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Privat forbrug 
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Befolkningsudviklingen i Danmark



Status – går det 
virkeligt dårligt?

� Arbejdsløsheden er på 4,1% (brutto 6,1%)
� Levealderen vokser hvert år med ca. 3 mdr.

� Det er gratis at leve efter 1. oktober!

� Spædbørnsdødeligheden falder stadig
� Vi har et kæmpemæssigt overskud på

betalingsbalancen
� Renten er ufatteligt lav
� En ny stor ungdomsårgang er på vej frem
� Befolkningen vokser 



Tidsånden efter krisen

� Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:
� Fra optimalisme og substans til eskapisme og gryende 

optimisme:
� Den lille luksus – små forkælelser
� Introvert forbrug – ikke ekstrovert og demonstrativt
� Fornuft frem for overflod – den lille regnemaskine

� De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed
� De nye værdier: Samle os om det nære – være noget for 

hinanden – fokus på hjemmet frem for boligen
� Hjemmebag, egne grøntsager og urter, alternativ ernæring
� Hjemmestrik, egne tekstiler, farvel til det hvide
� Anti-mode og antimaterialisme



Den store sundhedsbølge

� 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
� Social differentiering – sundhedens smalle vej!
� Sundhedsapostle
� På arbejdspladsen - en del af frynsen, men også

fokus på medarbejdernes trivsel 
� I dagsinstitution, skoler og plejecenter



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



Livets nye faser
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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2012-2022
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Befolkningsudviklingen 
2012-2030 (prog. 2011)



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









De seks generationer

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -

Generation Z
Mellemkrigs-generation

Stor  familieværdier

Projekt-og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-64

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen

Født 1940-54



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





� 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 



Generation Jones som 
seniorer

� Starter selv forfra – vingård, ny hobby, et andet liv og en 
anden bolig

� Interrail som senior – rejselivet for fuld udblæsning
� Den ”nye” familiegeneration i 1990’erne – vil dyrke 

børnebørnene og hjælpe børnene langt mere
� Status som senior – biler, ferier, tøj, udstyr (han vil have 

alt i elektronik og værktøj)
� Seniordesign – den generation vil føre til en helt ny linie

af hvilestole, elevationssenge etc.
� Motion og et aktivt liv – en vigtig værdi blandt mange
� Medicinerede raske… vi lever med at være kronikere, 

men nægter at være syge



Flyttefrekvens i 2005
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?



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



Erhvervsindkomst efter 
køn og alder - 2009



Indkomstfordelingen 
for familier, 2011
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Hvor mange penge har 
man?



Det gode liv

� Nedtrapning på arbejdsmarkedet – hvornår og 
hvordan?

� Der er muligheder for at bevare tilknytningen til 
arbejdsmarkedet  - planlæg i god tid

� Bevar de sociale kontakterne fra tidligere i livet
� Tænk godt over hvad du egentlig vil – og om du 

er i stand til det og har forberedt dig på det
� Penge er ikke alt – men gode at have 
� Tag hensyn til det mulige og det man helst ikke 

vil tænke på
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