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

Mængdeindeks 



Demografi Danmark  
Absolutte tal 2013-2023 

Kilde: Danmarks Statistik, 2012 

  2013 2023 Ændring 

0-9 643670 617716 -25954 

10-19 692950 655148 -37802 

20-29 681165 755726 74561 

30-39 700144 695547 -4597 

40-49 815577 698074 -117503 

50-59 727494 790977 63483 

60-69 693653 679367 -14286 

70-79 415050 585217 170167 

80-89 192270 254169 61899 

90 + 40468 48402 7934 

I alt 5602441 5780343 177902 
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Arbejdsmarkedspensioner 

Det danske system er det (et af de) bedste i EU 

Set ud fra statens vinkel er der ingen grund til at lave 

det om 

EU ved det godt og fremhæver det selv 

Men der er pres på at gøre systemet mere 

markedsorienteret – det er nok egentlig ikke nogen 

god ide 

Private investorer er dårlige til at investere 

Der er brug for en lempelse af begrænsninger på 

ratepensionsindbetalinger og øvrige indbetalinger 



 

 

 

Indkomstfordelingen  

for familier, 2013 
(3,45 mio. familier) 

13,6%

27,2%

22,6%

12,6%

8,0%

11,0%

3,2%
1,9%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-750 750-1000 1000+

Skattepligtig indkomst
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Hvorfor er opmærksomheden 

på pensionsopsparing så 

lav?  

For unge mennesker er alderdommen næsten ikke 

eksisterende 

For de fleste i familiealderen er der ikke tid – men 

første barn skærper faktisk interessen 

Stort set ingen ønsker en pensionsopsparing med 

månedlige betaling – men alle ønsker en 

udbetaling 

Det handler aldrig om drømme og altid om penge 

Andre mennesker drømmer ikke i regneark! 



Pensionsopsparing i 

fremtiden 

Formålet vil i stigende grad blive at få et godt liv som 
senior – ikke blot en sikring af tilværelsen 

Der er ved at ske et skred i opsparingen – mange flere 
spare op og danner formuer på andre måder end 
via pensionsopsparing 

Det nye indgreb mod ratepensioner forstærker dette 

Behov for at gå ud og ind af pensionsordninger – gå 
tilbage til arbejdslivet eller delpension 

Udlandet banker på jo tættere vi kommer på at 
opsparinger i frie midler er bedre end 
pensionsopsparing 



AFKASTSAMMEN-
LIGNING for 

Pensions-selskaber 

Sidste 5 
års afkast 

(2007-
11) 

Sidste 10 års 
afkast 

(2002-11) 

Alm.Brand 5,2 5,5 

Lærernes P-kasse 3,4 5,5 

Nordea 4,1 5,4 

Danica 3,7 5,4 

TopDanmark 1,9 5,4 

PMF 4,6 5,1 

ISP 1,1 5,0 

PJD 3,0 4,9 

Magistrenes Pension 5,2 4,9 

Arkitekternes  
pensionskasse 

1,5 4,8 

Bankpension 0,0 4,6 

FSP 1,2 4,4 

Pensam 2,0 4,3 

3,9 5,8 

Kilde: Berlingske tidende 4. april 2012 

AFKASTSAMMEN-
LIGNING for 

pensionsselskaber 

Sidste 5 års 
afkast 

(2007-11) 

Sidste 10 
års afkast 

(2002-11) 

JØP 7,02 8,14 

Industriens pension 7,7 8,1 

AP pension 6,1 7,6 

PFA pension 5,6 6,8 

Lægernes pensionskasse 4,9 6,4 

SAMPENSION 6,7 6,4 

Funktionærpension 6,7 6,4 

Farmakonomer 2,8 6,4 

PKA 3,5 6,2 

A&F pension 2,5 5,8 

SEB pension 4,3 5,8 

PensionsDanmark   

(N1. delbestand) 
4,3 5,7 

DIP 2,8 5,6 

PBU Kan ikke 
sammenlignes 

Kan ikke 

Gennemsnit af alle 3,9 5,8 

Kilde: Berlingske tidende 4. april 2012 



I skal være de bedste i 

konkurrencen! 

Jeres afkast er meget forskellige 

Det kan let blive kritisabelt at være blandt de 

dårlige 

I bliver nødt til at tænke på reguleringen som en 

del af en besværlig virkelighed, som ikke må 

hindre gode afkast 

Det er mange høvdinge i Jeres omgivelser 

Bankerne vil gerne overtage så meget som muligt 

Ditto vil udlandet 



Indkøb på mobil: 
22% under 25 år,  

26% af børnefamilier - på 3 mdr. i  2012  

Beklædning (11%) 

Elektronik (8%) 

Rejser – hotel, bil mv.(7%) 

Optankning mobil (6%) 

Billetter underholdning 

Flybilletter (4%) 

Film, musik, spil downloads 

Sportsudstyr (4%) 
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Den mobile revolution 

Handel på nettet stiger kraftigt 

Handel på nettet mobilt stiger meget kraftigt 

Vi står overfor et skifte, hvor de nye nomaders 

butikker on-the-go og i alle situationer bliver 

vindere – I skal følge med denne tendens 

Det er meget afhængigt af de enkelte 

forbrugertyper og generationer 

Teknologisk er der ingen hindringer – 

lovgivningsmæssigt er der mange 

 



Sociale medier 

Skaber nye kontakter og fora 

Giver muligheder for information og gennemsigtighed 

Større uoverskuelighed og byzantinske kroge  

Det går mod billeder lige nu 

Er kommet for at blive…og for at forgå (facebook, linkedin, 

twitter, instagram, snapchat…second place) 

Digitale venner – nære venner, venner, bekendte, trofæer, 

fjerne bekendte, glemte eller blot noterede 

Dont push – man må godt være lækker, men ikke tvinge, 

presse eller dominere 

Informational overload – alt for meget om alt for meget 



Instagram & 

snapchat 

…og alt det nye 



Pensionsopsparing til 

yngre 

Det skal være til at forstå – tre tal og alt er forklaret 
(afkast, rigdom om 40 år, omkostninger) 

Det skal kunne bruges igennem livet og ikke bare 
være engang i fremtiden 

Hvorfor ikke skabe en slags pensionskonto, der 
samtidig medfinansiere de store etableringer i livet 

Financial engineering kan godt betyde nye, gode 
produkter til kunden 

Stabilitet gavner kunden, mange handler gavner ikke 
kunden (I kan alligevel ikke slå markedet!) 

Et produkt, der faktisk gavner unge kunder 

 



Vinderparametre i fremtidens 

brugerorienterede IT 

Det mobile: Det skal funke nu! 

Det netbaserede i mange år endnu 

 Udbygning af bestående tjenester 

Det brugerorienterede: 

 Alt for ofte fra os til dem – der er brug for en ærlig      

”fra Jer til os” tankegang 

Det sociale  

 De sociale medier afgørende – men man kan ikke være 

med i fællesskaberne direkte 

 Indirekte deltage via rygtemarkedsføring, branding mv  

http://www.winnersedgetrading.com/wp-content/uploads/2010/04/120709_winning_forex_1.jpg


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 2002 - 



Generation X’erne som 

forbrugere 

 
Bevidste og kyniske forbrugere, ikke loyale mod butikker 

og  pengeinstitutter – Nytteperspektiv 

Personlig succes, mærkevarer og den perfekte livsstil 

Gen X har fået tørre tæsk under krisen 

Det er i dag kernekunder i pengeinstitutterne – stor gæld 
og stort pengeflow 

Børnefamilier – Tid og forbrug, shoppingcentre og 
internet, har ikke tid til besøg i banken 

Forbrugsmetoder – langt de fleste digitale og kan klare alt 
over nettet 

De kan ikke forstå, hvorfor det skal være så svært at låne 
til et hus 

 



De nye unge familier 

(generation Y) 

Far er også kærlig og leger med børnene 

En nye type familie – Bonderøven er sexet 

Der er brug for noget, der kan ordnes på nettet (små børn 

og tidsmangel) 

Min bank er mit plastickort og min netbank 

Kommer kun i filialen, hvis det ikke kan undgås – og godt 

det samme! 

Forstår ikke altid sproget på nettet, da det ofte er godkendt 

og tilrettet af en 50+ årig 

Finder NemID upraktisk 

 



De unge og finans 

(Gen Z) 

Situationsbestemt forbrug 

Veluddannede 

Fun-shoppers  

Teknologi: Pc, mobiltelefon 

Nettet informationssted 1 

Mobilen vigtigste genstand 

Søger ægthed – autenticitet 

20% vækst i gruppen 

Stil frem for Brands: 

Vintage, sjældent, basic og 
måske et brand 

 

 

 

Mobilbank er sagen  

– ikke blot kontoopslag 

Hader NemID – hvorfor skal 
det være på papir 

Forstår ofte ikke 
hjemmesider skrevet af 
såkaldte voksne (SKAT, 
bank etc.) 

Vil hellere se en god video 
end læse på nettet 

Instagram, snapchat etc. 
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