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Forventningernes 

samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 

2,6 % i DK. 

▪ Kunder – samme kvalitet som sidst  lig tilbagegang –

stort fokus på pris og omkostninger i en turbulent 

verden 

▪ Medarbejdere har store  forventninger til  løn, vilkår, 

ledelse, uddannelse og karriere.

▪ Stejl kurve bl.a. på jura – rekruttering 

▪ Virkeligheden på arbejdsmarkedet.

▪ Mange unge er skuffede over virkeligheden.

▪ Bedre tider flere globale campister …………
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Fremtidens 

konkurrence



Fremtidens 

advokatvirksomhed

▪ Globalisering skaber større aktører 

▪ Behovet for højt specialiserede ydelser stiger.

▪ Ukomplicerede advokatydelser bliver standardiserede.

▪ Fokus på priser og leveret værdi accelererer yderligere.

▪ Konkurrencen fra andre rådgivere forventes at stige –

f.eks. revisorer, bankerne, forsikringsselskaber, 

pensionsselskaber m.v.

▪ Juridiske standardydelser bliver en vare, som kan fås 

på mange platforme og salgskanaler

▪ Next level – øget produktivitet og effektivitet i 

virksomhed



Digitale platforme -

At sætte sig på et 

interface
▪ 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 – forkorter vejen fra kunde til 

produkt og service  ofte billigere og smartere 

▪ Mange brancher nødt til at udvikle interface til bedre, 

hurtige og smartere også B2B

▪ I modsat fald bliver I  engrosleverandører og Jeres 

kunder til deres kunder

▪ De første versioner på juridiske ydelser måske ikke så 

gode – men der kommer næste generation … 





Viden og vidensdeling i 

advokatvirksomhed 

▪ To typer 

▪ Formel viden systematiseret f.eks. Domme og 

lovsamlinger 

▪ Uformel erfaringspræget – person, praksis over tid.

▪ De formelle systemer – møder, digitale 

deleplatforme, intranet – deling af relevant 

viden for alle i en organisation 

▪ Uformelle strukturer – egen viden om sager, 

personer og netværk mv.

▪ Sidstnævnte  er en guldgrube af tavs viden 



Mega –Tech 

Disruptive technology



Det 3. led af den digitale 

revolution 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer drift, 

kommunikation, salg og brugerrelation 

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, 

tracker systemer, produkter og services 

▪ Automatisering og optimering af alle sektor og brancher 

dvs. flere ydelser med højere kvalitet til en lavere 

pris/omkostning 

▪ 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

▪ Vi skal lære at tænke ekspontielt  og i stor skala …





ROBOTICS 

▪ Globaliseringen drev revolution af produktion, 

service og rådgivningssektor for bl.a. byggeri 

og medicin i Bangalore(Dacca)

▪ Den skandinaviske landsby i Krakow

▪ Næste level er øget automatisering og robotter 

med kunstig intelligens, som kommer til at løfte 

produktivitet og effektivitet i produktion, 

service og avanceret vidensservice

▪ I fuld gang i forsikrings og  finanssektor mv. 

Tryg, pension Danmark.  Ca. 5 % af AI



Big Data 

Hvad, hvorfor og 

hvordan? 
▪ Data (Volume)  og Hastigheden (Velocity) – behandle og 

systematisere

▪ De mange datakilder (Variety) struktureret –internt –

eksternt, GPS-tracking fra smartsphones mv.

▪ Brug af eksisterende data  estimeres (OECD):

▪ Øge virksomheders indtjening med 5 til 6 %

▪ Dokumentation for større gevinst ved optimeret brug af 

data end ved ny teknologi! (Mckinsey 2016 –The Age of 

Analytics – Competing in a data-driven World) 

▪ Der er penge i at dele viden og bruge viden i egen 

virksomhed ……….



Internt
• Kundedata

• Webprofiler

• Salgsoplysninger

• HR-fortegnelser

• Finansdata

• Lagerdata

Eksternt 

Ustruktureret

• Mobiltelefondata / GPS
• Rejsehistorik
• Boligdata
• Befolkningsdata
• Virksomhedsdata
• Landkortdata

• Google+

• Facebook
• Twitter
• Instagram
• Pinterest
• Eksterne sensor-data

• Onlineforummer

• RSS-feeds

• SharePointdata

• Sensordata

• Tekstdokumenter

Big Data:

Fire slags data

Struktureret



BIG DATA 

et profitablet tiltag 

Hvordan tjener man penge på BIG DATA?

A.Sælg data, indsigt og viden

B.Øge produktivitet og effektivitet i virksomhed 

C.Forbedring af brugeroplevelsen

D.Skabe nye business models

E.Forbind Jer med jeres slutbruger



Vidensdeling

i advokatvirksomhed 

▪ Den interne logistik – den rette viden og dens 

betydning for hurtig sagsfremstilling mv.  på det 

bedst mulige oplyste grundlag af formel og 

uformel viden.

▪ Garanti for høj kvalitet i afgørelser, responsa og 

notater mv. 

▪ Hurtigere oplæring af nye medarbejdere – ikke 

opfinde egen dybe tallerken hver gang 

▪ Arbejdsmiljø – deling, erfaringsudveksling – lig 

social støtte fra chef/kollega og indflydelse 





Generationer 

Partnere og medarbejdere   

Generation 68 

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jensen

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jensen” , 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

Gen. New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



De Digitale indfødte 



▪ SYNLIGE karrieremuligheder og personlig udvikling 

skræddersyet til mig

▪ Udvikling og fremdrift – projekter som jeg er en del af

▪ Deling af viden lig med gøre noget godt for andre og 

virksomhed 

▪ Fællesskab med andre unge

▪ Mange dårlige historier om egoisme og dårlig ledelse  

lig med tab af talenter ( DJØF af advokatbranchen 

som arbejdsplads)

▪ Effektiv vidensdeling kan give større fleksibilitet i 

opgaveløsning samt færre arbejdstimer 

Rekruttering og vidensdeling 



Betingelser for at anvende 

viden i praksis 

▪ Afgørende - at skabe rammer, som giver den 

enkelte tro på, at man kan udrette noget. 

▪ Ikke selværd /selvtillid – men et positive 

tankesæt om egen indsat.

▪ Viden – det vi forstår, husker og bruger – helt 

individuelt lagret ud fra, hvem du er. Reelt er 

vores viden det samme som vores erindringer.

▪ Det stiller krav til metode af indsamling af 

relevant viden f.eks. interviews af de ældre 

medarbejdere



Ledelse og partnere skal gå forrest 

Bill Campell – din titel gør dig til manager –
dine ansatte dig til leder. 



Organisation 

▪ Investering af tid og energi

▪ Strategisk beslutning at man vil ændre 

arbejdsgange og vidensdeling 

▪ Det udfordrer – men når folk ved hvorfor dvs. 

konkurrence og bedre arbejdsvilkår, så går det 

nemmere

▪ Ambassadører- som har mange opgaver –

gejst, struktur, kan træde til og holde fast i 

projektet



Poul Henningsen :

” Fremtiden kommer af sig selv, 

det gør fremskridtet

ikke!



Generationer i Danmark

▪Ny bog af Marianne 

Levinsen: 7 Generationer

▪Print og ebog format

▪Lige udkommet

▪Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere 

end 600 danskere

▪Værdier, forbrug og 

levevis nu og i fremtiden

▪Print 250 kr., e-bog 149 kr.
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