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Frygt ikke forandring - de har altid været her!
– men husk alligevel pensionen

http://www.fremforsk.dk/


Disruptive technology

Amazon kommer og forandrer alt! 

Fortiden var i går!

Hastigheden på forandringer er kraftigt accelererende! 

Man kan ikke længere udforme en strategi, virksomheder er 
nødt til at handle, og ændre retning hele tiden!

De ti største virksomheder i verden eksisterede ikke for 20 år 
siden! 

Teknologien vil forandre alt! 

Alle banker lukker! 

Selvkørende biler dræber taxibranchen!
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Delivery Robot





Globalisering 3.0
(Industri 4.0)

Automatisering, robotisering og effektivisering af alle processer i 
danske virksomheder

Big data, nye energikilder, clouds, mobildata, nye materialer, 
deleøkonomi, AI, 3D printning, biotech

Konsekvens – en lille andel af højt specialiseret arbejds-kraft
vigtigst på alle områder (manuelt & boglige)

En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af ny teknologi –
men de kommende 5 år ventes arbejdskraftmanglen at blive 
større

F.eks. en globaliseret virksomhed, hvor den kritiske del af 
produktionen hjemtages og automatiseres/robotiseres



Forandringer gennem mange 
år
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Befolkningsudviklingen gik 
hurtigere tidligere



Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

2018 2028 Ændring

0-9 623467 700739 77272

10-19 683061 641563 -41498

20-29 778345 759870 -18475

30-39 676658 799866 123208

40-49 769335 673602 -95733

50-59 792609 754776 -37833

60-69 665210 748241 83031

70-79 535730 575100 39370

80-89 212052 349730 137678

90 + 44640 56940 12300

I alt 5781107 6060427 279320



Levealderen (kvinder) voksede hurtigst fra 1885 til 1956 med 0,37 år pr. år 

Fra 2007 til 2017 (kvinder) lidt hurtigere med 0,25 år pr. år
Mænds med ca. 0,29 år pr. år fra 2003-2017



Teknologi accelererer ikke 
nødvendigvis



Mange af nutidens nye 
produkter er blot 

forbedringer

Produkter fra 1880 til 1900, som vi stadigt anvender i dag: Elektrisk 

lys, telefon, bil, motorcykel, radio, kasseapparat, støvsuger, maskingevær, 
radar, grammofon, vekselstrømsmotor, dieselmotor, kontaktlinser, 
filmkamera, lynlåsen

Produkter fra 1998 til 2018: Google, Wifi, GPS kørselsvejledning, MP3 

format og afspiller, sociale medier, e-reader, touchscreen, streaming 
tjenester, smartphone, hoverboard, selvkørende biler (sådan næsten). 

Rigtig meget de seneste 20 år er forbedringer af bestående produkter 

selv om vi oplever det som nye produkter. 

Derimod er næsten alle fra 1880 til 1900 helt nye produkttyper, som 

verden aldrig havde set før. Hvordan tror I, det blev oplevet?



Frygt ikke forandringerne – de 
har altid været der

1: Det er altid gået hurtigt! Den oplevede hastighed afhænger langt mere 
af vores egen alder end af ændringerne

2: Kunder har altid været vigtige, og virksomheder uden kunder har det 
med at gå ned. 

3: Verden er fyldt med risici, og dem må vi alle lære at leve med. Et fokus 
på risici og sandsynligheden for, at de faktisk indtræffer, giver ro i 
sindet og mulighed for at træffe gode beslutninger om fremtiden. 
Strategi er midlet til at navigere i risiko-fyldt farvand

4: Produkter og services skal udvikles og forbedres. Det er det, vi kan 
bedst i vores del af verden. Tyske biler har stadig fire hjul og et rat og 
er basalt set det samme produkt efter 100 år



..Frygt ikke forandringerne –
de har altid været der II

5: Nye produkter og services er ofte nødvendige, men det at det er nyt, er ofte 
ikke det samme som en sikker succes. Nogle gange er det langt bedre at 
udvikle videre på bestående produkter

6: Jeres organisationen er det vigtigste middel til at klare sig i fremtiden. Derfor 
er det ofte langt vigtigere at få den og medarbejderne til at fungere optimalt 
frem for at fokusere på ledelse, ledere eller andre delelementer. 

7: Koncentrer Jer om det, der er vigtigt! Alt for meget tid og energi anvendes på 
ting, der i virkeligheden ikke betyder ret meget for en virksomhed eller 
organisation. Man ved kun, hvad der er vigtigt, hvis man ved, hvor man er på 
vej hen! Strategi og mål er vigtige.

8: Brug noget mere tid på fremtiden og især på det lidt længere fremtid. Al for 
meget tid i ledelse anvendes på det helt nære. 



Pensionsopsparing i 
fremtiden

Formålet vil i stigende grad blive at få et godt liv som senior – ikke 
blot en sikring af tilværelsen

Der er ved at ske et skred i opsparingen – mange flere spare op og 
danner formuer på andre måder end via pensionsopsparing

Det gamle indgreb mod ratepensioner forstærker dette og 
alderspensionsmuligheden gør det ikke lettere

Behov for at gå ud og ind af pensionsordninger – gå tilbage til 
arbejdslivet eller delpension

Mange mennesker har svært ved at overskue deres pension – og 
selvstændige har det endnu sværere



Livsfaser og
2. teenagefase 
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Den 2. teenagefase

Hurra!
▪ Hvornår skal jeg stoppe –

hvis jeg stopper?

▪ 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?

▪ Hvad skal vi bruge og hvad 
vil vi

▪ Alderdommen og døden

▪ Invisible – Paul Auster



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.





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!

Det er godt med rådgivning om pension



Pension i fremtiden 

Flere former for opsparing som selvstændig

Uoverskueligt med fast ejendom, firma, egen opsparing, 
ægtefælles pensionsordning og behov for opsparing

Der bliver brug for rådgivning samt en rådgiver, der forstår 
hvordan den enkelte kundes situation er

Pensionsopsparing er bonuspoint – det gælder om at have flere 
end naboen

Få drømmer i regneark og aktuar-beregninger af rente mv.

Det gælder om at få et godt liv – ikke nødvendigvis så meget som 
muligt på bogen



Ny bog af Marianne Levinsen på 
vej: 7 Generationer

Udkommer 24. november

Bygger på indgående 
dybdeinterview med 
mere end 600 danskere

Værdier, forbrug og levevis 
nu og i fremtiden
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