
Fremtidens arbejdsmarked og kompetencer 
for forsikring og pension

Ved Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker



Fremtidens for forsikring 
& pension

▪ Hvad sker der på arbejdsmarkedet

▪ Hvad kan vi forvente os fra kunderne

▪ Ny teknologi, robotics og disruption

▪ Udvikling i de to sektorer

▪ Hvilke kompetencer bliver centrale og hvilke 
uddannelser skal man have fremover

▪ Er det stadig godt at drømme i regneark eller være aktuar 
uddannet om 10 år

▪ Hvad betyder relations-kompetencer i fremtiden?
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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



Medarbejdere

▪ Dyb arbejdskraftmangel fremover

▪ Det hjælper først om 5-6 år, og der er alting alligevel 
forandret

▪ Automatisering, outsourcing og nye 
forretningsmodeller

▪ Tage sig godt af de unge og seniorerne

▪ Passe på familiernes midt i livet

▪ Rekruttere fra Øst og Sydøsteuropa – men problemer, 
derfor opprioritere HRM



Disruptive technology





Selvkørende traktor



Delivery Robot
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What are Smart Contracts?

Smart contracts help you exchange money, property, shares, 
or anything of value in a transparent, conflict-free way while 

avoiding the services of a middleman.
The best way to describe smart contracts is to compare the 
technology to a vending machine. Ordinarily, you would go 
to a lawyer or a notary, pay them, and wait while you get 
the document. With smart contracts, you simply drop a 
bitcoin into the vending machine (i.e. ledger), and your 

escrow, driver’s license, or whatever drops into your 
account. More so, smart contracts not only define the rules 
and penalties around an agreement in the same way that a 

traditional contract does, but also automatically enforce 
those obligations.



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



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 
Forsikrings- og Pensionsselskaber



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 ofte 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

▪ Ulykkeforsikring – hurtig behandling og tilbage på banen



Automatiske investerings-
algoritmer



Strategi og Combined
ratio

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

▪ Hvad er bedst for kunderne? 

▪ I skal finde en strategisk platform, 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





Disruption: At sætte sig på et 
interface

▪ AirBrb, GoMore, tidligere Uber

▪ Tidligere Amazon, Apple og Google

▪ FinTech branchen vil søge at sætte sig på meget

▪ De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening

▪ De kommer til at sætte sig på Jeres områder,  hvis I ikke er mere 
innovative

▪ De vil typisk gøre Jer til engrosleverandører og Jeres kunder til 
deres kunder

▪ Det er også ren teknologi, der i særlige tilfælde udkonkurere: 
Kodak, Blockbuster og Nokia



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.



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

▪ 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) 



De store udfordringer for 
forsikring 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 forsikring – back on the track

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



At være ansat i 
finanssektoren…..

▪ Det har i en del år været godt at være højtuddannet

▪ Men de nye digitale tiltag og AI vil gøre det sværere i 
fremtiden

▪ Der er også angreb udefra – som vil tage lidt af sektoren 
bid for bid

▪ Det er en god ide at gøre sin alternative markedsværdi høj 
hos Fintech virksomheder og parallelle opgaver i alm. 
virksomheder

▪ Så sats på efteruddannelse 

▪ Genoplivelse af service i pengeinstitutter?



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

▪ 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



Fremtidens finansielle 
arbejdsmarked

▪ En del freelancere og de faste medarbejdere skal kunne løse ikke-
rutinemæssige opgaver

▪ Der er brug for nørderne og de virkelige eksperter 

▪ Relations-kompetencerne bliver de vigtigste for de øvrige 
medarbejdere – at kunne forbinde sig med kunden 

▪ Mange i sektoren vil blive grossister og kunne undvære dem, der 
har kunde kontakt 

▪ Den danske model vil på finansområdet være for færre mennesker, 
der er en ny sags eksperter

▪ Geografisk udfordring med globalt arbejdsmarked

▪ Vi har ikke kontrol over nye udbydere, FinTech og EU



Overenskomster
i fremtiden

▪ Formueforvaltere, aktuarer, investeringsrådgivere, 
obligationsfolk, pensionsrådgivere til firmaer m.fl har normale 
overenskomster

▪ En del af dem med relations-kompetencer begynder at blive 
direkte aflønnet efter hvad, de skaffer til virksomheden – som 
assurandører på forsikring, liv og pension

▪ Mange nye medarbejdere spredt ud over hele jorden – uden 
normal overenskomst

▪ Mange freelancere til projekter og udvikling samt særlige 
aktiviteter, mange andre former



Fremtiden er begyndt!

▪ Det er lige nu, det hele forandres!

▪ Vi har ventet på ketchup-effekten længe, så der er bygget 
op til store forandringer

▪ Hvad skal arbejdsgiver siden gøre for at skabe ro og 
sikkerhed under forandringerne?

▪ Erfaringer fra tidligere: 

▪ Farligt at skabe alt for mange ‘brændende platforme’,

▪ Dårlig ide at lade som om udfordringen ikke kommer

▪ Bygge op til nye former for ansættelse, som ikke rammer de 
nuværende
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