 33408

40-49 809742 687191 -122551

50-59 737523 787306 49783

60-69 694276 690049 -4227

70-79 435525 590510 154985

80-89 193364 271356 77992

90 + 41523 49079 7556

I alt 5627144 5841259 214115



Livets nye faser
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Flyttefrekvens i 2012
Procent der flytter pr. år
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Boligforhold for seniorer

 Bor godt – ca. 75 % i ejerbolig i dag

 Vil også bo godt i alderdommen

 Drømmen er ca. 120 kvm. ved jorden uden have!

 Vil gerne skifte bolig, men ikke flytte

 Ret få vil ind til byen og deltage i kulturliv og byens 

andre tilbud.

 Enkelte drømmer om bofællesskab – man skal 

skabe rammen for initiativet

 Hvor langt rækker friværdien og 

pensionsopsparingen?



Boligefterspørgslen de 

kommende 10 år

 Befolkningen vokser med  214.000 til 2023 

 Væksten er til 2023 i gruppen 25-34 år og over 70 år og til 

dels i gruppen 50-59 – derefter 25-40 årige og plus 60

 Den betyder, at det samlede boligbehov vokser med ca. 

120.000 boliger på 10 år 

 Flytning af befolkningen skaber behov for op til 80.000 ekstra 

boliger.

 København by vokser med 100.000 på 10 år

 Østjylland (i.e. Århus) vokser med 60.000 på 10 år

 Pas på med at tælle de samme boliger 2 gange

 Tilflyttere til København by er også nye unge 



Boligpriserne når indeks 105
i 2018 og 120 i 2022

(om alt går vel….)



De seks generationer

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen

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 2001 -



Babyboomers 

født 1940-54

 Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 

periode med mangel og afsavn.

 Teknologi: p-pillen og TV – apparatet som det fælles 

husalter.

 De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller 

ansigt til ansigt med personen. 

 Elsker at behandle alle lige som ledere – og er 

gammeldags i stil og kultur

 Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til, 

man kan stole på rejser, bank o.s.v.

 Grasshoppers: Eat all of it, and leave nothing behind



68 generation:

De nye seniorer

Baby boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration

1940-54

Teknologi:P-pillen

Opvækst i 
mangelsamfundet

Udsigt til at blive til overs –
var for mange 

Velfærd og overflod

Uddannelseseksplosion

Ungdomsoprør, 
kvindeoprør, og nye 
familieformer

Masser af eksperimenter

Rock, beat, soul

Opfinder den nye livsfase -
seniorfasen

Ny moralisme: Fastholder 
gamle værdier, men er nu 
blevet konservative 

Fordi jeg har fortjent det
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 Kommende seniorer

 Mere bevidste og kyniske forbrugere 

 Design, etik, idé

 Vil ikke skilles, familieværdier, samfundet er vigtigt

 Penge!

 Interrailgenerationen

 En ny start frem for den 3. alder 

 Status, position

 Skaber den nye iscenesættelse via familien

 Succes er familie, karriere og fritid i forening

 Perfektion som mål 



Familie og fremtidens 

seniorer

 Er ikke mere ensomme end foregående 
generation

 Bliver i stand til at holde mere kontakt med 
omverdenen end før

 Er aktive og udadvendte – med også det stik 
modsatte

 Har familie mere geografisk spredt
 Nogle vil blive virkeligt ensomme

 Nogle skaber egne problemer ved f.eks. at flytte til 
udlandet el. lign.



Solidariteten rækker ikke 

til pengepungen



Seniorer, familien og 

staten

 Danske seniorer er de mindst solidariske i 
forhold til familien

 De ønsker ikke at hjælpe deres børn og i lidt 
mindre grad deres børnebørn

 Franskmændene er de mest solidariske i 
Europa

 Den generelle, erklærede hjælpsomhed er den 
største

 Staten skal tage sig af økonomi og personlig 
pleje – ikke familien



Indkomstfordelingen 

for familier, 2013
(3,45 mio. familier)
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Erhvervsindkomst efter 

køn og alder 



Hvor mange penge har 

man?



Sundhed og 

den evige frelse! 

 Vi bliver rigere og rigere, men hvad nytter det, hvis 

vi ikke  er forholdsvis raske og sunde? 

 Sundhed får en central placering;  

 Privat: Kost  - kosttilskud – motion og livsstil i 

familien – optimering af sundhed

 På arbejdspladsen, hos lægen og i plejecenter

 Sundhedsapostle pt. Chris Macdonald og flere på 

vej …

 De mest sunde – dem der følger anbefalingerne fra 

Sundhedsstyrelse er de 55+ årige







Nedtrapning på 

arbejdsmarkedet

 Der findes efterhånden fleksible ordninger

 Der er mange muligheder for at bevare 
tilknytningen til arbejdsmarkedet 

 Det skal planlægges i god tid

 Der skal måske et jobskifte til

 Lad være med at blive siddende som leder alt 
for længe 

 Giv overgangen og fremtiden en tanke – det er 
den værd!
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WORKSHOP



Opgave

Diskuter og beskriv, hvordan I lever efter 3 

år på pension: (singler eller par)

 En hverdag

 Et år



Hvordan er en hverdag 3 år henne 

seniortilværelsen?



Hvordan er et helt år sammensat?


