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Alder og Alderdom
• Alle vil leve længe, men ingen vil være gammel
– Benjamin Franklin
• Alderdommen er den hårdeste af alle domme –
Otte Ludwig
• Det er utroligt, som vort syn på alderen skifter
med alderen – Carl Erik Soya
• Alderdommen er en skæbne, og når den
bemægtiger sig vores eget liv, bliver vi målløse
– Simone de Beauvoir

Privat forbrug
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)
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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
Vi vil i stigende grad være interesserede i at sikre
vores mulighed for at leve et godt liv
Tilbage på sporet frem for erstatning – person frem
for penge – sundhed frem for sygdom
Helst en pensionisttilværelse i sus og dus, Tak

Sygdom, frelse og alder
• Vi mennesker er på konstant jagt efter evig
frelse…( i den rige del af verden)
• Kontrol over det vi frygter og ikke kan
kontrollere nemlig sygdom og død
• Stigende fokus og krav til sundhedssystemet,
produkter og andet, som kan fremme mentale
og fysiske sundhed.
• Opmærksomheden på lige netop dette stiger
med alderen, større taknemmelighed og vilje til
at gøre noget aktivt selv!

Alder , sundhed
og det gode liv
• Sundhed fylder meget for seniorer
• Det vigtigste i deres liv er et godt helbred og
deres familiers ve og vel
• Mange følger råd om kost og motion/idræt og
vil gerne gøre mere – sundhedsdukse
• Gode tilbud om kost, livsstil, motion(KRAM(M)
• Ja tak, især sammen med andre seniorer i
hyggelige omgivelser, nuet´s kraft, det sociale
og en god dag/oplevelse i centrum.
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Vi lever i dag 10 år
længere end i 1950
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De sølvgrå
2. teenagefase
Hurra!

UHA

•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

•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

Nutidens og fremtidens
seniorer

De mange generationer fra
digitale analfabeter,
indvandrere og indfødte !
Baby Boomers

Generation Jones

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen, rejsegrammofon
Født 1940-54

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-66

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-77

Generation Y

Generation Z

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2002 -

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1978-89

Mellemkrigsgeneration
Stor familieværdier
Projekt- og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

Mellemkrigs generation
De ældste
Født mellem 1919 -1939
•
•
•
•
•

Udgør i dag ca. 8 % af befolkningen
Født i de optimistiske og vilde 20’erne
Wallstreet krakket i 1929
Økonomisk krise og arbejdsløshed i 1930érne
Mange husker en barndom præget af
nøjsomhed og arbejde
• De fleste har en opfattelse af tiden før og
• Efter 2. verdenskrig

Hvordan er de ?
•
•
•
•
•

Nøjsomhed og bruge det hele
De kan ikke lide spild af mad og andre ting
Hvis de kan, kører de efter de billigste priser
I systemer – de tilbageholdne og afventende
Har de samme møbler som altid og ikke
umiddelbart indstillet på at købe nyt
• Oplevelser, make-up, tøj og teknologi vil de
gerne købe!
• Taknemmelighed og livsglæde

Babyboomers
født 1940-54

• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i
en periode med mangel og afsavn.
• Første brug det hele generation.
• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og
fastnettelefonen
• De første kvinder på arbejdsmarkedet
• Værdier: Solidaritet med alle = alle lige
rettigheder og pligter, og løn …ikke individuelle
forskelle

Babyboomers og arbejdsliv

• Historiske grundlæggere af de mange solidariske
systemer på arbejdsmarkedet
• Sikkerhedsorganisation, samarbejdsudvalg, Mus og
personalehåndbøger, som sikrer, at alle får den samme
behandling.
• Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer og
lønnen ( PENSION) ikke så vigtig, dog sikkerhed og
anerkendelse
• Mange vil gerne fortsætte og er friske og flere gør det
idag!
• Udsigten til 2. teenagefase…………….

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommende seniorer ( født 1955-1966)
Mere bevidste og kyniske forbrugere
Design, etik, idé også i seniorpolitikken
Vil ikke skilles, familieværdier, samfundet er vigtigt
Penge! – også i seniorfasen, valg og muligheder
Interrailgenerationen
Status, position
Perfektion som mål
En ny start frem for den 3. alder og 160 -200 kvm. bolig

Generations Jones
• Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, ikke
loyale mod butikker og myndigheder.
• På arbejdsmarked optaget af status og perfektion og
mange vil forsøge at sikre sig en god økonomisk
seniortilværelse
• Servicen skal være lækker og designet uanset om det
drejer sig om personlig assistance eller møbler
• Det skal signalere status og penge nok.
• 2029 – levestandarden ca. ½ gange større end i dag
• Hvis de ikke kan få god offentlig service, så vil de med
penge forsøge at købe sig til den. Raseri og vrede!

Arbejdsmarkedet i
fremtiden
Der bliver mangel på
arbejdskraft i
fremtiden

Særlige
evner

De ufaglærte taber:

Uddannelseslængde

Hvornår er du
født?
Før 1. jan. 1954
1. jan.-30. jun. 1954
1. jul.-31. dec. 1954
1. jan.-30. jun. 1955
1. jul.-31. dec. 1955
1. jan.-30. jun. 1956
1. jul. 1956-31. dec.
1958
1. jan. 1959-30. jun.
1959
1. jul. 1959-31. dec.
1962
1. jan. 1963-31. dec.
1966
1. jan. 1967-31. dec.
1970
1, jan. 1971 eller
senere

Minimumsalder ved overgang til
efterløn
60 år
60½ år
61 år
61½ år
62 år
62½ år

Hvornår kan du få
folkepension?
65 år
65½ år
66 år
66½ år
67 år
67 år

Efterløn hvor
længe?
5 år
5 år
5 år
5 år
5 år
4½ år

63 år

67 år

4 år

63½ år

67 år

3½ år

64 år

67 år

3 år

65 år*

68 år

3 år

66 år*

69 år

3 år

66 år**

69 år*

3 år

* Alderen forhøjes, hvis danskernes gennemsnitlige levetid forøges med mindst 0,6 år – første gang med virkning fra
2027. Det blev aftalt i Velfærdsforliget i 2006.
** Med de allerede konstaterede forlængelser af danskernes gennemsnitlige levetid, vil efterlønsalderen være 65 år i
2027 og 66 i år 2030.

Alder
• Afhængig af branche og kvalifikationer får
alder mindre betydning
• Det er ofte helbredet, som afgør, om man har
lyst til at forlade arbejdsmarkedet
• Tilknytning til arbejdsmarked og dets
betydning for efterløn og pension
• Polarisering på arbejdsmarkedet og de meget
forskellige vilkår ” Prekariatet”
• Midlertige –vikarjob som livsbane

Forskellige aldre efter de
50 år
•
•
•
•

Gammel, ældre og ældst
Senior – ingen vil være det!
Pensionist – fri for arbejdsmarkedet
Bruge for nye begreber eller alternativt holde
op med at gå så meget op i alder.
• Venskaber og forståelse trives på tværs af
alder
• Det er ikke så meget alderen –men evnen og
viljen til at forstå og engagere sig i andre
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