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

Mængdeindeks



Globalisering 2.0

 Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og finansielle 

wizkids

 White collar sweat shop arbejde

 Anvendelse af masseproduktions-teknikker på 

sofistikeret service: Hospitaler øjne, IT-service, Call-

centre

 Indien er i gang med at sikre de samme gevinster på 

serviceområdet, som vi engang sikrede på 

produktionsområdet

 Regnskabsafdelinger i Polen – dansktalende 

medarbejdere





Globalisering 3.0

(Industri 4.0)

 Automatisering, robotisering og effektivisering af 

alle processer i danske virksomheder

 Danske virksomheder skal stadig producere 

 Konsekvens – en lille andel af høj specialiseret 

arbejdskraft tilbage

 En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af 

ny teknologi

 Kan også være en del af en globaliseret 

virksomhed, hvor den kritiske del af produktionen 

hjemtages til DK og automatiseres/robotiseres









SMV’er

 De bliver klemt i virksomhedsstrukturen i Danmark 

– især de mindre

 Det vendte til en vis grad efter krisen – men noget 

er permanent

 Myself inc. vokser – og de store holdt ud og vokser 

nu igen

 Globaliseringen påvirker også 

virksomhedsstrukturen

 Et voksende antal mikro, små og mellemstore 

eksporterer  - voksende grad af kompleksitet



Advokatbranchen



Tendenser for fremtidens 

advokatvirksomhed

 ”Globalisering skaber større aktører.

 Behovet for højt specialiserede ydelser stiger.

 Ukomplicerede advokatydelser bliver standardiserede.

 Fokus på priser og leveret værdi vil accelerere 

yderligere.

 Konkurrencen fra andre rådgivere forventes at stige –

f.eks. revisorer, bankerne, forsikringsselskaber, 

pensionsselskaber m.v.

 Juridiske standardydelser bliver en commodity og 

finder nye salgskanaler”



Fremtidsrapporten og 

Tranbergrapporten

1. Koncentration. De større bliver flere.

2. Øget krav om specialisering.

3. Øget krav om åbenhed.

4. Stigende konkurrencemæssigt pres fra øvrige 

liberale erhverv.

5. Stigende opmærksomhed på priser.

6. Stigende krav til opsøgende arbejde.



Lovgivningen –

advokatvirksomhed mv.

 Generelt sker der en løbende tilpasning af 

lovgivningen i EU – det indre marked mv.

 Samtidig ønsker mange regeringer at lette de 

administrative byrder på små og mellemstore 

virksomheder

 Simplificering af retssystemet – ud med små sager

 Stigende digitalisering af registrering, regnskab mv.

 Som ved revision må vi forvente flere lempelser, 

der gør det muligt at ordne sager uden egentlig 

advokatbistand







Advokatrådet:

Omsætningsestimat 

2015: 12,5 mia. kr.



Hvem er de bedste i 

internationale ratings



Konkurrence-

situationen

 Der er de store – en særlig gruppe

 Der er også de helt små, mindre og mellemstore

 Og dem, der ligger imellem de to - lidt farligt

 De små snupper de små kunder og byder under

 De største er ofte dygtigere og mere professionelle end 

de mellemstore virksomheder

 I midten kræves specialisering, men det kan være svært 

at vælge, hvad man skal være specialiseret i

 Så her må man blive dybe på viden om brancher og om 

jura og advokatbehov i fremtiden i de enkelte brancher 

og specifikke områder af juraen



Konkurrence fortsat

 Større og mellemstore virksomheder 

professionaliseres – de ansætte i stigende grad 

egne specialister, også juridiske

 Det udsætter kontakten til advokaten – og når de 

bruger en advokat, skal de bruge en virkelig ekspert

 Selv mindre virksomheder specialiseres – og 

outsourcer alt det, de ikke behøver at kunne

 De faste timepriser og den løbende kontakt er truet

 Kunderelationen er på vej ind i en ny fase – og det 

ligner noget, mange andre brancher har oplevet



Konkurrencen udefra og 

brancheglidning

 Revisorer og andre rådgivere vil i stigende grad 

tilbyde advokatbistand

 Pengeinstitutter og lign er også på vej med nogle af 

ydelserne

 Ofte er det ikke for at konkurrere direkte med 

Advokatvirksomheder, men for at opnå bedre 

kundekontakt og loyalitet

 Det sker hele tiden og kaldes andre steder 

brancheglidning

 Hvor stor en partner i andre brancher vil I gå sammen 

med?



Ny konkurrence?
Annoncer

Testamente

www.hjulmandkaptain.dk/Testamente

Få advokathjælp til testamentet.

Juridisk rådgivning her.

Billigt Testamente

www.fairtestamente.dk/

Få oprettet et testamente nu!

Fast lav pris - uanset indhold.

Testamente

www.advodan.dk/testamente

Få hjælp til at lave et testamente.

Kontakt din lokale ADVODAN advokat

Testamente Advokathjælp

www.colego.dk/testamente

Få 3 tilbud fra advokatfirmaer.

Spar tid og vælg den bedste advokat

Rådgivning om Testamente

aeldresagen.dk/Hør_Mere_Testamente

Ældre Sagen Rådgivning Testamente!

Vi rådgiver 24.000 årligt. Hør mere

Formularer til Testamente

www.familieadvokaten.dk/Testamente

Gør-det-selv-formularer til 350 kr.

Med udførlig skriftlig vejledning.

http://www.agera.dk/
http://www.agera.dk/
http://www.hjulmandkaptain.dk/privat/familieretlige-forhold/testamente.aspx
http://fairtestamente.dk/ydelser/hvornaar-er-det-en-god-ide-at-oprette-testamente/
http://www.advodan.dk/fagomraader/privat/testamente-og-arv/
http://colego.dk/k/advokat/testamente?gclid=*
http://tilmeld.aeldresagen.dk/gratis-raadgivning-om-testamente-og-arv/
http://www.familieadvokaten.dk/klubben/buy/buy.asp


Disruptive technology









Andre 

nye muligheder



Ray Kurzweil: In The 2030s, 

Nanobots In Our Brains Will 

Make Us 'Godlike'



Deleøkonomi som 

disruption

 Deleøkonomi er ikke en særlig økonomi

 Det er digital tilgængelighed

 Amazon Mechanical Turk

 Sælger/køber HITs (human intellegent tasks)

 Turk var egentlig en falsk skakmaskine i 1800 tallet –

der var et menneske indeni

 Det vil også ske i jeres branche: Udlicitering af 

juridiske opgaver, som man  så sælger videre

 Deleøkonomi er en distributionsplatform



Ekspertsysytemer som 

advokater: 

Commoditization

 Forvent at alt det simple, der kan ordnes af en 

advokatsekretær forsvinder og bliver en del af et 

ekspertsystem

 Det bliver let at hyre en advokat til at udarbejde det, 

der ikke er særligt kompliceret

 Det bliver sværere at få en god indtjening – det 

kræver specialviden, som er penge værd

 Det bliver en udfordring at drive kontorhold og de 

øvrige supportfunktioner fremover

 Direkte fakturer-bar viden i fokus



Globalisering af 

advokatbranchen

 Indenfor  M&A og andre store virksomhedsager 

kommer de i større omfang til DK

 Danske advokathuse er ikke globale nok – får 

brug for stærkere samarbejdspartnere

 Som vi har set udviklingen blandt revisorer og 

rådgivende ingeniører 

 Vi har en lille sprogligt og juridisk isoleret 

verden i DK, som helt sikkert globaliseres  -

men tempoet er ikke helt givet….



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 - 2013



B, X og Y på 

arbejdspladsen



Gen Y: Mål og belønning

 Samle sig et CV – og blive anerkendt i den gruppe, 
man er en del af

 Stil, autenticitet og anden anerkendelse

 Prioriterer ofte familie over arbejde

 Tid til børn, partner og til mig selv!

 Fun – work, shopping, ferie og alt andet

 Glem filosofi – husk en nærværende leder

 Penge, og de helt særlige muligheder

 En biodynamisk el-bil
 Status er noget andet for denne gruppe



Gen. Z:  Venner = at lykkes 

Venner er det vigtigste

 Uden venner så vil man føle sig ensom og ikke have 

noget at lave”

 Bindeleddet  for venskabet er ofte en ”fælles historie”,  

dele oplevelser, og dermed fortiden og fremtiden 

Venner og venskab bliver hermed en aktiv proces i 

deres socialiseringsproces og identitetsdannelse

 Efterskolen, højskolen, fritidens klubber og foreninger etc.

 De spejler sig i hinandens øjne. 

 Dette betyder at venner og venskaber konstant skal 

bekræftes og vedligeholdelse. 



Generation Z på 

arbejdspladserne

 ”Vi gider ikke dem, som laller rundt”                 (Modsat 

(hvor det i 00erne lød ” Der skal være plads til alle”) 

 Mere strømlinede – en krisegeneration

 Aldersmæssigt er de mellem 15 og 25 år og de 

ældre er på vej ind på arbejdspladsen.

 De bliver nogle super kompetente digitale indfødte

 Stor forståelse for netværk og forretning i den 

multiglobale verden

 Men socialiseringen stammer fra daginstitutionerne

 Arbejde sammen sådan nogle som mig (peers)



Generation Z som 

medarbejdere

 Ros mig, se mig – og jeg skal nok se tilbage 

(krisebevidste endnu i nogle år)

 Indgå i fællesskaber, peer to peer

 Sørge for at give dem mulighed for at gøre det, 

de er gode til – lede sig selv, arbejde i teams, 

have et mål og være parate til forandring hele 

tiden

 De skal jo lige blive uddannet og blive klar til at 

arbejde, men de kommer!



Jesper Bo Jensen

Fremforsk

Kannikegade 18

8000 Århus C

E jbj@fremforsk.dk
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Instagram og twitter:

#fremforsk

@JesperBoJensen
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http://www.fremforsk.dk/
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=131
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=131


Why Gen Y is unhappy




