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Spørsmål

• Hva er generasjonsteori?

• Teorier eller typologier om • Teorier eller typologier om 
generasjoner

• Norsk forskning om kontakt 
mellom generasjoner

• Hvordan skal helsevesenet 
forholde seg til ulike 
generasjoner – både som 
behandler og pasient?



Generasjon - definisjon 

• A generation is "all of the people 
born and living at about the same born and living at about the same 
time, regarded collectively". 

• It can also be described as, "the 
average period, generally 
considered to be about thirty years, 
during which children are born and 
grow up, become adults, and begin 
to have children of their own".

Social generations are cohorts of • Social generations are cohorts of 
people born in the same date range 
and who share similar cultural 
experiences. (Wikipedia)



Ideen om fremskritt – modernisering, 
industrialisering og den vestlige verden

• Politisk retorikk i det 19. århundre: Ungdom og ungdomsbevegelser
som fornyelse og fremskritt

• Romantiske ungdomsbevegelser: Young Italy, Young Germany, 
Sturm und Drang, the German Youth Movement. Tendens til å tenke
generasjons-termer – ungdommens opprør og emansipasjonstrang.

• Det lokale viker for det nasjonale, gammel visdom mindre verd

• Auguste Comte (1798-1857) – Cours de philosophie positive, sosial
endring gjennom generasjonsmotsetninger far-sønn. 

• Karl Mannheim (1893-1947) - ‘The problem of generations’ (1923):
• Shared temporal location (birth cohort), shared historical location (common 

era), shared sociocultural location (generational consciousness)  

• KRITIKK: Forskjeller innad i generasjoner like store som mellom 
generasjoner, avgjørende hvordan generasjoner forstår og tolker 
seg selv. Eksempel i Norge: 68-erne



Strauss-Howe’s generasjonsteori –
Fourth turning teori
• Bøker: Generations (1991), The Gourth turning (1997)

• Generasjons-sykluser – fire i løpet av 80-90 år (et saeculum)• Generasjons-sykluser – fire i løpet av 80-90 år (et saeculum)

• HIGH - first turning – sterke institusjoner, svak individualisme, 
klar retning (USA  1943-1960) Norge etter krigen.

• AWAKENING – second turning – institusjoner angripes –
personlig autonomi – self-awareness, spirituality –personal 
authenticity (USA 1960 - 1981) Norge 1968-ere, studentopprør 
og jappetid

• UNRAVELING – third turning - svake institusjoner, sterk 
individualisme (USA 1982-2004) Norge finanskriser, slutt på AP 
– staten, multikulturalisme og postmodernisme, neoliberalisme – staten, multikulturalisme og postmodernisme, neoliberalisme 

• CRISIS – fourth turning – periode med oppløsning, revolusjon.  
Følges av gjenoppbygning, retning og fellesskap – (USA 2005-
nå)  Norge: populisme, innvandring, klimakrise, avvikling 
statskirken. MEN: war on terror, FN klimamål. Ny nasjonalisme, 
Hva er norsk? 



Generasjoner i den vestlige verden

• The Lost Generation – 1914 generasjonen – de 
som kjempet i første verdenskrig (født 1885-1905)

• The G.I. Generation – veteraner fra 2. verdenskrig 
(‘the greatest generation’ – (født 1905-1925)

• The Silent Generation – The Lucky Few – noen 
kjempet i 2. verdenskrig, flere i Korea og Vietnam 
(født 1925-1945)

• The Baby Boomers (the Me Generation) – stor 
etterkrigsgenerasjon (født 1945-1965)

• Generation X (født 1965-1985) – kjent for 
alternativkulturer 

Generation Y eller Millenials (født 1985-2000)  -• Generation Y eller Millenials (født 1985-2000)  -
stor kohort

• Generation Z – iGeneration, Post-Millenials, 
Homeland Generation, (født 2000- ) - dagens unge



The lost generation
• Født 1885-1905

• Utrykket fra Gertrude Stein – Hemingway • Utrykket fra Gertrude Stein – Hemingway 
«The Sun Also Rises»

• Første verdenskrigs overlevende  -
desorientert, på vandring og uten mål

• Fitzgerald «The Great Gatsby» – dekadent 
og frivol livsstil – tapet av «the American 
dream»

Edgar Hoover, Dwight D. Eisenhower, Jack • Edgar Hoover, Dwight D. Eisenhower, Jack 
Dempsey, William Faulkner, Ernest 
Hemingway, Ludwig Wittgenstein, Martin 
Heidegger

• Johan Borgen, Aksel Sandemose  



G.I. generation
• Født 1905-1925

• The WWII . Generation og The Greatest• The WWII . Generation og The Greatest
Generation

• Ungdomstid – teknologiske innovasjoner 
(radio, telefon)

• Økende økonomisk ulikhet, økonomisk vekst, 
store krakket 1929, sosial og økonomisk uro

• Gjennomlevde  depresjon og 2. verdenskrig 
fordi det var det rette å gjøre, The Affluent
Society i 50-åreneSociety i 50-årene

• Personer: Clarke Gable, Rita Hayworth, John 
Steinbeck, John F. Kennedy, David 
Rockefeller, Billly Graham, Mor Teresa, Sonja 
Henie, Jesse Owens



Silent generation

• Født 1925-1945

• Fokus på karriere snarere enn aktivisme• Fokus på karriere snarere enn aktivisme

• Unge under McCarthy-perioden – farlig å snakke

• Kjempet i Korea-krigen

• Ledere i civil rights movement, så vel som deltakere 
i «the silent majority»

• Også kalt «the lucky few» siden en liten generasjon 
(usikkerhet i 30-årene og under 2. verdenskrig)

• Konservative og loyale, ‘militær’ arbeids-etikk

• Flere i arbeid, bedre helse og tidligere pensjonister 
enn generasjonen før

• Inkluderer personer som Martin Luther King, Marilyn 
Monroe, Pele, Jacqueline Kennedy



Baby boomers
• Født 1945-1965

• Forkaster gamle og skaper nye verdier• Forkaster gamle og skaper nye verdier

• Privilegier – offentlig satsing etter krigen

• Rikeste, mest aktive og fysisk spreke generasjon til 
da – forventet fremgang i samfunnet

• Konsum-generasjon – mat, penger, offentlig støtte

• Vokste opp med TV, rock and roll, transistor-radioer

• Definerer seg selv som en spesiell generasjon – kfr, 
68-ere, studentopprør, grønne bølger, Beatle-mania, 
Woodstock, VietnamWoodstock, Vietnam

• Kald krig, Cuba-krise, månelanding

• Ble mer konservative utover på 80-tallet, også kalt 
«Generation Me» og en viss narsissisme. 

• Bill Clinton, George W. Bush og Donald Trump født i 
1946



Generation X
• Født 1965-1985

• Nøkkelgenerasjonen – mor i arbeid, skilsmisser, mangel • Nøkkelgenerasjonen – mor i arbeid, skilsmisser, mangel 
på barnehager (foreldre selv-aktualisering, seksuell 
revolusjon)

• MTV – generasjonen (USA) video og musikk

• På 90 – tallet kalt «slackers, cynical, disaffected

• Punk, heavy metal, hip hop musikk

• Indie – filmer. Laget på små uavhengige selskaper

• Midt i livet: aktive, lykkelige og arbeid-fritid balanse

• Entrepreneurer i high-tech industries, «self-confident, 
optimistic»

• Etter 9/11 – patriots, war on terror

• Skaper Google, Wikipedia, Amazon.com og You Tube



Generation Y
• Født 1980-2000 

• Millenials, 9/11 – generation, global generation oa

• Øket kjennskap til media og kommunikasjon• Øket kjennskap til media og kommunikasjon

• Psykologen Jean Twenge (2006): Millennials or 
"Generation Me“: confident, assertive, tolerant but 
also entitled and narcissistic. 

• Penger er viktig, mindre viktig med "developing a 
meaningful philosophy of life" 

• Mindre opptatt av “environmental cleanup”, mer
opptatt av politisk stemmegiving, legalisering av
marijuana

• Pragmatisk idealisme – gjøre verden bedre

• Flat bedrifts-struktur, arbeid – fritid balanse, 

• Liberale økonomiske og sosiale ideer, same-sex 
marriage etc., 

• Politisk korrekte, mindre religiøse



Generation Z
• Født omkring år 2000 (1995-2014) – stor kohort

• Usikkerhet i oppvekst – terrorisme, økonomisk krise 2008

• Generation Z students – “loyal, compassionate, • Generation Z students – “loyal, compassionate, 
thoughtful, open-minded, responsible, and determined”.

• Flere går i kirken, mer ‘risk aversive’ – mindre alkohol, 
mer setebelte, mindre tenåringsfødsler, mindre drugs og
alkohol, flere fullfører skolen

• Vokst opp med Internett, mobiltelefoner og sosiale media 
(twitter, instagram, snapchat etc.)

• Mindre ansikt til ansikt, lettere ensomme

• Spotify og You Tube for musikk og video• Spotify og You Tube for musikk og video

• Utdannelse med fokus på entreprenørskap

• Mer forsiktige med penger, mer konservative i spørsmål
om marijuana, samkjønnede ekteskap og transseksuelle
rettigheter

• Ønsker mer enn en jobb – bringe verden fremover









Generasjonsforsker Gourami
• Soulaima Gourami, jødt 1975 i 

MarokkoMarokko

• Dansk foreleser, rådgiver og forfatter.

• Ble som 28-årig anerkjent som en av 
Danmarks mest lovende 
bedriftsledere.

• I 2014 ble hun utnevnt blant de «40 
European Young Leaders» som skal 
være med å forme EUs fremtid.

• Jobber i dag blant annet som rådgiver • Jobber i dag blant annet som rådgiver 
for store selskaper innenfor temaene 
kundelojalitet, strategisk 
nettverksarbeid og endringsledelse.

https://www.online.no/trender/generasjoner.jsp



• 45- 65 år, født 1950-1970

• Dagens bedriftsledere

• Tror på struktur og orden

• Kastet på stikka med brune 
femøringer

• Gaulet på Yellow submarin hele 
livet

• Barne-tv fikk sin blomstringstid
• Målet er å tjene penger

• Pliktoppfyllende

• Vil se deg i øynene når du 
snakker

• Barne-tv fikk sin blomstringstid

• Pompel og Pilt

• Tjorven og Båtsman

• Babyboomerne tror de vet alt, tror 
på hardt arbeid, og irriterer seg 
over de som kommer bak



• 35-45 år, født 1970-1980

• I skyggen av babyboomerne
som lager reglene

• Familieorienterte

•Morten Harket og Limahl

•Jul i Skomakergata

•Jojo med kulelager

•Tur med hunden
• Jeg-fokuserte, realisere seg 

selv

• Ønsker balanse i livet

• Stresset – familie, ferie, 
fleksibelt arbeidsliv og høyere 
lønn

•Tur med hunden

•Sittet i baksetet mens foreldrene røkte i 
forsetet

•Commodore 64 som inngang til 
dataverden



• 25-35, født 1980-1990

• WHY-generasjonen

• Stiller spørsmål ved alt

• Trenger å forstå meningen med 
det de gjør

• Utfordrerer bedrifter og foretak 

• Vokste opp med permanent, kreppet 
hår og trappetroll

•Hadde sin egen Gameboy og en flott 
discman

•Jentene brukte magetopper
• Utfordrerer bedrifter og foretak 

med verdispørsmål

• Hva er formålet? Hva er 
klimamålene?

• Ikke nok å tjene penger slik 
babyboomerne fokuserte på

•Hipt å drikke Urge og gå med Buffalo-
sko

•Sang «Spice up the world»

•Minst en plakat fra Beverly Hills 
90210, fortrinnsvis Luke Perry



• 15-25, født 1990-2000

• Mest ekstreme generasjon

• Foreldre som har fortalt dem at de 
har uendelig med muligheter

• Aldri opplevd nød eller økonomiske 
bekymringer

•Ekstremt optimistiske

•Blåser i titler

•Verden som lekeplass

•Første introdusert til Pokemon
bekymringer

• Zapper fra sted til sted

• Lite trofaste til arbeidsplassen

• Mister oppmerksomheten etter åtte 
sekunder

•Jentene fikk Hanna Montana som 
idol

•Limt til mobiltelefonen, kan vagt 
huske fasttelefonen

•Overlykkelige over sin første iPod



• Dagens barn

• Ekstremt kompetente

• Vokst opp som heldigitale

• Deler villig på alt ved seg selv

• Speiler seg selv – fremstiller seg selv

• Vokst opp i en organisert verden – barnehage, skole, 
idrett



Norsk Monitor
• Gjennomføres hvert annet år 1985-2017

• Ca. 4000 respondenter 15 år og eldre 

• Landsrepresentativt utvalg av befolkningen

• Kartlegger verdier, holdninger, adferd

• Faglig leder Ottar Hellevik• Faglig leder Ottar Hellevik

• Gjennomføres av Ipsos



Periode-effekter/Zeitgeist –
tiden vi lever i påvirker oss

Sosial og kulturell endring

Generasjonseffekter – nye 

Livsløpseffekter – vi 
endrer oss gjennom livet

tiden vi lever i påvirker oss

generasjoner har nye ideer

Gener og omgivelser –
biologiske faktorer setter 
rammer
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68-erneJappene

De harde tredveåra
Hauge og vekkelse

68-erneJappene



Endringer i den norske befolkningens verdigrunnlag 1985-2015



Utvikling i holdning til materialisme og idealisme  i 
ulike aldersgrupper 1985-2015



Utvikling i moderne og tradisjonelle verdier i ulike aldersgrupper 1095-2015



Utvikling i holdning til materialisme og idealisme  i 
ulike aldersgrupper 1985-2015



Utvikling i moderne og tradisjonelle verdier i ulike aldersgrupper 1095-2015
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Refleksjoner
• GENERASJONSKOMPETANSE: 

• Lege – pasient – møte mellom to ulike • Lege – pasient – møte mellom to ulike 
generasjoner – ulike verdier, idealer 

• Har vi multi-generasjons-kompetanse ? 

• Når bay boomeren møter generasjon Z – hva 
skjer?

• LIVSLØPSKOMPETANSE:

• Allmennlegen møter mennesker i alle aldre

• Den eldre legen møter den unge pasient• Den eldre legen møter den unge pasient

• Den unge legen møter den gamle pasient

• TIDSÅNDEN:

• Trender, moter, hva som er populært i tiden??? 


