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Privat forbruget i DK 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

(1844=indeks 100)



Fremtidens forventninger

▪ Vi forventer, at det bliver bedre – helst med omkring 
2,6% om året

▪ Det gælder også velfærdsstatens leverancer og vores 
levestandard som pensionister

▪ Jeres børn bliver langt mere forkælede end I selv har 
været

▪ Hvis vi ikke rykker opad, men blot står stille, opleves 
det som tilbagegang

▪ Velkommen til forventningernes samfund!

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://em.dnbeiendom.no/setter-pris-pa-folelsene-vare/&ei=QLZRVcbgPIa9swGhqICYBA&psig=AFQjCNFhrJzq1PQVUmRa9YzeiQrNU-chbQ&ust=1431504749020290


Går det stadig fremad eller mere 
ligeud?
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Forbrugskvoten stadig lav



Indkomstfordelingen 
for familier, 2016

(3,51 mio. familier)
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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



Befolkningsudviklingen gik 
hurtigere tidligere



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

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



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



Livets nye faser
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Generationer og
pensioner

▪ Meget få under 30 år tænker på pension og tilværelsen efter 
arbejdslivet

▪ Rigtig mange over 55 år tænker på pension mv.

▪ Midt i livet har vi travlt og har svært ved at få tilværelsen til at 
hænge sammen (pension ikke spændende)

▪ Der er brug for at gentænke systemet – og finde en vej til at 
gøre pensionsopsparing interessant igennem hele livet

▪ Den fleksible opsparing – anvende midlerne løbende og ved 
sygdom, invaliditet og til pension

▪ Den støttede opsparing kræver støtte på anden vis
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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



Senior, 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, 
det sociale og en god dag/oplevelse i centrum. 

▪ De mest sunde – dem der følger anbefalingerne fra 
Sundhedsstyrelse er de 55+ årige





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 vhad
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



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

De forskellige indgreb og ændringer – ratepensioner, alderspension, 
selvpensionering før tid forstærker dette

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

Udlandet banker - jo tættere vi kommer på at opsparinger i frie 
midler er bedre end pensionsopsparing



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



Pension i fremtiden

Forvent flere politiske ændringer fremover – staten er blevet 
selvbeskyttende og selvorienteret (vil sikre statens indtægter)

Det betyder, at mange vil overveje alternativer til 
pensionsbranchen – vi vil også se virksomheder, der vælger 
andre modeller

– Direkte bankprodukter i særlige banker

– Egen portefølje i ejendomme via klubber 

– Opsparing langt fra Danmark – både hvid, grå og sort

– Belåning af ejendomme i tide

– Virksomhed som opsparing

– Spekulative tiltag for dem, der er bagefter på point



Rente, afkast og nye modeller 

En lav rente i mange år, men nok ikke død-lav!)

Hvordan skaber man et rimeligt afkast af sin formue? 

Forsikringsselskaber og pensionsselskaber bliver pressede

– Det er en stor udfordring, når realrenten er negativ

– Bare den er lav, er man også udfordret

Prisstigninger på fast ejendom - porteføljeændring

Crowdsourcing er den nye modetendens på finansiering – kan 
det også anvendes på risiko-siden som Crowd Risk til private 
(Lloyds i moderne udgave) 



Automatiske investerings-
algoritmer



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 20% 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.



De store udfordringer for 
banker og pension

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

Afkastet på formuen lavt i mange år – ny 
porteføljesammensætning nødvendig

De unge digitale tænker helt anderledes 

Trust og sociale medier – ”among peers”

Immaterialisering af pension – Vi sørger for dig og dine samt 
penge nok

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



De nye generation Y og Z som B to 
B og B to C kunder på pension

Sælger skal forstå mit projekt – kom ud og se det vi laver, vær med, 
bliv en del af det vi laver

At logge ind i mit projekt, være fede, forstå mig - jeg gider ikke 
høre om regneark, pengeflow, risici og management (til gengæld 
SKAL det være i orden – det er underforstået)

Netværket er vigtigt – og det er mellem peers – altså ligesindede 
på samme alder 

Det skal være let og forståeligt – og på min mobil

Gerne en digital kontrakt med opfyldelse af betingelser  instantly



Generationer i Danmark

Ny bog af Marianne Levinsen: 7 
Generationer

Print og ebog format

Lige udkommet

Bygger på indgående 
dybdeinterview med mere 
end 600 danskere

Værdier, forbrug og levevis nu 
og i fremtiden

Pris 250 kr.
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