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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2015-2025

Kilde: Danmarks Statistik, 2014

2015 2025 Ændring

0-9 627372 651288 23916

10-19 684627 639410 -45217

20-29 722233 753573 31340

30-39 675885 738708 62823

40-49 801614 673159 -128455

50-59 750107 779115 29008

60-69 688754 702663 13909

70-79 459645 587750 128105

80-89 195891 289093 93202

90 + 42465 50603 8138

I alt 5648593 5865362 216769
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Fakta om familien

 Ikke færre familier - singlerne er overvurderet

 Danske familier er mere sammen med deres børn end 

for 15-25 år siden

 72% bor sammen med far og mor 

 65% af danske børn vokser op med begge deres 

biologiske forældre

 18% af børnene har en enlig forsørger (2% en enlig far)

 10% bor med forsørger og ny partner

 Familien er blevet et valg 

 Der skabes flere ”komplicerede” familier, efter børnene 

er blevet vokse



Familier i fremtiden?

 Følelsesmæssigt og personligt behov for belonging –

tilhørsforhold ” My home (familie) is my castle” 

 Nye livsfaser betyder færre familier - men ikke i 

børnefamiliealderen

 Den har overlevet utroligt meget - derfor fortsætter den

 Parforholdet er endnu mere stabilt end familien

 De unge mellem 15 - 19 år ønsker også familie, parforhold 

og børn

 Kernefamilien er børnenes klare billede af den rigtige 

familie ( 77 %) Børnerådets panelrapport 2011



Indkomstfordelingen 

for familier, 2014
(3,55 mio. familier)
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Advokatbranchen
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Konkurrencen

 Mange nye mindre virksomheder og de store 

vokser sig større – specialisering og viden i dybden

 Det kræver dygtighed og manøvre-evne at klare sig 

som en hybrid mellem et lille en-mands firma og en 

drift af et lidt større kontor

 Synergi – kan I få det fra andet end at holde kontor 

og It sammen? Er der også gevinster i 

markedsføring, arbejdsgange mv.?

 Virksomhederne ansætter i stigende grad selv 

jurister og køber kun specialviden udefra



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







Mobile løsninger kom sent 

i Danmark





Ny teknologi og 

digitalisering

Ny teknologi har tre trin:

A: Vi gør alt det gamle på en nye måde

Benzinmotor i stedet for en dampmaskine

IT til at beregne store formler

B: Vi begynder at gøre noget nyt, vi ikke kunne før

Benzinmotor på en hestevogn – bil og lastbil

IT til tekst, PC, regneark, billeder, video, internet etc.

C: Samfundet forandrer sig

Forstæder, produktion med halvfabrikata, globalisering

Digitale mennesker, nye virtuelle banker, helt nye vilkår
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Teknologien i fremtiden

 Stadig hurtigere devices – Moore’s lov virker 
stadig og faktisk lidt hurtige 

 Teknologien bliver moden – det betyder, at den 
forsvinder som noget synligt

 Vi vil som en selvfølge tale eller skrive ud i 
luften, på folie eller på anden måde

 Alle de nye medieformer – e-book, 3D, 
sammenfoldet folieskærm, læringsplatforme 
uafhængige af medie

 Hvis I ikke er digitale, bliver I et museum!



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 kan I også: Udlicitering af juridiske opgaver, 

som I så sælger videre

 Deleøkonomi er en distributionsplatform





Annoncering på Google 

m.fl.

 Hjemmesiden skal være up to date før det virker 

– det er her, potentielle kunder lander

 Google søgeoptimering – hvor står I henne, 

hvilke ord bruge I, hvad er effekten

 I står ikke på første side

 Google annoncering – dedikerede annoncer 

efter søgeord og f.eks. geografi, sprog etc.

 Brug af sociale medier – LinkedIn, facebook. 

Instagram, twitter (gøre sig lækker, ikke pushe)



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



Jones og X’erne som 

forbrugere

 Bevidste og kyniske forbrugere, ikke loyale mod 
butikker og  virksomheder - Nytteperspektiv

 Det må gerne signalere status og penge, designmøbler, 
tøj, biler og huse, og supplere det perfekte liv og 
personligt

 Nogle især de yngre finder det gerne via nettet til de 
billigst mulige pris – også på rådgivningsydelser

 Forbrugsmetoder – nogle digitale og klarer alt over 
nettet, og andre mere som Babyboomers

 Børnefamilier – Tid og forbrug, shoppingcentre og 
internet.



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 fremover)

 Forstå mig og mit projekt – det er mit liv, og mit netværk

 Det fedeste er dem, der er ligesom mig

 Forstår ikke altid sproget på nettet, da det ofte er 
godkendt og tilrettet af en 50+ årig

 Vil gerne have besøg i deres virksomhed eller i et 
loungemiljø på cafe

 Et møde på et kontor er lidt kikset!



Generation Z som kunder i 

pengeinstitutter 

 Hvis det ikke findes på nettet, findes det ikke!

 What’s in it for me?

 Jeg kunne godt tænke mig en løsning, der bare 

kommer til mig over smartphone og net

 Et møde på et kontor er det værste, jeg kan 

tænke mig til

 De er ikke troløse, men heller ikke trofaste

 NemID – det mener I ikke alvorligt!

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://engagor.com/blog/is-your-brand-ready-for-generation-z/&ei=RHv9VJmvHY3jO9uWgNgH&bvm=bv.87611401,d.ZWU&psig=AFQjCNE2-PXvyggKiNdNhSJtrVqvvQ_LXQ&ust=1425984702100747
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://engagor.com/blog/is-your-brand-ready-for-generation-z/&ei=RHv9VJmvHY3jO9uWgNgH&bvm=bv.87611401,d.ZWU&psig=AFQjCNE2-PXvyggKiNdNhSJtrVqvvQ_LXQ&ust=1425984702100747


Hvem spiser hvem?

 Det er Darwin, der er i 
spil:

 De mest tilpasnings-
dygtige overlever

 Skidt være med 
størrelse, og hurtighed 
er ikke altid en fordel



Jesper Bo Jensen

Fremforsk

Kannikegade 18

8000 Århus C

E jbj@fremforsk.dk

T 86 11 47 44

M 20 67 45 00

www.fremforsk.dk

Instagram og twitter:

#fremforsk

@JesperBoJensen

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

