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Fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet
ikke –
Poul Henningsen

Forventningernes samfund
▪ Vi forventer konstant fremgang – helst med omkring
2,6% i DK hvert år
▪ Det gælder vores bolig, liv og sundhed
▪ Det gælder både det materielle liv og det mentale liv
▪ Det gælder også vilkår på arbejdspladsen og
forventninger til lederne
▪ På arbejdsmarkedet i USA og Europa – de unge og de
offentlige ansatte
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▪ Gøre noget godt
▪ Gøre en forskel
▪ Hjælpe verden, bygge en
skole, redde nogen
▪ Transparens i produkt og
service
▪ Så man ved, hvad man får
og ikke får
▪ Ærlighed ….
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Kilde: Ankenævnet for

A New World Order

Usikker tid og verden og EU
frem mod 2030
▪ En 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
▪ Mr. Trump og Brexit forhandlinger
▪ Holland – Frankrig og Tyskland

The New Normal
frem mod 2030
▪ Vi har ikke længere særlig særstatus som del af
vesten – vi skal fortjene det hver gang
▪ Virksomheder - større omhu og vilje til at forstå
mange forskellige nationaliteters og subgruppers
interesser for at kunne sælge produkter og services
▪ En konstant – at der opstår nye konflikter og
udfordringer, som rammer vores virksomheder,
eksport og arbejdsmarkeder

Forsikring og erhverv
▪ Virksomhedsstruktur fra lokalt til flere globale eller
delvis virksomheder
▪ Større kompleksitet og aktører i salg, supply – og
produktionslinje i flere lande
▪ Kunder og markedsafhængigheder
▪ Derfor vokser behovet for skræddersyede produkter
fra forsikringsbranchen
▪ Særligt eller specialiseret kendskab, som vi kender det
fra øvrige rådgivningsbranche

Disruptive technology
Mega Tech 2030

Det 3. led af den digitale
revolution
▪ Teknologi og digitale systemer styrer drift, kommunikation, salg
og kunderelation
▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker
systemer, produkter og services
▪ Automatisering og optimering af alle sektor og brancher
▪ Målet med mere teknologi i branchen skal være større
effektivitet og kvalitet i produkt og service til kunderne!
▪ Gamle teknologier opstår i nye forklædninger 3D
▪ Vi lever i en mega - bølge af nye teknologier, som smelter
sammen og bruges på kryds og tværs af brancher og sektorer –
så vær åben og nysgerrig

The Digital Revolution:
Big Data
▪ Data (Volume) vokser eksplosivt i disse år
▪ Hastigheden (Velocity) – behandle og systematisere
▪ De mange datakilder (Variety) struktureret –internt –eksternt,
GPS-tracking fra smartsphones mv.
▪ Større gevinst ved optimeret brug af data end ved ny teknologi!
▪ Ny teknologi, som på krypteret vis kan forbinde data, som
tidligere var afskåret fra hinanden. (Blockchain)
▪ Brug af eksisterende data estimeres (OECD):
▪ Øge virksomheders indtjening med 5 til 6 %
▪ Nedbringe offentlige udgifter med 15 til 20 %

Rådgivning og
servicebranchen
▪ Øget automatisering og robotter med intelligente
systemer på vej ind alle steder
▪ Revolution også i service branchen - bogholderi, løn,
standardviden, f.eks. Advokat, revision, forsikring,
patent mv.
▪ Formål – øget produktivitet og effektivitet i
opgaveløsningen og service
▪ Vi kommer alle til at trimme organisation, opgaver,
arbejdsgange mv.

Demokratisering
af viden og service
▪ Robotter med avanceret intelligent technologi på
mange måder
▪
▪
▪
▪

Valideret og kontrolleret forskningsdata koblet til konkret
tilfælde som Dr. Watson
Bedre og lang mere service Dr. Watson Jill
Reel demokratisering af viden - Give ansatte og kunder den
bedste viden indenfor et område
Fra MOOCS til personlig tilpasset læringssystemer for
borgere og ansat

Disruption: At sætte sig på et
interface
▪
▪
▪
▪

Uber, AirBnb og GoMore,
Tidligere Amazon, Apple og Google
Tech branchen vil søge at sætte sig på alt
De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening 24/7 what
ever –when ever
▪ Ny forretningsmodel - billigere og smartere
▪ Mange brancher nødt til at udvikle interface til bedre, hurtige
og smartere
▪ I modsat fald bliver I engrosleverandører og Jeres kunder til
deres kunder

Befolkningsudviklingen
Danmark 2017-2027
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2017-2037
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Befolkningsudviklingen
2015-2030 (Prog 2015)
Prognoser ændrer sig

Fremtiden og
fremskridtet
▪ Pas på entydige prognoser
▪ Byers og områders størrelse og udvikling afhænger af
flere faktorer:
▪ Geografien – opland og nærhed til større by
▪ Infrastruktur – såvel vej som kollektiv trafik
▪ Byens DNA og samarbejde på tværs erhverv og det offentlige
- visionær købmandsskab /ildsjæle!
▪ Investorer og byggefolk – pensionskasser og andre har pt.
gang i provinsbyerne
▪ Se Bolius By statistik i kommuner 2006 til 2016

Kunderne

Sundhed som
megatrend!
▪ Det moderne rige menneske er på konstant jagt efter evig frelse.
( Død og sygdom)
▪ Vi vil gerne forsikres i mod alt vi er bange for!
▪ Sundhed i familien, fritid og arbejde. Forbrug af tid og
fritidsartikler vokser
▪ Øget fokus på sundhed på arbejdsplads, institution og
samfundet
▪ Sundhed, business, og apostle i fremtiden!
▪ Alle for velfungerede offentligt sundhedsvæsen, men vi forsikrer
os eller går selv i gang med f.eks. Alternativ behandling 27% af
danskerne Inst. F/SDU 2013

Livets nye faser
og forsikringsbehov
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De seks generationer:
Forventninger og service
Baby Boomers

Generation Jones

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen, rejsegrammofon
Født 1940-54

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-66

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-79

Generation Y

Generation Z

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2002 -

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1980-89

Mellemkrigsgeneration
Stor familieværdier
Projekt- og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

68’erne
født 1940-54
ca. 61 til 77 år
▪ Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en
periode med mangel og afsavn.
▪ Yde, før man nyde…..
▪ Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder og
pligter, ikke individuelle
▪ Sundhed og ”Man skulle helst nå det hele”
▪ Vil selv definere seniorliv –arbejde og pension
▪ Som borgere - digitale indvandrer – et kompetent
menneske, en telefon eller et brev

Generations Jones og X som
kunder
ca. 38 til 60 år
▪
▪
▪
▪
▪

Selvbevidste og krævende kunder
Prisen og forsikringens kvalitet - pristjek
Status – fed design og lækkerhed.
Dårlig service – vrede og raseri
Vi klarer os selv – det kan vi ikke vente på – pension og
ældrepleje…
▪ Nogle digitale og andre som 68’erne, men flere og flere
vil forvente og foretrække kontakt pr. e-mail, sms, app
mv.

De digitale indfødte

De yngre og service
▪ Hurtig, nem, lækker og smart design
▪ 24/7 – What ever – When ever
▪ Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan se og
røre, følge og finde frem til uden besvær
▪ Gaming og Next level
▪ Engageret og god attitude – når man møder et
menneske ” Når man endelig bevæger sig
▪
ud den fysiske verden !”

Forskellighed
▪ Vi ønsker alle en forskellig service og tilgang afhængig
af livsfase, generation, kultur, sociale forhold mv.
▪ Et selskab, som møder os lige på den måde, som vi
ønsker os lige på det tidspunkt
▪ Vi forventer fagligt kompetente personer eller
systemer, som yder os den optimale personalized
service 24//
▪ Uanset hvem vi er og hvor vi henvender os!

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
▪ Biluheld – tilbage på arbejde det vigtigste
▪ Ulykkesforsikring – hurtig behandling og tilbage på banen

Nye forsikringer
▪ Sundhedsforsikring – ultimativt en ”hold mig i gang på
normal vis forsikring”
▪ Sikring af muligheder og evner, vi er bekymrede:
▪ Sikring af basis i tilværelsen:
▪ Familien, børnene, jobbet,
▪ Risiko for overfald, terror mv. – fravær af risiko

▪ Vil vi se en vækst i forsikring, der yder en bestemt
service frem for en erstatning!
▪ Plejesikring – nogen der hjælper mig som gammel
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M: 20 67 45 01
www.fremforsk.dk

Fremtidens menneske

• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den
sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf, Michael Dyrby,..
• Læs mere; Power - Why some people have it- and
others dont! Jeffrey Pfeffer 2010,
• Evidens er vejen frem, men mennesket står i vejen.
(magt, rutiner og best practice)
• .
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