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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2016-2026
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Befolkningsudviklingen 

2015-2030 (Prog 2015)









København: 

Nettofraflytning af unge 

familier
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Nettobefolkningsudviklingen:
Københavns og Århus kommuner 2006-

2015 (Danmarks Statistik)

 Nettoindvandring og fødselsoverskud betyder mere for væksten 

end tilflytning efter 2008. Før krisen var nettotilflytningen negativ –

man flyttede ud til forstæder mv.

 Er ret stor del af nettoindvandringen i Kbh og Århus kommer fra 

såkaldte vestlige lande (statsborgerskab) og er genindvandrede 

danskere

Befolkningens udvikling efter område, nytilgang/bestand og tid

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

København

Fødselsoverskud 3 088 3 453 3 842 4 151 4 822 4 874 4 926 4 794 5 391 5 770

Nettotilflyttede -1 348 -378 172 2 160 2 576 4 353 3 377 1 925 764 -211

Nettoindvandrede 814 3 803 5 317 5 000 5 074 5 002 4 479 6 351 7 302 7 811

Aarhus

Fødselsoverskud 1 763 1 576 1 599 1 689 1 770 1 841 1 633 1 633 1 904 2 121

Nettotilflyttede -1 742 -565 860 1 942 1 265 1 064 1 536 2 015 448 382

Nettoindvandrede 659 1 645 2 137 1 616 1 879 1 314 1 825 2 049 1 763 2 683



Hvad er der ved at ske?

 Et rækkehus på Amager på 120-130 kvm koster som nyt 

i dag over 4 mio. kr.

 Aarhus er på vej mod samme prisniveau (pt 3,5 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



De 5 vigtigste faciliteter 

ved valg af boligen !



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



Den statslige udflytning af 

arbejdspladser

 Det vigtigste er, at det faktisk sker – der pågår 

ellers hele tiden en snigende centralisering

 Det betyder nye arbejdspladser i områder, der ikke 

har så mange offentlige arbejdspladser

 Det giver plads til almindelige familier, at der også 

er offentlige jobs

 Det kan være begyndelsen til en ny bølge af 

decentralisering og en tidsånd, der er med det 

lokale og nære



Den finansielle sektor efter 

finanskrisen



Disruptive technology





Mobile løsninger kom sent 

i Danmark



Starbuck som bank

Deres loyalitetskort er 20. størst på 

indskud i USA 





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.



Udlån stagnerer og indlån 

vokser

Danskernes ind- og udlån i bankerne



Kraftig strukturudvikling 

under krisen

 Færre pengeinstitutter og lidt færre 

forsikringsselskaber

 Konkurrencen fra udlandet på bankydelser 

stadig begrænset

 Konkurrence på forsikring privat er begrænset

 Men på genforsikring og erhvervsforsikring er 

der langt mere international konkurrence

 Vil vi se en stadig udvikling og især fokus på 

digitale ændringer



Thomas Pikkety

Capital in the 2100 century

Kapital- afkastet 

større end 

indkomst-

afkastet

Formuerne vil 

vokse i forhold 

til indkomsterne

Derfor bliver det 

vanskeligere at 

få et godt afkast



Rente og kreditgivning 

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

 Kreditgivningen vil blive mere lempelig

 Hvordan skaber man et rimeligt afkast af sin 

formue? Forsikringsselskaber og 

pensionsselskaber bliver pressede

 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) 



Deleøkonomi som 

disruption

 There’s an app for that!

 Quantify yourself! Wearables i alle former

 Deleøkonomi er ikke en særlig økonomi

 Det er digital tilgængelighed

 Deleøkonomi er en distributionsplatform

 Der er ikke noget særligt i at udleje sin lejlighed eller kører 

taxa om natten for Uber

 Bitcoin og Block Chain - (Seigniorage: Overskud fra at 

skabe penge – normalt et centralbank privilegie)

 Amazon Mechanical Turk



En bank er en bank

er en bank…

 Monopol på indskud og udlån (som salg af risici 

og forsikring i fremtiden)

 Men det kan blive en engros rolle i fremtiden

 Mister kundekontant og kundebehandling

 Automatiske kreditvurderinger – eller andre udbydere 

tager ansvaret

 Det er konkurrence på kundebetjeningen, der er 

en stor udfordring – de mest kundevenlige 

vinder

 Der samme sker for forsikringer – lidt senere



Generation Y og 

Generation Z

 Banken og forsikringsselskabet 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)



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



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
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