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

Mængdeindeks



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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Befolkningsudviklingen
Danmark 2016-2026
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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2016-2026

Kilde: Danmarks Statistik, 2016

2016 2026 Ændring

0-9 623069 665830 42761

10-19 681148 637701 -43447

20-29 741762 747263 5501

30-39 669499 762856 93357

40-49 795286 670544 -124742

50-59 764656 776980 12324

60-69 681170 719273 38103

70-79 486334 584605 98271

80-89 200841 314106 113265

90 + 43819 54966 11147

I alt 5687584 5934124 246540



Befolkningsudviklingen 

2015-2030 (Prog 2015)



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der er og bliver 

mangel på

arbejdskraft

De ufaglærte taber:



De seks generationer:  

værdier og teknologi

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

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 -



Babyboomers 

født 1940-54

 Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. 

 De kollektive systemer herunder 

arbejdsmarkedspensioner  - hårdt arbejde

 Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.

 Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til, 

man kan stole på rejser, bank, e- boks o.s.v.

 De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller 

ansigt til ansigt med personen. 

 De sidste til dels loyale

 Pensionen  en stor tryghed – når de tænker på deres 

egne forældre ( folkepensionen)



Generations Jones og X

som pensionskunder

 Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, ikke 
loyale mod butikker og  myndigheder.

 Tilværelsen  skal være lækker, designet og personlig 

 Det skal signalere status og penge nok 

 Godt med fundament, som arbejdsgiver sørger for 

 Men det er ikke nok til det søde liv og pensionen er dit 
eget ansvar – derfor vil flere og flere have flere 
forskellige opsparinger 

 PRISEN ER AFGØRENDE med andre ord afkastet fra 
pensionsselskabet  

 De vil tjekke vilkår og afkast, når de er omkring 40 år og 
begynde at overveje strategier 



Mobil Digital Now



Digital Natives

Z og New millenium 

 Rejser, nyheder, kultur, informationer,  shopping, 

chatting, spil, musik ( multitasking)

 Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  

www.youtube.com, www.facebook.com, 

www.snapchat.com, www.instagram.com, Twitter mv. 

 Gaming – Generationer dog forskellige afhængig af køn 

 Mobil = Med på rejsen til at blive voksen fra 10 til 12 år 

 Digitale verdensborgere i provins Dk i Verden

 Unge – den ubekymrede livsfase – giv mig et Health fix 

og pension – den kommer da af sig selv

 Stoler på venner og familie 

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.snapchat.com/
http://www.instagram.com/


 Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering

 Fair og retfærdig løn ( pension?)

 Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelse 

for andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, 

festival)

 Gerne en titel og noget at være stolt af

 Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig !

 Vil ikke arbejde for meget - De 3 FFF ( frihed, 

fællesskab og fritid i 2009)

 I en periode tilbageholdende og fornuftige…….

Y og Z’s forventninger til 

arbejdspladsen 



• I 2025 alle danskere under 45 år 

• Glem fastnet og kun tvungne systemer 

• What´s in it for me! 

• Pris og afkast igen og forklaring af, hvorfor de 

obligatoriske pensionsystemer er en fordel

• Jeg vil selv vælge og bestemme hvordan og 

hvornår min pension/er skal falde

• Service er tilgængelighed og nemhed – men 

også engagement og forståelse 



Mange andre 

 Vi har og får mange forskellige 

indvandrergrupper - tyrkiske, pakistanske, mv.

 Flygtning fra Europa, Syrien, Afrika, 

Mellemøsten, Mellemamerika og Asien 

 Alene i år 12.000 kvoteflygtninge fordelt på 

danske kommuner 

 Mennesker som ikke kender vores systemer, 

sprog, pensioner mv

 De er også fremtidens kunder





Nutidens og fremtidens 

seniorer



Livets nye faser

Fremtiden seniorer 
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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



Alder og arbejdsmarked 

 Den 3. alderdom  - den aktive seniortilværelse, 

hvor vi rejser og lever alle de ting ud, som vi 

har drømt om. 

 Flere og flere arbejder delvist især mændene

 4. alderdom – der hvor vi føler livets skrøbelig 

hos os selv eller de nærmeste 

 Fokus er på at få det stille hverdagsliv til at 

fungere 

 Sundhed og levealder betyder det sker senere



Fleksibilitet og sikkerhed i 

livet  

 Allerede i dag efter efterlønsreformen, færre 

går på efterløn end tidligere

 Der er brug for langt flere fleksible løsninger på 

pensionsområdet

 Delvis arbejde og pension

 Mulighed for straks udbetalinger ved 

ægtefælles dødsfald

 Garanti og sikkerhed for hverdagen og livet kan 

fungere, hvis man pludselig bliver syg.



Mangfoldige

tilbud

 Mulighed for at have forskellige muligheder 

som ældre

 At kunne ændre retning og betaling efter 

ønsker og behov nu og her 

 Det er at være ældre er en reel teenagefase for 

mange, fordi der pludselig kan ske skift med 

hensyn til bolig, helbred,  bopæl og interesser 

 Det ændrer også livssyn og dine forventninger 

 Pensionsselskabet skal kunne matche det 
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