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(1844=indeks 100)



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



Ændringer i befolkningen i danske 
kommuner frem til 2035 

Index 2017 =100



Befolkningstilvæksten i Danske Kommuner 2017-2027

Tilflytning + fødselsoverskud + indvandring



Nettotilflytning til 

kommunerne i 2017



Hvad er der ved at ske?

▪ Et rækkehus på Amager på 120-130 kvm koster som nyt i dag 
over 4 - 4,2 mio. kr.

▪ Aarhus er på vej mod samme prisniveau (pt 3,8 mio. kr.)

▪ De unge børnefamilier er nødt til at flytte ud af byen for at 
realisere deres boligdrøm

▪ Derfor flytter de nu ud på ny – de kan også sælge deres 
ejerlejlighed til en ok pris i dag

▪ Det samme skete i 2006-07 inden boligkrisen og i årene inden

▪ Befolkningstilvæksten vil i de kommende år blive større rundt 
om og i længere afstand fra de store byer
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Fremtiden og 
fremskridtet 

▪ Pas på entydige  prognoser

▪ Behov boligudbud og service i mange byer 

▪ Byers og områders størrelse og udvikling afhænger af 
flere faktorer:

▪ Geografien – opland og nærhed til større by

▪ Infrastruktur – såvel vej som kollektiv trafik 

▪ Området  DNA og samarbejde på tværs erhverv og det 
offentlige  - visionær købmandsskab /ildsjæle!

▪ Investorer og byggefolk 

▪ Se Bolius: Bystatistik i kommuner 2006 til 2017



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen ! 

▪ Vores bosætningsundersøgelser viser, at det vigtigste 
er hverdagen og hverdagens forhold

▪ Det er indkøb, adgang til transport, skoler, 
daginstitutioner, sportsklubber, fritidsaktiviteter, gode 
naboer, etc. etc.

▪ Store spektakulære begivenheder kan man køre eller 
rejse efter (Herning får ikke tilflytning p.gr.a. Boxen)

▪ Andre spektakulære tiltag betyder stort set intet



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 andel af højt specialiseret arbejdskraft bliver 

vigtigst på alle områder (manuelt & boglige)

En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af ny teknologi 

(rutinejobs contra ikke-rutine)

Men de kommende 5 år ventes arbejdskraftmanglen at blive større 

(Klaus Schwab, Davos)





Fremtidige medarbejdere i 
Forsikringsselskaber



Disruptive technology





Delivery Robot



Insurer AXA launched Fizzy, insurance

that uses blockchain technology to 

automatically refund travelers for 

delayed flights, in Italy in June. Users 

can purchase a Fizzy policy up to 15 days

before their flight. Fizzy records flight 

details on the blockchain, calculates risk of 

delay, and charges accordingly. If the flight 

is delayed by two hours or more the user is 

compensated automatically upon landing; 

there is no need to submit a claim.

https://info.trendwatching.com/e1t/c/*W5fy9BT4VBXvwW39Dyl85sPQhH0/*MZ4-rQf3cXMW4SqRsv7TmlTJ0/5/f18dQhb0Sjvl8YHsplW7T6z8k5D47MtW243DMX58Q8qCW7wVngj4C_R96W5q9cPw8yynxJW38lw9M1mH3J0W67hlMq1sMFvZW5wL96L1sL3M0W3Mybvy4vvMNhW5xd7Pd8rC4gKVZ4RsX51rSBzN1bYJyql2fljW3Wd8Jy55nSC9W1VJH714c2Rr9W71B_tr1x4lQBW6GKLMv2mlprgW5mKjF63mc8BfW62SD4Y3X0g0yN6bp1cMbq5fxW4TKc2l5v_tDZW3gXctr15_2VRW8wTJkr7yCV65W3hpG5G6R9yltW97cRrd5Wmq9mW8n6-_j7mTx2fVQVVXL1q0PX7W5Xt47Z7f81PqVYvfny3T8bDQN5C2G0PZb1FkW2-ktW52gns6SW4rHLt-5s-cFSW1bBvW33_MV83W4nPJ_x7dr9qWW72YqDy3KTzrTW5t7nq438RS63W5vJF1K6lwCC5W714h8Z1nxQzvW92r7Bk4twDG1W7926Pr8kLWhXV_FmGC3xzf83W3YQ7Zp26wV0qMrLh9QrHRxjf8lCH3V02




Forsikringsudbud



Automatiske investerings-
algoritmer



By NeedCokeNow - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27546041



Det går ofte langsommere end 
vi tror – lige indtil…

▪ Skrev i 1996 pengeinstitutter og de private kunder for 
Deloitte – det tog ti år, før vi nærmede os

▪ Man har forudsagt internethandel med udvalgsvarer og 
dagligvare i mange år – nu nærmer vi os 30% af 
detailhandlen

▪ Det er ketchup-effekten, der er i spil (lille befolkning, 
homogent land med stor indkomstlighed)

▪ Derfor er der meget der tyder på en accelereret udvikling 
de kommende 5-7 år.



Institutionaliseringen
af børn



BE GOOD 
Gen Z (og de unge Y’er)

▪ Gøre noget godt

▪ Gøre en forskel

▪ Hjælpe verden, bygge en 
skole, redde nogen

▪ Redde dyrene, kloden, 
regnskoven eller de 
oprindelige folk

▪ Se din virksomhed som en 
mulig belastning



Generation Z som kunder,
og unge Y’ere

▪ Hvis det ikke findes på nettet, findes det ikke!

▪ What’s in it for me? – hvad skal jeg dog med en forsikring

▪ Jeg vil gerne være god – når jeg har lyst til at være det 
(måske via mine forsikringer)

▪ Jeg kunne godt tænke mig en hurtig løsning og muligheden 
for at møde nogle fede mennesker 

▪ Peers, nogen der er lige som mig

▪ Pædagogfri zone – ingen løftede pegefingre

▪ Det er i orden, at vi ikke er enige

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://engagor.com/blog/is-your-brand-ready-for-generation-z/&ei=RHv9VJmvHY3jO9uWgNgH&bvm=bv.87611401,d.ZWU&psig=AFQjCNE2-PXvyggKiNdNhSJtrVqvvQ_LXQ&ust=1425984702100747


New Millenium
født 2002 til 2012 

▪ Født ind i terrorens årti  og de glade 00’ere med 
dansen om guldkalven fra 2003 til 2008 

▪ Generationens størrelse ca. 723.000

▪ Finanskrisen og de hårde tider på arbejdsmarked og 
boligmarkedet

▪ Lovgivning om den individuelle tilgang og planer, 
feedback

▪ Teknologi: Smart Phone Apple 2007 – Android system 
2008 til bl.a. HTC, Samsung, Motorola



Små erhvervskunder

▪ De tænker som private mennesker

▪ Men det er ikke dem selv, I skal forsikre

▪ Det er derimod deres livsværk – virksomheden

▪ Det kræver en slags livsfase-tankegang for 
virksomheden

▪ Hvor er risici gemt, hvad kan true virksomheden, hvor 
er farerne

▪ Der er ikke meget ved at være forsikret mod alle 
ulykker men alligevel gå fallit



De store udfordringer

▪ Fintech selskaber vil søge at sætte sig på kunden og 
kundeservice og gøre jer til engros-leverandører

▪ Medvind til ændringer fra de store skandaler

▪ Afkastet på formuen lavt i mange år – ny 
porteføljesammensætning nødvendig

▪ De unge digitale tænker helt anderledes 

▪ Trust og sociale medier – ”among peers”

▪ Immaterialisering af forsikring – back on the track

▪ Crowd-risk og crowd-risk management som ny maskine til 
salg af risici





Hvad skal et mindre 
forsikringsselskab gøre?

▪ Være god! Gør noget godt! Undgå grådighed!

▪ Gennemgå jeres investeringer….

▪ Holde kontakt med kunderne – men differentiere efter 
generation og andre prioriteter blandt kunderne

▪ Udvikle produkter og services, så de passer til de nye kunder –
indgå i samarbejder med andre om det

▪ Forsikringer skal kunne tegnes på stedet og mens man bevæger 
sig rundt i samfundet

▪ Skab mulighed for at tilkøbe, ændre og forbedre løbende

▪ Se på Jeres afkastdel og optimer den 



Læs videre om 
Generation Z & New 

Millenium

Udkommer 24.11.2018
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