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Mængdeindeks



De nye mangelvarer:

Den nye luksus

 Tid: Afkobling, have tiden til sin egen rådighed

 Opmærksomhed

 En luksus at være massemedie-fri – at kunne være fuldt 

sammen med et andet menneske

 Rum og plads

 Udfoldelse, der hvor ingen andre kommer, væk fra bilkøer, 

monkey-class, forsimple sin bolig

 Fred og ro – fravær af larm og støj

 Natur og renhed: Ren luft, rent vand, mad uden gift

 Sikkerhed

 Fuldkommen tryghed er en ny luksus – næsten alle steder er 

risikobetonede



Hvad er danskerne bange 

for?

 Pludselig død blandt de nærmeste

 Klimaeffekten og vandforurening

 Kræft og andre dødelige sygdomme

 Miste livs-evner: Hukommelse, kraftig 
overvægt, stress, overfald, skilsmisse, utroskab

 Familie og børn rammes

 Dårlig ryg

 Lavest: Kaput maskine, strejke, fyring og utæt 
tag
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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

 Biludheld – tilbage på arbejde det vigtigste

 Ulykkeforsikring – hurtig behandlig og tilbage på banen

 Det gælder også for erhvervsområdet



Combined ratio



Strategi og 

Combined ratio

 Forsikringsselskaber er  bedst, når de er dårligst for 

kunderne!

 Hvad er bedst for kunderne? 

 I skal finde en strategisk platform for jeres service, hvor 

kunderne har det godt, når forsikringsselskaberne og I 

tjener penge

 De fleste kunder oplever i dag det modsatte

 Der er strategisk fornuft i at hjælpe kunderne gennem 

livet frem for at sænke skadesprocenten

 Kan I hjælpe forsikringsselskaberne på denne vej



Forsikringsbehandling i 

fremtiden

 I dag er det meget forsikringsteknisk

 Fremtiden stiller andre krav
 Visitering af kunder til behandling, coaching, motion 

etc.

 Det betyder, at forsikringsselskabet må have 
kompetencer på disse områder – kan I hjælpe?

 Yderligere priskonkurrence på skade –
sammenligninger bliver vigtigere - standardisering

 Meget komplicerede pensionsprodukter – egentlig 
finansiel rådgivning og private banking for mange
 Gør det svært at finde afgrænsningsområderne



Forsikringsbehandling - II

 Den menneskelige bliver meget vigtigere

 Skønnet kommer ind – og de faglige vurderinger vil 
derfor blive antastet mere end i dag

 Der bliver brug for en metode til at afgøre disse 
komplicerede forhold

 Indskrænkningen af normaliteten varer ikke ved – der 
bliver brug for et nyt normalbegreb

 Kan man udelukkende bygge på sagkundskaben i 
fremtiden – hvem andre skal gives indflydelse på 
afgørelserne?

 Skal I ind over dette voksende skøn og hjælpe i forhold 
til skaderne?



Disruptive technology





Starbuck som bank

Deres loyalitetskort er 20. størst på 

indskud i USA 



By NeedCokeNow - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27546041





Andre 

nye muligheder



Ray Kurzweil: In The 2030s, 

Nanobots In Our Brains Will 

Make Us 'Godlike'
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De store udfordringer for 

forsikringssselskaberne

 Fintech selskaber vil sætte sig på kunden og gøre 

selskaberne 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 
 Her kunne I passe ind i værdikæden ved de to nederste



Kan I komme foran 

konkurrenterne?

 Disruption er at undgå den normale konkurrence

 Det er også at lægge et interface ovenpå den normale 

service og gøre andre til engros-leverandører

 Det betyder, at I går tættere på kunden – både 

forsikringsselskabet og deres kunde, og rykker væk fra at 

udbedre og servicere 

 Uber har ingen biler, Airbrb ingen værelser

 I kan forebygge skader, udvikle apps og service, der 

forebygger og leder virksomheder igennem 

forebyggelse – det gør forsikringsselskaberne allerede

 I kan være dem, der dirigerer med de andre



Nye muligheder for 

Recover Nordic

 Abonnementservice, som reducere 

omkostningerne til forsikring – I går ind mellem 

kunden og selskabet (risky!)

 Størrelse betyder kun noget for store 

virksomheder – vil have en ligeværdig partner

 Forsikring følger livsfaserne

 Kan I tilbyde noget til de unge, der ikke forsikrer sig? 

 Boligen følger livsfaserne – det er ikke blevet 

umoderne at bo i parcelhus



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 2001 – 2011



Babyboomers 
født 1940-54

 Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 

periode med mangel og afsavn.

 Teknologi: p-pillen og TV – apparatet som det fælles 

husalter.

 Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder og 

pligter, ikke individuelle forskelle

 Forsikring er noget man har, det skal man da –

uansvarligt ikke at have en ansvarsforsikring

 Ønsker personlig betjening – ansigt til ansigt eller via 

telefon

 Bliver besværlige kunder som de bliver ældre



 Mere bevidste og kyniske forbrugere 

 Design, etik, idé

 Vil ikke skilles, familieværdier, samfundet er vigtigt

 En ny start frem for den 3. alder 

 Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og 
samfundet er vigtigt

 Forsikring er det, der skal sikre mine værdier i livet

 Hvordan forhindrer vi, at det går galt inden pensionen? 

 Skaber den nye iscenesættelse via familien - succes er 
familie, karriere og fritid i forening

 Ønsker individuel betjening og tilpassede produkter



Generation X
1967-79

 Selv-centrerede, selvorienterede og ekstroverte

 Ego orienterede mere end forgængere/efterfølgere

 Workaholics, brand entusiaster og den perfekte 
livsstil

 Har fået et chok under krisen – søger beskyttelse

 Vil gerne forsikring sig mod nye kriser – hvorfor 
havde ingen fortalt om prisfald og arbejdsløshed

 De er i tvivl om, hvordan man skaber det gode liv –
og hvordan man sikrer det?

 Ønsker ofte at anvende web og andre midler, men 
der skal være en i telefonen hvis nødvendigt
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Generation Y og 

Generation Z

 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)

 I skal være som forsikringsselskabet – mor eller buddy!



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!





Facebook og Trustpilot

 I må leve med det – men I skal begynde at være 

aktive for at få gode anmeldelser

 Mange virksomheder opfordrer glade kunder til 

at anmelde dem

 Det er mund til mund og peer to peer, der er 

vigtigst

 Facebook anmeldelser på 1 og 5 stjerner og 

intet andet er problematiske

 Svar på kritik og vær lydhøre – det hjælper



Små erhvervskunder

 De tænker som private mennesker

 Når man forsikrer små virksomheder er det ikke 

ejeren man forsikrer

 Det er derimod deres livsværk – virksomheden

 Jeres opgave er at redde deres livsværk – ellers 

bliver I dårligt anmeldt!

 Der er ikke meget ved at være forsikret mod alle 

ulykker men alligevel gå fallit

 I skal forstå jeres kunders kunder!
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