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Byer 

i fremtiden 

Den flettede by –  
funktionerne blandet 

 

Virksomheden uden 
hovedsæde 

 

De nye nomader på vej fra 
oase til oasen 

 

Dagen som en lang, fraktal 
rute igennem byen 
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Kilde: Danmarks Statistik 

Privat forbrug  
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 

Mængdeindeks 





Den nye tidsånd: 

Ny optimisme 2014 - 2020 

På vej ud af tunnelen – lys forude 

På vej mod slutningen på fortidsromantikken 

Konstruktiv fremtid – det positive, det gode  

Mangfoldighed og differentiering 

Spaltning af middelklassen - polarisering 

Ind til benet - hvad er det faktisk for noget 

At kunne (skills) -  frem for at mene, have værdier, tro 

Empowerment – vi vil selv tilbage til vores liv 

Fremtidstro og egne behov 

Ny tro på boligmarkedet  - men som i 1990erne 

 



Den store sundhedsbølge 

Vi bliver rigere og rigere, men hvad nytter det, hvis vi 

ikke  er forholdsvis raske og sunde?  

Sundhed får en central placering 

Privat: Kost  - kosttilskud - motion og livsstil i familien 

- optimering af sundhed 

Social differentiering – sundhedens smalle vej! 

Sundhedsapostle 

På arbejdspladsen - en del af frynsen, men også 

fokus på medarbejdernes trivsel  

I dagsinstitution, skoler og plejecenter 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik, 2013 

Befolkningsudviklingen 
Danmark 2013-2023 
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Demografi Danmark  
Absolutte tal 2013-2023 

Kilde: Danmarks 

Statistik, 2013 

  2013 2023 Ændring 

0-9 643670 617716 -25954 

10-19 692950 655148 -37802 

20-29 681165 755726 74561 

30-39 700144 695547 -4597 

40-49 815577 698074 -117503 

50-59 727494 790977 63483 

60-69 693653 679367 -14286 

70-79 415050 585217 170167 

80-89 192270 254169 61899 

90 + 40468 48402 7934 

I alt 5602441 5780343 177902 



Befolkningsudviklingen 

2013-2030  
(Prog 2013) 



Den sølvgrå 

2. teenagefase 

Hurra! 

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? 

Døden og alderdommen  

Nærmer sig 

Invisible – Paul Auster 

 









  



 

 

 

Indkomstfordelingen  

for familier, 2013 
(3,45 mio. familier) 
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Skattepligtig indkomst

Kilde: Skatteministeriet,  2013 



Hvem har penge i 

fremtiden? 

 + 50 årige – sidste generation, der arver 

 Unge forretningsfolk: Hjemkomne expatriates 

 Sportsstjerner og andre fra ikonbranchen 

 Selvstændige 

 ”Heldige” på boligmarkedet 

 Tidlig arv  

 Held i spil – de kan som reglen ikke forvalte 
deres penge 

 Gamle penge – rige familier 

 



Skatteregimet i Danmark 

Verdens mest lige land – og det fortsætter sandsynligvis 

Stor politisk enighed om udligning 

Pres på marginalskatten – men samtidig stor indsats for at 

fjerne skattely i Spanien og Frankrig 

Det bliver stadigt sværere at være rig dansker 

Vi vil se endnu mere arbitrage i forhold til udlandet – og et 

dansk pensionssystem under stigende pres 

– Udenlandsk virksomhed 

– Skattely i Østen og andre nye steder 

– De blandede ægteskaber 

 



Skattemiljøer og 

opsparing 

Der er behov for en grundig analyse af kundernes 

forbrug, fremtidige forbrugsbehov og ønsker 

samt arbejdsforhold 

Opsparing i forskellige skattemiljøer – frie midler, 

virksomhedsmidler, pensionsopsparing og det 

nye pensionsopsparingsmiljø 

Andre værdier i porteføljen – ejendomme (oftest 

gearet investering), råvarer & metaller mv, 

udenlandske ejendomme mv. 

Gæld og gældspleje – det er lakmusprøven for jer 



Investeringsstrategi 

Hvad er det bedste strategi for kunden? 

Det skulle ikke gerne være det samme som det bedste 

strategi for banken 

I skal være uafhængige for at være 

konkurrencedygtige 

Husk på at aktier ikke altid giver mest i afkast 

Den bedste strategi med værdipapirer er køb og hold 

(Det konkludere alle teoretikere på området) 

Kig i spejlet hver morgen – I skal kunne holde Jer selv 

ud! 



Hvordan skal vi spare op 

til pension? 

Lille interesse for pensionsopsparing 

Mange har i dag en udmærket 

arbejdsmarkedspension 

Engangsbeløb giver stor frihed 

Ratepension er farlig, hvis man løber tør for 

penge (lever for længe) 

Livrente er et ganske udmærket produkt, der 

virker efter hensigten – det skal I arbejde mere 

med 



AFKASTSAMMENLIGNING for 

pensionsselskaber 
Sidste 5 års afkast 

(2007-11) 
Sidste 10 års afkast 

(2002-11) 

JØP 7,02 8,14 

Industriens pension 7,7 8,1 

AP pension 6,1 7,6 

PFA pension 5,6 6,8 

Lægernes pensionskasse 4,9 6,4 

SAMPENSION 6,7 6,4 

Funktionærpension 6,7 6,4 

Farmakonomer 2,8 6,4 

PKA 3,5 6,2 

A&F pension 2,5 5,8 

SEB pension 4,3 5,8 

PensionsDanmark   

(N1. delbestand) 
4,3 5,7 

DIP 2,8 5,6 

Alm.Brand 5,2 5,5 

Lærernes Pensionskasse 3,4 5,5 

Nordea 4,1 5,4 

Danica 3,7 5,4 

TopDanmark 1,9 5,4 

PMF 4,6 5,1 

ISP 1,1 5,0 

PJD 3,0 4,9 

Magistrenes Pension 5,2 4,9 

Arkitekternes pensionskasse 1,5 4,8 

Bankpension 0,0 4,6 

FSP 1,2 4,4 

Pensam 2,0 4,3 

PBU Kan ikke 
sammenlignes 

Kan ikke 
sammenlignes 

Gennemsnit af alle 3,9 5,8 

Kilde: Berlingske tidende 4. april 2012 
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Kan I matche det som 

pensions/formuerådgivere 



Boligpriserne når indeks 105 

i 2018 og 120 i 2022 

(om alt går vel….) 



De seks generationer 

Baby Boomers 

Den store under og 
efterkrigsgeneration: 

40-tallister, 68-generation 

Fra mangel til overflod 

P-pillen 

Født 1940-54 

Generation Jones 

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 

Videoen 

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 2002 - 



 

Babyboomer 

 Fortjent forkælelse og personlig indlevende 

betjening i butikken, bliver ofte skuffede 

 Meget loyale kunder 

 Kan sagtens bruge netbank, køber rejser på nettet, 

Der er også dem, der ikke kan bruge et tastatur 

 Vil aller helst have personlig betjening og i det 

mindste en person de kender i telefonen  

 Det er dem, pengeinstitutterne skal leve af i de 

kommende år 

 NemID er skrevet alt for småt 



Generation Jones og  

X’erne som kunder 

 
Bevidste og kyniske forbrugere, ikke loyale mod butikker 

og  pengeinstitutter – Nytteperspektiv 

Personlig succes, mærkevarer og den perfekte livsstil 

Gen X har fået tørre tæsk under krisen 

Det er i dag kernekunder i pengeinstitutterne – stor gæld 
og stort pengeflow 

Børnefamilier – Tid og forbrug, shoppingcentre og 
internet, har ikke tid til besøg i banken 

Forbrugsmetoder – langt de fleste digitale og kan klare alt 
over nettet 

De kan ikke forstå, hvorfor det skal være så svært at låne 
til et hus 

 



De nye unge familier 

(generation Y) 

Far er også kærlig og leger med børnene 

En nye type familie – Bonderøven er sexet 

Der er brug for noget, der kan ordnes på nettet (små børn 

og tidsmangel) 

Min bank er mit plastickort og min netbank 

Kommer kun i filialen, hvis det ikke kan undgås – og godt 

det samme! 

Forstår ikke altid sproget på nettet, da det ofte er godkendt 

og tilrettet af en 50+ årig 

Finder NemID upraktisk 

 



De unge og finans 

(Gen Z) 

Situationsbestemt forbrug 

Veluddannede 

Fun-shoppers  

Teknologi: Pc, mobiltelefon 

Nettet informationssted 1 

Mobilen vigtigste genstand 

Søger ægthed – autenticitet 

20% vækst i gruppen 

Stil frem for Brands: 

Vintage, sjældent, basic og 
måske et brand 

 

 

 

Mobilbank er sagen  

– ikke blot kontoopslag 

Hader NemID – hvorfor skal 
det være på papir 

Forstår ofte ikke 
hjemmesider skrevet af 
såkaldte voksne (SKAT, 
bank etc.) 

Vil hellere se en god video 
end læse på nettet 



Mennesker er forskellige: 

Variationer i stimula- 

tionsbehovet 

Organiseringsgrad i adfærd 

Høj 

organi-

sering 

Stimulimængden 

Des- 

organi-

sering 

Lav Høj 

OSN OSN 

A B 

http://www.processes.org/stress1.gif


De grundlæggende 

personlighedstyper 

Den prometiske 

Reagere opstemt på forandring 

og stimuli 

Kan ikke lide grænser 

Har ikke behov for struktur 

Prøver nye ting og er risikovillig 

 

Den apollinske 
Søger at skabe struktur og 
sammenhæng i en verden af 
forandring 

Vil hurtigt lukke af for stimuli 

Har behov for struktur og 
stabilitet 



Den risikobetonede og den 

forsigtige 

Risikobetonede: 

Omkring de 30 år 

Funktionærer, studerende, 

selvstændige 

Høj indkomst 

Konsekvens: Ville købe og 

sælge værdipapirer for 

hurtigt – tage mange 

chancer 

Radikale, SF, Venstre med 

flere 

Forsigtige: 

Ældre over 50 år og yngre i 

20erne 

Ufaglærte, landmænd, 

pensionister, efterlønnere, 

arbejdsløse 

Lav og middel indkomst 

Konsekvens: Ville købe og 

sælge værdipapirer for 

sent – tager for få chancer 

Kons. SD, DF 

 

 



Hvorfor er opmærksomheden 

på pensionsopsparing så 

lav?  

For unge mennesker er alderdommen næsten ikke 

eksisterende 

For de fleste i familiealderen er der ikke tid – men 

første barn skærper faktisk interessen 

Stort set ingen ønsker en pensionsopsparing med 

månedlige betaling – men alle ønsker en 

udbetaling 

Det handler aldrig om drømme og altid om penge 

Andre mennesker drømmer ikke i regneark! 



Formueforvaltning og 

pension til de yngre 

Det skal være til at forstå – tre tal og alt er forklaret 
(afkast, rigdom om 40 år, omkostninger) 

Det skal kunne bruges igennem livet og ikke bare 
være engang i fremtiden 

Formue – det kræver langsigtede tanker – mange 
formøbler deres penge hurtigt 

Financial engineering kan godt betyde nye, gode 
produkter til kunden 

Stabilitet gavner kunden, mange handler gavner 
banken (I kan alligevel ikke slå markedet!) 

Lav et produkt, der faktisk gavner unge kunder 

 



Bog om forbrugere: 
www.fremforsk.dk 
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