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En Verden med 7 mia. 

mennesker

 Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske)

 Middelklassen vokser dramatisk



Den nye middelklasse

 Udgør i dag over 2,5 milliarder 
mennesker

 Har et kraftigt voksende 
forbrugspotentiale

 Vækst i antal fortsætter med 10% 
om året

 Vækst i forbrug 10% om året – ud 
over

 tilvæksten i antal

 De er på samme spor som:
 Den amerikanske middelklasse i slut 

1930erne

 Den europæiske kom i løbet af 
1960’erne



Hvad vil middelklassen 

have?

 Hvad ville vi have efter 2. verdenskrig?

 De vil have:

 Tryghed og sikkerhed

 Sundhed og sundhed of børnene

 Bedre tilværelse for vores børn end for os –

uddannelse, bedre boliger, bedre mad, biler, 

rejser og begyndende småluksus

 Luksus er det, vi ikke havde råd til selv – altså 

de almindelige middelklasseprodukter



Fødevarepriser og 

kødpriser i Verden (FAO)



Thomas Pikkety

Capital in the 2100 century

Kapital- afkastet 

større end 

indkomst-

afkastet

Formuerne vil 

vokse i forhold 

til indkomsterne

Derfor bliver det 

vanskeligere at 

få et godt afkast



Rente og kreditgivning 

 En lav rente i mange år (men ikke død-lav!)

 Kreditgivningen vil blive mere lempelig

 Crowdsourcing er den nye modetendens på 

finansiering

 Prisstigninger på fast ejendom

 Investeringer kan finansieres forholdsvis billigt

 I den situation skal man altid passe på

 Men det giver store muligheder

 …..Lån meget lidt! - eller - lån alt for meget!



Dansk Landbrug i 

fremtiden

 Landbruget lukker ikke i morgen – der bliver 

stor efterspørgsel efter fødevarer fremover

 Der er meget stor forskel på produktionsbrug 

og fritids/hobby landmænd

 De vil udvikle sig forskelligt –

produktionsbrugene mod virksomheder af en 

anseelig størrelse, hobbybrug mod flere ganske 

små selvbærende virksomhed

 De har ikke nødvendigvis det samme behov for 

revision og jura i fremtiden



Disruptive technology





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

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







Andre 

nye muligheder



Droner til pakker og 

marker
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Lovgivningen – revision 

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

 Stigende digitalisering af registrering, regnskab 

mv. e-faktura, automatisk indscanning etc.

 I vil opleve flere lempelser, der mindsker jeres 

arbejdsmuligheder på regnskabsområdet



Rådgivningsbranchen 

revison og regnskab

Omsætning i 1000 kr. 2012 2014

Revisionsvirksomhed 6 245 469 5 312 068

Regnskabsanalyse 359 096 435 422

Udarbejdelse af regnskaber 2 897 739 3 055 676

Bogføring 1 826 813 1 735 911

Lønregnskaber 228 002 190 434

Andre regnskabstjenester 1 009 066 1 007 840

Skatterådgivning, inklusiv selvangivelse 

og selskabsskat
1 724 316 1 920 579

Tjenester ifm. konkurs og bestyrelse af 

konkursboer
82 193 68 228



Jeres hovedområde er 

truet  

 Bogføring er på vej til at blive automatiseret

 Lovgivningen på revisionsområder bliver lempet 

yderligere

 Det betyder, at Landbrug og SMVer får lettere ved at 

gøre alt arbejdet uden jeres hjælp

 Hvornår bliver regnskaber gratis?

 Det er teknologien, der driver udviklingen

 I risikere at miste mange kunder og på andre 

områder blot blive en engros leverandør af 

specialiseret viden til de andre



Rådgivning som

kerneydelse

 Garanten for en høj faglig viden på områder, 

hvor personen eller virksomheden ikke selv har 

viden og erfaring.

 Det kræver forskellig specialiseringsgrad 

afhængig af kundetype og problemstilling.

 Høj og vedligeholdt faglighed

 Rådgivning skal leveres i en form, som passer 

til modtageren. (brev, telefon, internet, sms og 

personlig fremmøde). 



SMV kultur

 Er præget af praktikere, der kan få ting til at virke

 Tror på sammenhængen mellem hårdt arbejde og 
belønning

 Vil gerne få det hele til at virke – og gerne rigtigt 
godt

 Har ofte et stort hensyn til medarbejderne at bære 
rundt på – investere ikke i blinde

 Vil meget nødigt gøres til grin eller opfattes som 
dumme 

 De skal mødes på deres egen hjemmebane



Virksomhedsejere og 

virksomhedsledere
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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



Virksomheder efter 

generationer

 Baby Boomers: Den gamle skole – der skal et møde 

til, vi forhandler nærmest stadig under en frokost, 

telefonen er et godt redskab

 Generation Jones: Vi vil gerne se folk an, og tale 

med dem. Tempo betyder meget, hurtighed, kvalitet 

og også gerne lidt status. 

 Generation X: Jeg smider lige en mail til dig, gerne 

rent digitalt, gode tilbud, rabatter og digitalitet. Skal 

behandles som teknologiske eksperter, selv om de 

ikke er det



De nye unge familier
(Generation Y 26-35 år)

 Far er også kærlig og leger med børnene

 En nye type familie – Bonderøven er sexet

 Teknologi: Pc, mobiltelefon

 Veluddannede

 Fun-shoppers

 Store sociale talenter

 Myself Inc.

 Mestre mange valg og en ustabil og labil situation

 Verdensborgere af sind

 Been there, done that



BE GOOD

Tidsånden

 Gøre noget godt

 Gøre en forskel

 Hjælpe verden, bygge 

en skole, redde nogen

 Redde dyrene, kloden, 

regnskoven eller de 

oprindelige folk

 Se dig selv som en 

mulig belastning



Generation Y og 

Generation Z

 Rådgiveren 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 er muligt – men hvordan 

skal rådgiveren så positionere sig – stabilitet (mor) 

eller flyde med (en af kammeraterne)



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!
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