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(1844=indeks 100)
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2020-2030

Danmarks Statistik 2020

2020 2030 Ændring

0-9 614.484 674.354 59.870

10-19 681.895 627.300 -54.595

20-29 782.699 756.709 -25.990

30-39 686.802 801.571 114.769

40-49 756.035 675.641 -80.394

50-59 800.429 741.664 -58.765

60-69 663.631 757.500 93.869

70-79 564.381 575.072 10.691

80-89 227.295 370.886 143.591

90 + 45.027 62.609 17.582

I alt 5.822.678 6.043.306 220.628



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!
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Mørke skyer over den 

økonomiske udvikling

▪ Renten er negativ – selv på 10 årige realkreditlån

▪ Nedgang i Tyskland og USA samt resten af verden

▪ Et vigtigt valg i USA 3. nov.

▪ Brexit ”komedien” fortsætter med Boris Johnson

▪ Problemer i Sydeuropa, men også en stor EU-

hjælpepakke 

▪ Men DK har 1.500 mia. kr. i formue i udlandet og statens 

gæld er lav. Vi har meget lav arbejdsløshed

▪ Krisen efter corona bliver en mild udgave  - lidt som  

ved IT boblen, der bristede i år 2000



Så kom coronavirus

epidemien



Hvad er forandret?

▪ Tendenser, der var i gang inden corona og som er 

blevet forstærket:

▪ Fra opsving til krise – der er en dårlige økonomi for 

mange danskere i en del år frem

▪ Arbejdsløshed, skilsmisser og andre faktorer spiller også ind

▪ Det er farligt at bo i store, tætte byer

▪ Accelereret udflytning fra storbyer til små bysamfund og 

landområder

▪ Fra den store luksus til den lille luksus

▪ Vi køber lidt godt, istandsætter vores bolig frem for at flytte, 

lever ikke over evne



Hvad er nyt som 

tendenser?

▪ Fra just-in-time til just-in-case 

▪ Helt nye risici-vurderinger på erhverv

▪ Sårbarhed - beredskab er nødvendigt

▪ Nye samarbejdsmønstre og hurtig omstilling

▪ Produktion til markeder i nærområder bliver 

vigtige

▪ Ledelse via digitale medier har en stor fremtid



Natur og det grønne

▪ Det sanselige

▪ Det helbredende

▪ Det vi kan føle på, mærke, 

have forbindelse med

▪ Naturen – også selv om 

det ikke er rigtig natur

▪ Modsætningen til det 

digitale

▪ Organiske former

▪ Alder – seniorer elsker 

natur



Livets nye faser
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Det nye grundlag for 

forsikring

▪ Vi har sådan set nok rent materielt – men måske ikke 

lige råd til at huset brander eller bilen er totalskadet

▪ Det er langt værre at blive afbrudt i sin livsbane end at 

tabe lidt penge

▪ Vi har brug for en beskyttende engel, der bringer os 

tilbage på sporet igen efter forsikringshændelser frem 

for en erstatning

▪ Indbrud – usikkerheden er det værste

▪ Biludheld – tilbage på arbejde det vigtigste

▪ Ulykkesforsikring – hurtig behandling og tilbage på 

banen



Forsikringskunder 

netop nu

▪ Tilliden til den finansielle sektor er stadig lav –

og regeringen puster til ilden 

▪ Hvidvask sagerne føjer spot til skade!

▪ Forsikringsbranchen betragtes på lige fod med 

bankerne, men trods alt noget bedre

▪ Der skal benarbejde til at ændre det image

▪ De nye sager hjælper bestemt ikke – og de gode 

regnskaber, der er i disse år har en bagside

▪ Glade kunder er ikke ‘nyforelskede’



Er det gode resultat også 

godt for kunderne?



Strategi og 

Combined ratio

▪ I er bedst, når I er dårligst for kunderne!

▪ Hvad er bedst for kunderne? 

▪ I skal finde en strategisk platform sammen –

Sønderjyske og partnerne - hvor kunderne har det godt, 

når I tjener penge

▪ De fleste kunder oplever det i dag modsat

▪ Der er strategisk fornuft i at hjælpe kunderne gennem 

livet frem for at sænke skadesprocenten

▪ Strategien for et forsikringsselskab skal være ny i en ny 

ikke-materiel verden



Disruptive technology
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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



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 3-5 år.



Generationer i fremtiden

68 - generationen

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, Boomers

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jensen

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videofilm

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2001 -



68 generationen 
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.

▪ Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder og 

pligter, ikke individuelle forskelle

▪ Forsikring er noget man har, det skal man da –

uansvarligt ikke at have en ansvarsforsikring

▪ Ønsker personlig betjening – ansigt til ansigt eller via 

telefon

▪ Bliver besværlige kunder som de bliver ældre



Generation Jensen
Født 1955-1966

▪ Mere bevidste og kyniske forbrugere 

▪ Design, etik, idé

▪ Vil ikke skilles, familieværdier, samfundet er vigtigt

▪ En ny start frem for den 3. alder 

▪ Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og 
samfundet er vigtigt

▪ Forsikring er det, der skal sikre mine værdier i livet

▪ Hvordan forhindrer vi, at det går galt inden pensionen? 

▪ Ønsker individuel betjening og tilpassede produkter



Generation X
Født 1967-79

▪ Selvcentrerede, selvorienterede og ekstroverte

▪ Ego orienterede mere end forgængere/efterfølgere

▪ Workaholics, brand entusiaster og den perfekte livsstil

▪ Fik et chok under krisen – men det er glemt igen, kun en 
vis krisebevidsthed er tilbage

▪ Vil gerne forsikring sig mod nye ændringer 

▪ De er i tvivl om, hvordan man skaber det gode liv – og 
hvordan man sikrer det?

▪ Ønsker ofte at anvende web og andre midler, men der 
skal være en i telefonen hvis nødvendigt
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BE GOOD

Tidsånden

▪ Gøre noget godt

▪ Gøre en forskel

▪ Hjælpe verden, bygge 

en skole, redde nogen

▪ Redde dyrene, kloden, 

regnskoven eller de 

oprindelige folk

▪ Se dig selv som en 

mulig belastning



Generation Y
1980-89

Den mindste født 1978-89

Teknologi: Pc, mobiltelefon

Fun-shoppers

Har oplevet Finanskrisen

Familie-alderen

Småbørnsfamilier 

Far er blød og leger med 

børnene

Ikke så materielle som 

forgængerne

Hvorfor skal jeg forsikres?

Hvad gør en forsikring af 

forskel for mig?

Papir og brudte løfter er 

ikke noget værd

Giv os noget, der betyder 

noget i vores liv

Gør det digitalt – hele vejen 

igennem

Det materielle har ikke stor 

betydning



Generation Z som kunder,

og helt 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)

▪ En hurtig løsning og muligheden for at møde nogle fede 

mennesker 

▪ Peers, nogen der er lige som mig

▪ Pædagogfri zone – ingen løftede pegefingre (heller ikke 

corona-politiets)

▪ Det er i orden, at vi ikke er enige



”Born digital”

http://4.bp.blogspot.com/-1mAWdYOTrDQ/Tr3cIlh44cI/AAAAAAAABK8/qCPZvwDgCT8/s1600/wzmfcn.gif
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Fremtidens digitale 

medier

▪ De sociale medier udvikler sig hurtigt – goddag og 

farvel til facebook…twitter…Instagram, Linkedin, 

snapchat og det næste

▪ De håndholdte medier i lommen er fremtidens platform

▪ Der er utroligt stor forskel på generationerne

▪ Det er være med på det digitale er en adgangsbillet til de 

unge og efterhånden også de yngre også som 

forsikringskunder

▪ I skal gøre Jer lækre på de sociale medier – ikke pushe

▪ Tillid digitalt!



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



Virksomheder efter 

generationer

▪ 68’ere: Den gamle skole – der skal et møde til, vi 

forhandler nærmest stadig under en frokost, telefonen 

er et godt redskab

▪ Generation Jensen: Vi vil gerne se folk an, og tale med 

dem. Tempo betyder meget, hurtighed, kvalitet og også 

gerne lidt status. Værdipapirer handles online

▪ Generation X: Jeg smider lige en mail til dig, gerne rent 

digitalt, gode tilbud, rabatter og digitalitet. Skal 

behandles som teknologiske eksperter, selv om de ikke 

er det, nogle er ”sofistikerede” investorer



Generation Y og 

Generation Z - erhverv

▪ I skal forstå mit projekt – kom ud og se det vi laver, 

vær med

▪ Derfor er crowdfunding på vej ind – en crowd

logger ind på projektet og deltager

▪ Netværket er vigtigt – og det er mellem peers –

altså ligesindede på samme alder 

▪ Det skal være let og forståeligt – og på min mobil

▪ Verden er flydende og alt muligt – men hvordan 

skal forsikringsselskabet så positionere sig: 

Stabilitet (mor) eller flyde med (en af kammeraterne)



Renten i fremtiden

▪ Renten er lav her under krisen – faktisk meget lav 

usikkerheden taget i betragtning

▪ Vi vil se er fortsat lav rente i Danmark i mange år 

frem – pengerigelighed (Pikkerty og formuer)

▪ Men i nogle lande vil gældskrisen blusse op igen –

Italien og måske Spanien

▪ Keynes er blevet moderne igen med store statslige 

udlodninger under krisen

▪ Der bliver et lidt stærkere inflationstræk i 

økonomien fremover



De store udfordringer

▪ Fintech selskaber vil søge at sætte sig på kunden 

og kundeservice og gøre jer 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 forsikring – back on the track

▪ Crowd-risk og crowd-risk management som ny 

maskine til salg af risici



Hvad skal et 

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 



Nye forsikringer

▪ Sundhedsforsikring – ultimativt en ”hold mig i gang på 
normal vis forsikring”

▪ Sikring af muligheder og evner, vi er bekymrede

▪ Sikring af basis i tilværelsen:

▪ Familien, børnene, jobbet, ægteskabet

▪ Risiko for overfald, terror, pandemier mv. - fravær af risiko

▪ Sikring af selvstændige mod regeringer og lign.

▪ Vil vi se en vækst i forsikring, der yder en bestemt 
service frem for en erstatning

▪ Plejesikring – nogen der hjælper mig som gammel
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7 Generationer i Danmark

Læs videre om Generation Z & 

New Millenium:

▪ Ny bog af Marianne Levinsen: 

7 Generationer

▪ Udkommet i 2019

▪ Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere end 

600 danskere

▪ Værdier, forbrug og levevis 

nu og i fremtiden

▪ Print 150 kr., ebog 149 kr.

▪ www.fremforsk.dk

https://www.fremforsk.dk/boeger/

