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Mængdeindeks



Tidsånden 

Ny optimisme 2016 - 2020

 Vi arbejder os stille og roligt fremad!

 Respekt og anerkendelse af det ærlige  

håndværk og fag

 Tidsånden - det nære og hjemlige 
 Hjemmebag, urter,  nyttehave

 hjemmestrik og anti- materialisme

 Retro på retur 

 Futurismen er på vej, tro på fremtiden,  ny 
teknologi, robotter, Big Data ………….



Den  digitale revolution 

3. led

 Det ændrer alt og kan ofte ikke ses

 Chips og digital kraft er til stede overalt 

 Teknologi og digitale systemer styrer produktion, 

kommunikation, salg, indkøb og kunderelationen  

 Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, 

tracker systemer og forbindelser er vejen frem

 Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og 

situation, ellers giver det ikke mening ……..

 Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen 

til at produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK 



Verden 



The west is no 

longer the best 

 Efter afslutning af koldkrigen  i 1989  havde vi 

stadig opskriften på de rette politiske og 

økonomiske styreformer 

 Demokrati og reguleret kapitalisme

 Krige og mislykkede demokratiseringer i  Irak 

og Afghanistan 

 Finanskrise – kapitalismens nedsmeltning

 Derfor  er både USA og EU  usikre  med hensyn 

til Syrien, Irak og Mali



Usikker tid og 

verden frem mod 2030  

 En ny mangfoldig verden  ser sit lys med mange 

forskellige interesser, kulturer, religioner, sprog 

og økonomiske magtcentre.

 Ressourcerne og magten over dem lige så 

vigtig som militær kapacitet.

 En langt mere kompleks og  uforudsigelig 

verden – usikkerhed og forvirring 

 Det arabiske forår og Mellemøsten

 Mere 45 mio. flygtninge i dag – 50 % er børn



Danmark i Verden 2020

Hvad skal vi leve af i 2025



Det store potentiale 

Source : OECD – Homi Kharas 



Hvad ønsker den nye 

globale middelklasse?

 Som os efter 2. verdenskrig vil de gerne have : 

 Større tryghed, sikkerhed  og sundhed for børn 

og sig selv – velfærdssystemer

 Bedre tilværelse for den næste generation dvs. 

børn  i form af uddannelse, bolig, sikker mad, 

biler, rejser og begyndende småluksus

 Luksus er det, vi ikke havde råd til selv – altså 

de almindelige middelklasse produkter

 Rettigheder, demokrati og ligestilling ….



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der er og bliver 

mangel på

arbejdskraft

De ufaglærte taber:



Globalisering 2.0

• Konkurrence på alle typer af jobs
 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids, kreative medarbejdere

• Flere og flere opgaver også mere avancerede 
servicefunktioner outsources 

• Alle jobtyper, funktioner og delfunktioner i 
potentiel global, regional og lokal konkurrence

• Amazones Intelligent Turk – alle slags services 
fra produkt, service, og  fra ufaglært til højt 
specialiseret  rådgivning.

• Freelancearbejdsmarked – deleøkonomi 



Nutidens og fremtidens 

mennesker (kunder) 



Det moderne menneske 

og tryghed 

 Vi frygter  alvorlig sygdom og død  hos os selv 

og de nærmeste ( skilsmisse)

 Stigende fokus og krav til  sundhedssystemet 

og om den optimale kur mod sygdomme og 

døden

 Sundhedsforsikringernes succes - gerne 

dobbeltsikkerhed

 De materielle behov  mindre betydning – indtil vi 

opdager pensionens størrelse og dækning



Livets nye faser
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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 -



Mellemkrigs generation

Født mellem 1919 -1939

 Nøjsomhed og bruge det hele

 De kan ikke lide  spild af mad og andre ting 

 I systemer – de tilbageholdne og afventende

 Mange vil ikke være til besvær 

 Har de samme møbler og glade, hvis de har en 

pension udover folkepensionen 

 Det skal helst være som det plejer

 ”Hjælp – jeg vil gerne tale med et menneske i 

den anonyme digitale verden”



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/


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



Mangfoldig service og 

tilgang

 Vi ønsker alle en forskellig service og tilgang 

afhængig af livsfase, generation, kultur, sociale 

forhold mv.

 Et imødekommende system – hvor vi mødes på 

lige den måde, som vi ønsker os.

 Det stiller store krav til de virksomheder og 

systemer 

 Om at yde den optimale personalized service 

uanset hvem vi er og hvor vi henvender os



Pensioner i fremtiden

 Der er brug for langt flere fleksible ordninger

 Arbejde og delvis pension

 Straks udbetalinger, hvis ægtefællen/partner 
pludselig dør

 Brug for at tænke det langt mere ind i den 3. 
alders  arbejdsliv og fleksibilitet

 Ældre og Seniorer er ikke ens – tværtimod 
bliver vi mere forskellige i vores ønsker til  
liv, vilkår og boligtyper med alderen
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