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Forord 

 

Nærværende afgangsprojekt er udarbejdet i forbindelse med afslutningen på mit HD-

studium på Copenhagen Business School (CBS), Institut for Regnskab og Revision. 

Afgangsprojektet er udarbejdet i perioden januar til maj 2016. Det bygger videre på 

indledende analyser foretaget i efteråret 2015 under udarbejdelse af projektets 

emneformulering. 

 

Afgangsprojektet skal demonstrere evnen til at kunne identificere og formulere en 

problemstilling, gennemføre et metodisk kvalificeret arbejde til løsning af problemstillingen 

ved kritisk udvælgelse og anvendelse af relevante teorier, metoder og modeller samt 

demonstrere konsistens mellem problemformulering og konklusion. Dette regnes for opfyldt 

i og med, at afgangsprojektet på baggrund af en konkret emneformulering har opstillet 

problemformuleringen: Hvilken forretningsstrategi skal et mellemstort revisionshus vælge 

på markedet for revision af statslige institutioner? - som der efterfølgende er svaret på. 

Problemformuleringen har været styrende i valg af teori, metoder og modeller inden for 

strategifaget, som efterfølgende har været anvendt på et empirisk materiale bestående af 

skriftlige kilder og semi-strukturerede interviews, hvis brug der argumenteres for. 

 

Teori, metoder og modeller fra strategifaget har som nævnt været anvendt, hvorfor 

projektet primært henvender sig til læsere med et grundlæggende kendskab til disse teorier. 

 

Jeg vil hermed gerne takke alle, der har bidraget med såvel interviews som skriftligt 

materiale. Tak til de 8 repræsentanter for henholdsvis rigsrevisionen, et ministerium, Statens 

og Kommunernes Indkøbscentral, statslige institutioner samt et revisionshus, som velvilligt 

stillede op til interviews og gav adgang til diverse arbejdspapirer. Endelig ønsker jeg at takke 

min vejleder, Stig Hartmann, for hans hjælp og gode forslag under udarbejdelse af projektet. 

 

Af konkurrence- og habilitetsmæssige hensyn er afgangsprojektet blevet anonymiseret, 

herunder navne på interviewpersoner og det analyserede revisionshus. 

 

 

Frederiksberg, den 10. maj 2016 

 

 

 

Jens Peter Brusen Rasmussen 
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1. Indledning 
 

Revision – en ydelse uden værdi? 

På FSRs revisordøgn i slutningen af 2014 havde Henrik O. Larsen fra et af landets større 

revisionshuse, KPMG 2014, følgende analyse: 

 

“Når vi i KPMG ser på udfordringerne og mulighederne for revisorbranchen hæfter vi os 

særligt ved, at vores kerneydelse revision ikke i tilstrækkelig grad opleves som 

værdiskabende. Dette i kombination med ydelsens standardiserede karakter og 

virksomhedernes stigende professionalisme og omkostningsfokus har medført et betydeligt 

prispres på revisionshonorarer. Det tvinger branchen til at effektivisere, øge brug af 

teknologi, offshore, etc. (www.fsr.dk)”. 

 

KPMG er således af den opfattelse, at man har en ydelse, som kunderne ikke ønsker, da de 

ikke oplever, at den tilfører nogen værdi. Samtidig fremhæves det, at revision nærmer sig en 

standard, som virksomhedernes egne professionelle nemt selv kan tilpasse deres egen 

virksomhed og dens specielle regnskabsmæssige problemstillinger. 

 

Holdningen blev bakket op af de andre større og mellemstore udbydere i branchen, BDO, 

Beierholm, Deloitte, EY og PwC, der i deres indlæg gav udtryk for de samme overvejelser. For 

landets største revisionshuse, Deloitte, talte administrerende direktør Anders Dons, og han 

forudså, at revisor med tiden ville blive til rådgiver:  

 

“Vi forventer imidlertid, at kunderne på de møder i stigende grad vil efterspørge rådgivning 

og mindre grad revision. Dels fordi grænsen for revisionspligt er sænket og muligvis vil blive 

sænket yderligere i kampen for at lette de administrative byrder for små og mellemstore 

virksomheder” 

 

Alle synes at være enige om, at revision er en branche i tilbagegang, og rådgivning er vejen 

frem. Branchen har travlt med at nedgøre sin egen kerneydelse, revision, og man kan ikke 

betænke kunderne i at mene, når de støder på dette budskab, at det er med at slippe for 

revision, i det omfang loven tillader det. Branchen tjener ikke meget på revision, og mener at 

man kan tjene mere på nye forretningsområder, som rådgivning. 

 

Der synes således at være behov for strategisk nytænkning i revisionsbranchen. Hvad skal 

man leve af? Hvad skal man konkurrere på fremadrettet? Men er det bare et spørgsmål om, 

at satse på det samme som alle andre åbenbart gør, nemlig rådgivning, eller skal man 

begynde at tænke strategisk over det. Begynde at tænke: Hvad er det for en branche vi er i? 
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Hvad er vi for en type virksomhed, - hvad er det for kompetencer, vi skal have, og hvordan 

kan vi stykke alt dette sammen på en måde, som de andre ikke kan? 

 

Disse overvejelser er baggrunden for denne opgave. 

 

 

1.1. Introduktion til problemet 
 

I slutningen af 2013 udbrød den store "revisorkrig", da den danske afdeling af KPMG meldte 

sig ud af det globale KPMG-netværk for at fusionere med den danske afdeling af EY – en 

anden af de i alt fire globale revisorgiganter, kendt som Big Four. Siden har KPMG kæmpet 

sig tilbage på det danske marked, uden dog endnu at være tilbage blandt Big Four, der for en 

tid er blevet til Big Three, mens KPMG genopruster. Foruden EY er de 2 andre Deloitte og 

PwC. 

 

I en analyse fra Berlingske Research (BB 2015-3) tydeliggøres skellet mellem de store og de 

små i branchen. Analysen viser, at de tre store i 2014 har en samlet omsætning på 6.1 mia. 

kroner, hvor de resterende 20 selskaber, som oplyser nettoomsætning, blot når 2.7 mia. 

kroner. Analysen, der omfatter 60 af landets største revisionshuse, tegner et billede af en 

branche, hvor aktørerne rykker tættere sammen i kampen om markedspositionen. 

 

Specielt de mellemstore revisionshuse er under pres. Ifølge Kim Klarskov Jeppesen, 

professor ved CBS i revision og regnskab, er det tvingende nødvendigt for de mellemstore 

revisionshuse som Beierholm og RSM Plus, at de får vokset sig større. Således hedder det 

bl.a. i Børsen (DB 2015) i forbindelse med fusionen mellem Beierholm og RSM Plus, at 

konkurrencen i branchen er så hård, at de mindre aktører bliver tvunget ind i et ægteskab: 

“De er presset til det, fordi de gerne vil fremstå som et troværdigt alternativ til de store 

revisionshuse”. Han peger på, at det er attraktivt at være større: “De skal være så store, at 

de bliver inviteret med i budrunder på både revisions- og rådgivningsopgaver. Det er særligt 

på rådgivningsopgaverne, de lukrative kontrakter er”. 

 

I selvsamme artikel bedyrer Beierholm imidlertid sin uskyld ift. at konkurrere med de store 

revisionshuse som KPMG: ” “Nej, KPMG er slet ikke nogen, vi vil positionere os i forhold til. 

De har en helt anden målgruppe end os. De er fokuserede på de meget store virksomheder. 

Det handler om at samle den del af branchen for at lave det stærkeste bud over for de små 

og mellemstore virksomheder,” siger Kenneth Jensen, direktør i Beierholm. 
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Han bakkes op af direktøren i et andet af de mellemstore revisionshuse, BDO: ”Når det 

gælder fokusområde, er vi meget klare i spyttet: Vi er og vi vil yderligere styrke vores 

markedsledende position inden for små og mellemstore virksomheder og den offentlige 

sektor, og det går vi benhårdt efter. Vi vil sige nej, hvis en C20-virksomhed kom og spurgte, 

om vi ville være revisor for dem. Men vi vil meget gerne udføre endnu flere 

rådgivningsopgaver for dem,” siger Stig Holst Hartwig, adm. direktør i BDO (JP 2015). De 

samme meldinger kan man læse i artiklen fra et af de andre mellemstore revisionshuse, 

Grant Thornton. 

 

Specielt de mellemstore revisionshuse synes således at stå med nogle helt specielle 

udfordringer i den store ”revisorkrig”, og er derfor specielt interessante at analysere i dette 

projekt. På den ene side er de under pres for at blive større, men er samtidig ikke store nok 

til at gå efter revisionsopgaverne hos de allerstørste private kunder, - dog muligvis med ad 

hoc rådgivning som en undtagelse. Derimod synes markedet for små og mellemstore 

virksomheder langt mere attraktivt, ligesom man efterhånden har fået en størrelse, så man 

er en seriøs bejler til det offentlige marked. 

 

 

1.2. Markedet for revision af offentlige institutioner 
 

Der er særlige krav, der gør sig gældende, når man reviderer offentlige institutioner. For det 

første bruges udbud ved tildeling af revisionskontrakter i langt større grad på det offentlige 

marked end på det private. For det andet er der stor forskel på selve revisionen, og 

hvorledes revisionsresultaterne anvendes, - ikke bare mellem private og offentlige 

institutioner, men også inden for den offentlig sektor. 

 

For private virksomheder offentliggøres revisionsresultaterne i standardiserede erklæringer 

på regnskabet om den finansielle revision, hvor revisor erklærer sig om regnskabets 

rigtighed. Formålet med disse erklæringer er primært at beskytte tredjemand, hvilket først 

og fremmest vil sige kreditorer og investorer. Herudover beskrives revisionsresultaterne i 

revisionsprotokoller og rapporter, som alene er til virksomhedens ledelse.  Der er således for 

private virksomheder tale om en del privat viden, som alene er forbeholdt virksomhedens 

ledelse, mens der udadtil er tale om standardiseret revisionsinformation. En pointe er her, at 

stadig flere fravælger revisionen som en unødvendig omkostning for virksomheden, hvilket 

kunne tyde på, at påtegningen får stadig mindre betydning for dem, den egentligt er tilsigtet 

– nemlig investorer og kreditorer. Det må dog antages, at dette primært gælder de større 

investorer, hvorimod påtegningen stadig har stor betydning for de mindre investorer.  



      

4 
 

I den offentlige sektor bruges revisionsresultaterne af folketinget, rigsrevisionen, 

kommunalbestyrelser, regionsråd og bestyrelser i offentlige virksomheder, og koncentrerer 

sig ikke blot om finansiel revision, men omfatter ligeledes juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision under den overordnede betegnelse, God offentlig revisionskik (GOR). 

Principperne herfor er uddybet i publikationer fra Rigsrevisionen (RR 2013). Interessenterne 

er her de(n) tilsynsførende forvaltning(er), og som jeg kommer ind på senere, er der her 

ingen interesse for (eller mulighed for) at fravælge revisionen.  

 

Der er store forskelle inden for offentlig revision, - alt afhængigt af hvem der revideres. 

 

Inden for de startslige institutioner bruges revisionsresultaterne primært som grundlag for 

kontrol med de forvaltningsansvarlige for de offentlige midler, herunder om midlerne er 

blevet anvendt i overensstemmelse med lovgivers intentioner. Mange af 

revisionsresultaterne fremstår derfor som anbefalinger til forbedring af forvaltningen af 

midlerne. Resultaterne fremlægges typisk i offentligt tilgængelige rapporter, der beskriver 

sagsforholdet og bedømmelsesgrundlaget. Skønt mange statslige institutioner kan være 

revideret af private interne eller eksterne revisorer, er de dog alle under tilsyn af 

rigsrevisionen, der i sidste ende anvender resultaterne som grundlag for, at der kan gøres et 

politisk og juridisk ansvar gældende og dermed opretholdes ansvarlighed og 

gennemskuelighed i omgangen med offentlige midler (Interview R1). Der revideres efter 

revisionsinstrukser udarbejdet af det ansvarlige ressortministerium. 

 

I den kommunale sektor bruges revisionsresultaterne først og fremmest af 

kommunalbestyrelsen selv, som også har valgt revisor. Behandlingen af revisionens 

bemærkninger sker på et offentligt møde og offentliggøres efterfølgende. Skønt der er tale 

om offentlige institutioner, ses kommuner som klasse C virksomheder, og revisors fokus er 

derfor ofte primært på finansiel revision. Det er kommunalbestyrelsen selv, der bestiller og 

betaler for revisionen, herunder forvaltningsrevisionen. Den revisionsinstruks, der skal 

revideres efter, er ligeledes udarbejdet af kommunalbestyrelsen. Det betyder, at mangel på 

ressourcer eller lyst til at kontrollere egne virksomhed kunne medføre, at der bestilles 

ganske få undersøgelser inden for forvaltningsrevisionen. 

 

Generelt er der således ikke bare stor forskel på revision af offentlige og private 

institutioner, men også på statslige og kommunale, hvorfor det giver mening at afgrænse sig 

til det statslige marked. 

 

Analyseobjektet for dette afgangsprojekt er derfor et mellemstort revisionshus, og projektet 

vil afdække dets strategiske muligheder på det statslige marked. Det statslige marked 
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indbefatter i denne opgave ikke blot ministerier, men også statslige selvejende institutioner 

og andre institutioner, der er helt eller delvist statsligt finansieret, så som 

interessentselskaber, aktieselskaber, folkekirken og selvstændige offentlige virksomheder. 

 

Synsviklen er set fra den eksterne konsulent, og afgangsprojektet har derfor form af 

anbefaling til revisionshuset. 

 

 

1.3. Problemformulering 
 

Dette har ført til følgende problemformulering: 

 

Hvilken forretningsstrategi skal et mellemstort revisionshus vælge på markedet  

for revision af statslige institutioner? 

 

idet opgaven mere specifikt vil forsøge at besvare følgende underspørgsmål: 

1. Hvad karakteriser det statslige marked for revisionsydelser? 

2. Hvilke typer af aktiviteter og kompetencer skal der til for at betjene denne type af 

kunder? 

3. Hvordan skal man konkurrere - hvilken konkurrencestrategi skal man benytte sig af? 

 

Den grundlæggende antagelse er således, at valg af konkurrencestrategi forudsætter, at man 

ved, hvordan markedet ser ud, og hvilke kompetencer man skal have internt i revisionshuset.  

 

 

1.4. Afgræsninger 
 

Projektet afgrænses som nævnt til det statslige marked. Projektet vil have fokus på 

strategianalyse og -udvikling inden for dette marked og vil kun i begrænset omgang 

beskæftige sig med strategiimplementering.  

 

Som det vil fremgå senere, har det analyserede revisionshus allerede lagt sig fast på en 

vækststrategi, som inkluderer markedspenetration samt udvikling af ydelser og markeder (jf. 

Ansoff’s vækstmatrix i Johnson mf. 2011 s. 232) gennem organisk vækst og opkøb. Projektets 

fokus vil derfor primært være på udvikling af en konkurrencestrategi inden for den allerede 

fastlagte vækststrategi. 
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1.5. Modelvalg 
 

Som nævnt under problemformuleringen vil opgaven analysere, hvad der karakteriser det 

statslige marked for revisionsydelser. 

 

Markedsanalysen i dette projekt vil ikke alene fokusere på selve markedet for 

revisionsydelser, men også på de institutionelle kræfter, der påvirker dette marked. 

Omgivelser ses således fra 3 niveauer: 

 makro 

 branche 

 enkeltaktører 

I markedsanalysen vil jeg gribe fat om 2 af disse niveauer, nemlig makro og branche. 

Strategifaget tilbyder her en række analyseværktøjer i form af forskellige modeller, som kan 

anvendes, nemlig PESTEL, Key Drivers for Change samt Scenarier (Johnson mf. 2011 s. 50-

54). Til analyse af makroniveauet vil dette projekt kombinere alle 3 analyseelementer. Med 

de mange og bredt definerede undervariable i PESTEL-modellen er det nemt at lade sig 

overrumple af de mangle detaljer. Hovedintentioner med PESTEL-analysen er derfor også at 

opstille en række Key Drivers for Change i omgivelserne, der har afgørende indflydelse på, 

om strategien bliver en succes. I specielt usikre og risikofyldte markeder kan der endvidere 

opstilles alternative scenarier baseret på 2 eller flere Drivers, der giver en dybere indsigt i 

mulige, fremtidige udviklinger. Det strategiske arbejde bliver ikke hermed bedre til at spå om 

fremtiden, men man tvinges til ikke at lukke øjnene for mulige, fremtidige scenarier. 

 

På brancheniveau tilbyder faget modeller som Product Life Cycle (PLC kurve), Porters 5 

forces og analyser ift. Strategic Groups. Denne opgave vil i første omgang fokusere på 5-

forces modellen, da den i modsætning til de andre branchemodeller går på tværs og kigger 

på den overordnede branchestruktur. Modellen har til hensigt at vurdere hovedkræfter og 

profitmuligheder i en branche ved at se på, hvorvidt branchen kan gøres attraktiv, og 

hvorvidt konkurrencevilkårene kan rekonstrueres med henblik på at skabe overnormal profit 

(Johnson mf. 2011 s 54). 

 

Med valget af 5-forces og PESTEL er det således valgt at fokusere på strukturanalyser, der i 

deres udgangspunkt ikke fokuserer på enkeltaktøre. Enkeltaktøre vil dog blive inddraget i det 

omfang, at der måtte være tale om særlige grupper af konkurrenter, eller potentielle 

fremtidige kundegrupper, der har speciel interesse ift. strategien. Dette vil i så fald blive 

gjort via en Strategic Group–analyse og Market Segments (Johnson mf. 2011 s. 69-73), hvis 

output vil være en række Critical Success Factors (på dansk KSF’ere), hvor det vil blive 
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undersøgt, hvad kunderne lægger vægt på, når der vælges revisor, og hvem de ser som 

mulige, kompetente leverandører. 

 

I forhold til spørgsmålet vedr. hvilke type af aktiviteter og kompetencer der skal til for at 

betjene denne type af kunder, vil besvarelsen tage sit udgangspunkt i Porters værdikæde, 

der identificerer de interne kompetencer og aktiviteter. Værdikædeanalysen suppleres med 

en spørgen til, hvad det er for særlige forhold, som kunderne værdsætter, som adskiller 

virksomheden fra konkurrenterne og som konkurrenterne har svært ved at efterligne. Dette 

kan ske ved en evaluering af ressourcerne og kompetencernes profitabilitet. Til brug herfor 

kan anvendes det såkaldte VRIN (Value, Rarity, Inimitability og Non-substitutability) koncept 

(Johnson mf. 2011 s. 89-94). Outputtet fra disse teoretiske tilgange struktureres i modellen 

”Threshold and distinctive capabilities” (Johnson mf. 2011 s. 87), der opsamler de ressourcer 

og kompetencer, man som minimum skal besidde for overhovedet at kunne konkurrere på 

markedet, ligesom der anvises de kernekompetencer, der giver virksomheden 

konkurrencemæssige fordele. 

 

Der er valgt denne kompression af flere forskellige modeller ud fra den konstatering, at en 

egentlig værdikædeanalyse kræver et stort og omfattende detailkendskab til organisationen, 

hvilket ikke er muligt inden for rammerne af dette projekt. Brugen af værdikæden i denne 

opgave har derfor mere karakter af en værdikædebeskrivelse, hvor man får kortlagt, hvad 

hovedgrupperne for aktivitet er, og hvilke ressourcer/kompetencer der så kræves inden for 

hovedgrupperne af aktiviteter. Hvor er det virksomheden bidrager med mest værdi i 

værdikæden, og har vi de rigtige kompetencer, eller hvor skal vi sætte ind for at få dem? 

 

I identifikation af konkurrencestrategi vil der igen blive anvendt en Porter model, nemlig 

hans generiske strategier (Johnson mf. 2011 s. 199), der definerer en virksomheds strategi 

ud fra 2 dimensioner, fokus på omkostninger eller differentiering. Strategifaget tilbyder også 

andre modeller, så som Baumanns Strategic Clock, men Porters model er valgt, da den som i 

dette projekt behandler konkurrencestrategi på SBU niveau. Modellen anses også som 

velegnet i dette projekt, der netop ønsker at gøre op med et entydigt prisfokus ift. 

branchens kerneydelse, revision, og forsøger at rette fokus mod ”den samlede pakke”, som 

virksomheden kan tilbyde, og dermed mulighed for differentiering over for markedet. 

 

 

1.6. Metodevalg 
 

Iht. Ib Andersen (Andersen 1999 s. 18-48) er metode ”Læren om de fremgangsmåder, vi kan 

benytte, når vi skal indsamle, bearbejde og sammenfatte oplysninger, så resultatet bliver til 
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viden”. Ib Andersen anfører endvidere, at valget af den konkrete metode og dermed 

fremgangsmåde er situationsbestemt. 

 

Som det fremgår af problemformuleringen er den grundlæggende antagelse i dette projekt, 

at strategi kan skabe værdi for virksomheder ved en: 

 Analyse af omverden (det statslige marked for revisionsydelser) 

 Analyse af de interne forhold (aktiviteter og kompetencer) 

 Udvikling af forretnings- og konkurrencestrategier 

 

Disse punkter er alle underpunkter i den strategiske metode (som defineret i Johnson mf. 

2011, hvorfra ”strategihjulene” også er taget), hvis overordnede struktur er:   

Strategisk position (strategisk analyse – som bl.a. dækker analyse af omverden og 

interne forhold) 

Strategiske valg (strategiudvikling – som bl.a. dækker udvikling af forretnings- og 

konkurrencestrategier) 

Strategi i praksis (strategiimplementering – som har fokus på strategievaluering og –

udvikling, organisering og ledelse) 

 

Den valgte metode for dette projekt er således den strategiske. Som nævnt under 

afgrænsninger vil projektet kun delvist beskæftige sig med strategiimplementering, hvilket i 

den strategiske metode vil sige ”Strategi i praksis”.  

 

Den strategiske metode giver en række udfordringer i form af kompleksitet og 

flertydigheden. Strategiområdet består af en række koncepter og modeller, der trækker på 

en række grundlæggende perspektiver, som oftest står i kontrast til hinanden, så som de 

økonomiske, de sociologiske, de psykologiske og de socialkonstruktivistiske perspektiver. 

Qua den grundlæggende økonomiske tilgang i dette projekt samt de valgte modeller, der 

forudsætter stort set fuldstændig rationalitet og information, har jeg valgt det økonomisk 

rationelle perspektiv. Dette forudsætter, at agenter (dvs. handlende personer og 

virksomheder) handler for at nå bestemte, af dem selv definerede mål, og at de anvender 

midlerne til at nå disse mål på en rationel og egeninteresseret måde (Lorenzen mf. 2008 s. 

26). Målene er således givet a priori.  

 

At agenterne i disse tilfælde handler rationelt og egeninteresseret betyder, at de har givne 

mål, og at de handler rationelt ift. at nå disse mål i beslutningssituationer, der kan være 

præget af usikkerhed og manglende information (Lorenze mf. 2008 s. 28). Egeninteresse kan 

være ift. en gruppe og er ikke nødvendigvis rettet mod den enkelte beslutningstager. 
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Indsamling af information er derfor afgørende. Valg af indsamlingsmetode kaldes 

Undersøgelsesdesign (Andersen 1999 s. 153) og retningslinierne herfor fastlægges jf. 

Andersen allerede ved udformningen af opgavens formål og problemformulering. Her er 

nemlig allerede defineret antallet af undersøgelsesenheder og egenskaber hos 

undersøgelsesenhederne. Få undersøgte enheder bør således medfører ”journalistisk 

research” ved få variable egenskaber, hvorimod mange variable egenskaber medfører 

intensive studier i form af case-studier (Andersen 1999 s. 155). Omvendt vil mange 

undersøgte enheder med få egenskaber kræve ekstensive studier, hvor mange variable 

medfører ”ideal-studier”. 

 

Antallet af undersøgte enheder er begrænset. Der er således foretaget interviews med: 

 En repræsentant for Rigsrevisionen (R1) 

 En ministeriel kontorchef (K1) 

 En udbudsansvarlig ved en mellemstor statslig institution (MS1) 

 En udbudsansvarlig ved Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI1) 

 To udbudsansvarlige hos 2 mindre statslige institutioner (M1 og M2) 

 To repræsentanter for et revisionshus (D1 og D2) 

 

Hvor antallet af undersøgte enheder er få, er antallet af variable derimod mange, som det 

fremgår af gennemgangen af teori og modeller, hvilket jf. ovenfor fordrer et case-studie. Da 

det allerede er fastslået, at der er tale om flere enheder, vil der være tale om multiple case-

studier.  Denne tilgang er valgt ud fra en antagelse om, at jo flere cases, des do mere holdbar 

er den opnåede viden og information. Metoden er således grundlæggende en induktiv 

fremgangsmåde i vidensproduktionsprocessen (Andersen 1999 s. 169).  

 

Casestudier udmærker sig endvidere ved, at der er mulighed for at belyse fænomenet under 

anvendelse af flere informationskilder eller forskellig empiri. Undersøgelsens empiri bliver 

skrevne kilder, mens interviewene bliver kilder til kvalitative data, som kan skabe grundlag 

for en bedre forståelse af mangfoldigheden og de kausale sammenhænge i 

beslutningsprocessen. 

 

De skrevne kilder vil overvejende være formelle dokumenter, udbudsmateriale og 

årsrapporter, men i nogen udstrækning også arbejdspapirer og notater. Interviewene er 

foretaget under møder (2 stk.) og telefonisk og er gennemført semistruktureret ud fra en 

spørgeguide, formuleret med åbne spørgsmål, men med reference til begreber i de 

anvendte modeller. Spørgeguides og interviewoversigter er vedlagt dette projekt som bilag. 

Af konkurrence- og habilitetsmæssige hensyn er alle interviews og henvisninger til 

virksomheder og institutioner dog blevet anonymiseret. 
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1.7. Analysedesign- og opgavedisposition 
 

Illustrationen viser projektets opbygning i forhold til den valgte metode. De behandlede 

emner er fremhævet i figuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1:  

Den strategiske metode 

 

Strategimetodens Strategisk Position behandles således i kapitlerne: 

1. Indledning 

2: Hvad karakteriser det statslige marked for revisionsydelser? 

3: Hvilke typer af aktiviteter og kompetencer skal der til for at betjene denne type af kunder? 

Strategimetodens Strategiske Valg og Strategi i Praksis behandles i kapitel: 

4: Hvordan skal man konkurrere - hvilken konkurrencestrategi skal man benytte sig af? 

Endelig opsummeres resultaterne af analysen af Strategisk Position, Strategiske Valg og 

Strategi i Praksis i kapitel 5: Konklusion 

Som beskrevet tidligere vil ”Strategi i Praksis” kun blive analyseret delvist, nemlig ift. 

Organisation. ”Strategiske Valg” og "Strategi i Praksis” bliver derfor behandlet under ét i 

kapitel 4: ”Hvordan skal man Konkurrere? ” Sidst i projektet vil der dog blive anført en række 

overvejelser og spørgsmål, som bør afklares, før strategien kan implementeres. 

 

I ”Strategiske valg” er ”Opkøb og alliancer” og ”Koncernniveau” fremhævet. Ligesom 

”Innovation”, ”Internationalt” og ”Kultur” vil de ikke blive analyseret separat, men som del 

af den overordnede vækststrategi for revisionshuset vil de blive inddraget i analysen. 
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2. Hvad karakteriser det statslige marked for 

revisionsydelser? 

 

 

2.1. Indledning 

 

Den statslige revision står over for flere udfordringer ift. at tilpasse sig udviklingen i den 

statslige sektor, globaliseringen med ændrede forventninger hos opdragsgiver og ændrede 

krav fra brugere af revisionsresultaterne (Interview R1). 

 

Udfordringerne kommer bl.a. fra omverden, og kan både opfattes som trusler og muligheder 

for den statslige revision. I takt med at behovene ændres, og ny styring indføres, må den 

statslige revision tilpasse sig. Fra politisk side ændres der løbende på, hvordan der skal 

revideres samt på kravene til revisor selv, dvs. revisors uafhængighed og faglige 

kompetencer. 

 

2.2. Teoretisk tilgang – markedsanalyse på makroniveau 

Som anført i indledning vil markedsanalysen i dette projekt ikke alene fokusere på selve 

markedet for revisionsydelser, men også på de institutionelle kræfter, der påvirker dette 

marked. Til analyse på makroniveauet vil jeg anvende modellerne PESTEL, Key Drivers for 

Change og Scenarier, som er angivet nedenfor (Johnson mf. 2011 s 50) med uddybning af de 

enkelte PESTEL hovedtyper. 

 

Ved at kategorisere de institutionelle 

forhold i 6 hovedtyper kan PESTEL 

anskues som en omfattende check-liste 

over forhold på makroniveau, der er 

afgørende for en virksomheds 

muligheder for at drive forretning, og                                

som derfor er afgørende for, om 

strategien bliver en succes.  

 

Hovedintentionerne med en PESTEL-analyse er herefter at opstille en række Key Drivers for 

Change i omgivelserne, der har afgørende indflydelse på, om strategien bliver en succes. 

Endvidere opstilles alternative scenarier baseret på 2 eller flere Drivers, der giver en dybere 

indsigt i mulige, fremtidige udviklinger. 

 

Figur 2.1: PESTEL-modellen 
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De 6 hovedtyper vil blive analyseret i det omfang de er relevante for det statslige marked for 

revision. 

 

 

2.3. Politiske forhold  

 

Den statslige revision indgår som et element i et politisk system. Revisor er del af den 

forvaltningsmæssige kontrol, - ikke kun ift. om regnskabet er rigtigt, men også om man kan 

have tillid til det politisk-administrative system, om forvaltningen er legal, effektiv og i 

overensstemmelse med lovgivningen. Den kan skabe krav til det politisk-administrative 

system om foranstaltninger og ændringer, hvis systemet ikke virker (Interview R1).  

 

Heroverfor står den private revision, der i Danmark nyder professionel anerkendelse, og som 

har monopol på udførelsen af selskabsrevision. De private revisorers basis er finansiel 

revision, som den udføres i den private sektor, hvor de private revisorer kan levere de 

erklæringer og den rådgivning, som disse brugere efterspørger. 

 

Omkring årtusindeskiftet blev der imidlertid inden for den statslige sektor indført nye 

styringsformer og virksomhedstyper med inspiration fra den private sektor og New Public 

Management (NPM). Der er gennemført reformer og modernisering af den statslige sektor i 

form af privatisering og kontraktstyring. Formålet var en højere grad af markedsorientering 

og armslængde fra staten til virksomhedernes beslutninger. Mange institutioner blev 

reorganiseret med beslutningsafstand til den statslige styring. I den forbindelse er der 

etableret såkaldte professionelle bestyrelser, hvor eksterne erhvervsledere også deltager. 

 

En lang række traditionelle driftsområder er således gået fra rene statsinstitutioner til at 

være organiseret som 

1. Helt eller delvist statsejede aktieselskaber - som f.eks. DONG og TV2, hvor staten ejer 

hovedparten af aktierne og hvor der ikke modtages offentlige bevillinger,  

2. Selvstændig offentlig virksomhed (forkortet SOV) - en offentlig enhed med en lang 

række selskabslignende træk som f.eks. DSB og DR, der er fuldt ud ejet af staten, men 

fungerer uden offentlige bevillinger, og  

3. Selvejende institutioner. Eksempler på det sidste er gymnasier og universiteter. 
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For alle organisationstyper gælder, at der skal revideres iht. God offentlig revisionsskik 

(GOR), som blev defineret i dette projekts indledning. Måden revisionen organiseres på er 

dog meget forskellig for de forskellige organisationstyper.  

 

Revisionen af traditionelle statsinstitutioner med direkte bevillinger på finansloven (f.eks. 

Ministerier, Det kongelige Teater, Nationalmuseet o.lign.) falder fortsat ind under 

Rigsrevisionens kompetence og revideres alene af Rigsrevisionen, evt. i samarbejde med 

ministeriers koncernrevisorer, en enhed i institutionerne, der i samarbejde med 

rigsrevisionen reviderer hele ministerområdet på departementets vegne. 

 

For de delvist statsejede aktieselskabet (punkt 1 ovenfor) gælder, at ejerne på 

generalforsamlingen vælger en revisor i overensstemmelse med aktieselskabslovens 

bestemmelser, men dog sådan at Rigsrevisionen har adgang til at gennemgå regnskaberne. 

 

På samme måde har Rigsrevisionen adgang til at gennemgå allerede reviderede regnskaber i 

SOV’erne (punkt 2). 

 

For de selvejende institutioner (punkt 3) skelner rigsrevisorloven mellem revision efter §2 og 

regnskabsgennemgang efter §4. Hovedkriteriet for sondringen er graden af statsfinansiering 

(RR 2012 s. 7-9), hvilket uddybes i det følgende: 

 

Revision af selvejende institutioner - fuld statslig finansiering 

Rigsrevisionen reviderer regnskaber for institutioner mv, når deres udgifter eller 

regnskabsmæssige underskud finansieres af staten, med mindre andet fremgår af anden 

lovgivning jf. rigsrevisorlovens §2, stk 1 nr 2. Det samme gælder for statslige selvejende 

institutioner jf. rigsrevisorlovens §2, stk 1, nr 3. 

 

Universiteterne, de maritime uddannelsesinstitutioner og samtlige de ”regulerede” 

uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet, dvs. offentlige gymnasier, 

erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner, professionshøjskoler samt 

voksenuddannelsescentre, er omfattet af rigsrevisorlovens §2. 

 

Rigsrevisorloven §9, stk 1 og 2 giver mulighed for, at rigsrevisor og den relevante 

minister/ledelse kan aftale, at revisionen udføres i et samarbejde mellem Rigsrevisionen og 

en intern revisor, som kan være en registreret eller statsautoriseret revisor. Dette 

samarbejde implicerer sædvanligvis, at den anden revisor/den interne revisor udfører 
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størstedelen af revisionen, mens Rigsrevisionen har ansvaret og skal koordinere den samlede 

revision samt samarbejdet med den interne revisor og udføre supplerende revision. For 

universiteterne, de maritime uddannelsesinstitutioner og samtlige de ”regulerede” 

uddannelsesinstitutioner er der i overensstemmelse med rigsrevisorlovens §9 indgået aftale 

mellem rigsrevisor og ministeriet om, at revisionen udføres i samarbejde mellem 

Rigsrevisionen og intern revision. De interne revisioners rolle udfordres således af, at de på 

samme tid forventes at være loyale over for deres arbejdsgivere og loyale over for den 

samlede statslige revisionsopgave, der indgår i den politiske kontrol. På den måde kan den 

interne revision komme til at virke suboptimal.  

 

Revision af selvejende institutioner - delvis statsfinansiering 

Tilskudsmodtagende institutioner mv., der ikke finansieres fuldt ud af statslige tilskud, men 

derimod eksempelvis skal fremskaffe en vis egenfinansiering, er som udgangspunkt omfattet 

af rigsrevisorlovens §4, stk 1 nr 2. I disse tilfælde er Rigsrevisionen ikke revisor, men kan 

alene kræve regnskaberne forelagt til gennemgang. 

 

De ”frie” skoler under undervisningsministeriet, dvs. frie grundskoler, produktionsskoler, 

private gymnasier og frie kostskoler, samt de kulturelle institutioner under kulturministeriet i 

form af teatre, museer og kulturelle uddannelsesinstitutioner mv. er omfattet af lovens §4. 

Nogle sociale institutioner og erhvervsfremmeinstitutioner revideres i henhold til 

rigsrevisorlovens §2, mens andre falder ind under rigsrevisorlovens §4. 

 

Rigsrevisionen reviderer som sagt ikke regnskaberne for disse institutioner. Institutionerne 

vælger selv en revisor. Rigsrevisionens opgave ved regnskabsgennemgangen er at påse, at 

regnskabet er blevet revideret, og at tilskudsmidlerne er anvendt i overensstemmelse med 

relevante bestemmelser, jf. rigsrevisorlovens §6, stk 1. 

 

Nytten af statslig revision 

Indførelsen af NPM paradigmet havde et utilitaristisk udgangspunkt (Interview R1). Det har 

udfordret den statslige revision på den måde, at der er kommet større fokus på, hvordan 

den skaber værdi og nytte.  

 

Den statslige revisions værdi har traditionelt ligget flere steder (Interview med R1). For det 

første i kontrolfunktionen, der er et centralt element i den statslige revision. Her har den 

statslige revisions opdragsgiver en forventning om, at revisionen kontrollerer, at den 

reviderede følger de instrukser, som er givet om den økonomiske forvaltning af de offentlige 
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midler. En anden type er den legitimerende. Revisor skal skabe troværdighed til det aflagte 

regnskab gennem en erklæringsafgivelse. Revisor giver gennem sin erklæring en legitimitet 

til den revideredes regnskabsaflæggelse. Det er normalt tilfældet, når den reviderede selv 

antager revisor.  En tredje type er den, der matcher NPM paradigmets tilgang til revisionen. 

Her drejer sig om at skabe nytte og værdi for den reviderede ved bl.a. at involvere sig i den 

revideredes problemløsning. Her kommer vægten over på noget helt andet – dvs. på 

rådgivning om f.eks., hvordan den reviderede bliver mere effektiv.  

 

Der er i dag en bevægelse mod, at den statslige revision skal gå fra at have en overvejende 

kritisk, kontrollerende funktion, til at yde konstruktiv rådgivning og konsulentvirksomhed. 

Flere professionelle bestyrelser ser således nu og oplever revision som et instrument til at 

skabe værdi for dem selv (Interview R1). 

 

 

2.4. Sociale/kulturelle forhold  

 

I sin årstale 2012 sagde Morten S. Renge, daværende formand for FSR – danske revisorer 

bl.a.: ”Mangel på arbejdskraft bliver en af det vestlige samfunds største udfordringer 

fremover. Revisorbranchen er som videnserhverv særlig udfordret. Forudsætningen for at 

branchen fortsat kan skabe værdi og leve op til rollen som offentlighedens 

tillidsrepræsentant er, at vi kan tiltrække ”the best and brightest”. Her er vi udfordret på 

flere fronter. Dels i forhold til branchens image som grå og støvet; dels i forhold til den unge 

”generation yz”, hvor værdier som autonomi, selvrealisering og hurtige karriereveje 

kolliderer med branchens kardinaldyder og standarder og et uddannelsesforløb, der ofte er 

på 8 til 10 år eller længere” (www.fsr.dk). 

 

Der er således jf. revisorernes formand 2 trends i samfundet, som udfordrer 

revisionsbranchen: For det første er der fokus på værdiskabelse i revisorens arbejde, og for 

det andet kæmper branchen med et gråt og støvet image, der ikke virker synderligt 

tillokkende på den næste generation på arbejdsmarkedet, med rekrutteringsproblemer til 

følge. 

 

Som nævnt i det tidligere afsnit, er den offentlige revision presset for at levere en anden 

form for værdiskabelse end tidligere. Kampen om definitionen af værdiskabelse kommer dog 

også fra en anden kant. Der tilstræbes en større åbenhed og gennemskuelighed i borgernes 

og virksomhedernes møde med den offentlige sektor og det politiske system. Det skaber en 
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offentlig debat, hvor et stigende antal medier til stadighed drøfter den offentlige sektors 

styrker og svagheder. 

 

Medierne fylder meget i det politiske system og derfor også i den statslige revision. 

Medierne formidler aktuelle politiske emner, sætter selv politiske sager på dagsorden og 

overvåger, at politikerne holder det, som de har lovet. Revisionen bruges således også til at 

demonstrere politisk ansvarlighed ift. medierne og offentligheden (Interview R1). 

 

Der er således ingen revisionsopgaver, som man kan tage lettere på end andre. Opgaver der 

samfundsmæssigt måske ikke har den store betydning, kan stadig i mediernes øjne være så 

interessant, at den granskes i dybden. Dette betyder dog også samtidig, at der bliver en langt 

større efterspørgsel efter den legitimitet, som en revision kaster af sig.  

 

Rådgivningsopgaver og revision af enkeltsager florerer, da ingen ansvarlig politiker ønsker at 

fremstå som den, der ikke på tilfredsstillende måde tog vare om kontrollen af brugen af 

offentlige midler. Dette sætter alt sammen større krav ikke mindst til revisors 

forvaltningsrevision. Det er således heller ikke tilfældigt, at tænketanken CEPOS har haft 

fokus på rigsrevisionens forvaltningsrevision og revisionens, ifølge CEPOS, manglende 

konkrete effektiviseringsforslag for de statslige institutioner. Men også ansvarlighed i ledelse 

og forbrug af offentlige midler er i spil. Således kunne Politiken den 17. feb. 2016 berette 

om, at rigsrevisionen havde fundet, at seks af landets største kulturinstitutioner i forbindelse 

med indkøb, der er omfattet af EU-udbudsreglerne, i mere end hvert fjerde tilfælde ikke 

havde overholdt loven, hvilket af revisionen var blevet betegnet som ”meget 

utilfredsstillende” (Politiken 2016). 

 

Samlet står revisionsbranchen således tilbage med noget af et dilemma. På den ene side 

rummer branchens image meget lidt tiltrækningskraft ift. den kommende generation af ”the 

best and the brightest”, hvilket på sigt kan skade fagligheden i branchen, der må se de 

bedste hoveder forsvinde til konsulent- og rådgivningsbranchen med mere attraktive 

karriereveje. På den anden side er det netop dette image, der skaber legitimitet og 

pålidelighed omkring revisors arbejde i offentligheden, og som derved sikrer et kontinuerligt 

flow af nye opdrag. 
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2.5. Økonomiske forhold  

 

I den førnævnte årstale 2012 af Morten S. Renge, blev det ligeledes anført: 

 

”Vi står foran et årti, hvor der vil ske dramatiske ændringer i de grundlæggende 

samfundsmæssige drivkræfter og dermed i branchens rammebetingelser. Massiv mangel på 

kvalificeret arbejdskraft, digitalisering og automatisering af regnskabs- og revisionsydelser, 

stigende globalisering og øget kompleksitet, lav økonomisk vækst samt stigende krav til 

standarder og transparens er nogle af de væsentlige drivkræfter frem mod 2020. Det stiller 

selvsagt revisorbranchen over for nogle udfordringer, men åbner også nogle nye døre og 

dermed nye forretningsmuligheder.” 

 

Morten S. Renge fandt ikke lejlighed til yderligere at uddybe, hvorfor den lave økonomiske 

vækst er en udfordring i en branche, der eksklusivt tilbyder en service, som institutioner og 

virksomheder er lovforpligtede til at erhverve.   

 

Erik Holst, bestyrelsesformand for Deloitte, ser derimod et muligt lyspunkt i forhold til den 

fremtidige prisudvikling. Nye EU-regler vil stille endnu større krav til revisionen af de 

allerstørste virksomheder, og det kan påvirke prisen i opadgående retning. Han siger således 

til Berlingske Business i februar 2015: ” »Holland har allerede implementeret en række af de 

her bestemmelser fra EU og i de udbud, der har kørt i Holland, er priserne steget med 30-70 

pct.,« siger Erik Holst, der dog advarer mod, at det bliver en sovepude, da der til stadighed 

vil være et underliggende prispres drevet af virksomhedernes konstante fokus på 

omkostninger (BB 2015-1). 

 

»Men prisen er ikke det eneste konkurrenceparameter. De vælger de virksomheder og 

partnere, hvor de oplever den største værdi. Samtidig er flere direktioner og bestyrelser 

opmærksomme på, at der er en grænse for, hvor meget prisen kan presses, uden at det går 

ud over kvaliteten. Priserne har nået et niveau, hvor den overvejelse er meget relevant,« 

siger Mogens Nørgaard Mogensen, topchef i PwC (BB 2015-2).” 

 

Hvis man spørger branchen selv, har den lave økonomiske vækst igennem de senere år 

således bevirket et omkostningsfokus fra kundernes side. Dette har betydet, at stadig flere 

ikke bare statslige, men også private kunder sender deres revisionsopgaver i udbud for at 

teste markedsprisen. Der skulle dog herske en forståelse blandt kunder om, at priserne ikke 

kan presses yderligere, med mindre det skal gå ud over kvaliteten i revisionsopgaven. 
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At det ikke bare er et forsøg på at italesætte høje priser fra branchens side viser tal fra 

Danmarks Statistik (www.dst.dk): 

Branchen har siden 2012 mistet knap en 

mia. kr. i omsætning på dens kerneydelse, 

revisionsvirksomhed, og kun formået at 

fastholde en samlet omsætning på godt 15 

mia. kr. grundet vækst i andre ydelser. 

Men skal dog være opmærksom på 

fodnoten vedr. ændret opregningsmetode 

fra 2012 og frem.  

Tabel 2.1: Bogføring og revisionsvirksomhed 

 

Det er således en tendens, der synes at have været i gang i flere år, og som fortsætter som 

en af de tendenser, der driver udviklingen, nemlig øget priskonkurrence på kerneydelsen 

revision. 

 

 

2.6. Teknologiske forhold  

 

I Jyllandsposten 12. februar 2015 står der bl.a. at læse: ”Mange nye krav og byrder og færre 

opgaver gør det dyrt at være en mellemstor spiller i revisionsbranchen. ..  De mindre 

revisionsselskaber bliver i øjeblikket mødt af en byge af nye krav og udfordringer, og for 

mange af dem vil det være oplagt at gå sammen i større enheder. … De nye krav gælder 

f.eks. hele digitaliseringen af revisionen, og det gælder en række kvalitetskontrolsystemer, 

som bliver krævet” (JP 2015).  

 

Inden da blev Revisortopmøde 2014 afholdt under Revisordøgnet den 9. september 2014, 

hvor seks af Dannmarks største revisionsfirmaer kom med et samlet bud på nogle af de ting, 

som bliver centrale for revisorbranchen de næste år (www.fsr.dk): 

 Vær på forkant med den teknologiske udvikling 

 Tiltræk de rigtige folk. 

 Vær lige så global som dine kunder.  

Bl.a. den ny teknologi synes således at være i fokus. Der er krav om teknologisk indberetning 

af regnskaber til myndighederne (også for statslige virksomheder og institutioner), ligesom 

de omfattende kvalitets- og dokumentationskrav kun kan løses digitalt. Det betyder ikke 

bare effektivisering og dermed stærkere konkurrencekraft for branchen. Det kan også være 
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med til at øge kvaliteten og mindske risikoen i branchens ydelser. Datamængderne bliver 

større. Reglerne bliver mere omfattende og detaljerede. Og processer og forretningsgange 

bliver mere uoverskuelige. Her kan teknologiske løsninger hjælpe med at håndtere 

komplekse sammenhænge og dermed øge sikkerheden i revisions- og rådgivningsydelserne.  

 

Men den nye teknologi skal samtidig benyttes offensivt af branchen for at skabe nye 

muligheder for kunderne, vurderede Stig Holst Hartwig, BDO: ”Teknologien/digitaliseringen 

vil muliggøre helt nye online løsninger, som vil skabe betydelig værdi for kunderne i form af 

24/7 tilgængelighed, øget indsigt i virksomhedens økonomi via bedre rapportering med 

mere. Samtidig giver teknologi muligheden for at automatisere manuelle 

standardoperationer og reducere fejlmulighederne og dermed øge kvaliteten.” 

 

Specielt i forhold til de statslige virksomheder, hvor de største revisionsopgaver udbydes i 

offentlige udbud, indeholder den netop ikrafttrådte udbudslov krav om, at udbuddet skal 

ske elektronisk (KoF 2016). Formålet er, at udbuddet bliver gjort mere og nemmere 

tilgængeligt for små og mellemstore virksomheder. Elektronisk håndtering af udbuddet 

indebærer, at ansøgning om prækvalifikation og tilbudsafgivelse, således skal ske 

elektronisk. 

 

Der er dog ingen tvivl om, at branchen også ser andre muligheder i den omfattende 

digitalisering af deres forretningsgange. Således er der i kampen om kunderne i allerhøjeste 

grad brug for at kende ikke bare kundernes nøgletal, men også kundernes 

motivationsgrunde for at vælge revisor, hvilke kompetencer de værdsætter hos revisor, og 

ikke mindst hvad deres bevæggrunde måtte være for at skifte revisor. Med andre ord er et 

CRM system, hvor der er styr på, hvilke kunder man har (branche), hvad deres 

kriterier/behov er, hvorfor de har valgt/fravalgt revisor, et ”must” i kampen om kunderne. 

 

 

2.7. Lovgivning 

 

Som tidligere nævnt gør mange nye krav og byrder og færre opgaver det dyrt at være en 

mellemstor spiller i revisionsbranchen. De mindre revisionshuse bliver i øjeblikket mødt af 

en række nye krav og udfordringer, og samtidig forsvinder en stor del af det marked, som 

både de små og de mellemstore revisionshuse fisker i, fordi de mindste virksomheder ikke 

længere er tvunget til at få deres regnskab revideret af en revisor.  
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Revisorbranchen er et lovreguleret erhverv, og et udbredt ønske om at styrke revisors 

uafhængighed og at øge kvaliteten af revisorydelser, har givet sig udtryk i et forslag til en 

reform af revisorsektoren på EU-niveau. Til dette formål har EU Kommissionen udarbejdet 

udkast til en ændring af det gældende revisordirektiv samt til en ny forordning om øgede 

krav til den lovpligtige revision af ”Public Interest Entities” (PIE virksomheder). PIE 

virksomheder omfatter børsnoterede virksomheder, statslige aktieselskaber, kommuner og 

kommunale fællesskaber, visse virksomheder underlagt tilsyn af Finanstilsynet og 

virksomheder, der overskrider visse tærskler for så vidt angår medarbejdere, balance eller 

omsætning. Ifølge EU Kommissionens forslag indføres der for PIE virksomheder blandt andet 

 en sortliste over ydelser, som det fremover vil være forbudt for revisionshuset at 

udføre sideløbende med varetagelse af revision og  

 et krav om tvunget skifte af revisionshus efter er periode på 10 år.  

 

De nye EU regler forventes at påvirke konkurrencen på markedet for revisions- og 

regnskabsydelser til de største virksomheder i Danmark samt markedet for rådgivning til de 

største virksomheder i Danmark. 

 

I forhold til det dette projekt er det relevant at undersøge, om statslige institutioner falder 

ind under loven. Fra 2012 har dette omfattet statslige aktieselskaber. Den relevante 

praktiske betydning af at være omfattet af revisorlovens regler om offentligt 

betydningsfulde virksomheder er således, at selskabets revisor er afskåret fra at udføre en 

række ikke-revisionsopgaver. 

 

Det er i den sammenhæng interessant at bemærke, at private børsnoterede selskaber, 

statslige aktieselskaber og andre offentlige betydningsfulde virksomheder behandles under 

ét. Der er da også et naturligt sammenfald mellem de store virksomheder, hvad enten de er 

private eller statslige. Ud over at være underlagt den samme revisionslovgivning, har de alle 

repræsentation i udlandet samt udgør en størrelse, der sætter store krav til revisors 

kapacitet. Virksomhederne er også kendetegnet ved at rumme en intern 

koncernrevision/auditafdeling, ligesom de alle er ledet af en bestyrelse og en daglig ledelse. 

Man kan således argumentere for, at også SOV’erne og top-segmentet af de selvejende 

institutioner, universiteterne, hører med i dette segment, da de har fælles træk hvad angår 

krav og købsadfærd ifm. revisionsydelser. 

  

EU-reglerne forventes at træde i kraft i juni 2016, men allerede inden da har både 

revisionshuse og de store virksomhedskunder ifølge EY’s topchef, Jesper Koefoed, indrettet 
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sig på de nye regler. »Markedet forbliver størrelsesmæssigt det samme, men det bliver 

fordelt helt anderledes end i dag. Og det er allerede nu, at de store virksomheder beslutter, 

hvor de store opgaver skal lægges. Det er en stor del af vores forretning, der skal lægges om 

fra det ene til det andet, og vi skal også tage stilling til, hvor vi helst vil byde ind på revisions- 

eller rådgivningsopgaver,« siger Jesper Koefoed (BB 2015-2). 

 

Der synes således at være en forretningsmulighed for de mellemstore revisionshuse, da de 

børsnoterede og statsejede virksomheder ikke må købe andre ydelser af deres faste revisor 

end revision, og dermed vil der være en masse virksomheder, der er i markedet for at købe 

rådgivning af forskellig slags. Det kan de helt store revisionshuse som Deloitte, PwC, og EY 

sagtens levere. Men fordi der kun er tre af de allerstørste, kan de mellemstore revisionshuse 

håbe på at lande nogle af opgaverne.  

 

Indkøb gennem offentlige udbud 

Alle indkøb af statslige virksomheder og institutioner med en samlet værdi over 500.000 kr.  

skal sendes i offentligt udbud. Er kontraktværdien for en serviceydelse over 1.006.628 kr. 

skal kontrakten endvidere i EU-udbud. En stor del af de statslige indkøb af revision og 

rådgivning foregår derfor via udbud, hvilket historisk ofte har været et domæne for de store 

huse. Hvert år indkøber det offentlige i Danmark for cirka 300 milliarder kroner. De små og 

mellemstore virksomheder har imidlertid ofte været afskåret fra at deltage, som følge af 

udbuddenes størrelse samt krav til økonomiske nøgletal. 

 

Der er imidlertid en god grund til, at små og mellemstore virksomheder holder et vågent øje 

med de fordele, som blev indført med den nye udbudslov den 1. januar 2016 (KoF 2016). 

Den nye udbudslov har blandt andet til formål at sikre en mere effektiv konkurrence og lette 

adgangen til det offentlige marked for små og mellemstore virksomheder. En af de største 

barrierer for små og mellemstore virksomheder er størrelsen på kontrakterne og de 

vanskeligheder, som er forbundet med at håndtere risikoen ved store offentlige opgaver. 

Den nye udbudslov åbner op for, at ordregiver kan opdele en kontrakt i delkontrakter. 

Udgangspunktet er herefter, at ordregiver vil være forpligtet til at fremkomme med en 

redegørelse, hvis ordregiver vælger ikke at opdele kontrakten. Ordregiver er således tvunget 

til at vurdere mulighederne for at opdele kontrakten, inden kontrakten udbydes. 

 

Hvis ordregiver opdeler kontrakten, skal det angives i udbudsmaterialet, om tilbudsgiver kan 

deltage i flere af delkontrakterne. Der er imidlertid også mulighed for, at ordregiver kan 

foretage en begrænsning i antallet af de kontrakter, der tildeles en tilbudsgiver, hvorefter 
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interessen for de enkelte delkontrakter derved øges. De nye muligheder for ordregiver 

forventes, at give små og mellemstore virksomheder en lettere adgang til deltagelse i det 

offentlige udbud og en langt mere effektiv konkurrence. 

 

Endvidere indføres begrænsning for størstedelen af deltagernes omsætningsmæssige 

minimumskrav. Det vil fortsat være tilladt at medtage et udvælgelseskriterie. De nye 

udbudsdirektiver fastsætter imidlertid regler for, at ordregiver eksempelvis ikke må kræve 

en højere omsætning end det dobbelte af kontraktens værdi, medmindre det kan 

retfærdiggøres som følge af særlige risici.  

 

Udbudsloven præciserer endeligt, hvordan direkte tildeling og tildeling på baggrund af 

genåbning af konkurrencen (miniudbud) på samme rammeaftale skal foregå. 

Det betyder: 

 Man kan tildele direkte på en rammeaftale. 

 Man kan afholde miniudbud på en rammeaftale. 

 Man kan kombinere direkte tildeling og miniudbud. 

En direkte tildeling skal ske efter en forudgående rangordning af leverandørerne, eller ved at 

ordregivers objektive behov er klart beskrevet i udbudsmaterialet, ligesom miniudbud skal 

ske på baggrund af oplyste kriterier for tildeling. Endvidere skal der ved kombination af 

direkte tildeling og miniudbud være fastsat objektive kriterier for valget mellem de to 

tildelingsformer. 

 

 

2.8. Identifikation af Key Drivers for Change og mulige fremtidsscenarier 
 

PESTEL-analysen påviste, at øgede forretningsmuligheder på markedet for statslig revision er 

til stede, drevet af det nye forvaltningsparadigme i de offentlige virksomheder og 

institutioner, nye lovkrav om sortliste og revisorskifte og mediernes og offentlighedens fokus 

på enkeltsager og forvaltning af offentlige midler. Resultatet af analysen og de identificerede 

Key Drivers er angivet i følgende tabel: 
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Driver Beskrivelse og overvejelser Muligt udfald 

1. Nyt forvaltnings-

paradigme (NPM) 

Faglige krav, GOR, internationale standarder for bl.a. forvaltningsrevision, 

kombineret med privatretslige krav fra bestyrelser i offentlige selskaber, 

herunder krav om rådgivning. 

Kan vi overkomme dem? 

Har vi kapaciteten og kompetencerne?  

Opgaven som intern revisor? 

Har vi størrelsen til at investere i dette? 

Skønnes for givet – 

der stilles specielle 

faglige krav, men det 

giver også nye 

forretningsmuligheder 

2. Nye lovkrav 2.1 Sortliste af ydelser og revisorskrift åbner muligheder hos de største statslige 

virksomheder 

Kan vi løfte opgaven? 

 

2.2 Udbudsloven øger chancen for mellemstore revisionshuse for at vinde 

offentlige udbud.  

Har vi kapaciteten til løbende at svare på udbud? 

Skal vi investere i det? 

 

2.3 Skønt der stadig er lovpligtig revision i offentlig virksomheder, som udgør 

forretningsmuligheder for de mellemstore revisionshuse, er en andre vigtig 

kundegruppe for disse huse, de mindste virksomheder, ikke længere tvunget til 

at få deres regnskab revideret af en revisor. 

Har vi kompetencer og størrelse til at erstatte de mindre kunder med offentlige 

virksomheder og institutioner? 

2.1 Skønnes for givet 

– større mulighederne 

 

 

2.2 Udfald er usikkert 

– får det den effekt? 

 

 

 

2.3 Skønnes for givet 

3. Digitalisering Lovgivningskrav til indberetning, dokumentation, kvalitetssikring og validering. 

Nye online-løsninger, der skaber værdi for kunderne, og åbner op for flere 

(rådgivnings)ydelser. 

Vi skal under alle omstændigheder have størrelsen. 

Skønnes for givet 

4. Medierne 4.1 Det image der skabes af branchen i medierne. Tilgang af kvalificeret 

arbejdskraft. 

Er vi attraktive for nye medarbejdere – hvordan tiltrække?  

Personaleimage (bedst til medarbejder og kunder).  

Har vi størrelsen til at være attraktive? 

 

4.2 Medier og deres fokus på enkeltsager, men deraf følgende behov for 

revidering af selv små offentlige sager, herunder med store fokus på 

forvaltningsrevision.  

Har vi kompetencer til det? 

Udfald er usikkert 

 

 

 

 

 

4.2 . Skønnes givet – 

nye muligheder 

5. Omkostningsfokus Skaber priskonkurrence på kerneydelsen revision.  

Har vi størrelsen til at modstå dette prisfald? 

Kan vi tjene på andre ydelser? 

 

Udfald usikkert –  

er priserne stagneret 

eller er de på vej op 

igen? 

Tabel 2.2: Key Drivers på markedet for revision af statslige institutioner 

 

Det fremgår, at det er en nødvendighed at investere i at vokse for at kunne imødekomme de 

teknologiske krav, krav om indberetning, dokumentation, kvalitetssikring og validering, 

omstillingen af forretningen efter tabet af de virksomheder, som ikke længere er tvunget til 

at få deres regnskab revideret af en revisor samt for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 

 

Usikkerheden koncentrerer sig derfor om, hvorvidt priskonkurrencen på revision ophører, 

med højere priser til følge, samt om de mellemstore revisionshuse skal forsøge at erstatte 
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den tabte kundegruppe af mindre virksomheder med nye statslige kunder med dertil 

hørende krav om kompetencer og kapacitet. 

 

Usikkerheden omkring fortsat priskonkurrence koblet med kravet om vækst er illustreret i 

følgende model, der samtidig præsenterer de mulige fremtidsscenarier, strategien må tage 

højde for. 

 

 

Fortsat priskonkurrence på revision Stabile eller højere priser på revision 

Ikke-vokse Lukke firmaet eller blive opkøbt 

Indtjeningen under pres grundet voksende krav 

til kompetencer, kvalitetssikring, 

dokumentation og IT  

Vokse 
Prioritere at vokse inden for ikke-

revisionsydelser i udvalgte segmenter 

Vokse bredt inden for revision og andre ydelser 

i udvalgte segmenter. 

Tabel 2.3: Fremtidsscenarier for revision 

 

De 4 scenarier peger alle i retning af, at de mellemstore revisionshuse bør vokse uanset om 

priskonkurrencen på revision fortsætter eller ej. Hvordan denne vækst skal foregå afhænger 

dog ikke kun af priskonkurrencen på revision, men også af hvilke kundesegmenter og ydelser 

man ønsker at satse på. 

 

Er det statslige marked for revision således attraktivt nok til, at man tør investere i faglige 

kompetencer for statslig revision samt i kapacitet til at håndtere udbud? Eller skal der 

snarere investeres i at erobre markedsandele blandt de mellemstore revisionskunder, i 

andre ydelser end revision til udvalgte segmenter eller i opkøb af konkurrenter? 

 

Dette vil blive undersøgt nærmere i næste afsnits brancheanalyse. 

 

 

2.9. Teoretisk tilgang – markedsanalyse på brancheniveau  

 

Til analyse af markedsstrukturerne på                                                                                       

brancheniveau er som tidligere nævnt valgt 

modellen Porters 5 forces.  Modellen har til 

hensigt, at vurdere hovedkræfter og 

profitmuligheder i en branche ved at se på, 

hvorvidt branchen kan gøres attraktiv, og 

hvorvidt konkurrencevilkårene kan 

Figur 2.2: 
Porters 5 forces 
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rekonstrueres med henblik på at skabe overnormal profit (Johnson mf. 2011 s 54). 

Grundlæggende gælder, at såfremt de 5 hovedkræfter er stærke, er branchen ikke attraktiv 

at konkurrere i. 

 

Traditionel neo-klassisk teori, som modellen bygger på, har som sin opgave, at danne så 

efficiente markeder som muligt – så meget fuldkommen konkurrence som muligt. Porter ser 

det fra virksomhederne synsvinkel i stedet for – hvor han forsøger at skabe så 

monopollignende et marked som muligt for den enkelte virksomhed. Porters 5 forces går 

derfor ud på at skabe et så in-perfekt marked som muligt, - at skabe monopol ved at se på 

ikke mindre end 33 undervariable i modellen, om disse kan benyttes til at skabe en 

monopollignende tilstand og dermed gøre branchen attraktiv (Hartmann 2007/2008 s 246). 

 

Det følgende afsnit vil analysere hovedkræfterne og profitmulighederne i branchen for 

statslig revision og vil herefter opstille handlingsalternativer i forhold til de enkelte kræfter. 

Som for PESTEL-analysen gælder, at modellens enkeltdele vil blive behandlet i det omfang, 

de findes relevante for markedet. 

 

 

2.10. Konsulenter og advokater – analyse af potentielle indtrængere 

 

Ved revision af statslige aktieselskaber skal mindst én revisor være statsautoriseret revisor. 

For andre statslige selskaber og institutioner gælder, at der kan være tale om en 

statsautoriseret eller en registreret revisor.  

 

Titlen som ”statsautoriseret revisor” og ”registreret revisor”, henholdsvis ”statsautoriseret 

revisionsvirksomhed” og ”registreret revisionsvirksomhed” er beskyttet, dvs. at kun 

revisorer/revisionshuse, der opfylder betingelserne i revisorloven har ret til at benytte disse 

titler og dermed revidere de statslige virksomheder og institutioner. En godkendt revisor 

anses som ”offentlighedens tillidsrepræsentant”, hvilket betyder, at der er strenge krav til 

revisors uafhængighed og professionelle integritet samt til kvaliteten af det arbejde, der 

udføres. 

 

Ud over de adgangs- og adfærdsbegrænsninger, der allerede er for revisionsbranchen, og 

som fastsættes via lovgivningen, er revisionsbranchen kendetegnet ved udbredelse af lange 

opsigelsesvarsler samt kunde- og konkurrenceklausuler, som i indbyrdes kombination 
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betyder, at en medarbejder eller partner i forbindelse med jobskifte kan være afskåret fra at 

arbejde med konkrete kunder i en periode på over 2½ år.  

 

I en undersøgelse foretaget af konkurrencestyrelsen (KoF 2014 s. 26-59) angav 75 pct. af 

respondenterne blandt top-100 virksomhederne, at de ikke kunne/ville skifte til en revisor 

uden for de største revisorer på markedet i en situation, hvor revisionshusene hævede deres 

priser på revisions- og regnskabsydelser med 5-10 pct. Top-100 virksomhedernes større 

orientering imod de store revisionshuse afspejles også i, hvilke leverandører der inviteres til 

at deltage, når virksomhederne udbyder revisions- og regnskabsopgaver. 

 

Knap halvdelen af respondenterne blandt top-100 virksomhederne i kundeundersøgelsen 

har udvalgt deres nuværende revisionsvirksomhed efter en udbudsproces. I disse udbud 

deltog de 4 største huse i 83 pct. (Deloitte), 47 pct. (EY), 93 pct. (KPMG) og 80 pct. (PwC) af 

udbuddene, mens tre mellemstore revisionshuse deltog i tre pct. (BDO), syv pct. (Grant 

Thornton) og syv pct. (Partner Revision) af udbuddene. 98% efterspørger ydelser fra 

revisionsvirksomheder med repræsentation i Danmark, med relevant statsautorisation og 

med et omfattende kendskab til danske regler og love. 5 ud af 7 adspurgte konkurrerende 

revisions- og rådgivningshuse vurderer, at det ikke er muligt for udenlandske aktører, der 

ikke er aktive på det danske marked for revisionsydelser, at etablere sig inden for 1-2 år. 

 

En indtrænger på revisionsmarkedet står således overfor flere udfordringer.  

1) Hvis indtrængeren skulle forsøge at gå ind med lave priser, er der for det første 

allerede en priskonkurrence (som beskrevet under PESTEL-analysen), der betyder, at 

konkurrenternes modtræk sandsynligvis vil være at matche disse priser. 

2) Repræsentation i Danmark med en stab af kvalificerede medarbejdere. 

3) Barrierer for en betydelig kapacitetsudvidelse, blandt andet på grund af begrænset 

medarbejdermobilitet, hvilket kan gøre det vanskeligt at udvide staben af 

kvalificerede medarbejdere væsentligt, da en lang række af de bedste revisorer og 

partnere er bundet af konkurrence- og kundeklausuler. 

4) Stærke kundepræferencer for de store revisionshuse og deres internationale netværk 

blandt de større virksomheder og institutioner. 

5) Betydelige etableringsomkostninger for at blive godkendt registreret eller 

statsautoriseret revisor 

6) Vanskeligheder forbundet med at opbygge tilstrækkelig tillid og omdømme 

 

Disse adgangsbarriere omfatter dog alene de traditionelle revisionsydelser. 
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I takt med den før nævnte priskonkurrence på revisionsydelser ønsker revisionshusene dog 

ikke alene at udfylde sin særlige rolle som samfundets økonomiske vagthund. De ønsker 

ligeledes at udnytte det faktum, at de er tæt på deres kunder og deres forretning og har 

mulighed for at gøre en forskel for kunderne inden for andre områder end klassisk revision, - 

områder hvor der ikke hersker de samme lovkrav til autorisation som inden for revisionen. 

Revisionshusene har således i en årerække budt på opgaver inden for Udvidet IT 

sikkerhedsrevision, Generel økonomisk rådgivning, Skat, Moms og afgifter og Administrative 

serviceydelser. Endelig har revisionshusene også bevæget sig ind på andre områder for 

rådgivning, som management konsulentbistand, strategi- og forretningsudvikling, 

forretningsprocesser og effektivisering, organisationsudvikling, management-

konsulentydelser og strategi- og organisationsudvikling (jf. udbyderlisten på www.ski.dk). 

 

Inden for disse områder er den lovpligtige autorisation ikke til stede, adgangsbarriererne har 

mere haft form af udbudskrav i form af referencer og byderens egen økonomiske stabilitet, - 

krav som mange advokatkontorer, konsulent- og systemhuse også kan honorere, og som må 

formodes at kæmpe hårdt for at bevare dette marked på egne hænder. Markedet for 

rådgivning er ikke umiddelbart præget af langvarige kontrakter eller opsigelsesperioder, der 

kan forhindre kunderne i at skifte leverandør. Markedet er også i mindre grad præget af 

udbud end markedet for levering af revisions- og regnskabsydelser.  

 

Ifølge konkurrencestyrelsens kundeundersøgelsen vurderer størstedelen af kunderne da 

også, at det ikke er forbundet med væsentlige omkostninger at skifte hovedleverandør inden 

for rådgivning. De væsentligste skifteomkostninger består ifølge kunderne i: 

1. Tidsforbrug ved at oplære nye skatterådgivere 

2. Oplæringsomkostninger 

3. Omkostninger i form af tabt historik i forhold til virksomheden 

Dertil kommer andre forhold, der kan afholde kunderne fra at skifte leverandør, fx tillid og 

særlige præferencer for kontinuitet i skatterådgivningen. 

 

Selvom skifteomkostningerne generelt vurderes at være beskedne, så viser kundernes 

faktiske adfærd, at kunderne har en præference for at benytte den samme leverandør af 

skatterådgivning i en længere årrække. Ifølge kundeundersøgelsen anfører 75 pct. af 

kunderne således, at de har benyttet samme hovedleverandør i mere end fem år. 
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Revisionshusene står således med en klar differentieringsmulighed qua det allerede 

indgående kendskab til kundernes økonomi, forretningsgange samt ikke mindst den 

etablerede tillid mellem kunde og revisor. 

  

Når man ser på disse ydelser tegner der sig således et noget ambivalent billede, hvor et 

revisionshus, der bl.a. ønsker at satse på ikke-revisionsydelser pludselig selv står som 

indtrænger på markedet, hvilket vil kræve ekstra kapacitet samt vilje og evne til at håndtere 

de modtræk, der uvilkårligt må komme fra de etablerede leverandører på markedet. Dette 

kan de store revisionshuse uden tvivl klare, hvorimod de mellemstore revisionshuse vil have 

det sværere på netop disse parametre. Dermed også sagt at for et mellemstort revisionshus 

vil muligheden inden for disse ydelser primært ligge inden for ad-on salg til eksisterende 

revisionskunder, hvor indtrængerrollen er knap så markant. 

 

 

2.11. Forventning om en konsolideringsbølge i branchen generelt – analyse 

af den interne rivalisering blandt branchens konkurrenter 

 

Revisorbranchen i Danmark er som nævnt en branche præget af tre meget store, 

internationalt baserede revisionsfirmaer – Big Three. Herefter komme en række 

mellemstore huse med et internationalt netværk. 

 

Efter starten af den store ”revisorkrig”, som blev beskrevet i opgavens indledning, er der i 

den grad møbleret om i branchens top. EY er nu rykket frem som nr. tre med en omsætning 

på over 1,85 mia. kroner, mens det nye KPMG har kæmpet sig frem på en 11. plads 

(Berlingske Business Magasins revisorguide gengivet i BB 2015-2) med en omsætning på godt 

100 mio. kroner for 2014. Mandskabsmæssigt er KPMG dog dimensioneret til en noget 

større omsætning, hvilket også er ambitionen. 

 

EY er efter fusionen som nævnt det tredjestørste revisionshus, men reelt i tæt kapløb med 

PwC om andenpladsen. Omsætningstallene fra 2014 viser, at PwC med en omsætning på 

1,886 mia. kr. omsatte for blot 36 mio. kr. mere end det nye EY. 

 

Uantastet på førstepladsen ligger Deloitte som Danmarks absolut største revisionshus med 

en omsætning på 2,3 mia. kr., betydeligt mere end de to øvrige i top 3.  

 

Hvor det nye KPMG således er på vej til at blive et mellemstort revisionshus på det danske 

marked, med håb om mere, håber de allerede etablerede mellemstore revisionshuse også at 
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vokse. Blandt disse er BDO stadig det største med en omsætning i 2014 på 896 mio kr., 

Beierholm med 517 mio. kr. og RSM plus med 162 mio. kr. Ud over de ovennævnte 

revisionshuse findes der en underskov af små og mellemstore virksomheder på 1.716 

revisionshuse.  

 

Som nævnt i PESTEL-analysen havde den samlede revisorbranche i Danmark en omsætning 

på ca. 15 mia. kr. i 2014, og det er således værd at notere sig, at de største og mellemstore 

revisionshuse tegnede sig for ca. 50% af markedet med en samlet omsætning på 7,5 mia. kr. 

Analysen viste også, at branchens omsætning i en årrække stort set ikke har rokket sig ud af 

flækken. Markedet er således konkurrencepræget, og prisen spiller som før nævnt en central 

rolle ved valget af revisionshus, så de statslige institutioner og virksomheder får løst 

revisionsopgaven prisefficient. 

 

Nogle revisionshuse kan eventuelt have spekuleret i at opnå adgang til revisionsopgaven for 

derved at få mulighed og adgang til de mere lukrative rådgivningsopgaver. Det har ikke 

været muligt at få tal for markedet for statslig revision, men tal fra DTU viser i 2002, at det 

samlede honorar til revisor sammensatte sig af ca. 700 t.kr. vedrørende revision og 1.6 mio. 

kr. vedr. andre ydelser. Københavns Kommunes regnskab for 2014 viste, at de samlede 

udgifter til revision udgjorde 13,6 mio. kr., heraf 7,5 mio. kr. til intern revision, 4,8 mio. kr. til 

ekstern revision og 1,3 mio. kr. til såkaldt udvidet revision. Professionshøjskolen Metropols 

årsregnskab for 2014 udviser en udgift på ca. 1 mio. kr til revision og godt 600.000 kr. til 

andre ydelser fra revisor. For University College Sjælland, en anden professionshøjskole, var 

de tilsvarende tal henholdsvis 500.000 og 600.000 kr. Det skal i den forbindelse bemærkes, 

at flere statslige institutioner, herunder ministerier og større institutioner som DSB, CBS og 

Købehavns Universitet, har hyret private revisionshuse til at forestå den interne revision, 

hvor det blandt kommunerne kun gælder for Københavns Kommune. Tallene viser dog 

generelt, at opgaven som intern institutionsrevisor er lukrativ grundet tillægsydelserne. 

 

For at komme prispresset til livs kan der imidlertid også være grund til at kigge indad, lyder 

det fra branchen selv; »Vi har en udfordring med at få vist vores kunder, hvad det er for 

kvalitet, der ligger i vores hovedprodukt, nemlig revisionspåtegningen. Derfor oplever vi 

desværre i en række situationer, at kunderne spørger primært til pris og mindre til de andre 

parametre i pakken,« siger Thomas Hofman-Bang, BDO (BB 2015-1). Han peger også på, at 

større differentiering kan være en af løsningerne: »I kundernes øjne opleves de fire store 

revisionsfirmaers brands som værende nogenlunde ens. Derfor er der fokus på pris frem for 

på de øvrige parametre. Der er store muligheder for dem, der knækker den her nød,« siger 

Thomas Hofman-Bang. 
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Det er dog ikke nødvendigvis en mulighed for de mellemstore revisionshuse at differentiere 

sig på markedet for de største virksomheder.  I den føromtalte markedsanalysen fra 

konkurrencestyrelse viste de største 300 danske virksomheder loyalitet over for deres 

nuværende Big 4 revisor, hvilket jf. PESTEL-analysen også kan antages at gælde parallelt for 

de største offentlige virksomheder. Flertallet af de adspurgte revisionshuse vurderede det 

heller ikke for sandsynligt, at revisionshuse, der i dag fokuserer på mindre og mellemstore 

virksomheder, kan/vil omstille sig til at blive konkurrenter i forhold til de største 

virksomheder og statslige institutioner i Danmark, selv hvis prisen på revisionsydelser til 

dette segment steg med 5-10 pct. En stikprøvevis gennemgang af årsrapporterne for flere 

store statslige institutioner viser da også, at de alle har en revisor fra Big 4-gruppen. 

 

Det betyder dog ikke, at de mellemstore (og mindre) revisionshuse har markedet for mindre 

og mellemstore virksomheder for sig selv. De større huse er fremdeles aktive aktører i 

topsegmentet i dette marked, både når det gælder private og offentlige virksomheder. Det 

gælder herudover, at kunderne i dette segment ikke er omfattet af den kommende EU-

regulering. Markedet er frit for alle, hvilket presser prisen på revision i bund, og de 

mellemstore huses mulighed for at differentiere sig på ydelsen er også her at udnytte deres 

indsigt i og samarbejde med de eksisterende kunder og i form af ad-on salg af ikke-

revisionsydelser. 

 

Tabellen nedenfor angiver enkelte nøgletal for de 10 største revisionshuse for 2014 

(udarbejdet pba. tal fra BB 2015-2 og revisionshusenes hjemmesider): 

 
Revisionshus Omsætning 

Mio. kr. 

Brutto 

resultat 

mio. kr. 

Antal 

medarbejdere 

Omsætning 

pr. medarbejder 

Bruttoresultat/ 

omsætning 

Bruttoresultat   

pr. medarbejder 

Antal 

kontorer 

i DK 

Deloitte 2.300 1.700 2.259 1,02 mio. kr. 74 % 0,75 mio. kr. 17 

PwC 1.800 1.400 1.785 1,01 mio. kr. 78 % 0,78 mio. kr. 15 

EY 1.800  1.625 1,11 mio. kr.   17 

BDO 800 700 986 0,8 mio. Kr. 88 % 0,71 mio. kr. 31 

Beierholm 517 440 621 0,83 85 % 0,71 mio. kr. 19 

RSM Plus 162  207 0,78   8 

Redmark 140  186 0,75   3 

Brandt 120  169 0,71   11 

Martinsen 120  150 0,8   5 

AP 118  123 0,96   2 

KPMG 101  335 0,3   3 

Tabel 2.4: Nøgletal for de 10 største revisionshuse 2014 

Bruttoresultat: Omsætning fratrukket driftsomkostninger på nær personaleomkostninger. 
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De større huse er ikke blot bedst til at skabe omsætning samlet set, målt i omsætning pr. 

medarbejder klarer de sig også bedst (over 1 mio. kr. pr medarbejder) til trods for, at 

bruttoresultatet (omsætning fratrukket driftsomkostninger på nær personaleomkostninger) i 

procent af omsætningen er mindre end for de mellemstore huse, hvilket kunne tyde på en 

tung omkostningsstruktur med høje faste omkostninger, også før indregning af 

personaleomkostninger. KPMG skiller sig ud som den mindste blandt de mellemstore og 

med en meget lav omsætning pr. medarbejder, hvilket kan forklares med, at KPMG med en 

stor økonomisk håndsrækning fra sine internationale ejere er disponeret for at vokse hurtigt 

for inden for ganske få år igen at kunne indgå i Big 4. 

 

Der er dog også andre større forskelle på de større og de mellemstore revisionshuse. Hvor 

de større huse har deres internationale netværk, som jf. nævnte undersøgelse tiltaler de 

større virksomheder, har de mellemstore en større repræsentation i Danmark. De 

mellemstore huse er også del af et internationalt netværk, men er ikke på samme måde som 

de større i stand til at opsætte tværgående kundeteams på tværs af grænser.  

 

Revisionshusene synes at danne følgende Strategic Groups (Johnson mf. 2011 s 69) omkring 

deres primære kundegrupper iht. følgende karakteristika (udarbejdet pba. KoF 2014): 

 
Aktivitetsomfang Større revisionshuse Mellemstore revisionshuse 

Målsætning  Markedsledende global spiller Markedsledende national spiller 

Kunder Store, internationale (top 300) Mindre og mellemstore kunder 

Netværk Stort globalt, mindre lokalt Stort lokalt, mindre globalt 

Kundekontakt Internationale kundeteams. 

Begrænset nærhed til kunderne uden for de store byer. 

Lokal partner. 

Lokal kontakt gennem mange lokale kontorer. 

Ydelser Har kompetente løsninger på revision, rådgivning og 

virksomhedsudvikling. 

Har mange specialister 

Mangler løsninger og specialister inden for 

virksomhedsudvikling 

Prisniveau Tilbyder typisk lave priser på ”basis ydelser” – men høje 

priser på tillægsydelser 

Henter størstedelen af indtjeningen på basis ydelser 

Bundne ressourcer Større revisionshuse Mellemstore revisionshuse: 

Arbejdsgange/IT Veludviklede rutiner og processer Veldefinerede rutiner og processer 

Økonomisk stabilitet Stærkt økonomisk fundament Mindre økonomisk fundament 

Kapacitetsudnyttelse Har oftest ledig kapacitet på den korte bane Køre oftest med næsten fuld kapacitetsudnyttelse 

Markedskendskab Bred og dyb viden om markedet Specialviden om enkelte brancher 

Kvalitet Høj kvalitet i ydelser Høj kvalitet i ydelser 

Organisationer Store organisationer Mindre organisationer 

Image Stærkt image i offentligheden og investerer kraftigt i det Er oftest kun kendt af en snæver kundekreds 

Fleksibilitet Tung omkostningsstruktur og høj grad af kompleksitet. 

Bruger energi på ”ombytning af kunder” p.g.a. ny lovgivning 

Stor fleksibilitet 

Tabel 2.5: Strategic Groups for revisionshuse i Danmark 

 

Som tidligere angivet kan de større huse fremvise en højere omsætning pr. medarbejder end 

de mellemstore. Ønsker de mellemstore at opnå et tilsvarende omsætningsmål, over 1 mio. 
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kr. pr. medarbejder, gør man derfor klogt i at sammenlige de 2 strategiske grupper mhp. at 

fastslå, hvilke karakteristika der gælder for de større frem for de mellemstore huse. 

 

Ud over den oplagte og allerede nævnte paramter, nemlig størrelse, der selv med den 

største investering ikke kan matches inden for en overskuelig årrække, synes det på 

aktivitetssiden primært at dreje sig om en mere komplet ydelsesportefølje, der også 

inkluderer rådgivning inden for virksomhedsudvikling. En bredere portefølje vil også åbne op 

for at tilbyde lave priser på ”basisydelser”, og højere priser på tillægsydelser. 

 

Disse karakteristika er tæt forbundet med de tilsvarende på ressourcesiden, hvor en bred og 

dyb viden om markedet synes at være differentiateren sammen med en bevidst investering i 

opbygning af et brand. 

 

Analysen af den interne rivalisering viser således et marked med ubalance mellem 2 

strategiske grupper af konkurrenter, hvor et mellemstort revionshus for det første bør 

udvikle sine tillægsydelser, koblet med en dybere og bredere forståelse af markedet samt en 

brandingkampagne på samme marked. Dette også for at imødegå den manglende 

differentiering af produkt/ydelse, der hersker specielt på de mellemstore huses marked. 

 

Revisionsmarkedet generelt er endvidere præget af lave vækstrater, høje faste 

omkostninger (specielt i de større huse) og dermed høje udgangsbarrierer, som medfører 

ikke blot en intens rivalisering inden for de enkelte strategiske grupper, men også på tværs, 

hvor de større huse går på strandhugst i de mellemstores normale kundedomæne. De 

mellemstore er således tvunget til modtræk, - ikke bare gennem vækst ved opkøb, men også 

ved organisk vækst ved erobring af nye markedsandele. 

 

 

2.12. Kundernes krav til rådgivning forudsætter øget forretningsforståelse 
og brancheindsigt – analyse af kundernes forhandlingsstyrke 

 

PESTEL-analysen viste, at det statslige marked omfatter en lang række institutionstyper med 

forskellige karakteristika: 

1. Statsinstitutioner (Ministerier og andre institutioner med bevilliger direkte på 

finansloven) 

2. Delvist statsejede aktieselskaber (f.eks. DONG og TV2) 

3. Selvstændig offentlig virksomheder, SOV (f.eks. DSB og DR) 

4. Selvejende institutioner (f.eks. gymnasier og universiteter) 
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Revisionen af statsinstitutioner falder som tidligere nævnt ind under Rigsrevisionens 

kompetence, mens aktieselskaber, selvejende institutioner og øvrige hybrider typisk har to 

revisorer – en privat revisor og rigsrevisionen, hvilket giver de sidstnævnte institutioner et 

naturligt fokus i denne opgave. I PESTEL-analysen og i konkurrentanalyse blev der samtidig 

argumenteret for at betragte de børsnoterede private virksomheder, de statslige 

aktieselskaber, SOV’erne og top-segmentet af de selvejende institutioner (universiteterne) 

under et, da de revisionsmæssigt har mange fællestræk. 

 

Til analyse af disse virksomheder vil derfor parallelt blive anvendt den tidligere omtalte 

markedsundersøgelse fra Konkurrencestyrelsen (KoF 2014 s. 26-59), der som udgangspunkt 

omhandler top-100 (i nogle tilfælde top-300) segmentet af de private danske virksomheder. 

 

Analysen viser en forskel på efterspørgselsmønstret hos de største organisationer i Danmark 

sammenlignet med øvrige organisationer. Som nævnt under afsnittet om potentielle 

indtrængere er ikke bare de top-100 private virksomheder, men også de statslige 

aktieselskaber, SOV’erne og universiteterne orienteret mod de større revisionshuse, hvilket 

understøtter brugen af markedsundersøgelsen for disse virksomheder.  

 

Oversigten nedenfor (KoF 2014 s. 46) viser hvilke forhold undersøgelsens respondenter 

blandt top-100 virksomhederne tillagde betydning, ved deres valg af revisionsvirksomhed. 

 

En stor del af 

respondenterne tillægger 

parametrene kvalitet, 

internationalt netværk og 

internationalt omdømme 

stor betydning. Derimod er 

der færre virksomheder som 

tillægger pris stor 

betydning. 75 pct. af 

respondenterne blandt top- 

100 virksomhederne angav 

som tidligere nævnt, at de ikke kunne/ville skifte til en revisor uden for de større huse i en 

situation, hvor disse hævede deres priser på revisions- og regnskabsydelser med 5-10 pct. 

For stort set alle virksomhederne i undersøgelsen har det nogen eller stor betydning, at 

deres revisionshus har repræsentation i Danmark, ligesom det – stort set – for alle 

Tabel 2.6: Forhold af betydning for top-100 virksomhederne  
                   ved valg af revisionshus 
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virksomhederne tillægges nogen eller stor betydning, at revisionshuset kan udføre 

statsautoriseret arbejde, og at revisionsvirksomhedens medarbejdere har et grundigt 

kendskab til danske regler og love. 

 

75 pct. af alle virksomhederne anførte, at det er hensigtsmæssigt at benytte samme 

revisionshus i mere end fem år. Flest virksomheder vurderer, at husets omdømme og 

kapacitet tæller mest som de væsentligste årsager til skift af hovedleverandør.  

Som beskrevet i afsnittet vedr. potentielle indtrængere på markedet, svarede 43 pct. af 

virksomhederne, at der er væsentlige skifteomkostninger ved skift af revisor. 

 

Der er således en vis grad af differentiering blandt top-100 virksomhederne i forhold til de 

ydelser, de efterspørger. Kunderne er som nævnt generelt meget ensartede i forhold til, at 

de har klare præferencer for at benytte de større huse.  

 

Som det blev beskrevet tidligere i opgaven vurderes skifteomkostningerne ifm. 

rådgivningsydelser at være beskedne, men kundernes faktiske adfærd viser ikke des do 

mindre, at de har en præference for at benytte den samme leverandør af skatterådgivning, 

blandt de større huse, i en længere årrække. 

 

Det må således samlet vurderes, at der er tale om markeder med differentiering, hvad angår 

de større virksomheder i Danmark, herunder også de statslige aktieselskaber, SOV’erne og 

universiteterne. Endelig er der er stærk orientering mod de større revisionshuse inden for 

såvel revision som rådgivning, hvilket gør dette marked mindre attraktivt for et mellemstort 

revisionshus.  

 

Lige under de større statslige institutioner, ligger dog en række andre institutioner. De har 

ikke universiteternes størrelse og samme orientering mod de større revisionshuse, men også 

her ses det, at bestyrelserne ofte efterspørger en revision, som i den private sektor, der kan 

orientere bestyrelsen i en protokol om, at hvis den godkender det foreliggende regnskab, så 

vil virksomheden modtage en revisorerklæring uden forbehold.  

 

Hovedparten af disse, de statslige selvejende institutioner, fordeler sig på 6 forskellige 

ministerområder og omfatter såvel store ungdomsuddannelsesinstitutioner med mange 

ansatte som små kulturelle institutioner med få ansatte (RR 2012 s. 4). Tabellen nedenfor  

viser antal og typer af selvejende institutioner fordelt på ministerområder i 2006. Skønt 

universiteterne allerede er behandlet, er disse for fuldkommenhedens skyld medtaget i 

tabellen, da de som nævnt også er selvejende institutioner. Vedr. de anførte tal er der sket 
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ændringer siden 2006, men markedet er blot vokset siden da. Staten tildelte således knap 

2.000 selvejende institutioner mv. i alt ca. 47 mia. kr. i tilskud i 2007. Skønt nogle 

institutioner sidenhen er fusioneret, er antallet af selvejende institutioner mv. steget til godt 

2.100, og det samlede tilskud er steget til ca. 57 mia. kr. i 2012 (RR 2012 s. 25). 
 

Institutionstype Rigsrevisionen (§2) Anden revisor (§ 4) Antal 

Kulturministeriet    

Kulturelle institutioner/foreninger, herunder teatre, museer og kulturelle 

uddannelser mv. 

 X 665 

Velfærdsministeriet    

Sociale institutioner X X 10 

Undervisningsministeriet    

Almene gymnasier og hf X  124 

Erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner X  95 

Frie grundskoler  X 501 

Frie kostskoler  X 345 

Mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner X  52 

Produktionsskoler  X 100 

Social- og sundhedsskoler   19 

Voksenuddannelsescentre X  30 

Videnskabsministeriet    

Universiteter X  8 

Økonomi- og Erhvervsministeriet    

Maritime uddannelsesinstitutioner X  10 

Erhvervsfremmeinstitutioner X  12 

I alt    1.951 

    

Kirkeministeriet    

Sogne og provstier  X 2.227 

Tabel 2.7: Typer af selvejende institutioner i 2006 

Egen sammenstilling af tabeller i FM 2009 s. 62 og 156 

 

Som det fremgår, er tabellen nederst udvidet med folkekirkens sogne og provstier. Dette 

skyldes at disse ganske vist ikke betegnes som statsligt selveje i gængs forstand, men de 

betragtes forvaltningsmæssigt som en del af staten, er som det statslige selveje iht. 

rigsrevisorlovens § 4 delvist finansieret af staten og revideres af en privat revisor iht. GOR. 

Tabellen inkluderer endvidere ikke statsinstitutionerne, da de alene revideres af 

rigsrevisionen og interne koncernrevisorer. 

 

Institutioner der er reguleret efter rigsrevisorlovens § 2 revideres som tidligere nævnt i 

samarbejde mellem Rigsrevisionen og et »organ for intern revision« i form af enten 

statsautoriserede eller registrerede revisorer. Inden for disse institutioner er der således et 

marked som intern revisor. For institutioner der er reguleret efter rigsrevisorlovens § 4 ligger 

markedet i funktionen som ekstern revisor, hvor der revideres iht. GOR, men også iht. 

revisionsbekendtgørelse/-instruks, som ressortministeriet udsteder. Netop det faktum, at 

revisionen sker efter en revisionsbekendtgørelse/-instruks, som ressortministeriet udsteder 

gør, at kravene til revisionen kan variere meget fra den ene type institution til den anden. 
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Der er således i en række tilfælde i ministeriernes ressortlovgivning – navnlig i specifikke 

bekendtgørelser – fastsat supplerende bestemmelser ift. rigsrevisorlovens grundlæggende 

krav til god offentlig revisionsskik. Disse bestemmelser vedrører revisionens gennemførelse 

og rapportering på selvejende institutioner. Særlig på Undervisningsministeriets og i mindre 

grad på Kulturministeriets område regulerer en række specifikke bekendtgørelser, hvilke 

opgaver institutionernes revisor skal varetage.  

 

En kvantitativ opgørelse af, hvor mange 

revisionsbestemmelser, der er fastsat for hver 

institutionstype i ministeriernes love og 

bekendtgørelser, viser, at de erhvervsrettede 

uddannelsesinstitutioner med 26 

bestemmelser er underlagt flest 

bestemmelser. De kulturelle 

uddannelsesinstitutioner og de maritime 

uddannelsesinstitutioner er med henholdsvis 

én og to underlagt færrest bestemmelser. I 

forhold til hver af de øvrige institutionstyper 

er der fastsat mellem 18-24 bestemmelser, 

som udgør grundlaget for revisionens 

udførelse. Jf. tabellen til venstre. 
 

 

 

 

 

På baggrund af de samlede revisionskrav, der stilles til forskellige typer af selvejende 

institutioner, kan der sondres mellem fem kategorier, der angiver, hvor tæt institutionerne 

relativt set reguleres i forhold til denne parameter, jf. følgende tabel: 

 

Regulerings-

tæthed 

Indhold og omfang Institutionstyper 

Meget lille 1. Rigsrevisorlovens grundlæggende krav til finansiel revision, juridisk-kritisk revision 

og forvaltningsrevision (god offentlig revisionsskik). 

Sociale institutioner 

Erhvervsfremmeinstitutioner 

Lille  1. Rigsrevisorlovens grundlæggende krav til finansiel revision, juridisk-kritisk revision 

og forvaltningsrevision (god offentlig revisionsskik). 

2. Få yderligere krav vedrørende blandt andet revision af målopfyldelse og 

tilskudskontrol. 

Kulturinstitutioner 

Sogne / provstier 

Mellem 1. Rigsrevisorlovens grundlæggende krav til finansiel revision, juridisk-kritisk revision 

og forvaltningsrevision (god offentlig revisionsskik). 

Universiteter 

Institutionstype Antal revisionsbestemmelser 

Kulturministeriet  

Kulturelle uddannelsesinstitutioner 1 

Musikalske institutioner 18 

Radio og tv-stationer 23 

Teatre 18 

Undervisningsministeriet  

Almene gymnasier 39 

Efterskoler 35 

Enkeltstående CVU’er 7 

Erhvervsakademier 24 

Erhvervsrettede 

uddannelsesinstitutioner 

41 

Folkehøjskoler 35 

Frie grundskoler 35 

Husholdnings- og håndarbejdsskoler 35 

Private gymnasier 34 

Produktionsskoler 35 

Professionshøjskoler 22 

Voksenuddannelsescentre 39 

Videnskabsministeriet  

Universiteter 8 

Økonomi- og Erhvervsministeriet  

Maritime uddannelsesinstitutioner 2 

Kirkeministeriet  

Sogne og provstier 16 

Tabel 2.8: Revisionsbestemmelser fordelt på 

                   institutionstyper, 2007 (FM 2009 s. 15) 
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2. Få yderligere krav, men § 9-aftalen om intern revision indebærer et samarbejde 

mellem Rigsrevisionen og institutionsrevisoren, der blandt andet medfører, at 

planlægningen og arbejdsfordelingen drøftes mellem Rigsrevisionen og 

institutionsrevisor. Rigsrevisionen gennemgår desuden institutionsrevisorens 

arbejdspapirer og resultatet af dennes revision. 

Stor  1. Rigsrevisorlovens grundlæggende krav til finansiel revision, juridisk-kritisk revision 

og forvaltningsrevision (god offentlig revisionsskik). 

2. En del yderligere krav til revisor om fx rapportering, målopfyldelse, tilskudskontrol, 

mv., samt krav om at oplysninger om blandt andet aktivitet, vikarer og lærere er 

korrekte. Rigsrevisionen kan foretage regnskabsgennemgang. 

Almene og privat gymnasier 

Frie grundskoler 

Frie kostskoler 

Produktskoler 

Professions-højskoler 

Meget stor  1. Rigsrevisorlovens grundlæggende krav til finansiel revision, juridisk-kritisk revision 

og forvaltningsrevision (god offentlig revisionsskik). 

2. Mange yderligere krav til revisor om fx rapportering, målopfyldelse, 

tilskudskontrol, forretningsgange samt krav om revisorerklæring på, at blandt 

andet oplysninger om aktivitet, vikarer og lærere er korrekte. 

Maritime udd. inst. 

Erhvervsrettede udd. inst 

 

Tabel 2.9: Reguleringstæthed for statslige institutioner (FM 2009 s. 160) 

 

Som det fremgår af tabellen eksisterer der en variation på tværs af minister- og 

institutionsområder i forhold til de krav, der stilles til revisionen af forskellige typer af 

selvejende institutioner. De revisionskrav, der stilles til institutionerne inden for de enkelte 

kategorier i tabellen, er dog forholdsvis ensartede og i visse tilfælde identiske. 

 

Markedsundersøgelse af de mindre og mellemstore selvejende institutioner 

En del af revisionsydelserne udbydes i offentlige udbud. Tærskelværdien for at sende indkøb 

i udbud er som nævnt 500.000 kr. Gennemgange viser, at størstedelen af udbuddene sker 

inden for SKI-rammeaftalen som miniudbud, hvilket ellers er frivilligt for institutionerne. 

 

En gennemgang af det seneste SKI udbud af revisionsydelser (www.ski.dk) viser, at der alene 

er fokus på laveste pris som tildelingskriterie for opgaverne, defineret som en vægtet 

timepris for hhv. miniudbud og direkte tildeling (jf. beskrivelse af offentlige udbud under 

PESTEL-analysen). Tilbudsgiver er således forpligtet på at tilbyde denne timepris (eller 

lavere) ved deltagelse i efterfølgende miniudbud og direkte tildeling under SKI-aftalen. Før 

man som tilbudsgiver får lov til at byde, skal man dog først leve op til en række 

egnethedskriterier, som tilbudsgiver skal opfylde for overhovedet at kunne komme i 

betragtning. Disse er (SKI 2014) 

 

- Økonomisk og finansiel formåen (bl.a. min 20 mio. DKK i omsætning, hvor der er 

revideret iht. GOR) 

- Teknisk og faglig formåen (erfaring/referencer på det enkelte ydelsesområde hos 

revisor) 

Tilgangen må bero på en overbevisning om, at med flest timer for pengene følger mest 

kontrol og kvalitet, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet. Man skulle således forvente, at 
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udbuddene under aftalen ville vægte, at tilbudsgiver angav det forventede timeforbrug på 

opgaven. Dette er dog langtfra altid tilfældet. Nedenstående tabel viser revionsudbud for 

statslige institutioner fra de seneste 3 år, primært under SKI, opdelt iht. institutionstype. 

 

Tabel 2.10: Revisionsudbud de seneste 3 år – statslige institutioner (Egen tilvirkning pba. www.udbud.dk) 

  

* Defineret som rådgivning vedr. økonomistyring, planlægning, tilrettelæggelse af interne forretningsgange, procedurer, interne kontroller, 

optimering af processer samt rådgivning vedrørende organisatorisk implementering af processerne, udarbejdelse eller justering af 

forretningsgange og arbejdsbeskrivelse, brugeruddannelse med mere.  

** Defineret som redegørelse for hovedtrækkene i den påtænkte udførelse af den finansielle revision.  Revisor skal ligeledes i hovedtræk 

beskrive, hvorledes den påtænkte forvaltningsrevision vil finde sted. Revisor skal i sit tilbud endvidere tilkendegive, hvorledes revisionen af 

IT-anvendelse forventes at finde sted og hvornår og hvorledes revisionen af de generelle kontroller i IT-Supportcentret forventes at finde 

sted. Det forudsættes, at revisor deltager i det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten behandles, samt i det omfang, at bestyrelsen måtte 

finde det nødvendigt.  

IT-sikkerhedsrevision på det økonomisk/administrative område, og fastlæggelse af omfanget af revision af såvel generelle kontroller som 

applikationskontroller. Årlig revision af de generelle IT-kontroller i de platforme, der drives af det administrative IT-servicefællesskab, ITS, 

efter aftale med tilsluttede skoler og institutioner. Der afgives en særskilt beretning herom til brug for aftalepartnerne og disses revisorer. 

*** Pris årlig revision + pris for regnskabssyn af 25% af sognene. 

Institution Udbud Pris Kvalitet Ydelsessortiment Andet Frist 

Mdr  

Supplerende 

ydelser 

Professionshøjskoler 

 

Årlig kontraktværdi 

tkr 500 -1.000 

 

Antal udbud: 3 

(VIA, UCSJ og 

Metropol) 

SKI mini 

udbud  

 

Revision og 

rådgivning 

40% 35% 

- forslag til løsning** 

- kvalifikationer på 

uddannelsesområdet 

- 2 referencer fra 

uddannelsesområdet af 

samme størrelse 

- værdiskabende 

forvaltningsrevision (egen 

definition) 

25% 

- Lovpligtig revision 

- Projektrevision 

- Erklæringspligtige ydelser 

- Kapacitet og fleksibilitet (egen definition) 

- Navngivet revisionsteam (navn, uddannelse, 

anciennitet og erfaring fra sammenlignelige 

opgaver samt hvilken ressourcekategori 

medarbejderne tilhører) 

- Samarbejde og service (inspiration, rådgiver, 

sparingspartner – aktiv, dynamisk og 

fremadrettet revision mhp. effektivisering) 

2 Udvidet 

forvaltnings-

revision 

Speciel, 

rekvireret 

rådgivning* 

 

Timepris 

eksemplificeret 

ved 2 eksempler 

på hver med 

angivelse af 

timepris. 

Erhvervsskoler 

 

Årlig kontraktværdi  

tkr 250-1.500 

 

 Antal udbud: 3 

(AMU Fyn, SOPU, Tech 

College Aalborg) 

SKI – mini 

udbud 

 

Revision 

30 -40%  

(Lov 

plig. 

Revi-

sion **) 

 

10 - 30% Værdiskabende 

forvaltningsrevision 

(heraf 40% beskrivelse af 

det værdiskabende 

element, 60% beskrivelse 

af sparring) 

15 -25% - revisionsteam med 

reference pr. medarbejde for 

tilsvarende opgave 

10 % - socialt 

ansvar. 

Plan for 

ansættelse af 

elever i årene 

2016, 2017 og 

2018 

1/2 15% 

Tilbudsgiver skal 

angive en 

bindende 

timepris på 

tillægsydelser 

5% / 5% 

Kapacitet / 

fleksibilitet 

 

10% Intern 

revision. 

10% Samarbejde 

og service 

Social institution 

Årlig kontraktværdi 

Kendes ikke. 

Antal udbud: 1 (SFI) 

Eget udbud  

Rådgivning 

om økonomi 

styring 

20% 80 % 

- referencer 

  2  

Stifter (Sogne og 

Provstier) 

 

Årlig kontraktværdi 

tkr 500 – 1.000 

 

Eget udbud 

 

Revision 

60 % 

***  

 

40% 

- Referencer for revision af tilsvarende institutioner eller offentlige institutioner 

-   Beskrivelse af revisionshandlinger, - indhold, metoder (med vægtning af bilag og 

fokus i forvaltningsrevision) – dog ikke IT-revision 

- Stedlig revision 

- Overskuelig tidsplan 

-   Effektivt revisionsteam (pba. erfaring med revision af statslige 

    organisationer og delmoms) 

1 Pris for 

regnskabssyn 
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Tabellen viser flere ting:  

1. For det første er referencer og et inden for området kvalificeret revionsteam ikke til 

at komme uden om – mest snævert ved erhvervsskolerne og professionshøjskolerne 

og mindst ved sociale institutioner og stifterne. Dette er i sig selv en adgangsbarriere 

for en tilbudsgiver, der er ny inden for den institutionstype. 

 

2. For det andet. Hvis man ikke er på udbyderlisten under SKI-aftalen, går man glip af de 

store opgaver. Langt de fleste institutioner udbyder deres revisionsydelser som et 

miniudbud under SKI-aftalen, hvor man oftest kun har 1-2 måneder til at svare. 

 

3. For det tredje fremstår tydeligt den føromtalte variation i de krav der stilles til 

revisionen, med erhvervsskolerne og professionshøjskolerne som de mest 

toneangivende. Begge vægter direkte i deres tildelingskriterier værdiskabende 

forvaltningsrevision, hvor det værdiskabende består i sparring og idéudvikling med 

institutionerne. Med PESTEL-analysen i mente kan dette ikke undre, da mediernes 

bevågenhed med forvaltningen af offentlige midler og rigsrevisionens revisionspligt 

for disse institutioner medfører et naturligt stort fokus på forvaltningsrevision og 

GOR. Ud over disse krav er der en lang række krav til basistilbuddet i form af IT-

revision, deltagelse i bestyrelsesmøder, projektrevision og erklæringspligtige ydelser. 

Begge institutionstyper lægger endvidere vægt på dokumentation af kapacitet og 

fleksibilitet, defineret som aktiv, dynamisk og fremadrettet revision mhp. 

effektivisering. Endelig understreger professionshøjskolerne evnen til samarbejde og 

service som en del af tildelingskriterierne. Basistilbuddet skal udbydes til fast pris pr. 

år, men med angivelse af det forventede anvendte timeantal fordelt på 

rådgiverkategorier. 

Der kunne endvidere ikke observeres nogen større forskel i kravene til revisionen ift. 

om der var tale om en § 2 eller 4 institution, og kun for en enkelt institution blev krav 

til intern revision vægtet i tildelingskriterierne, nemlig med 10 %. 

Timepriser for rådgivningsydelser er inkluderet i udbud af revisionen, hvilket kunne 

tyde på, at disse sjældent udbydes alene. Dette synes dog meget naturligt i og med, 

at den private revisor hos denne institutionstype agerer som intern revision.  

Rådgivningsopgaverne strækker sig i øvrigt bredt fra økonomistyring, planlægning, 

tilrettelæggelse af interne forretningsgange, procedurer, interne kontroller, 

optimering af processer til rådgivning vedrørende organisatorisk implementering af 

processerne, udarbejdelse eller justering af forretningsgange og arbejdsbeskrivelse, 

brugeruddannelse med mere. 
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De mindre institutioners krav til revisionen dækker knap så bredt – IT-revision og 

erklæringspligtige ydelser er således ikke inkluderet. Det skal dog nævnes, at de frie 

grundskoler, som sjældent sender deres ydelser i udbud, også har disse krav til 

revisionen. Der er heller ingen rådgivningsydelser inkluderet i disse udbud. De mindre 

institutioner udbyder i øvrigt mindst under SKI-rammeaftalen. 

 

4. For det fjerde: Vægtning af pris varierer, og der synes at være en sammenhæng 

mellem stor vægtning af pris og færre krav til revisionen. Således vægtes prisen med 

20% ifm. rådgivningsydelser, 30-40% ifm. erhvervsuddannelsernes og 

professionshøjskolernes revionsydelser og hele 60% ifm. revisionsydelser til sogne og 

provstier, hvor kravene også er færre. Dette kan også hænge sammen med brugen af 

SKI-aftalen, idet et miniudbud netop skal vægte prisen med 30-40%. 

  

Dette falder meget godt i tråd med de kriterier, der blev fremført i interviews med 

repræsentanter for henholdsvis en mellemstor institution og 2 mindre institutioner 

(Interviews M1, M2 og MS1). Alle 3 repræsentanter var enige om følgende generelle krav til 

revisionen: 

- Kommunikation/”God kemi” – personlighed 

- Faglig viden 

- Brancheviden 

- Prisen skal hænge sammen med kvaliteten 

- Nem at få fat på 

- Overholde deadline 

- Hurtig besvarelse af henvendelser 

 

Repræsentanten for den mellemstore institution (MS1) vægtende herudover revisors 

kapacitet og fleksibilitet ift. at tilbyde følgende: 

- Økonomistyring – etablering af forretningsgange og interne kontroller. 

- Revision ift. effektivisering af arbejdsgange og interne kontroller 

- Budgetter og prognoser 

- Moms og lønsumsafgift 

- Opfølgning på og dokumentation af opnåelse af mål i resultatkontrakter med 

tilsynsmyndighed 

- Tilskud, bevillinger, EU midler 

- Strategisk rådgivning 

- Finansiering og gældspleje 
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De mindre institutioner derimod havde ingen krav til yderligere ydelser fra revisor under 

henvisning til, at det ville gå ud over prisen. Dog var stedlig revision, og dermed revisors 

lokale repræsentation vigtig for de mindre institutioner. 

 

At prisen også i praksis synes at have tungest vægt indikerer Århus Stifts udbud af revisionen 

af sogne og provstier i stiftet i 2012. I skrivelse af 20. juni 2012 (PU 2012) til stiftet om 

revisionen af kirkekasserne i 2011 tilkendegav provstiudvalgene for Århus Domprovsti – 

Samsø Provsti, at man ønskede ” … at udtrykke en general kritik af den udførte 

forvaltningsrevision, .. Det er heller ikke provstiudvalgets indryk, at det er kontrolleret, om 

menighedsrådenes dispositioner er i overensstemmelse med bevillinger og gældende 

regler.” Samme revisor blev dette til trods antaget til at udføre revisionen af samtlige kirke- 

og provstiudvalgskasser i Århus Stift i årene 2013-2016. Det skal hertil nævnes, at i et Audit-

notat for alle landets provstirevisorer i 2014 konkluderes det, at ”alle revisionsfirmaer 

planlægger og gennemfører revisionen ud fra omfattende og omhyggelige revisionsplaner, 

og revisionen udføres løbende i overensstemmelse med de indgåede kontrakter” (Horten 

2015). 

 

I det seneste udbud afholdt i 2012 skete der i øvrigt en større udskiftning blandt 

provstirevisorerne, hvilket indikerer, at de mindre statslige institutioner ikke er bange for at 

skifte til en ny revisor, der ikke nødvendigvis kender dem på forhånd. Revisionen af 

folkekirkens sogne og provstier er således i dag delt mellem 4 revisorer: Beierholm, PwC, 

Brandt og Krøyer Pedersen. 

 

Dette er i antal en kraftig reduktion ift. før 2012. Fordelingen viser ikke kun, at alle størrelser 

af revisionshuse konkurrerer om disse kontrakter, men også at der i dette marked ikke synes 

at være nogen specifik præference for revisionshusets størrelse. Til trods for at revisionen af 

folkekirkens sogne og provstier på landsplan er delt op i 14 kontrakter, synes der at være en 

præference i de 10 stifter for kun at skulle forholde sig til et begrænset antal revisorer. Dette 

kunne endvidere indikere, at vigtigheden af den gode dialog med den ansvarlige revisor, 

dennes personlighed og evne til at finde nye løsninger også på dette marked er vigtig. Det er 

dog også udtryk for, at der har fundet en konsolidering sted på kundesiden, - både ved at 

stifterne er gået sammen om et fælles udbud, men også ved at antallet af kontrakter er 

blevet mindre. Dette styrker kundernes forhandlingsstyrke, og gør branchen mindre 

attraktiv. 
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Segmentering på baggrund af markedsanalysen 

På baggrund af kundeanalysen kan vi nu gruppere de statslige kunder iht. segmenter, dvs. 

kundegrupper med samme behov, der er forskellige fra andre kundegruppers behov på 

markedet (Johnson mf. 2011 s. 71). Segmentering for revisionsydelser på det statslige 

marked er angivet i figuren nedenfor. 

 

Figuren placerer de forskellige institutioner ift. ”præference for større revisionshus” på x-

aksen og ift. ”reguleringstæthed” på y-aksen (iht. FM 2009 s. 160, gennemgået tidligere) 

Placeringen af institutionerne på x-aksen er efterprøvet gennem stikprøvevis 

gennemlæsning af årsrapporter for institutioner inden for de forskellige institutionstyper. 

 

Figur 2.3: Segmentering af statslige institutioner 

 

Segmenteringen tegner 3 grupper, hvor den øvre, venstre del rummer § 2 institutionerne.  

Gruppen dækker fra de største statslige institutioner med præference for de større 

revisionshuse, dvs. statslige aktieselskaber, SOV’er og universiteter, over de mellemstore 

institutioner som professionshøjskolerne til erhvervsrettede og almene gymnasier. Disse er 

alle reguleret under § 2, hvilket vil sige, at markedsmuligheden her er intern revision. De 

største institutioner har så store præferencer for de større huse, også på rådgivning, at dette 

ikke synes at være et marked for de mellemstore revisionshuse. Kun ganske få 
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professionshøjskoler anvender mellemstore revisionshuse, hvorimod det er mere udbredt 

blandt de erhvervsrettede institutioner og almene gymnasier. Analysen identificerede 

følgende KSF’ere (Critical Succes Factors) for dette segment: 

 

- Revisionshuset skal være blandt udbyderne under SKI-rammeaftale 

- Referencer og et højt kvalificeret revisionsteam inden for samme institutionstype 

- Pris (i forhold til kvalitet) 

- Stort fokus på værdiskabende forvaltningsrevision (sparring og idéudvikling med 

institutionerne) og GOR, samt dokumenteret erfaring hermed 

- Dokumenteret erfaring med IT-revision, projektrevision og erklæringspligtige ydelser. 

- Kapacitet og fleksibilitet (aktiv, dynamisk og fremadrettet revision mhp. 

effektivisering) samt evnen til samarbejde og service. 

- Kapacitet til at tilbyde et bredt udvalg af tillægsydelser til en fast timepris (fordelt på 

rådgiverkategori). Disse udbydes oftest sammen med selve den lovpligtige revision, 

hvilket synes meget naturligt i og med, at den private revisor hos denne 

institutionstype agerer som intern revision. 

- Kommunikation/”God kemi” – personlighed hos den ansvarlige revisor, der kan 

overholde deadlines og hurtigt besvare henvendelser 

 

Den øvre, højre del af segmenteringen repræsenterer primært de mellemstore § 4 

institutioner, hvor den private revisor går fra rollen som intern til ekstern revisor. Gruppen 

dækker fra de større frie skoler til de frie (og mindre) grundskoler. Dette må siges at være 

det meste oplagte marked for de mellemstore revisionshuse, idet præferencen for de større 

huse her er mindre, samtidig med at institutionerne er forholdsvis store. Dette ses bl.a. ved, 

at der er forholdsvis flere frie gymnasier, der anvender et mellemstort hus som revisor. Det 

må antages at produktionsskolerne samt de frie gymnasier og kostskoler har stort set 

samme KSF’ere som de almene gymnasier, erhvervsskolerne og professionshøjskolerne, da 

de har samme reguleringstæthed, med den store og vigtige undtagelse, at man ikke er pligtig 

at sende sine ydelser i udbud ud over, hvad man rent forvaltningsmæssigt føler sig forpligtet 

på. Dette faktum sætter ekstra stor fokus på Kommunikation/”God kemi” – personlighed hos 

den ansvarlige revisor og dennes evne til at skabe relationer. 

 

Den 3. og sidste gruppe, den nedre, højre del af segmenteringen, repræsenterer de mindre § 

4 institutioner. Disse er ligeledes et oplagt marked, da præferencen for de større huse også 

her er lille. KSF’erne for de mindre institutioner er jf. analysen: 
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- Referencer og et kvalificeret revisionsteam med erfaring inden for samme 

institutionstype eller anden offentlig revision (GOR) 

- Pris 

- Stedlig revision og dermed lokal tilstedeværelse 

- Kommunikation/”God kemi” – personlighed hos den ansvarlige revisor, der kan 

overholde deadlines og hurtigt besvare henvendelser 

 

Kundernes forhandlingsstyrke - muligheder for at skifte revisionshus 

Markedet for levering af revisions- og regnskabsydelser og rådgivningsydelser til de største 

statslige institutioner er orienteret mod de større revisionshuse. Kunderne har derudover 

præference for at benytte det samme revisionshus i en længere årrække, jf. 

kundeundersøgelsen. Det må således samlet vurderes, at der er tale om markeder med 

differentiering, hvad angår de større virksomheder i Danmark, herunder også de statslige 

aktieselskaber, SOV’erne og universiteterne. De mellemstore revisionshuse vurderes ikke at 

kunne komme i betragtning til hverken revisions- eller rådgivningsopgaver på dette marked 

– heller ikke af kunderne selv. 

 

Skønt dette segment rent ordremæssigt fremstår som attraktivt, gør det ikke den store 

forskel, hvis man som leverandør ikke har den rigtige størrelse, hvilket de mellemstore 

revisionshuse ikke har. Man må derfor vende sig mod de andre selvejende institutioner, hvor 

præferencen for de større huse er mindre. De mellemstore kunder i segmentet, 

professionshøjskoler, erhvervsskoler og gymnasier, indkøber revisionsydelser under SKIs 

rammeaftale, hvilket i sig selv indsnævrer antallet af mulige tilbudsgivere til 6. Udbuddene 

stiller herudover høje krav til referencer og revisionsteamets erfaring med tilsvarende 

institutioner, bred og dyb faglig indsigt samt kapacitet til at tilbyde et bredt udvalg af 

tillægsydelser til en fast timepris – alt sammen krav som uden tvivl indsnævrer feltet af 

tilbudsgivere yderligere. Da prisen herudover ikke vægtes mere end 20-40% vurderes 

kundernes forhandlingsstyrke at være begrænset. I et miniudbud ved man præcist, hvem 

man er oppe imod, hvilket alt andet lige gør det nemmere at konkurrere. Skønt de frie skoler 

ikke er tvunget til at sende deres revision i udbud skønnes det samme at gælde for dem, da 

de har samme krav til kvaliteten af revisionen grundet den samme reguleringstæthed. 

 

Omvendt med de mindre institutioner i segmentet, hvor pris vægtes med 60%, og der er 

forholdsvis moderate krav til referencer og revisionsteamets erfaring med tilsvarende 

institutioner. Dog er erfaring med IT-revision, projektrevision og erklæringspligtige ydelser et 

krav ved revision af de frie grundskoler. Kunderne indikerer en række andre KSF’ere, hvor 

specielt lokal tilstedeværelse, kort responstid på henvendeler og den gode dialog med 



      

45 
 

ansvarlig revisor er vigtig. I praksis har kunderne bevist, at de ikke har præferencer for 

bestemte typer af revisionshuse, når det kommer til revisionsydelser, og er villige til at skifte 

revisor. Revisionen udbydes enten under egne udbud eller slet ikke og feltet af tilbudsgivere 

er derfor bredt. Kundens forhandlingsstyrke skønnes derfor her at være stærk. Denne del af 

segmentet efterspørger derudover sjældent rådgivningsydelser, og det er en 

markedsmulighed at undersøge, om der ikke her skulle være nogle behov hos kunderne, 

som revisionshusene kan møde. Endelig er det værd at hæfte sig ved det faktum, at de frie 

skoler ikke er pligtige at sende deres ydelser i udbud ud over hvad man rent 

forvaltningsmæssigt føler sig forpligtet på. Dette faktum sætter ekstra stor fokus på 

Kommunikation/”God kemi” – personlighed hos den ansvarlige revisor og dennes evne til at 

skabe relationer. 

 

 

2.13. Forventning om en brancheglidning, der medfører, at andre rådgivere 

og IT-værktøjer vil bevæge sig ind på de traditionelle revisorydelser – 

analyse af trusler fra substitutter 

 

I analysen er der tidligere redegjort for, at kunderne på markedet for revisions- og 

regnskabsydelser har særdeles begrænsede substitutionsmuligheder i forhold til andre typer 

ydelser, og for så vidt angår den del, der udgøres af lovpligtig revision, er der overhovedet 

ingen substitutionsmuligheder, da der er tale om en lovmæssig forpligtelse, som ikke kan 

erstattes af andre typer rådgivning. Samtidig er der ikke noget der tyder på, at 

revisionspligten bortfalder for de statslige institutioner. 

 

Andre ydelser, der typisk udføres af bl.a. revisorbranchen, omfatter rådgivning i forbindelse 

med virksomhedsopkøb/fusioner, virksomhedsetablering, corporate finance, 

systemimplementering, outsourcing, organisation og anden ledelsesmæssig rådgivning, 

bogføring og budgettering, likvidation og konkurs, finansiering og investering, informatik og 

it, visse HR ydelser osv. Ud over revisorbranchen findes der imidlertid en lang række andre 

virksomheder, særligt advokat- og konsulentvirksomheder, der tilbyder disse 

rådgivningsydelser. Disse udgør klare substitutioner, hvor specielt konsulenter, der er 

udklækket i specifikke brancher og dermed har den forståelse i bredden og dybden som 

kunder efterspørger, synes at udgøre en trussel. 

 

Når man ser på disse ydelser tegner der sig som allerede beskrevet et noget ambivalent 

billede, hvor et revisionshus, der bl.a. ønsker at satse på ikke-revisionsydelser pludselig selv 
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står som indtrænger på markedet, hvor advokat- og konsulenthuse allerede regerer, hvilket 

vil kræve ekstra kapacitet samt vilje og evne til at håndtere de modtræk, der uvilkårligt må 

komme fra de etablerede leverandører på markedet. Dette kan de store revisionshuse uden 

tvivl klare, hvorimod de mellemstore revisionshuse vil have der sværere med netop disse 

parametre. Dermed også sagt at for et mellemstort revisionshus vil muligheden inden for 

disse ydelser primært ligge inden for ad-on salg til eksisterende revisionskunder, hvor 

indtrængerrollen er knap så markant. 

 

Truslen kommer også fra en anden kant. Under PESTEL-analysen blev det beskrevet, hvordan 

hele digitaliseringen af revisionen er i fokus. Det er ikke kun indberetningen at regnskabet, 

der kan udføres digitalt. Udarbejdelse af regnskabet er i dag for en række mindre statslige 

institutioner stort set et spørgsmål om en programkørsel, forudsat at regnskabet er bogført 

korrekt. Typiske ydelser til mindre institutioner som erhvervsservice, hvor revisionshuset 

tilbyder bogføring og lønkørsler, bliver derfor i stigende grad overflødiggjort af teknologien, 

der langt hen ad vejen kan udføre disse ydelser i en programkørsel og dermed med langt 

mindre omkostninger for kunden. 

 

Digitaliseringen udgør dog også en mulighed for revisor, der kan udnytte digitaliseringen i 

transmissionen fra revisor til rådgiver ved at sikre den bedste kundebetjening baseret på 

optimal udnyttelse af digitalisering i: 

- Processerne mellem kunde og revisor/rådgiver 

- Gennemførelse af procesdigitalisering via kundevendt dokumentflow, herunder 

dokumentationslister, revisions-/reviewværktøjer og godkendelsesprocedurer 

- Systemer der understøtter håndtering af kundernes økonomi og beslutningsstøtte 

Systemet kan bidrage med værdiskabende uddata, der på en effektiv måde giver kunden 

indsigt i egen økonomi og samtidig giver revisor/rådgiver løbende indblik og overblik til brug 

for løbende proaktiv rådgivning af kunden. Løsningen kan samtidig indbefatte et standard 

ERP system til kundernes brug, ligesom revisor kan udnytte det i CRM-sammenhæng. 

 

Digitaliseringen muliggør på den ene side revisionshusenes vækst, muliggør 

imødekommelsen af de stadig stigende krav til dokumentation og kvalitetssikring, giver 

værdifulde data om kundens forretning, men minimerer på den anden side kundernes 

omkostninger til bogføring og udarbejdelse af regnskabet, som på sigt må forventes at blive 

et mindre forretningsområde for de mellemstore huse. 
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2.14. Analyse af leverandørernes forhandlingsstyrke 

 

Under det tidlige nævnte Revisortopmøde 2014 ved Revisordøgnet den 9. september blev 

det bl.a. slået fast, at man skal tiltrække de rigtige folk (www.fsr.dk).  

 

Henrik O. Larsen, KPMG 2014, understregede her vigtigheden af branchens evne til at 

tiltrække talenter: ”Vi er en ”people business”, så talentagendaen er uhyre vigtig. Faldende 

lønsomhed kombineret med det regulatoriske pres på separation af revision og rådgivning vil 

mindske branchens attraktivitet. De bedste og mest spændende revisionsvirksomheder 

tiltrækker de bedste medarbejdere, der så igen skaffer de bedste kunder.” 

  

”Revisorbranchen er people business, hvor kapitalen er den viden og dedikation, der møder 

ind om morgenen og går om aftenen, ” siger Charlotte Jepsen, formand for FSR den 1. april 

2016 (Jobindex 2016) der anbefaler, at virksomhederne er opmærksomme på, at nutidens 

unge ser deres arbejdsliv som en integreret del af deres livsstilsvalg og ikke en traditionel 

karriere, hvor det gælder om at lægge planer og arbejde hårdt for at stige i graderne. 

  

”Unge anno 2016 vælger en karrierevej, hvor de selv er i centrum. Det, de skal arbejde med, 

skal give individuel mening, være sjovt og vise, at de er en del af en succes. De vil gerne være 

en del af et større projekt og gøre en forskel på deres arbejdsplads.,” siger hun og tilføjer, at 

blandt andet den nye fremdriftsreform på universiteterne presser revisionsbranchen på 

medarbejdersiden, fordi branchen ikke længere kan bruge den traditionelle 

uddannelsesmodel. Årsagen til det skal ifølge Charlotte Jepsen findes i, at det ikke længere 

er muligt at arbejde i et revisionshus, mens man tager sin kandidatuddannelse, som der 

ellers har været tradition for. Hvis de studerende gør det, vil de blive betragtet som 

deltidsstuderende og vil selv skulle betale for uddannelsen. 

 

”Ellers skal de have deres arbejdsgiver til at betale de tusindvis af kroner, det koster at få 

kandidatuddannelse på deltid,” siger hun og tilføjer, at det er en ekstraregning på over 

100.000 kroner for hver kandidatstuderende. Det står dog hen i det uvisse, hvorfor 

revisionshusene som så mange andre brancher ikke selv skulle dække den udgift. 

 

Man kan samtidig også argumentere for, at udtalelsen er udtryk for en bevidsthed om, at 

tidligere tiders arbejdende kandidatstuderende var et stort aktiv for branchen, der samtidig 

kunne forme dem, så de passede ind i en bestemt stilling, når uddannelsen var afsluttet. 

Uddannelse og oplæring kunne dermed klares parallelt, hvilket man politisk nok kan 
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argumentere for, at branchen i et eller andet omfang skal betale for. Sagen viser med al 

tydelighed, at revisionsbranchen er peoplebusiness, hvor der som nævnt under PESTEL-

analysen er rift om ”the best and brightest”, og hvor man ikke længere i samme omfang kan 

diktere over for uddannelsesinstitutionerne, hvilke kandidater man ønsker uddannet og på 

hvilke studieordninger. Det må dog antages, at begge parter står lige stærkt i forhandlingen, 

da universiteterne omvendt heller ikke har nogen interesse i at miste indtægten fra en 

branche, der f.eks. på HD-studiet har været storkunde i årtier.  

 

Hvor revisionsbranchen er en people business er det også en digi-business, forstået på den 

måde at den, som der tidligere er argumenteret for, er hel og aldeles afhængig af digitale 

løsninger. Dette gælder både revisionssystemer, men også administrative løsninger som 

tidsregistreringssystemer og CRM-systemer samt ERP systemer til kundernes og egen brug. 

Der er på markedet flere løsninger, men fælles gælder, at så snart man har valgt en løsning, 

vil skifteomkostningerne være høje. 

 

Samlet står branchen således over for en eneleverandør af den kapital, som husene lever af, 

nemlig universiteterne, og på værktøjssiden står man over for store skifteomkostninger, hvis 

man skulle overveje at skifte IT-leverandør. I tillæg hertil er det tidligere blevet 

dokumenteret, hvorledes mobiliteten er begrænset mellem de enkelte huse. 

 

Udfordringen for revisionshusene er således kontinuerligt at være på forkant med 

kapacitetstilpasningen ift. det forventede opdrag. Dette kan de større revisionshuse uden 

tvivl håndtere, da de løbende får frigjort kapacitet fra afsluttede projekter, men for de 

mellemstore huse kræver det forudsigelighed og en vedvarende vurdering af hvilket opdrag 

man ønsker/har kapacitet til at tage ind.  

 

 

2.15. Er branchen for statslig revision attraktiv? 

 

PESTEL og 5 forces analysen af markedet for statslige revisionsydelser viste, at der i 

modsætning til revisionsmarkedet generelt er tale om et marked i vækst. PESTEL-analysens 

fremtidsscenarier understregede endvidere nødvendigheden af at vokse som mellemstort 

revisionshus, hvis man vil være sikker på ikke at lukke eller blive opkøbt. Det skyldes primært 

priskonkurrencen på revisions- og regnskabsydelser, hvilket også er grunden til, at man må 

udvide sin portefølje til at indeholde andet end basale revisions- og regnskabsydelser. Det er 
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ligeledes en nødvendighed at investere i at vokse for at kunne imødekomme de teknologiske 

krav samt for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 

 

Markedet er endvidere attraktivt i den forstand, at adgangsbarriererne til markedet for 

revisionsydelser er høje, da der er lovkrævet autorisation for at udføre revisorerhvervet og 

lav medarbejdermobilitet. Det er de så til gengæld ikke for de rådgivningsydelser, som man 

skal supplere sin portefølje med. Her er der lige adgang for advokat- og konsulentfirmaer, 

der her er på hjemmebane og er på farten for at erobre nyt land. Det kan de større 

revisionshuse hamle op med, men det mellemstore revisionshus må her søge at genetablere 

barrierene ved at gøre en forskel for sine eksisterende kunder på baggrund af den forståelse 

man har for sine kunder og deres forretning. Markedsundersøgelsen af de mindre og 

mellemstore kunder viste, at de ønsker den gode dialog med og pro-aktivitet fra revisor, 

hvilket er en oplagt mulighed for at skabe relationer og spørge ind til behov for andre 

ydelser end revision. Endelig er tillægsydelser ofte en del af samme udbud som 

revisionsydelsen, hvilket understreger, at revisionshuset ofte står stærkest i kampen om 

tillægsydelserne til de eksisterende revisionskunder. 

 

Truslen fra substitutter og leverandører er til at overse. For begge områder gælder, at IT 

spiller en overvældende rolle. PESTEL-analysen afslørende allerede behovet for at være på 

forkant med IT for at kunne håndtere de stadig voksende krav til dokumentation og 

kvalitetssikring. IT platformen vil med tiden eliminerer nogle af revisionshusenes ydelser, 

men kan dog samtidig bidrage med værdiskabende uddata, der på en effektiv måde giver 

kunden indsigt i egen økonomi gennem et standard ERP platform. Samtidig giver det 

revisor/rådgiver løbende indblik og overblik til brug for løbende proaktiv rådgivning af 

kunden og kan udnyttes i CRM-sammenhæng. Faren her er naturligvis en for stor 

afhængighed af IT-leverandøren, - når man først har valgt IT-platform bliver 

skifteomkostningerne høje. En løsning her kunne være at flytte størstedelen af IT-

udviklingen in-house (evt. via eksternt hyrede konsulenter), så huset erobrer 

udviklingsretten over sin egen platform. 

 

På leverandørsiden har revisionshusene, og i særdeleshed de små og mellemstore, 

problemer med at tiltrække ”the best and brightest”. Dette skyldes for det første branches 

image som grå og kedelig uden de samme spændende karrieremuligheder som i 

konsulenthusene. For det andet er cand.merc.aud uddannelsen omlagt, således at det er 

blevet vaskeligere at have fuldtidsarbejde ved siden af studiet. Det synes dog at være en 

overkommelig løsning, at husene her selv betaler for deres medarbejderes 
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kompetenceudvikling, ligesom revisionshusene generelt skal blive bedre til at tænke i HR og 

medarbejderpolitikker for at lokke de gode kandidater til. 

 

Segmenteringen af kunderne viste, at de større kunder, herunder statslige aktieselskaber, 

SOV’ere og universiteter har en klar præference for de større revisionshuse og ikke kan se de 

mellestore huse som en mulig intern revisor – dette gælder såvel på revision og i praksis 

også inden for rådgivning. Det samme må antages at gøre sig gældende ift. ministerier, der i 

stor stil køber rådgivning og analyser fra revisorer, - men kun fra tilbudsgivere der kan 

præsentere referencer på området. 

 

Hos de mellemstore kunder, som professionshøjskoler, almene gymnasier og erhvervsskoler 

er forretningsmulighederne at være intern revisor samt rådgivningsydelser. Disse 

institutioner har ikke på samme måde som de store kunder præferencer over for de større 

huse, selv om flertallet af dem benytter sig af disse. De indkøber revisionsydelser under SKI-

rammeaftalen, hvilket i sig selv indsnævrer antallet af mulige tilbudsgivere til 6. Udbuddene 

stiller herudover høje krav til referencer og revisionsteamets erfaring med tilsvarende 

institutioner, dokumenteret ekspertise inden for værdiskabende forvaltningsrevision og 

GOR, bred og dyb faglig indsigt samt kapacitet til at tilbyde et bredt udvalg af tillægsydelser 

til en fast timepris – alt sammen krav som uden tvivl indsnævrer feltet af tilbudsgivere 

yderligere. Da prisen herudover ikke vægtes mere end 20-40% vurderes kundernes 

forhandlingsstyrke at være begrænset. Skønt de frie gymnasierne ikke er tvunget til at sende 

deres revision i udbud skønnes det samme at gælde for dem, da de har samme krav til 

kvaliteten af revisionen. De frie (dvs. de private) skoler og produktionsskolerne, synes i det 

hele taget at være mere åbne over for et engagement med et mellemstort revisionshus. De 

private institutioner sorterer under rigsrevisionslovens § 4 og fordrer en privat revisor som 

ekstern revisor. 

 

Hos de mindre institutioner i segmentet, hvor pris vægtes med 60%, er der forholdsvis 

moderate krav til referencer og revisionsteamets erfaring med tilsvarende institutioner. 

Dette er et oplagt marked for de mellemstore revisionshuse, idet præferencen for de større 

huse her er mindst. Disse mindre institutioner er stort ikke aktive på markedet for 

rådgivningsydelser, og der kan således her ligge et blue ocean (Johnsen mf. s. 73), som der 

endnu ikke har været fokus på. Revisionen udbydes typisk under egne udbud eller slet ikke 

og feltet af tilbudsgivere er derfor bredt. Kundens forhandlingsstyrke skønnes derfor her at 

være stærk.  
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Analysen af den interne rivalisering blandt branchens konkurrenter viste, at de største huse 

har den største omsætning og bruttoresultat pr. medarbejder. Dette er således endnu et 

argument for at vokse, selvom forskellen mellem de større og de mellemstore revisionshuse 

er så stor, at den ikke kan udlignes inden for en overskuelig fremtid. De mellemstore må dog 

ikke des do mindre fortsætte deres vækst for på sigt at kunne kvalificere sig som seriøs 

kandidat til revisorposten hos de mellemstore institutioner som professionshøjskolerne.  

Herudover viste analysen, at de mellemstore huse bør udvikle deres rådgivningsydelser, 

koblet med en dybere og bredere forståelse af det statslige marked samt en 

brandingkampagne på samme marked. Dette også for at imødegå den manglende 

differentiering af produkt/ydelse, der hersker på de mellemstores huses marked. 

 

Revisionsmarkedet generelt er endvidere præget af høje faste omkostninger (specielt i de 

større huse) og dermed høje udgangsbarrierer, som medfører ikke blot en intens rivalisering 

inden for de enkelte strategiske grupper, men også på tværs, hvor de større huse går på 

strandhugst i de mellemstores normale kundedomæne. De mellemstore er således tvunget 

til modtræk, - ikke bare gennem vækst ved opkøb, men også ved organisk vækst gennem 

erobring af nye markedsandele. 

 

Til trods for den interne rivalisering og de mindre kunders forhandlingsstyrke vurderes 

markedet for statslige revionsydelser dog at være attraktivt for et mellemstort revisionshus. 

De mellemstore revisionshuse er tvungne til at vokse, og i modsætning til revisionsmarkedet 

generelt er her et marked, som rent faktisk vokser. Det er langt hen ad vejen op til husene 

selv at tage de nødvendige strategiske initiativer for at etablere adgangsbarriere og sikrer sin 

position på markedet, - både når det gælder potentielle indtrængere, substitutter og 

leverandører. Der er oplagte segmenter at fokusere på, både hvor man bliver opfattet som 

indtrænger ift. rådgivning til de mellemstore institutioner, og hvor man er first mover ift. 

rådgivning til de mindre, men for at dække disse segmenter kræves både en specialiseret 

dybde og bredde i forståelsen af institutionen, et bredt sortiment og ikke mindst en 

imponerende referenceliste, - alt sammen både for at kunne tiltrække kunderne, men også 

for at kunne håndtere de modtræk, som nødvendigvis må komme fra konkurrenterne. 
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3. Hvilke typer af aktiviteter og kompetencer skal der til 

for at betjene denne type af kunder? 

 

 

3.1. Indledning 

 

Omverdenanalysen identificerede 2 hovedsegmenter, der er attraktive for et mellemstort 

revisionshus. Samtidig blev der identificeret en række KSF’ere for hvert segment, - dvs. de 

kriterier som kunderne lægger vægt på, når de skal vælge revisor.  

 

Dette afsnit vil sammenholde disse KSF’ere med kompetencerne i et mellemstort 

revisionshus og stille spørgsmålene: Har revisionshuset overhovedet kompetencer inden for 

disse KSF’ere? Eller er det sådan, at det kunderne kigger efter, er noget helt andet? Hvilke 

typer af aktiviteter skal der til, for at betjene denne type af kunder?  

 

Opgavebesvarelsen baserer sig primært på interviews med 2 repræsentanter (D1 og D2) for 

et mellemstort revisionshus, som i resten af opgaven benævnes ”revisionshuset”. 

 

Målet med den interne analyse er at identificere de områder, hvor man er unikke, og 

områder, hvor man bør styrke sig. På baggrund af det kan man så formulere en 

konkurrencestrategi for markedet for revision af statslige institutioner. 

 

 

3.2. Teoretisk tilgang  

 

Som beskrevet tidligere under PESTEL-analysen antages det i det institutionelle perspektiv, 

at virksomheder er åbne systemer, der er afhængige af udveksling af ressourcer, samt at 

virksomhederne spiller er aktiv, strategisk rolle ved at forholde sig til omgivelserne samt det 

eksterne pres og de afhængigheder, som de er spundet ind i (Lorenzen mf. 2008 s. 161). 

Denne opfattelse deles af det ressourcebasserede perspektiv, der opererer med en lang 

række ressourcer, der både omfatter de fysiske, finansielle, menneskelige, vidensmæssige og 

de institutionelle (Lorenzen mf. 2008 s. 210). Virksomheden er således et bundt af 

ressourcer (Hartmann 2007/2008 s. 252). Disse ressourcer skaber ikke i sig selv økonomisk 

værdi og vækst. Det gør de derimod, når de er del af aktiviteter, der skaber produkter og 

services, som kunderne gerne vil betale for. Ressourcer skal således mobiliseres og aktiveres 

(Hartmann 2007/2008 s. 249). 
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Når virksomheder over tid engagerer sig i aktiviteter, udvikler de variationer af 

kompetencer, der kombinerer ressourcer til at håndtere disse aktiviteter. ”Ressourcen bag 

ressourcerne”, evnen til at kombinere ressourcer samt skabe nye kombinationer af 

ressourcer, kaldes kernekompetencer (Lorentzen mf. 2008 s. 203). Kernekompetencer ligger 

således ikke i én bestemt ressource, men i kombinationen af dem. 

 

Hvor vi med Porters 5 forces brugte den neo-klassiske økonomiske teori til at forklare, 

hvordan en virksomhed tjener penge, hvis den kan skabe sig en monopol lignende situation 

– men hvor virksomheden fremstod som en ”black boks” - kan vi bruge ressourceteorien, når 

vi taler internt i virksomheden om ressourcer og kompetencer. 

 

Spørgsmålet er så, hvordan man i praksis kan identificere og kategorisere virksomhedens 

kompetencer og kernekompetencer? Til dette formål vil i denne opgave blive anvendt 

Porters Value Chain koncept fra 1985 (Hartmann 2007/2008 s. 250).  

 

Porter sondrer her imellem en virksomheds 

primære aktiviteter og sekundære (support) 

aktiviteter, som angivet i figuren. 

Kompetencer og kernekompetencer kan dog 

også gå på tværs af ovenstående aktiviteter 

og f.eks. omfatte innovationsevner etc. 

Med værdikæden i mente er opgaven 

således (Johnson mf. 2011 s. 99), at 

identificere hovedkategorier af aktiviteter samt estimere, hvor meget værdi hver aktivitet 

skaber for kunderne. På baggrund heraf skal man forsøge at optimere sammenhænge 

imellem de primære og sekundære aktiviteter samt aktiviteterne på tværs af den interne 

værdikæde.  

 

Efter på denne måde at have identificeret kompetencerne og aktiviteter går øvelsen ud på at 

spørge til, hvad det er for særlige forhold, som kunderne værdsætter, og som adskiller 

virksomheden fra konkurrenterne, og ikke mindst som konkurrenterne har svært ved at 

efterligne? Dette vil i dette projekt ske ved brug af  det såkaldte VRIN (Value, Rarity, 

Inimitability og Non-substitutability) koncept (Johnson mf. 2011 s. 91-94), hvis 

grundlæggende idé er, at ressourcers og kompetencers indtjeningsmuligheder afhænger af, 

om de er værdifulde, sjældne, vanskelige at imitere samt organisatorisk forankrede. 

 

Figur 3.1: Porters værdikæde 
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Outputtet fra disse teoretiske tilgange struktureres i 

modellen ”Threshold and distinctive capabilities” 

(Johnson mfl. 2011 s. 87). Modellen opsamler de 

ressourcer og kompetencer revisionshuset som 

minimum skal besidde for overhovedet at kunne 

konkurrere på markedet. For det andet anvises de 

kernekompetencer, der giver revisionshuset 

konkurrencemæssige fordele. 

 

 

3.3. Intern analyse 

 

Som nævnt i indledningen vil brugen af værdikæden i denne opgave mere have karakter af 

en værdikædebeskrivelse, hvor vi kortlægger hovedgrupperne af aktiviteter, og hvilke 

ressourcer/kompetencer der kræves inden for disse hovedgrupperne. Hvor er det 

virksomheden bidrager med mest værdi i værdikæden, og har vi de rigtige kompetencer, 

eller hvor skal vi sætte ind for at få dem? 

 

Et revisionshus adskiller sig aktivitetsmæssigt fra udgangspunktet for Porters værdikæde, 

som er industrivirksomheden. Da der ikke er nogen fysisk vareproduktion i et revisionshus, 

spiller Operations (forstået som industriproduktion) og Inbound og Outbound logistics ikke 

den store rolle. De efterfølgende aktiviteter i kæden er derimod i fokus suppleret med en 

række andre aktiviteter. En analyse af et kundeflow igennem et revisionshus giver en 

værdikæde med følgende hovedgrupper af aktiviteter: 

 

Grænserne mellem de enkelte aktiviteter 

kan være svære at definere præcist. 

Udførelsen af selve revisionen og 

rådgivningen kan både ses som 

”operations” og ”salg og marketing”, da 

husets omdømme og salgsmuligheder jo 

langt hen ad vejen afhænger af dets evne 

til at udføre en revision og rådgivning, 

som kunden værdsætter. 

 

Vedr. de såkaldte sekundære aktiviteter (som på ingen måde skal betragtes som sekundært 

betydende, hvilket PESTEL-analysen viste med al tydelighed) er der dog fint match mellem 

modellen og revisionshuset.  

Indirekte 
kontakt- 

Indledende 
salg, 

Marketing 

Udarbej-
delse af 

tilbud/svar 
på udbud 

Indgåelse 
af 

kontrakt 

Operation 
Årlig 

revisions-
plan/ 

Rådgivning 

Service 
Opfølgning 
revision/ 
Tillægs-
ydelser 

Figur 3.2: Threshold and distinctive  
                  capabilities 

Figur 3.3: Revisorværdikæden 
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De sekundære aktiviteter understøtter de primære aktiviteter ved at forbedre disses 

effektivitet og gennemslagskraft ift. kunderne. Således spiller husets infrastruktur en vigtig 

rolle, f.eks. ift. de mindre kunder, der opfatter den lokale repræsentation som en vigtig del 

af revisionsydelsen. Infrastruktur i form af det organisatoriske set-up for kvalitetskontrol og 

revisionsdokumentation er et ”must”, uanset hvilket kundesegment man henvender sig til, - 

dog ikke så meget set fra kundens synsvindel (der tager det for givet), men ift. at overholde 

lovgivningen for branchen. Revisionshusenes ønske om at vokse, altså hele understøttelsen 

af den konsolidering der foregår i branchen, ligger også langt hen ad vejen i infrastrukturen. 

Den del af organisationen, der har ansvaret for at udpege, forhandle og afslutte opkøb må 

nødvendigvis ligge i infrastrukturen, sammen med de funktioner, der forestår finansiering af 

opkøbene og den juridiske understøttelse. 

 

Lidt forenklet kan man sige, at vækst gennem opkøb ligger i de understøttende, sekundære 

aktiviteter, hvorimod den organiske vækst, altså det at vokse forretningen uden opkøb, 

ligger i de værdiskabende primære aktiviteter. 

 

Revisionshuset satser på begge dele. Således er der sat mål op for (Interview D1 og D2): 

 Den organiske vækst i afdelingerne, udgør 25% af vækstmålet 

 Væksten fra opkøb i afdelingerne, udgør 15% af vækstmålet  

 Væksten fra opkøb uden for de nuværende afdelinger, udgør 60% af vækstmålet  

 

Opkøb, som samlet udgør 75% af vækstmålet, vil altså primært blive håndteret centralt i de 

understøttende sekundære aktiviteter i revisionshuset, hvorimod den organiske vækst skal 

håndteres i de enkelte afdelingers primære aktiviteter. Som kundeanalysen med al 

tydelighed viste, kan tiltagene naturligvis ikke holdes adskilt. Det var således tydeligt, at 

revisionshusets størrelse (eller mangel på samme) diskvalificerede det som udbyder over for 

segmentet af større kunder, og dermed umuliggjorde organist vækst i dette segment.  

 

At revisionshuset mener det seriøst ses af, at det 6 måneder efter lancerende af 

vækstmålene allerede har nået vækstmålet for opkøb, som vel at mærke udgjorde 75% af 

vækstmålet. Dette viser med al tydelighed revisionshusets kompetencer inden for opkøb, 

der som tidligere nævnt er forankret i de understøttende sekundære aktiviteter. 

 

Kompetencen for opkøb ligger dog ikke i infrastrukturen alene, men kræver også know-how 

inden for området. Know-how ligger i den sekundære Teknologi-aktivitet, der ikke blot er et 

spørgsmål om IT - der dog er en forudsætning for overhovedet at kunne vokse, da den 

understøtter processerne i virksomheden - men også er et spørgsmål om viden inden for 

forskellige områder. Omverdenanalysen viste, at såvel IT som know-how er yderst vigtige for 
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revisionsbranchen. Huset må være på forkant med IT for at kunne understøtte setup’et for 

dokumentation og kvalitetssikring. Det synes også åbenlyst, at for de mindre kunder vil IT 

inden for en kort årsrække afløse revisorens erhvervsservice medarbejder, der bogfører og 

opstiller regnskabet. Dermed vil IT platformen bidrage med værdiskabende uddata, der på 

en effektiv måde giver kunden indsigt i egen økonomi og samtidig giver revisor/rådgiver 

løbende indblik og overblik til brug for løbende proaktiv rådgivning af kunden. Løsningen kan 

indbefatte et standard ERP system til kundernes brug, ligesom revisor kan bruge det i CRM-

sammenhæng, hvor man kan indsamle data og nøgletal om kundens forretning, og derved 

tilbyde kunden bedre rådgivning på en ERP-platform.  

 

Kravene om en imponerende referenceliste, tilbud under SKI rammeaftalen, høje krav til 

revisionsteamets erfaring med tilsvarende institutioner, bred og dyb faglig indsigt samt 

kapacitet til at tilbyde et bredt udvalg af tillægsydelser kan alle spille en rolle i husets design 

af teknologi-aktiviteten, evt. i form af centrale kompetencecentre inden for de enkelte 

områder. Og hvis man som nævnt skulle ønske at blive valgt af de større kunder, er det 

ubetinget et krav at have en vis størrelse, hvor f.eks. kompetencer inden for know-how 

området, opkøb, også er en nødvendighed. 

 

Know-how om opkøb kommer ikke af sig selv, og selv om man kan købe sig til megen know-

how inden for revision og rådgivning, skal denne viden løbende opdateres og opkøbene 

integreres i revisionshuset.  Den kritiske succesfaktor herfor er, at revisionshuset til hver en 

tid kan tiltrække og ikke mindst fastholde de rette medarbejdere. Strategisk forsøges dette 

gjort via en proaktiv medarbejder branding strategi, der med kant synliggør revisionshusets 

styrker som arbejdsplads. 

 

HR-aktiviteten blev således ikke uden grund udpeget som en aktivitet med stigende 

betydning i revisionsbranchen (Interview D1 og D2). Den beskæftiger sig med rekruttering, 

ledelse, uddannelse og udvikling af husets medarbejder og ses som en vigtig aktivitet i 

forsøget på at tiltrække ”the best and brightest” medarbejdere. Dette skyldes for det første 

branches image som grå og kedelig uden de samme spændende karrieremuligheder som i 

konsulenthusene. For det andet er cand.merc.aud uddannelsen omlagt, således at det er 

blevet vaskeligere at have fuldtidsarbejde ved siden af studiet. For det tredje skal HR-

aktiviteten ikke blot tiltrække ”the best and the brightest”, men også sikre at medarbejderne 

fra de mange indkøb integreres i den nye virksomhed. Her spiller HR en vigtig rolle med bud 

på at løse denne udfordring. 

 

At revisionshuset også her mener det alvorligt ses af, at der årligt arbejdes med 

medarbejdertilfredshed i form af analyser og strategiske tiltag på afdelingsniveau, ligesom 
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man hvert år konkurrerer om at blive kåret som landets bedste arbejdsplads af et ekstern 

evalueringsbureau.  

 

Indkøb synes måske ikke umiddelbart at spille en større rolle, da der ikke er produktion af 

fysiske varer. En række indkøb har dog generel betydning for hele organisationen, 

underordnet hvilket lokalt revisionskontor man måtte sidde på. Således er IT-plaformen 

typisk ens for hele organisationen og dermed et centralt indkøb, ligesom huset bør have en 

interesse i at fremstå som én organisation med en fælles profil, hvorfor 

markedsføringsaktiviteter og reklameartikler bør indkøbes centralt. Alt afhængig af 

organisationens størrelse vil der også være stordriftsfordele i køb af inventar, kontorartikler 

og andre dagligdags forbrugsvarer. Her skal dog samtidig tilføjes, at lokale kundeforhold kan 

betyde, at det lokale kontor foretrækker at indkøbe fra dem, der omvendt er kunder i 

revisionshuset.  

  

De sekundære aktiviteter er således afgørende for, at de enkelte, primære aktiviteter i 

værdikæden kan tilføre revionsydelsen værdi ift. kunden, opfylde kundernes KSF’ere, og 

dermed sikrer revisionshuset en stærk strategisk position. 

 

KSF’erne for de mellemstore statslige institutioner er vist ift. revisorværdikæden i følgende 

tabel. 
KSF Primær aktivitet Sekundær aktivitet 

 Indirekte 

kontakt 

Tilbud/ 

svar på 

udbud 

Kon-

trakt-

indgå

else 

Opera-

tions 

Service Infrastruk-

tur 

HR Teknologi Ind-

køb 

Udbyder af 

revionsydelser under 

SKI-rammeaftale 

Prægen af 

og viden 

om, hvad 

kunden 

ønsker 

Svar på 

udbud 

   Virksom-

heds-

størrelse 

 Udbuds know-how  

Referencer og et højt 

kvalificeret 

revisionsteam inden 

for samme 

institutionstype 

   Højt 

kvalificeret 

revisions-

team 

 Rekruttering/opkøb Branche know-how 

og CRM/ERP uddata 

 

Pris (i forhold til 

kvalitet) 

Strømlinet proces gennem alle primære funktioner i værdikæden og understøttet af IT og omkostningseffektive indkøb, samt en 

optimeret infrastruktur, der i slutningen af værdikæden kan sikrer den rette margen for ydelsen. 

Stort fokus på 

værdiskabende 

forvaltningsrevision  

   Forvalt-

nings-

revision 

Sparring 

og idé-

udvikling 

Rekruttering/opkøb Forvaltningsre-

vision/GOR know-

how og CRM/ERP 

uddata 

 

Revision iht God 

offentlig revisionsskik 

   Revision 

iht GOR 

 Rekruttering/opkøb GOR know-how  

Erfaring med IT-

revision, 

projektrevision og 

erklæringspligtige 

ydelser 

   IT-revision, 

projekt-

revision og 

erklærings

pligtige 

ydelser 

 Rekruttering/opkøb Revisions know-how 

inden for IT, projekt 

og erklæringer i 

teknologi 

 



      

58 
 

Kapacitet og 

fleksibilitet samt evnen 

til samarbejde og 

service. 

   Effektive 

revision  

Samarbej-

de og 

service 

Afdelinger 

kan 

trække på 

hinanden. 

Opkøb 

Rekrutte-

ring 

Revisions know-how 

og kapacitetsstyring 

 

Kapacitet til at tilbyde 

et bredt udvalgt af 

tillægsydelser 

   Tillægs-

ydelser 

Tillægs-

ydelser 

Afdelinger 

kan 

trække på 

hinanden. 

Opkøb 

Rekrutte-

ring 

Revisions know-how 

og kapacitetsstyring 

 

Kommunikation/”God 

kemi” – personlighed 

/overholde af 

deadlines 

   Personlig- 

hed og 

personlig 

kontakt 

Personlig- 

hed og 

personlig 

kontakt 

Rekruttering/opkøb Hurtig besvare på 

henvendelser 

 

Tabel 3.1: KSF’ere for mellemstore institutioner ift. revisorværdikæden 

 

Som det fremgår er der for kunden værdiskabende elementer i stort set alle aktiviteter i 

revisorværdikæden på nær i én, - ikke overraskende med hovedvægten inden for primær 

aktiviteterne Operations og Service understøttet af teknologi og HR/infrastruktur som de 

absolut mest dominerende sekundære aktiviteter. I analysen er HR/Infrastruktur beskrevet 

som 2 sider af samme sag, da aktiviteterne betragtes gennem ”kompetence briller”, og 

begge aktiviteter spiller i denne analyse en afgørende rolle i rekruttering og udvikling af 

kompetencer i revisionshuset, ligesom de begge er afgørende ift. at fremstå som et større og 

kompetent revisionshus over for de større kunder. Primæraktiviteterne indirekte kontakt 

(prægen af og viden om i detaljer, hvad det egentlig er, kunden ønsker) samt udarbejdelse af 

tilbud/svar på udbud er kun allokeret ganske få KSF’ere, hvilket dog ikke nødvendigvis 

betyder, at de ikke er vigtige. Uden en udbudsfunktion kommer man slet ikke i betragtning 

hos disse kunder, og selve den veludførte Operations spiller som tidligere nævnt ofte rollen 

som den bedste markedsføring og indirekte kontakt over for andre kundeemner. Det ændrer 

dog ikke på, at hvis du ikke er med i udbuddet og ikke kan leve op til tildelingskriterierne, 

bliver du ikke udpeget som revisor for institutionen. Fordelen ved den indirekte kontakt 

ligger således også i FØR udbuddet at have påvirket kundens udarbejdelse af 

kravspecifikation til udbuddet. 

 

KSF’erne for de mindre statslige institutioner er vist ift. revisorværdikæden i følgende figur. 

 
KSF Primær aktivitet Sekundær aktivitet 

 Indirekte 

kontakt 

Tilbud/ 

svar på 

udbud 

Kon-

trakt-

indgå

-else 

Opera-

tions 

Service Infrastruk-

tur 

HR Teknologi Ind-

køb 

Stedlig revision    Lokal 

tilstedevæ

relse 

 Lokal 

tilstedevæ

relse 

   

Referencer og et 

kvalificeret 

revisionsteam inden 

for samme 

institutionstype eller 

Referencer 

og højt 

kvalificeret 

revisions-

team 

  Referencer 

og højt 

kvalificeret 

revisions-

team 

 Rekruttering/opkøb Branche og GOR 

know-how og 

CRM/ERP uddata 
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anden offentlig 

revision (GOR) 

Pris 

 

Strømlinet proces gennem alle primære funktioner i værdikæden og understøttet af IT og omkostningseffektive indkøb, samt en 

optimeret infrastruktur, der i slutningen af værdikæden kan sikrer den rette margen for ydelsen. 

Erfaring med IT-

revision, projekt-

revision og 

erklæringspligtige 

ydelser (frie 

grundskoler) 

   IT-revision, 

projekt-

revision og 

erklærings

pligtige 

ydelser 

 Rekruttering/opkøb Revisions know-how 

inden for IT, projekt 

og erklæringer i 

teknologi 

 

Kommunikation/”God 

kemi” – personlighed 

/overholde af 

deadlines 

   Personlig- 

hed og 

personlig 

kontakt 

Personlig- 

hed og 

personlig 

kontakt 

Rekruttering/opkøb Hurtig besvarelse på 

henvendelser 

 

Tabel 3.2: KSF’ere for mindre institutioner ift. revisorværdikæden 

 

De værdiskabende elementer ligger også her i stort set alle aktiviteter i revisorværdikæden. 

Også for de mindre institutioner ligger hovedvægten inden for den primære aktivitet 

Operations, hvorimod Service-aktiviteten sammenlignet med de mellemstore institutioner 

spiller en mindre rolle. Den sekundære aktivitet teknologi, koblet med HR/infrastruktur, er 

også her vigtig, men med en langt mindre grad af opdeling i specialer. Infrastruktur har fået 

et andet fokus, nemlig som lokal repræsentation mere end som evnen til at vedligeholde 

ekstra kapacitet. Primær aktiviteten indirekte kontakt er her vigtigere end udarbejdelse af 

tilbud/svar på udbud. Nogle mindre institutioner går sjældent i udbud, og hvis de endelig 

måtte gøre det, kræver det som udgangspunkt ikke nogen specialinstans under sekundær 

aktiviteten Teknologi, at håndtere det. Indirekte kontakt bliver her mere vigtig, da kunderne 

ellers aldrig får kendskab til dig. Også for disse kunder gælder, at selve den veludførte 

Operations spiller rollen som den bedste markedsføring og indirekte kontakt over for andre 

kundeemner. 

 

Udfordringen er nu at vurdere, hvor mange af disse elementer i værdikæden, revisionshuset 

kan matche. Værdikædeanalysen har vist, at de primære kan være nok så vigtige, men en 

stor del af den værdiskabende aktivitet kommer fra de sekundære aktiviteter. 

 

Tabellen nedenfor giver en oversigt over ”værdikoblingen” mellem de primære og 

sekundære aktiviteter i revisorværdikæden, som de er blevet identificeret i analysen, 

beskrevet ud fra de KSF’ere som de dækker, samt revisionshusets match af disse. 
Værdikobling/KSF Primær 

aktivitet 

Sekundær 

aktivitet 

Revisionshusets match Revisionshusets 

styrker/svagheder 

1. Udbyder af 

revionsydelser under 

SKI-rammeaftale 

Indirekte kontakt 

Prægen af og 

viden om, hvad 

kunden ønsker 

Tilbud/ 

Svar på udbud 

Svar på udbud 

 

Infrastruktur 

Virksomheds-

størrelse 

 

Teknologi 

Udbuds know-

how 

Revisionshuset brander sig som revisionshus for de små 

og mellemstore private virksomheder, men har ingen 

branding ift. statslige institutioner overhovedet. Huset 

kører løbende seminarer, men disse har meget fokus på 

det private kundesegmentet, og har fokus på aktuelle 

revisions- og regnskabsproblemstillinger, mere end 

brancheudfordringer.  

Det er som udgangspunkt et ”Operations-hus”, hvor 

fokus er på den faglige revision, men der er ikke nogen 

Svagheder 

- Branding inden for 

statslige institutioner, f.eks. 

gennem seminarer, på 

nettet /sociale medier etc. 

- Fokus på 

revisionsfaglighed men ikke 

på kundens behov generelt. 
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fast plan for statusmøder med de statslige kunder med 

gensidige forventningsafstemninger. Møder afholdes 

typisk ifm. revisionen og har sjældent rådgivende 

karakter. 

Der er en begrænset erfaring med udarbejdelse af 

udbud i revisionshuset, som oftest betragtes som et 

stort arbejde for at vinde en ordre til en meget lav pris 

(Interview D1). Enkelte afdelinger har erfaring med 

udbud til mindre statslige institutioner, men det er 

meget branchespecifikt og ikke en understøttende 

aktiviteter, som alle afdelinger i virksomheden kan 

drage nytte af. Revisionshuset arbejder i det hele taget 

meget fragmenteret, struktureret omkring lokale 

partnere. Der er dog centrale interne støttefunktioner i 

form af IT, skatterådgivning og HR/infrastruktur. 

- Kun lokalt funderede 

kompetencer inden for 

offentlige udbud, - mangler 

en central funktion, der kan 

komme alle til gode. 

- Svært at skabe generelle 

kompetencecentre inden 

for kundesegmenter, da 

kundekompetencen ligger i 

afdelingerne.  

Styrker 

- Ingen 

2. Referencer og et 

højt kvalificeret 

revisionsteam inden 

for samme 

institutionstype 

Operations 

Højt kvalificeret 

revisions-team 

 

HR og 

Infrastruktur 

Rekruttering/ 

opkøb 

 

Teknologi 

Branche know-

how og CRM/ERP 

uddata 

Der er i revisionshuset en stadig voksende bevidsthed 

om branchefokus for her igennem at kunne opnå de 

referencer og kompetente revisionsteams, der 

efterspørges af kunderne. Dette er dog pt primært 

etableret på lokalt niveau, og brancheviden bliver 

derfor kun i begrænset omfang delt på tværs af 

organisationer. Man ved ligeledes for lidt om kunderne, 

deres behov og grunden til at de bliver kunder/forlader 

revisionshuset, da det etablerede CRM-system ikke 

bruges (Interview D1). Lav prioritering af indirekte / 

salgsaktiviteter. 

Der er centralt fokus på problemet med at rekruttere 

de rigtige medarbejdere med de rigtige kompetencer 

(enten gennem ansættelser eller opkøb), hvilket har 

betydet en betydelig investering i medarbejder 

tilfredshed og at brande virksomheden som ”Bedst til 

medarbejder”. De mange opkøb og dermed den 

voksende størrelse på revisionshuset er ligeledes med 

til at revisionshuset i stigende grad fremstår som et 

stabilt og kompetent revisionshus over for de større 

institutioner. Der foregår et omfattende arbejde med at 

uddanne de lokale rekrutterende ledere, nemlig 

partnerne, inden for dette område. Der er i større 

afdelinger oprettet lederstillinger, der besættes af 

medarbejdere med egentlige ledererfaringer og ikke 

kun revisionserfaring. 

Svagheder 

- Brancheviden ligger på 

lokalt niveau og deles ikke 

på tværs i organisationen 

- Der vides for lidt om 

kunderne. CRM systemet og 

andre 

indirekte/salgsaktiviteter 

afhænger af input fra 

partnerne. 

Styrker 

- Brancheviden findes 

- CRM-systemer findes 

- Stort fokus på HR, opkøb 

og vækst samt 

medarbejdertilfredshed/ 

pleje. Fokus på at tiltrække 

de rette medarbejdere som 

”Bedst til medarbejdere”. 

3. Pris (i forhold til 

kvalitet) 

 

Strømlinet proces gennem alle primære 

funktioner i værdikæden og 

understøttet af IT og 

omkostningseffektive indkøb, samt en 

optimeret infrastruktur, der i slutningen 

af værdikæden kan sikrer den rette 

margen for ydelsen. 

Revisionsplaner understøttet af IT-baserede 

revisionsværktøjer, der styres fra centralt sted og sikrer 

en strømlinet proces i selve revisionsforløbet. Via IT-

værktøjer fremskrives der løbende på ledig kapacitet og 

HR støtter de lokale partnere i udvælgelsen af de rette 

medarbejdere (kompetencer ift. løn). Lønudviklingen 

styres centralt for medarbejderne for at sikre en 

ensartet og kontrolleret lønudvikling i hele 

virksomheden. Endelig findes der centrale 

indkøbsaftaler, som minimerer omkostningerne. 

Der hersker dog en ”jeg ejer kunden – mentalitet”, 

hvilket vil sige at den enkelte revisor taget ansvar for 

alle aktiviteter ift. kunden, hvilket vil sige at revisoren 

derfor bruger megen tid på administrative opgaver, 

som med fordel kunne være overladt til assistenter og 

elever. Disse opgaver ligger typisk inden for 

”Operations” aktiviteten i revisionsværdikæden, - i 

form af oprettelser, opdateringer og kørsler i 

revisionssystemer samt mindre afstemninger af løn, 

moms/afgifter og saldi, der ikke kræver de store 

forudsætninger. 

Svagheder 

- ”Jeg ejer kunden” - 

mentalitet 

Styrker 

- IT-baserede 

revisionsværktøjer, styret 

og indkøbt centralt. 

- IT-baseret 

kapacitetsplanlægning 

- Centralt styret lønudvikling 

og støtte til at rekruttere de 

rigtige medarbejdere. 

- Centrale 

indkøbsfunktioner på IT 

- Centrale indkøbsaftaler 

minimerer omkostningerne. 

4. Stort fokus på 

værdiskabende 

forvaltningsrevision  

Operations 

Forvaltnings-

revision 

HR og 

Infrastruktur 

Rekruttering/ 

Også her er der som ved den 2. værdikobling tale om 

behovet for en stærk know-how inden for et specifikt 

fagligt område, nemlig forvaltningsrevision/GOR, men 

Svagheder 

- Viden om 

forvaltningsrevision/ 
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Service 

Sparring og idé-

udvikling 

opkøb 

 

Teknologi 

Forvaltningsre-

vision/GOR know-

how og CRM/ERP 

uddata 

det gælder også her, at denne know-how primært er 

samlet på lokalt niveau og derfor kun i begrænset 

omfang deles på tværs af organisationen. Det nye i 

denne sammenhæng er, at kompetencen også skal 

anvendes under ”Service-aktiviteten”, det vil sige ikke i 

forbindelse med den egentlige revision, idet kunderne 

forventer løbende sparring og idéudvikling med revisor. 

Revisionshuset er straks bedre rustet her, idet dette ses 

som en naturlig del af revisionsydelsen, - men netop 

som en del af denne. Sparring og idéudvikling inden for 

andre områder end revision har derimod ikke været 

normen. Som tidligere antydet, sker sparring og 

idéudvikling dog på reaktivt niveau og ikke pro-aktivt.  

Også i denne værdikobling savnes viden om kunderne, 

deres behov og grunden til at de bliver kunder/forlader 

revisionshuset, da det etablerede CRM-system ikke 

bruges, hverken prioritering af dette eller andre 

indirekte/salgsaktiviteter jf. beskrivelsen af den 2. 

værdikobling. 

Fokus på opkøb og vækst, HRs fokus på ”Bedst til 

medarbejder” og lederuddannelse af de lokale 

partnerne understøtter naturligvis også her. 

GOR ligger på lokalt niveau 

og deles ikke på tværs i 

organisationen 

- Sparring og idéudvikling 

med kunderne sker kun på 

reaktivt niveau og stort set 

kun som en del af 

revisionsydelsen. 

- Der vides for lidt om 

kunderne. CRM systemet og 

andre 

indirekte/salgsaktiviteter 

afhænger af input fra 

partnerne, der ikke 

prioriterer dette højt. 

Styrker 

- Viden om 

forvaltningsrevision/ 

GOR findes 

- CRM-systemer findes 

- Stort fokus på HR, opkøb 

og vækst samt 

medarbejdertilfredshed/ 

pleje. Fokus på at tiltrække 

de rette medarbejdere som 

”Bedst til medarbejdere” 

- Sparring og idéudvikling 

med kunderne er en 

naturlig del af 

revisionsydelsen 

5. Revision iht. God 

offentlig revisionsskik 

 

IT-revision, projekt-

revision og 

erklæringspligtige 

ydelser 

Operations 

Revision iht. GOR 

 

IT-revision, 

projekt-revision 

og 

erklæringspligtige 

ydelser 

 

HR og 

Infrastruktur 

Rekruttering/ 

opkøb 

 

Teknologi 

GOR know-how 

Revisions know-

how inden for IT, 

projekt og 

erklæringer i 

teknologi 

Samme udfordringer som ved værdikobling 2 og 4 hvor 

der kræves specialviden, - denne gang blot om a) GOR 

og B) IT-revision, projektrevision og erklæringsrevision, 

som nok findes, men typisk kun lokalt. Fokus på vækst 

og opkøb samt HRs initiativer støtter ligeledes her med 

”Bedst til medarbejdere” og uddannelse af ledere. 

Svagheder 

- Viden om Revision inden 

for GOR, IT, Projekt og 

Erklæringer ligger på lokalt 

niveau og deles ikke på 

tværs i organisationen 

Styrker 

- Viden om Revision inden 

for GOR, IT, Projekt og 

Erklæringer findes i 

organisationen 

- Stort fokus på HR, opkøb 

og vækst samt 

medarbejdertilfredshed/ 

pleje. Fokus på at tiltrække 

de rette medarbejdere som 

”Bedst til medarbejdere” 

6. Kapacitet og 

fleksibilitet samt evnen 

til samarbejde og 

service. 

 

Kapacitet til at tilbyde 

et bredt udvalgt af 

tillægsydelser 

Operations 

Effektiv revision 

Tillægsydelser  

 

 

Service 

Samarbejde og 

service 

Tillægsydelser  

 

Infrastruktur 

Afdelinger kan 

trække på 

hinanden. 

Opkøb 

 

HR 

Rekruttering 

 

Teknologi 

Revisions know-

how og 

kapacitetsstyring 

 

I denne værdikobling skal kompetencer inden for 

”aktiv, dynamisk og fremadrettet revision” og ”Bredt 

udvalg af tillægsydelser til en fast timepris” 

understøttes af en infrastruktur og kapacitetsstyring, 

der kan sikre kapacitet og fleksibilitet ift. kunderne. 

Skønt revisionshuset har kapacitetsstyring, er også 

denne lokal, og der er ikke megen arbejden på tværs, 

når der mangler kapacitet. De fleste revisorer vil uden 

tvivl bekræfte, at de kan levere ”aktiv, dynamisk og 

fremadrettet revision”, hvorimod det halter mere med 

et bredt udvalg af tillægsydelser. Disse blev i 

kundeundersøgelsen identificeret som: 

1. It revision ift. effektivisering af arbejdsgange og 

interne kontroller 

2. Økonomistyring – etablering af forretningsgange og 

interne kontroller. 

3. Budgetter og prognoser 

4. Moms og lønsumsafgift 

Svagheder 

- Lokal kapacitetsstyring i de 

enkelte afdelinger, men 

ingen tværgående 

kapacitetsstyring mellem 

afdelingerne, der gør det 

svært for alvor at styre 

kapaciteten i revisionshuset. 

- Få kompetencer inden for 

IT-revision, Økonomistyring, 

Resultatkontrakter, 

Strategisk rådgivning og EU-

midler.  

Styrker 

- Leveringsdygtig inden for 

Aktiv, dynamisk og 

fremadrettet revision, 

Budgetter og Prognoser, 
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5. Opfølgning på og dokumentation af opnåelse af mål i 

resultatkontrakter med tilsynsmyndighed 

6. Strategisk rådgivning 

7. Finansiering og gældspleje  

8. Tilskud, bevillinger, EU midler  

Hvis man ser på de enkelte ydelser har revisionshuset 

kompetencer inden for 3, 4, 7 og delvis 8 (dvs. excl. EU-

midler), hvorimod der måske findes lokal viden om 

nogen af de andre ydelser. Fokus på opkøb og vækst 

samt HRs initiativer støtter ligeledes her med ”Bedst til 

medarbejdere” og uddannelse af ledere. 

Moms og lønsumsafgift, 

Finansiering og gældspleje 

samt Tilskud og bevillinger i 

Danmark   

- Stort fokus på HR, opkøb 

og vækst samt 

medarbejdertilfredshed/ 

pleje. Fokus på at tiltrække 

de rette medarbejdere som 

”Bedst til medarbejdere” 

7. Kommunikation/ 

”God kemi” - 

personlighed 

/overholdelse af 

deadlines 

Operations 

Personlighed og 

personlig kontakt  

 

Service 

Personlighed og 

personlig kontakt 

HR og 

Infrastruktur 

Rekruttering/ 

opkøb 

 

Teknologi 

Hurtig besvarelse 

på henvendelser 

Revisionshuset er som udgangspunkt et ”Operations-

hus”, hvor fokus er på den faglige revision, men der er 

ikke nogen fast plan for statusmøder med de statslige 

kunder med gensidige forventningsafstemninger. 

Møder afholdes typisk ifm. revisionen og har sjældent 

rådgivende karakter. Det er som udgangspunkt den 

samme revisor der er tilknyttet en kunde, hvorved 

Kommunikation/”God kemi” er sikret. Revisionshuset 

har ligeledes muligheden for at skifte revisor for en 

kunde, hvis personligheden hos den ansvarlige revisor 

ikke passer til den pågældende kunde. 

Nogle revisorer er mere mindede for kundepleje end 

andre, og der er generel meget lidt fokus på at spørge 

ind til kundernes behov. Som tidligere nævnt kan det 

være svært at skelne mellem Operations og Indirekte 

kontakt, da en vel udført Operations samtidig er den 

bedste branding. Denne mulighed udnyttes dog kun i 

begrænset omfang. 

Fokus på opkøb og vækst samt HRs initiativer støtter 

også her med ”Bedst til medarbejdere” og uddannelse 

af ledere. 

Svagheder 

- Fokus på 

revisionsfaglighed men ikke 

på kundens behov generelt. 

- Store forskelle på hvor 

kundemindede revisorerne 

er. 

Styrker 

- Mulighed for at skifte 

revisor for kunden, hvis 

kemi/personlig ikke matcher 

- God revision er den bedste 

branding 

- Stort fokus på HR, opkøb 

og vækst samt 

medarbejdertilfredshed/ 

pleje. Fokus på at tiltrække 

de rette medarbejdere som 

”Bedst til medarbejdere” 

8. Stedlig revision Operations 

Lokal 

tilstedeværelse 

Infrastruktur 

Lokal 

tilstedeværelse 

Specifikt for de mindre statslige kunder gælder denne 

værdikobling, hvor Stedlig revision og dermed lokal 

tilstedeværelse spiller en væsentlig rolle. 

Med mange afdelinger fordelt ud over landet er dette 

en klar styrke hos revisionshuset. Udfordringen er her, 

som nævnt flere gange tidligere, også at sikre lokal 

tilstedeværelse af revisionskompetencen inden for 

branchen og forvaltningsrevision/GOR i afdelingerne. 

Svagheder 

- Manglende tilgængelig 

revisionskompetence inden 

for branchen og 

forvaltningsrevision/ 

GOR i de enkelte afdelinger. 

Styrker 

- Lokal tilstedeværelse i hele 

landet 

Tabel 3.3: Revisionshusets match af KSF’ere (Interviews D1 og D2) 

 

VRIN analyse 

Via værdikæden har vi nu fået identificeret revisionshusets aktivitetsområder, samt hvilke 

ressourcer og kompetencer, der kræves inden for disse for at skabe værdi for kunderne. En 

del af disse kompetencer findes allerede inden for revisionshuset, som blev benævnt 

”styrker” i analysen. Med VRIN modellen (Johnson mf. 2011 s. 91-94) vil vi nu identificere, 

om disse overhovedet er styrker, eller om det er noget, som alle andre konkurrenter også 

kan mobilisere. 

 

Denne sidste del af den interne analyse skal således munde ud i et svar på følgende: Er der 

visse områder, hvor vi er unikke, og er der områder, vi bør styrke os på? På baggrund af det, 

kan vi så formulere en konkurrencestrategi for det statslige marked. 
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I revisorværdikæden blev følgende kompetencer udpeget som styrker for revisionshuset: 

 

 Brancheviden findes 

 CRM-systemer findes 

 Stort fokus på opkøb og vækst samt HR og medarbejdertilfredshed/pleje. Fokus 

på at tiltrække de rette medarbejdere som ”Bedst til medarbejdere”. 

 IT-baserede revisionsværktøjer, styret og indkøbt centralt. 

 IT-baseret kapacitetsplanlægning 

 Centralt styret lønudvikling og støtte til at rekruttere de rigtige medarbejdere. 

 Centralt indkøb af IT 

 Centrale indkøbsaftaler minimerer omkostningerne. 

 Viden om forvaltningsrevision/GOR findes 

 Sparring og idéudvikling med kunderne er en naturlig del af revisionsydelsen 

 Viden om Revision inden for GOR, IT, Projekt og Erklæringer findes i 

organisationen 

 Leveringsdygtig inden for Aktiv, dynamisk og fremadrettet revision, Budgetter og 

Prognoser, Moms og lønsumsafgift, Finansiering og gældspleje samt Tilskud og 

bevillinger i Danmark  

 Mulighed for at skifte revisor for kunden, hvis kemi/personlig ikke matcher  

 Lokal tilstedeværelse i hele landet 

 

For at disse styrker skal kunne betegnes som unikke for revisionshuset, kræves for det første  

at ressourcer og kompetencer er værdifulde for virksomheden, så de skaber muligheder 

og/eller neutraliserer trusler i omgivelserne. Dette må siges at være opfyldt for samtlige 

styrker, da de alle er kunde KSF’ere og dermed er med til at skabe muligheder hos kunderne 

og samtidig neutraliserer tiltag fra konkurrenter, der måtte slå på disse styrker over for 

kunderne. 

 

For det andet kræves det, at de identificerede ressourcer og kompetencer desuden skal være 

sjældne. Dette er en betegnelse, som kun kan anvendes for de færreste af revisionshusets 

styrker. Revisionsviden inden for de forskellige faglige fokusområder findes hos alle direkte 

konkurrenter, store som mellemstore, og da revisionshuset ikke har etableret centrale 

”kompetencecentre” for disse, kan de ikke siges at være sjældne. Det samme gælder for de 

IT-baserede processer og værktøjer, centralt indkøb og muligheden for at matche revisors 

personlighed/kemi med kunden. Differentierende ift. de større revisionshuse er derimod 

den lokale repræsentation og en noget lavere omkostningsstruktur (bl.a. på grund af mindre 

ledig kapacitet), der giver mulighed for en lavere pris. Disse kan dog alle matches af de andre 
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mellemstore huse. Den eneste sjældne kompetence er dermed fokus på opkøb og vækst 

samt initiativer til at tiltrække de rette medarbejdere som ”Bedst til medarbejdere”, der 

også nævnes i de fleste af de beskrevne ”værdikoblinger” i revisorværdikæden. 

 

For det tredje kræves det, at kompetencerne skal være vanskelige (kostbare) for 

konkurrenterne at imitere, hvad enten der er tale om duplikering eller substitution. Dette må 

også siges at gælde for ”Bedst til medarbejdere” konceptet, der ikke bare kræver mange års 

arbejde med medarbejdertilfredshed i organisationen, en kvalificeret HR-afdeling, men også 

en brandingproces i markedet over for potentielle revisorkandidater. Kompetence til vækst 

forsøges imiteret af alle mellemstore revisionshuse, men at føre det ud i livet via opkøb i 

samme skala som revisionshuset kræver finansielle og organisatoriske muskler, som kun de 

færreste kan efterligne. P.t. er der således kun et enkelt mellemstort revisionshus der kan 

siges for alvor at have mulighed for at følge trop.  

 

For det fjerde skal ressourcerne og kompetencerne være organisatorisk understøttede, 

således at deres fulde potentiale kan udnyttes. Dette gælder igen for ”Bedst til 

medarbejdere” der er forankret i en HR-afdeling med mange års erfaring, ligesom 

afdelingens arbejde og den afledte værdi af det er anerkendt blandt partnerne. De centrale 

funktioner i revisionshuset har gentagne gange bevist, at organisationen besidder 

kompetencer og ressourcer til at gennemføre større opkøb. 

 

 

3.4. Er der visse områder, hvor vi er unikke, og er der områder, vi bør 

styrke os på? 

 

Kernekompetencer, hvor man er unikke ift. konkurrenterne, ligger som beskrevet 

indledningsvis ikke i én bestemt ressource, men i kombinationen af dem. Her spiller 

revisionshusets store fokus på HRs ”Bedst til medarbejdere”, opkøb og vækst samt 

medarbejdertilfredshed/pleje en afgørende rolle, - ikke som aktiviteter i sig selv, men i deres 

kobling med ikke mindst Operations og Service i revisorværdikæden. Denne kobling er 

etableret i forsøget for at sikre en vedvarende tilgang af ”the best and brigtest” til de rette 

stillinger i revisionshuset, og gennem de mange opkøb sikre den lokale repræsentation af 

revisions know-how over hele landet. Denne kobling er således revisionshusets 

kernekompetence, der er svær at imitere for såvel de mellemstore som de mindre 

revisionshuse. At dette dog ikke er nok, men at der stadig mangler en række ”nødvendige 

ressourcer og kompetencer” for at revisionshuset overhovedet kan konkurrere, viser 

følgende ”Threshold and distinctive capabilities” model (Johnson mf. 2011 s. 87), hvor de 

manglende ”nødvendige ressourcer og kompetencer” er markedet med rød/fed skrift. 
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 Ressourcer Kompetencer 

Samme som 

konkurrenterne og 

lette at imitere 

 

Nødvendige ressourcer 

IT-baserede processer 

Centrale indkøbsfunktioner 

Centralt styret lønudvikling 

IT-baserede revisionsværktøjer 

 

Indledende salg og markedsføring 

Udarbejdelse af tilbud/svar på udbud 

CRM/ERP 

 

 

 

 

 

Kapacitet og fleksibilitet 

Sparring og idéudvikling med kunderne 

Samarbejde og service 

Kommunikation/”God kemi” 

CRM/ERP 

Mulighed for at skifte revisor for kunden, hvis kemi/personlig 

ikke matcher 

 

 

 

Viden om revision inden for IT, projekt og erklæringer 

Viden om forvaltningsrevision/GOR 

Bredt udvalg af tillægsydelser 

Referencer og et højt kvalificeret revisionsteam inden for 

samme institutionstype 

Lokal tilstedeværelse i hele landet 

Nødvendige kompetencer 

I såvel primære som sekundære aktiviteter sikres  

- Omkostningseffektivitet i alle aktiviteter 

- Disponering for vækst 

- Laveste pris (ift. kvalitet) 

 

De sekundærer aktiviteter understøtter 

- Prægen af og viden om i detaljer, hvad det egentlig 

er, kunden ønsker – ”top of mind” ift de mindre og 

mellemstore statslige kunder 

- Hurtigt og højt kvalificeret svar på udbud til de 

mellemstore kunder 

- Branding inden for statslige institutioner 

 

Der sikres lokalt i Operations og Service: 

- Forståelse af og kompetencer inden for ”hele 

kundens” behov, ikke bare ifm. revision, og 

dyrkelse af relationer ved proaktiv dialog, - ikke 

blot ifm. revision. 

- Kommunikation og salg skal ses som en investering 

og ikke blot som en udgift. 

- Mulighed for at trække på anden intern kapacitet 

og ekspertise.  

 

De sekundære aktiviteter understøtter kobling mellem højt 

kvalificeret viden inden for 

- De enkelte institutionstyper 

- forvaltningsrevision og GOR 

- IT-, projekt- og erklæringsrevision 

- Bredt udvalg af tillægsydelser 

og den lokale repræsentation. 

Bedre end 

konkurrenterne og 

svære at imitere 

 

Unikke ressourcer 

Finansielle ressourcer til opkøb 

Opkøbserfaring 

”Bedst til medarbejdere” 

Kernekompetencer: 

”Bedst til medarbejdere” samt kompetencer inden for opkøb 

og vækst koblet med Operations og Service samt lokal 

repræsentation 

 

            Tabel 3.4: Threshold and distinctive capabilities ift. revisionshuset 
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4. Hvordan skal man konkurrere - hvilken 

konkurrencestrategi skal man benytte sig af? 

 

 

4.1. Indledning 

 

PESTEL og 5 forces analysen af markedet for statslige revisionsydelser viste, at der for dette 

marked, i modsætning til revisionsmarkedet generelt, er tale om et marked i vækst. 

Analysen understregede nødvendigheden af at vokse som mellemstort revisionsfirma, hvis 

man vil være sikker på ikke at lukke eller blive opkøbt.  

 

Den interne analyse identificerede områderne, hvor revisionshuset er unikt, men også en 

lang række områder, man bør styrke sig på.  

 

På den baggrund blev det konkluderet, at det statslige marked for revision er et oplagt 

marked at konkurrere på for revisionshuset i sit forsøg på at vokse. Dette afsnit vil se 

nærmere på, hvordan det så gøres bedst, - dvs. afsnittet vil formulere en 

konkurrencestrategi for det statslige marked, der passer til revisionshuset. 

 

4.2. Teoretisk tilgang 

 

I identifikation af konkurrencestrategi vil der igen blive anvendt en Porter model, nemlig 

hans generiske strategier (Johnson mf. 2011 s. 199), der definerer en virksomheds strategi 

ud fra 2 dimensioner, fokus på omkostninger eller på differentiering. Modellen anses også 

som specielt velegnet i denne opgave, da omverdenanalysen netop viste, at der i hvert 

blandt de mellemstore statslige institutioner ikke er et entydigt prisfokus ift. 

revisionsydelserne. Der er dermed mulighed for at rette fokus mod ”den samlede pakke”, 

som huset kan tilbyde og dermed mulighed for differentiering over for markedet. 

 

Som det fremgår af modellen til venstre er der 

tale om en rammemodel for måder at 

konkurrere på, hvor virksomheder enten kan 

følge en omkostningslederstrategi eller en 

differentieringsstrategi. Et tredje alternativ er 

kun at betjene en mindre del af markedet og 

her forfølge en fokuseret 

omkostningslederstrategi eller en fokuseret 

differentieringsstrategi. Dette gøres ved at restrukturere branchen ud fra underpunkterne i 5 

Figur 4.1: Porters generiske strategier 
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forces modellen således, at disse muliggør en konsistent optræden og position i branchen. 

Porter påpeger, at der i en branche kun er plads til én omkostningsleder, men at der sagtens 

kan være mange forskellige måder at differentiere sig på, og måder hvorpå man forfølger en 

fokuseringsstrategi (Hartmann 2007/2008 s. 245). 

 

Porter understreger i flere sammenhænge, at strategi handler om at træffe ét valg og mange 

fravalg, hvilket træder tydeligt frem i denne model. Således betoner Porter, at såfremt en 

virksomhed forsøger at kombinere flere af disse generiske strategier, vil den finde sig selv 

‘Stuck in the middle’, hvilket giver virksomheden en uklar profil i markedet. Endelig 

understreges behovet for, at hele værdikæden organiseres mhp. at opfylde én af de 

generiske strategier, og kun én. 

 

Det kan synes som en udfordring i revisionshusets strategi ift. de statslige institutioner, hvor 

analysen indtil videre jo netop har klarlagt, at der umiddelbart er 2 attraktive segmenter 

inden for de statslige institutioner, nemlig 

- De mindre institutioner, primært med et prisfokus 

- De mellemstore institutioner med primært fokus på kompetencer og referencer 

Hvis revisionshuset skal betjene begge disse segmenter, kræves det derfor, at flere strategier 

tages i anvendelse. Porter er dog også opmærksom på denne udfordring, hvilket jeg vil 

komme ind på senere i analysen. 

 

Som nævnt er målet for Porter at skabe en konsistent optræden og position i branchen ved 

at restrukturere den ud fra underpunkterne i 5 forces modellen. Det følgende afsnit vil 

derfor sammenholde resultaterne fra 5 forces modellen med strategimodellen for derved at 

identificere den rette konkurrencestrategi for revisionshuset. 

 

 

4.3. Konkurrere i bredden eller i dybden? 

 

Af segmenteringen i omverdenanalysen fremgår det med al tydelighed, at konkurrence i 

bredden, dvs. en bred omkostningslederstrategi eller differentieringsstrategi ikke er en 

mulighed. De større kunder, herunder statslige aktieselskaber, SOV’ere og universiteter har 

en klar præference for de større revisionshuse og kan ikke se de mellemstore huse som en 

mulig intern revisor – dette gælder såvel på revision og i praksis også inden for rådgivning. 

Det samme gør sig gældende ift. ministerier, der i stor stil køber rådgivning og analyser fra 

revisorer, - men kun fra tilbudsgivere der kan præsentere referencer på området. 
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I praksis er revisionshuset derfor overladt til at forfølge en fokuseret strategi. For at det skal 

blive en succes forudsætter teorien dog, at mindst én af følgende kriterier er opfyldt: 

1. Særlige behov i et segment, som ikke kan opfyldes af en bred strategi for hele 

markedet 

2. Særlig tilført værdi i virksomhedens værdikæden, som det er svært eller 

omkostningsfuldt for konkurrenterne at imitere 

3. Stabilt og levedygtigt segment 

 

At det statslige marked skulle forsvinde som en marked for private revisorer synes ikke at 

være en mulighed. Som det fremgik af PESTEL-analysen trækker omverdenens drivkræfter 

tværtimod i den modsatte retning, hvor markedet for de private revisionshuse vokser. 

Omverdenanalysen påpegede herudover en række krav inden for de enkelte 

institutionstyper, der ikke blot kan imødekommes med en generel ekspertise inden for GOR. 

GOR er et ”must”, men kan ikke stå alene, hvis man ønsker at betjene de forskellige statslige 

institutionstyper. Det sidste punkt vedr. tilført værdi i værdikæden er jf. indledningen til 

dette afsnit udfordringen for revisionshuset, hvilket der vil blive set nærmere på senere i 

dette afsnit. Generelt kan det imidlertid konkluderes, at i hvert fald 2 af de 3 forudsætninger 

for en succesfuld fokuseringsstrategi er til stede.  

 

De mellemstore kunder, som professionshøjskoler, almene gymnasier og erhvervsskoler 

reguleres under rigsrevisionslovens §2 og den mulige rolle her er som intern revisor samt 

rådgivningsydelser. Disse institutioner har ikke på samme måde som de store kunder 

præferencer over for de større huse. Udbuddene stiller høje krav til referencer og 

revisionsteamets erfaring med tilsvarende institutioner, dokumenteret ekspertise inden for 

værdiskabende forvaltningsrevision og GOR, bred og dyb faglig indsigt samt kapacitet til at 

tilbyde et bredt udvalg af tillægsydelser til en fast timepris.  

 

Der er således meget at differentiere sig på i dette segment. Med i kalkulen tæller også, at 

de mellemstore kunder indkøber revisionsydelser under SKI rammeaftalen, hvor 

leverandører alene måles ud fra en vægtet timepris, hvilket kunne tale for en fokuseret 

omkostningslederstrategi, og der synes således at være argumenter for såvel en fokuseret 

differentierings- som en omkostningslederstrategi. De 2 udelukker heller ikke hinanden. 

Teorien argumenterer for, at en omkostningslederstrategi ingenlunde må negligere 

markedets normale forventning til kvalitet, de færreste køber et billigt produkt, der ikke 

leverer standardværdien. Omvendt kan en differentieringsstrategi kun i de færreste tilfælde 

tage en hvilken som helst (høj) pris for sit produkt. – også selvom en differentieringsstrategi 

normalt er forbundet med højere omkostninger end lavpris konkurrenterne. 
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Måden hvorpå man kan træffe valget mellem differentiering og omkostningsfokus er ved at 

fokusere på den strategiske kunde og hovedkonkurrenterne. 

 

Den strategiske kunde i dette tilfælde er de mellemstore statslige institution. Kunden kan 

meget vel købe ind under SKI-aftalen, hvor du som revisionshus kun blive inkluderet, hvis du 

kan tilbyde en attraktiv vægtet pris. Men i det endelige miniudbud, tæller prisen alene 20-40 

%, og hvis du ikke her er i stand til at differentiere dig, når du aldrig i mål. Det gælder således 

om i selve SKI-udbuddet at kunne tilbyde en pris, så du er sikret en plads blandt de billigste 

6, men revisionshuset behøver på ingen måde at være omkostningsledende i udbuddet, så 

længe man kan differentiere sig i det efterfølgende miniudbud. En fokuseret 

differentieringsstrategi synes derfor at være det rigtige her, i et marked hvor kunden 

grundet krav til revisor og selektionen gennem SKI-processen i sidste ende vurderes at have 

en svag forhandlingsstyrke, da antallet af bydere er forholdsvist lavt. 

 

Den strategiske tilgang ændrer sig ikke i forhold de frie gymnasierne, der ikke på samme 

måde er tvunget til at sende deres revision i udbud. 5-forces analysen viste, at de har samme 

krav til kvaliteten af revisionen, og uden en første runde i SKI’s pris-hierarki er en 

differentieret tilgang oplagt. Herfor taler yderligere, at de frie (dvs. de private) skoler, i det 

hele taget synes at være mere åbne over for et engagement med et mellemstort 

revisionshus. De private institutioner sorterer under rigsrevisionslovens § 4 og fordrer en 

privat revisor som ekstern revisor. Reguleringstætheden er som nævnt stor for disse kunder 

og en ekspertise i lovgivning for disse institutioner, koblet med ekspertise inden for 

rigsrevisionens afgørelser generelt (dvs. forvaltningsrevision og GOR), løbende dialog og 

proaktivitet fra revisor er her yderligere KSF’erne, som revisionshuset må leve op til. Dette 

gælder ligeledes for produktionsskolerne. 

 

Hvem der er hovedkonkurrenter afhænger i højere grad af, om man henvender sig til §2 eller 

§4 institutionerne. §2 institutionerne er i højere grad tilbøjelige til at vælge de større 

revisionshuse, for hvem de mellemstore institutioner jo netop er mellemstore kunder, da 

deres hovedsegment er de store institutioner (i hvert fald inden for det statslige område). De 

frie institutioner er som nævnt mere åbne over for et engagement med et mellemstort 

revisionshus, og her er de andre mellemstore huse en større konkurent. Den fokuserede 

differentieringsstrategi over for segmentet af mellemstore institutioner kunne være at gøre 

disse institutioner, §2 såvel som §4, til storkunder, men den personlige kontakt og fokus, 

som de nødvendigvis ikke på samme måde kan forvente hos de større huse, og som 

kunderne selv påpegede, var en KSF’er. Revisionshusets hurtige vækst er herudover med til 

at cementere husets position som en seriøs bejler til såvel de almene som de frie. I 
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strategien ville det være naturligt at starte med et fokus på de frie institutioner for på den 

måde at oparbejde nogle vægtige reference i markedet.  

 

Omverdenanalysen viste, at markedet allerede er kendetegnet ved høje adgangsbarrierer for 

revisionsydelser. Revisionshuset må her søge at genetablere barrierene ved at gøre en 

forskel for sine eksisterende kunder på baggrund af den forståelse, man har for sine kunder 

og deres forretning. Den gode dialog med og pro-aktivitet fra revisor, som disse kunder 

ønsker, er også her en oplagt mulighed for at skabe relationer og spørge ind til behov for 

andre ydelser end revision. Endelig er tillægsydelser ofte en del af samme udbud som 

revisionsydelsen, hvilket understreger, at revisionshuset ofte står stærkest i kampen om 

tillægsydelserne til de eksisterende revisionskunder. Truslen fra substitutter og leverandører 

var jf. omverdenanalysen også til at overse, og her står revisionshuset allerede stærkt med 

koblingen mellem ”Bedst til medarbejder”, Operations og service samt opkøb.  

 

Hvor der kunne være tvivl om vægten mellem fokuseret differentiering eller 

omkostningsfokus ift. de mellemstore institutioner, synes valget noget nemmere ift. de 

mindre institutioner. Her vægtes pris 60% i udbuddene, og der er forholdsvis moderate krav 

til referencer og revisionsteamets erfaring med tilsvarende institutioner, - alt sammen noget 

der taler for en fokuseret omkostningslederstrategi. Da præferencen for de større huse 

samtidig er mindst her, er det et oplagt marked for de mellemstore revisionshuse. Disse 

mindre institutioner er stort set ikke aktive på markedet for tillægsydelser, og der kan 

således her ligge et blue ocean, som der endnu ikke har været fokus på. Kunderne indikerer 

en række andre KSF’ere, hvor specielt lokal tilstedeværelse, kort responstid på henvendelser 

og den gode dialog med ansvarlig revisor taler til de mellemstore huses fordel. I praksis har 

kunderne dog bevist, at de som sådan ikke har præferencer for bestemte typer af 

revisionshuse, når det kommer til revisionsydelser, og er villige til at skifte revisor. Det er 

ikke det primære segment for de større huse, og hovedkonkurrenterne er således de 

mellemstore huse. Revisionen udbydes for det meste under egne udbud eller slet ikke og 

feltet af tilbudsgivere er derfor bredt. Kundens forhandlingsstyrke skønnes derfor her at 

være stærk, og for at imødekomme den samt konkurrenternes modtræk tilsiger teorien flere 

tiltag (Johnson mf. 2011 s. 200-201): 

 

1. Lav input cost 

2. Stordriftsfordele 

3. Læringskurven 

4. Product/proces design 
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Som et underlæggende krav kan man heller ikke her se bort fra markedets grundlæggende 

krav til kvalitet i revisionsprocessen, - specielt ift. forvaltningsrevisionen, GOR og 

erklæringsrevisionen. Den finansielle revision forventes at være forholdsvis ligetil for de 

mindre kunder. Truslen fra substitutter og leverandører er også her til at overse, og her står 

revisionshuset allerede stærkt med koblingen mellem ”Bedst til medarbejder”, Operations 

og service samt opkøb. Adgangsbarriererne for tillægsydelser er om muligt endnu lavere for 

de mindre end for de mellemstore institutioner, da der ofte ikke sættes de store krav til 

kompetencer hos rådgiver, hvis rådgivning og tillægsydelser overhovedet efterspørges. Den 

gode dialog med ansvarlig revisor og kort responstid burde dog her kunne sikre mange af 

disse opgaver. 

 

Revisionshuset står således med 2 segmenter, hvor det giver mening at forfølge 2 forskellige 

strategien, hvilket som udgangspunkt strider mod modellen for generiske strategier, der 

advarer mod at blive ”stuck in the middle”: 

1. Fokuseret differentieringsstrategi ift. de mellemstore institutioner 

2. Fokuseret omkostningslederstrategi ift. de mindre institutioner 

 

Som påpeget i indledningen til dette afsnit er Porter dog opmærksom på denne udfordring 

og angiver 3 grunde til, at dette kan blive relevant: 

1. Opdeling af organisationen i forskellige Strategic Business Units (SBU), der kan have 

forskellige strategier 

2. Teknologisk og ledelsesmæssig udvikling, som åbner op for nye måder at konkurrere 

på 

3. Konkurrenterne fejler, - hvor også konkurrenter er ”Stuck in the middle”, er risikoen 

forbundet med en dobbelt strategi mindre. 

 

Grundlæggende kan man sige, at et hurtigt kig på markedet med al tydelighed viser, at punkt 

3. er opfyldt. Hovedkonkurrenterne på tværs af segmenterne, nemlig de mellemstore 

revisionshuse, forfølger begge segmenter, hvor der anlægges forskellige strategiske tilgange. 

At de større huse forfølger såvel de større som de mellemstore segmenter er ikke 

nødvendigvis ensbetydende med, at de anlægger såvel en differentierings- som en 

omkostningslederstrategi, men kunne indikere det samme. 

 

Der synes også at ligge muligheder i punkt 1. vedr. dannelse af SBU’er. Man kan 

argumentere for, at alene fokus på de statslige institutioner i sig selv er en SBU, men det 

giver også mening, at dele denne SBU op til 2 ”Sub-SBU’er” efter følgende model. 

 

 



      

72 
 

Sub-SBU 1 Sub-SBU 2 

Fokus på mindre institutioner Fokus på større institutioner 

Centralt kompetencecenter 

1. Lav input cost – dvs. størstedelen af arbejdet udføres af lavere kategoris 

revisorer, hvilket minimerer lønningsomkostningerne 

2. Stordriftsfordele – et fokus på mindre institutioner kræver et vis 

volumen af den sammen institutionstype, således at de faste 

omkostninger, primært til lønninger, kan fordeles på flere institutioner, 

hvorved udgiften pr. institution kan holdes nede 

3. Tæt forbundet med stordriftsfordelen er læringskurven. Revision af et 

stort volumen af den samme institutionstype vil automatisk forøge 

produktiviteten (øvelse gør mester), hvorved udgiften pr. institution 

bliver mindre. 

4. Product/proces design for de mindre kunder - der kunne overvejes en 

standardiseret revisionsplan, da der ikke er de samme krav til 

revisionskompetencer inden for institutionstypen (med de frie 

grundskoler som eneste undtagelse). 

1. Hurtigt og højt kvalificeret svar på udbud til de mellemstore kunder 

2. Forståelse af og kompetencer inden for ”hele kundens” behov, ikke bare 

ifm. revision, og dyrkelse af relationer ved proaktiv dialog, - ikke blot 

ifm. revision. 

3. Højt specialiseret viden inden for 

  a. De enkelte institutionstyper 

b. Værdiskabende forvaltningsrevision og GOR 

c.  IT-, projekt- og erklæringsrevision 

d. Bredt udvalg af tillægsydelser 

4. Fungerer som centralt kompetencecenter for Sub-SBU 1 med fokus på 

de mindre institutioner, samt for Revisorværdikædens Operation og 

Service i hele revisionshuset på tværs af afdelinger og geografier. 

Tabel 4.1: SBU’ere for statslige institutioner 

 

Der er således tale om én SBU for det statslige marked for revision, - delt i 2, men indbydes 

forbundne Sub-SBU’er, der samtidig sikrer, at den lokale repræsentation kobles med højt 

specialiseret viden om de enkelte institutionstyper, værdiskabende forvaltningsrevision, 

GOR osv. 

 

 

4.4. Strategiens dybde og organisatoriske forankring?  

 

Der kan argumenteres for, at Porter måske ikke ville definere den skitserede 

differentieringsstrategi som differentiering. Det synes dog svært at finde et andet og mere 

passende begreb, da det i bund og grund er en pakke, man tilbyder institutionerne – en 

skræddersyet pakke til lige præcist de statslige institutioner – og på den måde er vi inden for 

den fokuserede differentieringsstrategi. 

 

Men man kan mene, at man skal mere i dybden og definere, hvad går den så ud på? Hvordan 

får man tilbudt noget, der er anderledes, end det de andre gør? Generelt gælder, at det der 

er sværest at efterligne for konkurrenterne, er organisationen, og det der foregår i den. 

Dette var netop argumentet for valget af revisionshusets eneste nuværende 

kernekompetence i VRIN analysen, ”Bedst til medarbejdere” samt kompetencer inden for 

opkøb og vækst koblet med Operations og Service samt lokal repræsentation. Det er således 

nemt at fremvise et særligt værktøj, som kunderne kan bruge, for blot derefter at erfare, at 

konkurrenten tilbyder det samme værktøj 3 måneder efter. Det er det samme værktøj, blot 

med et nyt navn foroven. På den måde er det svært at gøre sig forskellig, men hvis man kan 

overbevise kunderne om, at de køber en pakke og køber sig IND i organisationen, kan det 

være anderledes (Interview med D2). 
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Sub-SBU 2’s vigtigste rolle bliver derfor at opnå specialiseret og kvalificeret viden om det 

statslige marked. Som nævnt tidligere, hvis man skal blive udvalgt som revisor af specielt de 

mellemstore institutioner, så skal man have en god indsigt, viden og forståelse om det, som 

rigsrevisionen skriver, - fordi er der noget disse klienter går op i, så er det, hvad 

rigsrevisionen skriver og kommer med af feedback. Differentieringen er dog ikke ligetil. Der 

findes i dag ingen fælles uddannelse inden for offentlig revision til at basere sin identitet på 

(Interview R1), og forvaltningsrevision udgør kun en forsvindende lille del af cand. merc. aud. 

uddannelsen. Man kan derfor ikke på traditionel certificeringsvis differentiere sig som 

forvaltningsrevisor. En vej til differentiering kan således være, at SBU’en systematisk 

gennemgår rigsrevisionen rapporter, og derved får en specialiseret viden om, hvad 

rigsrevisionen forstår ved GOR? GOR følger mere subjektive standarder end finansiel 

revision, og kan man give specielt § 2 institutionerne en forvisning om, at man præcist følger 

rigsrevisionens anbefalinger, så har man en særlig kompetence, som man kan markedsføre 

og sælge over for de statslige institutioner – ligesom det er en måde at adskille sig lidt fra 

sine konkurrenter på. 

 

Et andet speciale i Sub-SBU 2 er udarbejdelsen af svar på offentlige udbud. Ligesom at køre 

en regnskabsplan igennem, skal man også kunne køre en udbudsplan igennem, for at nå det 

inden for en (ofte meget kort) tidsfrist. Den opbyggede kompetence inden for 

forvaltningsrevision og GOR spiller ligeledes fint ind her. 

 

En række andre specialer er revisionslovgivningen bag de forskellige institutionstyper, IT-, 

projekt- og erklæringsrevision samt ikke mindst de tidligere specificerede tillægsydelser, der 

alle er integrerede dele af statsligt selveje og forvaltning.  

 

Det er værd at bemærke her, at idéen ikke er, at SBU’en skal fungere som en selvstændig 

revisionsfunktion, uafhængig af resten af revisionshusets funktioner. KSF’ere er jo netop 

koblingen til Operations og Service i de forskellige afdelinger, dvs. en form for integreret 

praksis. I denne tilgang sammenlægges elementerne fra SBU’ens forvaltningsrevision og GOR 

med afdelingernes Operations inden for finansiel revision. Det er helt afgørende, at den 

integrerede tilgang fører til en særskilt identitet i revisionshusets afdelinger, så revision af 

statslige institutioner ikke blot er noget, der også skal håndteres ved siden af alt det andet. 

Den integrerede tilgang kan i yderste konsekvens danne grundlag for et eget fagområde i 

revisionshusets afdelinger. I teorien vil den integrerede tilgang kunne resultere både i en 

højere produktivitet ved udvikling af revisionshandlinger, som kan udføres fælles for 

henholdsvis forvaltningsrevision og finansiel revision, samt en højere effektivitet gennem 

udvikling af nye effektive revisionsformer - meget den samme omkostningsminimerende 

tilgang, som blev angivet for Sub-SBU 1 i tabel 4.1.  
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Udfordringen er, at få integreret de to revisionsområder i et internt samarbejde (Interview 

R1). For det første skal de forskellige revisorer, uanset deres speciale, samarbejde og dele 

viden om opgaven, hvilket i sig selv kan være en udfordring, da revisorerne typisk har 

forskellige baggrunde. Forvaltningsrevisorer har traditionelt samfundsvidenskabelig 

baggrund som f.eks. cand.scient.pol og cand.polit, hvor baggrunden for de finansielle 

revisorer typisk er revisoruddannede cand.merc.aud. Revisionsmæssig er der ikke stort 

overlap mellem deres viden (Interview R1). For det andet kræver den integrerede tilgang, at 

revisionsmetoderne kan overføres fra deres oprindelige område til et nyt. Finansiel revision 

er som udgangspunkt mulig at flytte og kan bruges overalt, hvor der er anerkendte kriterier 

at revidere efter. Forvaltningsrevision er derimod mere subjektiv, og er måske vanskeligere 

at flytte. Rigsrevisionen har dog haft en lang tradition for at promovere standarder for GOR, 

eksempelvis ved publikationen af GOR (RR 2013), og dermed har forvaltningsrevisionen fået 

en mere objektiv karakter, hvilket igen taler for, at SBU’en systematisk gennemgå 

rigsrevisionen rapporter, og derved få en specialiseret viden om, hvad rigsrevisionen forstår 

ved GOR. Samtidig er der de senere år åbnet op for en mere udbredt brug af benchmarking 

som revisionsbevis i finansiel revision, hvilket medfører, at revisor skal vurdere, hvor godt 

virksomheden klarer sig relativt i forhold til branchen eller de nærmeste konkurrenter. 

Noget tyder således på, at revisionsformerne nærmer sig hinanden. 

 

Som nævnt tidligere er den kompetence eller strategi, der er forankret i organisationen, 

sværest at imitere for konkurrenterne. Den integrerede tilgang beskrevet ovenfor kræver 

således også en organisatorisk forankring, nemlig en form for matrixorganisation – det vil i 

revisionshuset sige koblingen mellem det centrale kompetencecenter og Operations og 

Service i de enkelte afdelinger. En sådan organisation må antages at være fremmende for 

koordinering og vidensdeling inden for det enkelte revisionsområde, hvorfor 

organisationsformen understøtter den integrerede tilgang. Den umiddelbare succes 

afhænger af de resultater, som den integrerede tilgang giver i form af ikke bare en større 

kundetilgang inden for det statslige område, men også i form af vedvarende forbedring i 

produktivitet og effektivitet i revisionen af de statslige institutioner. Et andet spørgsmål er 

så, hvordan stillingerne inden for SBU’en bliver besat af ”the best and brightest”. Her 

vurderes revisionshuset dog som allerede påpeget at have en kernekompetence ved fokus 

på ”Bedst til medarbejdere” og opkøb. 

 

Hvad der ikke kan ligge i Sub-SBU 2, men som også kræver et centralt kompetencecenter, er 

den aktivitet, som i den indre analyse blev benævnt ”Prægen af og viden om i detaljer, hvad 

det egentlig er, kunden ønsker – ”top of mind” ift. de mindre og mellemstore statslige 

kunder”. Dette vil sige revisionshusets indirekte kundekontakt i form markedsføring og 

branding i segmentet og måske endda lobbyarbejde på samme måde som banker og 
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kreditforeninger, der efter sigende skulle tale med regering og opposition hvor 14. dag. Det 

interessante spørgsmål er i denne forbindelse: Hvis vi løfter os op fra institutionsniveauer til 

det politiske niveau så er der måske i virkeligheden kun 20-25 mennesker, som man skal ind 

og tale med? Det ligger dog uden for denne opgave at undersøge dette. 

 

Som det fremgår af ovenstående stiller de fleste tiltag krav til revisorværdikædens 

sekundære aktiviteter om etablering af et SBU for statslige institutioner, centralt styrede, 

indirekte aktiviteter samt en fortsættelse af opkøb og ”Bedst til medarbejdere”. Hvad der 

ikke kan ligge i de understøttende sekundære aktiviteter er imidlertid den direkte 

kundekontakt, hvor revisionshuset står med en hel anden udfordring, nemlig forståelsen af 

den proaktiv dialog, - ikke blot ifm. revision, men også ift., at kommunikation og salg skal ses 

som en investering og ikke blot som en udgift.  

 

Som tidligere nævnt er den største interne barriere for mange af disse tiltag revisionshusets 

stuktur, der bevirker, at der ikke bliver gået på tværs og opbygget kompetencer, ligesom det 

ikke ligger naturligt at bruge tid på salg, opdatering af CRM-systemet og ”løs 

kommunikation” med kunderne, der måske ikke kan konverteres til debiterbare timer. 

 

En inspiration kunne her være konsulenthusene i en lidt større skala: Det de gør er, at de har 

en række fagdiscipliner, som logistik, strategisk ledelse, ressourcemanagement, marketing 

og andet (ligesom der er revision, skat osv. i revisionshusene). Herudover har de en række 

lande, og hver gang der sker noget inden for den offentlige sektor, kan det bruges i alle 

lande. Den samme stuktur kunne overføres her, hvor man opbygger et kompetencecenter 

for den statslige sektor, der kan anvendes af og i alle afdelinger. 

 

 

4.5. Implementering og evaluering – spørgsmål til fremtiden! 

 

Dette afsnit har identificeret en række tiltag, som er nødvendige, hvis revisionshuset skal gå 

fra nutidens, historisk betingede, lokale tilgang til en overordnet strategisk tilgang til det 

statslige marked for revision. 

 

Tilgangen fordrer en række større organisatoriske ændringer, og spørgsmålet er naturligvis, 

hvordan disse kan føres ud i livet. Det ligger uden for dette projekts rammer at gå i detaljer 

med selve implementeringen, og jeg vil derfor her kun opremse en række spørgsmål, som 

man må svare på, før strategien kan implementeres: 
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Transaktionsomkostningsperspektivet. Kontrol og styring er ikke uden omkostninger. 

Hverken hvis vi køber os til det, eller gør det selv. Skal strategien implementeres ved, at man 

motiverer samarbejdet med nogen – Revisionshusets strategi vil typisk være, at vi kan det 

hele selv in-house, og hvis vi ikke selv kan, køber vi et firma, der kan - men ville det være en 

fordel at gå sammen med et konsulentfirma inden for offentlig forvaltning, der har nogle 

specielle kompetencer inden for det  fagområde, vi skal ind og revidere omkring? 

Hvordan etableres reelle og effektive kontrolmekanismer med denne revision, der sikrer, at 

den fungerer effektivt og ansvarligt? 

 

Struktur/kulturperspektivet. Er den nuværende partnerstruktur overhovet villig til at skabe 

den tværgående SBU, der kræves og med de ressourcer, der kræves? Er man villig til at 

lægge det uden for egen afdeling og derved miste den vanlige kontrol over den indledende 

revision og revisionsplan?  

Hvilke tiltag skal der til for at rette op på det begrænsede kundefokus og manglende 

salgsfokus, der vanskeliggør eksekvering/implementering og udvikling af indirekte og direkte 

salgskompetencer? 

 

Institutionelle perspektiv: Hvorledes forebygges på lang sigt, at priskonkurrence eller andet 

udhuler revisionsydelserne, så vi enten må levere en overfladisk eller måske endda 

mangelfuld revision eller alternativt må afskrive vores investering? 

 

Evalueringsperspektivet: Hvad er tidshorisonten for vores evaluering, og hvilke kriterier skal 

der evalueres på? Er vores fokus tilgangen af nye statslige kunder, eller er det i første 

omgang effektiviteten og produktiviteten i revisionen? 

Skal der køre selvstændige evalueringskriterier på hver Sub-SBU, eller giver det mening at 

køre den samme for begge? 

 

Visionsperspektivet: Kan den strategiske tilgang i dette projekt anvendes på andre 

kundesegmenter – f.eks. inden for de private virksomheder? 

 

Ressourceperspektivet: Hvordan skal de identificerede ressourcer og kompetencer ledes? 

Hvordan sikres det, at opbygningen af kernekompetencer sker hurtigere og til lavere 

omkostninger, end konkurrenterne kan præstere.  

Hvor i organisationen skal ressourcer og kompetencer indsættes, således at de udnyttes 

bedst muligt og giver det størst mulige afkast? 

Hvordan beskyttes og fastholdes ressourcer og kompetencer via konstant videreudvikling - 

opbygges lag på lag i en konstant akkumulerende irreversible proces? 
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5. Konklusion - Hvilken forretningsstrategi skal et 
mellemstort revisionshus vælge på markedet for 
revision af statslige institutioner? 

 

Dette projekt har udarbejdet en forretningsstrategi for et mellemstort revisionshus på 

markedet for revision af statslige institutioner ved at svare på følgende underspørgsmål: 

 

Hvad karakteriser det statslige marked for revisionsydelser? 

Til trods for en intens rivalisering blandt konkurrenterne vurderes markedet for revision af 

statslige institutioner at være et attraktivt marked for et mellemstort revisionshus. De 

mellemstore revisionshuse er tvungne til at vokse, hvis de ikke skal risikere at lukke eller 

blive opkøbt, og i modsætning til revisionsmarkedet generelt er her et marked, som rent 

faktisk vokser. Det er langt hen ad vejen muligt for huset selv at tage de nødvendige 

strategiske initiativer for at etablere adgangsbarriere og sikre sin position på markedet, - 

både når det gælder potentielle indtrængere, substitutter og leverandører. Hertil kommer, 

at der er oplagte kundesegmenter at fokusere på:  

- De mellemstore selvejende institutioner, hvis forhandlingsstyrke vurderes beskeden 

- De mindre selvejende statslige institutioner, hvis forhandlingsstyrke vurderes stor, 

men som stadig vurderes at være et attraktivt segment at konkurrere i. 

 

Hvilke typer af aktiviteter og kompetencer skal der til for at betjene denne type af kunder? 

I alle afdelinger af revisionshuset og i de centrale funktioner skal sikres 

omkostningseffektivitet i alle aktiviteter. Dette for at sikre den laveste pris ift. kvalitet. 

 

Sammenlignet med i dag bør følgende tiltag iværksættes:  

En detaljeret viden om kunderne bør løbende indsamles i CRM, og en indirekte kontakt 

gennem centralt iværksat branding inden for statslige institutioner samt proaktiv lokal og 

central kontakt til kunder og interessenter skal sikre, at revisionshuset er ”top of mind” og 

kan sætte dagsordenen ift. de mindre og mellemstore kunder. Der bør etableres et centralt 

kompetencecenter med specialviden om de enkelte institutionstyper, ekspertise inden for 

værdiskabende forvaltningsrevision og GOR, IT-, projekt- og erklæringsrevision samt 

tillægsydelser og endelig med ekspertise, der sikrer hurtige og højt kvalificerede svar på 

udbud. Da lokal repræsentation er vigtig for de mindre institutioner, er det helt afgørende at 

sikre koblingen mellem de lokale afdelingers revisorer og kompetencecentrets ekspertise. 

 

Hvordan skal man konkurrere - hvilken konkurrencestrategi skal man benytte sig af? 

Det anbefales, at der oprettes en overordnet SBU for det statslige marked, - en SUB delt i 2, 

men indbyrdes forbundne Sub-SBU’ere, kaldet 1 og 2. Denne tilgang sikrer muligheden for at 

forfølge 2 forskellige fokuseringsstrategier: 
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1. Fokuseret omkostningslederstrategi ift. de mindre institutioner under Sub-SBU 1 

2. Fokuseret differentieringsstrategi ift. de mellemstore institutioner under Sub-SBU 2.  

 

Sub-SBU 1 skal fortrinsvis bestå af lavere kategoris revisorer, der reviderer de mindre 

selvejende institutioner iht. en standardiseret revisionsplan. Sub-SBU 2´s fokus er på de 

mellemstore selvejende institutioner, men fungerer parallelt hermed som det centrale 

kompetencecenter for det statslige marked for hele revisionshuset.  

 

Den helt nødvendige kobling mellem de lokale afdelingers revisorer og kompetencecentrets 

ekspertise forudsætter en matrixorganisation, der sikrer en organisatorisk forankring af 

kompetencen, - også i de lokale afdelinger. Afgørende er her skabelsen af en særskilt 

identitet ift. revision af statslige institutioner i hele revisionshuset. Med henblik på sikring af 

den fornødne ekspertise inden for forvaltningsrevisionen bør der ske ansættelse af folk med 

en samfundsvidenskabelig baggrund i Sub-SBU 2. I forhold til at tiltrække de rette 

kandidater, står revisionshuset her strategisk stærkt med sit fokus på ”Bedst til 

medarbejdere” og opkøbsstrategi.  

 

Lokalt i afdelingerne skal endelig forankres en forståelse af ”hele kundens” behov - ikke bare 

ifm. revision -  og en dyrkelse af relationer ved proaktiv dialog. Salg og kommunikation bør 

ses som en investering, og der bør være mulighed for at trække på anden intern kapacitet og 

ekspertise inden for revisionshuset. Alt sammen tiltag, der sandsynligvis kræver en 

opblødning af partnerstrukturen, der i dag kan hæmme samarbejdet på tværs. 
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7. Bilag 
 

Bilag 1: Spørgeguide og interviews - statslige institutioner 

Bilag 2: Spørgeguide og interviews – Rigsrevisionen 

Bilag 3: Spørgeguide og interviews – revisionshus 

Bilag 4: Spørgeguide og interviews - SKI og ministerium  

 
Interviews er foretaget telefonisk og under møder (2 stk.) i perioden januar til april 2016. 
 
Under de forskellige interviews blev hovedspørgsmålene (de nummererede) stillet. 

Underspørgsmålene/punkterne blev anvendt, såfremt det blev fundet nødvendigt at få 

uddybet svaret på hovedspørgsmålet. 
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Bilag 1: Spørgeguide og interviews - statslige institutioner 
 

 
Emne: Kriterier ved valg af revisionshus 
 

1) Hvilke forhold tillagde I betydning, da I valgte revisor sidste gang? 
- Kvalitet af ydelser 
- Referencer 
- Revisionshusets omdømme 
- Revisionshusets kapacitet 
- At revisionshuset er del af et internationalt netværk 
- Erfaring og brancheekspertise hos de revisorer, der får ansvaret for at levere 

revisions- og regnskabsydelsen 
- Pris for revisions- og regnskabsydelsen 
- Revisionshuset kan også levere tillægsydelser 
- Personlig kontakt /kemi 
- Tillid og kendskab til revisor 
- Andet 

 
2) Hvilke revisionshuse ser I som mulige revisorer for jer? 

- Big 4 (navne) 
- Mellemstore huse (navne) 
- Små huse 

 
 
Emne: Kriterier ved valg af tillægsydelser/rådgiver 
 

3) Hvis vi ser på rådgivningsydelser, hvilke forhold tillagde I da betydning, da I valgte 
leverandør sidste gang? 
Tillægsydelser kunne være rådgivning om finansielle forhold, økonomistyring,  
forretningsgange og intern kontrol, effektiviseringer, forretningsstrategi etc. 
- Kvalitet af ydelser 
- Leverandørs omdømme 
- Leverandørs kapacitet 
- Internationalt netværk 
- Erfaring og brancheekspertise hos de rådgivere, der får ansvaret for at levere 

rådgivningen 
- Pris for ydelsen 
- Personlig kontakt /kemi 
- Tillid og kendskab til revisor 
- Andet 
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4) Hvem ser I som mulige rådgivere 
- Revisionshuse (hvilke) 
- Advokater (hvilke) 
- Konsulenthuse (hvilke) 
- Andre 

 
 
Emne: Hvordan indkøbes? 

 
5) Hvordan foregik indkøbet, da I valgte revisionshus sidste gang? 

- Direkte køb 
- Eget udbud (generelt eller indbudt) 
- Miniudbud under SKI 
- Direkte tildeling under SKI 
- Hvordan vil I købe ind næste gang? 

 
6) Har I kørt separate indkøbsprocesser for henholdsvis revision og tillægsydelser 

- Hvilken form for indkøb for de forskellige ydelser? 
- Har der været forskel i kriterierne for valg af revisor ved henholdsvis revisions- og 

tillægsydelser? 
 

 
Emne: Skifte af revionshus 
 

7) Ville I skifte revisor, hvis de hævede deres priser? 
- Anser I det for sandsynligt at skifte revisor næste gang, hvis jeres nuværende kan 

matche konkurrenternes pris? 
 

8) Anser I det for en fordel, at benytte den samme revisor i flere år? 
- Købers marked vs sælgers marked?  

 
9) Vurderer I, at der er tale om store skifteomkostninger ved skift af revisor 

- Tidsforbrug indtil revisor lærer institutionen at kende 
- Tidsforbrug indtil revisor opnår tilstrækkelig branchekendskab 
- Tidsforbrug og omkostninger til udarbejdelse af udbudsmateriale/kontrakt, 

udvælgelsesprocessen etc. 
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Interviews, opstillet iht. hovedemner i spørgeguides 
 
Mindre statslige institutioner, M1 og M2 
 

Emne MI M2 
Kriterier ved 
valg af 
revisionshus 

Juridisk-kritisk revision: Det er op til revisor at 
påpege disse ting, og det signaleres tydeligt med 
fremhævelsen af dette i udbuddet. Rigsrevisionens 
instruks GOR er paralleliseret over i udbuddet da der 
er tale om offentlige midler. De lokale enheder er 
uafhængige med deres eget regnskab, men de skal 
overholde GOR. Med brug af privat revisor signaleres 
det, at de lokale enheder ikke er en del af staten. 
Fremhævelsen af juridisk-kritisk revision er også 
taget med mhp. at revisor skal vejlede om dette. 
Da det er offentlige midler skal alt revideres, også 
selv de små enheder. Man skal hele tiden holde sig 
for øje, at man skal køre parallelt med det, 
rigsrevisionen forventer. Man hævder 
selvstændighed, men skal ikke friste rigsrevisor til ”at 
gå over gaden” 
 
Antallet af revisionspåtegninger kan sagtens være 
større end i et almindeligt virksomhedsregnskab, da 
revisor ikke er med inde over ved færdiggørelse af 
regnskabet, og derfor er også de formelle fejl med. 
Revisor kommer heller ikke med efterposteringer. 
 
Stedlig revision vægtes, - det skal kunne tilbydes, 
men er ikke som sådan en del udbuddet. Grundet 
prisen, er det dog ikke noget man vil lægge ind som 
et generelt krav i selve udbuddet. Det er derfor 
vigtigt at revisor er lokalt repræsenteret, og nem at 
få fat på og kan kommunikere med de lokale 
enheder. Ud over det, skal der være tale om en 
registreret eller statsautoriseret revisor, men ellers 
kan alle komme i betragtning.  
 
Effektivt revisionsteam er vigtig, baseret på erfaring 
med revision af statslige organisationer og delmoms. 
 
Der skal også være indregnet i prisen, at revisor 
deltager i årlige statusmøder med de centrale og 
lokale enheder. 
 

Dette var baseret på 
- Pris – 60% (første udvælgelse) – herefter ses der på  
- Kvalitet. F.eks. skulle man beskrive arbejdsgange – 
revisionsprocessen og handlinger. Hvordan man vil 
gribe det an, og hvordan man vil vurdere, hvad der er 
væsentligt og ikke-væsentligt – hvilken turnus man ville 
have på det. Nogen havde slet ikke lavet en tidsplan, 
hvilket man fik dårlige karakterer for. Man blev vægtet 
ud fra 5 karakterer: 
o Ringe 
o Mindre tilfredsstillende 
o Tilfredsstillende 
o Meget tilfredsstillende 
o Særdeles tilfredsstillende 
Juridisk-kritisk: Er bare en del af reglerne og blev ikke 
tillagt nogen speciel vægt. 
Stedlig revision: Et ønske fra de lokale enheder. Det var 
ikke et krav, men man tillagde det positiv vægt – ved 
ikke om det bruges meget i dag.  
Men de lokale enheder har nok ønsket dette, da det er 
rart at kende revisor og at man ikke skal flytte alt 
materiale til revisor. Det er ikke et krav, at man skal 
være repræsenteret i hele landet, for at byde på hele 
landet, men det er vigtigt forholdsvis hurtigt at kunne 
møde op, hvis der f.eks. er nogen der har neglet af 
kassen. Også vigtigt ifm kasseeftersyn, hvor man også 
skal komme ud. 
 
Er revisionen blevet billigere – ja, en pæn besparelse i 
2012, også sammenlignet med udbuddet i 2006. Der er 
4 revisionsselskaber, men det er ikke bevidst. Alle kan 
byde på det hele. I EU-udbud er man meget bundet til 
sine betingelser. Der var nogle enkelte steder, hvor der 
kunne være tvivl, men det fleste steder var det meget 
tydligt, hvem man skulle vælge: 

Kriterier ved 
valg af 
tillægsydelser/ 
rådgiver 

Tilbydes ikke ud over regnskabssyn, da prisen derved 
ville blive for høj. Det kunne godt tilbydes, og det ses 
ikke som en konflikt ift. revisors uafhængighed, men 
tilbydes ikke grundet pris. 
Man kunne godt tilbyde flere optioner, men det 
kommer man ikke til at tilbyde, da prisen vil blive for 
høj. Det er også svært at estimere, hvor mange timer 
det vil tage for revisor, og hvad det derved skal 
koste. 
Samtidig bliver det sværere at lave udbuddet, hvis 
disse elementer kommer ind. Udvælgelseskriterierne 
bliver vanskelige, og måden hvorpå optionen bliver 
kapitaliseret kan give klager fra tilbudsgiver. 
Udvælgelsen af tilbudsgiver bliver også vanskelig. 
Det er et spørgsmål om at finde balancen mellem 
pris og kvalitet. 

Regnskabssyn som option: Bruges sikkert stort set ikke 
– et ønske fra ministeriet. 

Hvordan 
indkøbes? 

Fælles eget udbud første gang i 2012 – men inden da 
var det koordineret mellem de andre centrale 
forvaltningsenheder, før hver forvaltning sendte sit 
udbud afsted. Det er nemmere at gøre det på denne 
måde. 

Reglerne er, at det er de enkelte centrale 
forvaltningsenheder, der udbyder revisionen. Langt 
tilbage havde de enkelte lokale enheder en revisor, de 
brugte – det var sandsynligvis et økonomispørgsmål, at 
man syntes, at det skulle lægges til de centrale. 
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Til udbuddet i 2016 er det den samme gruppe som i 
2012. Det lægges ikke ud lokalt da det giver bedre 
pris og bedre kvalitet at gøre det samlet. Før stod 
man lokalt selv for kontrakt med revisor. 
 
Det er blevet væsentligt billigere. 

Herefter en EU-lovgivning, at man skulle udbyde. Man 
rådførte sig med de andre og havde statens indkøb ind 
over, men i 2006 syntes man at det var noget bøvl, og 
derfor lavede man nogle fælles skabeloner, men det var 
stadig de enkelte centrale enheder der udbød. 
I 2012 udbød man et samlet udbud – for at samle 
opgaven – det er ikke noget let område. Ministeriet har 
dog nok en interesse i, at få så meget for pengene som 
muligt.  

Skifte af 
revionshus 

Afhænger alene af pris i næste udbud. 
 
Ministeriet kommer også med input til det næste 
udbud, men der forventes ikke de store ændringer 
ift. 2012 udbuddet. 

Ministeriet er dog som sådan ikke inde over – i 2012 var 
de dog meget inde over, og det var dem der lavede 
kravspecifikationen. Men i det næste er de kun cc, da 
man stort set genbruger det gamle materiale. 
 
Nyt udbud i 2016, - men ikke nødvendigvis med samme 
antal delkontrakter. Derved indsnævres antallet af 
revisorer, der kan byde på opgaven. I de 
forvaltningsenheder, der er opdelt i flere områder, har 
det alligevel typisk været den samme revisor, der havde 
alle områder, - man kan af administrative grunde vælge 
en anden løsning – fordi det f.eks. er nemmere 
administrativt kun at have kontakt til én revisor pr. 
enhed og antallet af bydere bliver begrænset og 
nemmere at gennemgå. Det er alligevel typisk de store 
huse, der har kontrakten. Det er dog typisk den lokale 
afdeling af firmaet, som man har med at gøre i de 
enkelte enheder. Det er stadig opfyldelsen af 
kriterierne i udbuddet, som er det afgørende i 
udvælgelsen. 

 
 
Mellemstor statslig institution, MS1 
 

Emne MS1 
Kriterier ved 
valg af 
revisionshus 

Opgaven er naturligvis revision af årsrapport, kontrol med tilskudsgrundlag og institutionsrevisors attestation af 
indberetninger, hvor ministeriet eller andre i henhold til lovgivningen har krævet særskilt revisorerklæring. 
Det skal være iht. GOR, relevante bekendtgørelser og revisionsstandarder. 
Det drejer sig om lovpligtig finansiel revision, lovpligtig forvaltningsrevision, særlige revisionsopgaver såsom 
erklæringer på opgørelser og indberetninger, projekt eller tilskudsregnskaber m.v. Der vurderes også på, om IT-
sikkerheden lever op til kravene på området. – vurdering af vores rapportering på effektivitet og produktivitet, - 
også ift. vores resultatkontrakter med ministeriet. 
Juridisk-kritisk revision ift. bevillinger og tilskud fra staten og EU er med, og er for os en del af den finansielle 
revision. 
 
Andre vigtige kriterier var helt klart: 
Revisionsteam, referencer inden for samme type institution og selvfølgelig pris. 
 
Vi benytter typisk tillægsydelser som udvidet forvaltningsrevision og generel økonomisk rådgivning om 
forbedringsforslag i økonomistyring, planlægning, tilrettelæggelse af interne forretningsgange, interne kontroller, 
optimering af processer, udarbejdelse af budget og prognoser - og det skal kunne tilbydes.  
 
Det er vigtigt for os, at vi har en god kommunikation med revisor, at han kender os godt. Vi forventer, at der er 
mulighed for vejledning, når vi har brug for det. 

Kriterier ved 
valg af 
tillægsydelser/ 
rådgiver 

Ved seneste udbud medtog vi forskellige tillægsydelser i vores udbud, som udvidet forvaltningsrevision, da vi fik 
mere og mere brug for denne del. Vi har også oplevet at vi ved at udfordre revisor fik meget ud af, hvad man kan 
kalde speciel rådgivning, og det ville vi gerne have med i udbuddet. Strategisk rådgivning, vejledning om 
finansiering og gældspleje, IT-understøttelse, moms og lønsumsafgift kunne også være mulige ydelser. 

Hvordan 
indkøbes? 

Vi har gode erfaringer med SKI-aftalerne, selv om det i første omgang var meget besværligt, da SKI kriterierne for 
revision ikke var afstemt ift. institutionernes behov. 
Med den seneste udbudsrunde er det blevet mere smidigt, så vi selv kan udfylde rammen. 

Skifte af 
revionshus 

Afhænger af pris ift. kvalitet. Det må fuldstædig afhænge af tilbuddene. Det er vigtigt med en, der kender vores 
institutionstype, da oplæringskurven og tiden ellers er for lang. 
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Bilag 2: Spørgeguide og interviews - Rigsrevisionen 
 

 

Emne: Private revisorers funktioner ved revision af statslige institutioner 
 

1) Hvilke funktioner varetages som privat revisor af statslige institutioner? 
2) Hvilke udfordringer står revisor overfor? 
3) Hvad definerer rollen – er den under forandring? 

- Forholdet til rigsrevisionen 
- Intern revision 

 
 
Emne: Politisk kontekst 
 

1) Hvilke udfordringer står man med politisk som revisor af statslige institutioner? 
- ”Bruges” revisor politisk 
- Internationalisering/EU 

 
 
Emne: Specielle faglige krav 

1) Er der specielle faglige krav til statslig revision? 
2) Pris ift. kvalitet 

 
 
Emne: Rollen som offentlig uafhængig revisor 

1) Hvilke udfordringer står statslig revision med, som offentlig uafhængig revisor? 
- Uafhængighed 
- Funktion ift. offentligheden og den institution, man reviderer 
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Interviews, opstillet iht. hovedemner i spørgeguide 
 
Rigsrevisionen (R1) 
 

Emne R1 
Privat revisors 
funktioner ved 
revision af 
statslige 
institutioner 

Primært er det revisors opgave – og det har det stort set været igennem mange år – det går ud på at vurdere, om 
forvaltningen af offentlige midler og driften af offentlige virksomheder overholder de krav, som lovgivningen stiller, og 
som offentligheden forventer. Når vi taler om statslig revision, taler vi om flere former på en gang, -finansiel revision, 
juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Men der er også sket ændringer: Rigsrevisionen reviderer statens 
regnskaber og andre lignende regnskaber. Den har adgang til at gennemgå allerede reviderede regnskaber fra fuldt 
statsejede aktieselskaber og andre virksomheder finansieret med statslige tilskud. 
Flere statslige institutioner, som er finasieret med statslige tilskud, benytter private statsautoriserede eller 
registrerede revisorer. Nogle steder er den private revisor enerevisor, som ved delvist statsfinansierede, selvejende 
institutioner. Andre steder er den private revisor medrevisor sammen med rigsrevisionen, som f.eks. de såkaldte 
SOV’ere, Selvstændige offentlige virksomheder. 
Med New Public Management bliver det mere som hos de private revisorer og deres faglige kompetencer. Der er 
gennemført reformer og modernisering af den statslige sektor, - den er blevet både privatiseret og kontraktstyret. 
Formålet var en højere grad af markedsorientering og armslængde fra staten til virksomhedernes beslutninger. Her 
var specielt kultur- og undervisningsområdet hurtigt fremme. Mange af institutionerne her blev reorganiseret på den 
måde – fra det statslige hierarki. I den forbindelse er der etableret såkaldte professionelle bestyrelser, hvor eksterne 
erhvervsledere også deltager.  
Bestyrelserne har på sin vis været katalysatorer for de private revisorers faglige kompetencer inden for statslig 
revision. De efterspørger ofte en revision, som i den private sektor, der kan orientere bestyrelsen om, at hvis den 
godkender det foreliggende regnskab, så vil virksomheden modtage en revisorerklæring uden forbehold. Det har vi 
ikke set så meget tidligere inden for staten, hvor vi har revideret regnskaber, som ledelsen allerede har godkendt.  Det 
har nogle steder skabt en modsætning mellem bestyrelsernes forventninger til revisors rapportering og den statslige 
revisions faglige revision og kompetencer. Man har forsøgt at løse det på flere måder. Man har forsøgt at løse det ved 
at introducere private revisorer som interne revisorer med reference til bestyrelsen og bibeholdelse af Rigsrevisionen 
som ekstern revision. Dette er f.eks. sådan det sker på landets universiteter. 
 
Der er også kommet en række nye udfordringer ift. globaliseringen med ændrede forventninger hos opdragsgiver og 
brugere af revisionsresultaterne. 

Politisk 
kontekst 

Statslig revision er politisk, dvs. den indgår i det politiske system. Den statslige revisor er del af den 
forvaltningsmæssige kontrol, - ikke bare ift. om regnskabet er rigtigt, men også om man kan have tillid til det 
eksisterende politiske og administrative system, om forvaltningen er legal, effektiv o.lign. Den kan skabe krav til det 
politisk-administrative system om foranstaltninger og ændringer, hvis den viser, at systemet ikke virker. 
Fokus er, om forvaltningen er legal, sparsommelig, produktiv og effektiv, og at det politiske system kan stilles til 
ansvar, hvis det ikke er sådan. 
Medierne fylder meget i det politiske system og derfor også i den statslige revision. Medierne formidler aktuelle 
politiske emner, sætter selv politiske sager på dagsorden og overvåger, at politikerne holder det, som de har lovet. 
Revisionen bruges i mange tilfælde til at demonstrere politisk ansvarlighed ift. offentligheden. 

Specielle 
faglige krav 

For revisorer i den statslige revision er der ikke tilrettelagt særlige uddannelsesforløb, hverken i det officielle 
uddannelses- eller efteruddannelsessystem. Der var forsøg på en egentlig uddannelse, men den blev opgivet igen. Der 
var vist for få ansøgere. Som en del af efteruddannelsesbekendtgørelsen skal kravet om 30 timers efteruddannelse i 
de faste treårssekvenser (2009-2011, 2012-2014 etc.) inden for et givet specialområde dog opfyldes af en revisor, der 
påstår at have statslig revision som sit speciale. 
 
Private revisorer kan, hvis de ikke har erfaring med statslig revision, have vanskeligt ved at håndtere deres meget 
veldefinerede revisionsproces og revisionsmål med forvaltningsrevisionens noget sammenlignet hermed mere 
abstrakte tilgang og revisionsmål. Der har været nogle spændinger, - hvis Rigsrevisionen stiller krav, til de private 
revisorer, når de skal udføre statslig revision. De private revisorer kan have udfordringer ift. de faglige krav. Det kan 
skyldes, fordi de forudsætter andre metoder, hvor forvaltningsrevisionen gør brug af den samfundsvidenskabelige 
metode, og det kan måske være vanskeligt at opfylde kravene inden for revisionsbudgettet. 

Rollen som 
offentlig 
uafhængig 
revisor 

Indførelsen af NPM var utilitaristisk. Det har udfordret den statslige revision på den måde, at der er kommet større 
fokus på, hvordan den statslige revision skaber værdi og nytte. 
Statslige revisorer har ikke traditionelt betragtet sig selv som værdiskabende – i hvert fald ikke i traditionel økonomisk 
forstand, men måske værdiskabende ved, at revisionen medvirkede til at opretholde lovlydige institutioner med en 
stabil økonomiforvaltning og korrekt regnskabsaflæggelse. Dvs. bidrog til at skabe institutioner med en effektiv 
ansvarsstruktur inden for budget, regnskab og økonomiforvaltning. Sådan en værdi og nytte af statslig revision har i de 
seneste år været trængt i baggrunden og dukker hovedsageligt kun op til overfladen, når den offentlige sektor rammes 
af skandaler. 
Den statslige revisions værdi har ligget flere steder - kontrolfunktionen, der er et centralt element i den statslige 
revision. Her har den statslige revisions opdragsgiver en forventning om, at revisionen kontrollerer, at den reviderede 
følger de instrukser, som er givet om den økonomiske forvaltning af de offentlige midler. 
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En anden type er den legitimerende. Revisor skal skabe troværdighed til det aflagte regnskab gennem en 
erklæringsafgivelse. Revisor giver gennem sin erklæring en legitimitet til den revideredes regnskabsaflæggelse. Det er 
normalt tilfældet, når den reviderede selv antager revisor.  
Med NPM’s indførelse ser vi også en funktion, der matcher NPM paradigmets tilgang til revisionen. Her drejer sig om 
at skabe nytte og værdi for den reviderede ved bl.a. at involvere sig i den revideredes problemløsning. Her kommer 
vægten over på noget helt andet – dvs. på rådgivning om, hvordan den reviderede bliver mere effektiv.  
Lige nu går det i retning af, at den statslige revision skal gå fra at have en overvejende kritisk, kontrollerende funktion, 
til at yde konstruktiv rådgivning og konsulentvirksomhed. Flere brugere ser nu og oplever revision som et instrument 
til at skabe værdi for sig selv. Det kan dog kompromittere revisionen som kontrolmyndighed og den uafhængighed, 
der er en forudsætning for, at der overhovedet er tillid til revisionsresultaterne. Man kan også stille spørgsmålstegn 
ved, om en revision, der overvejende har en konstruktiv og rådgivende funktion, er det mest effektive instrument til 
placering af ansvar og legitimering – det var jo netop et af hovedformålene med statslig revision. 

 

  



      

89 
 

Bilag 3: Spørgeguide og interviews - revisionshus 
 

 
Emne: Muligheder for vækst 
 

1) Er det din opfattelse at vækstmålet for omsætning kan nås på markedet for revision 
af statslige institutioner? 
- Hvordan forventes målet evt. at blive nået? 
- Er det hensigten at målet nås gennem ekstra ydelser/rådgivningsydelser eller ved 

at vinde yderlige revisionskontrakter? 
2) Hvordan ser du markedet for revision af statslige institutioner udvikle sig, og hvad 

driver denne udvikling? 
- Key drivers 
- Mulige fremtidsscenarier 

 
 

Emne: Opstilling af handlemuligheder/parametre 
 

3) Hvordan mener du, I bør positionere jer for at skabe vækst? 
Tiltag ift 
- Evt. potentielle indtrængere på markedet 
- Substitutter 
- Kundernes forhandlingsmagt 
- Rivalisering med de andre revisorer på markedet (lige stærke – ens – 

differentiering i revisionsydelser – høje udgangsbarriere?) 
- Er du villig til at gå ned i pris for at vinde yderligere kontrakter? 

 
4) Hvilke kompetencer mener du kræves, for at konkurrere, og hvordan sikres de? 

- Hvad ser du som de vigtigste kompetencer ift revision af statslige institutioner – 
er der forskel ift at vinde flere revisionskontrakter Vs at yde mere rådgivning? 

- Besidder I alle disse kompetencer i dag, eller skal de opbygges? Hvis ja, vil I så 
satse på dem alle, eller kun udvælge nogle enkelte – hvilke og hvorfor? 

- Hvad med pris Vs kvalitet? 
 

5) Organisation – hvordan mener du, I bør organisere jer for bedst muligt at kunne 
vokse på markedet? 
- Hvis geografisk vækst:  

Kræver revision af statslige institutioner specialister, eller ville andre revisorer 
forholdsvis hurtigt kunne oplæres? 

- Er der hyppig kontakt mellem revisor og kunde gennem året? 
- Er det din opfattelse, at andre afdelinger ville kunne løfte opgaven evt. i et 

strategisk samarbejde? 
 

6) Hvis rådgivningsydelser. Ville det kræve en anden organisering? 
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Emne: Beslutningssituationen 

 
7) Er jeres forståelse af kundernes ønsker - også dem som ikke nødvendigvis fremgår af 

udbudsmaterialet – stor nok, eller mener du, at der mangler en del information? 
- Hvor bevæger kunden sig hen, og hvad driver denne udvikling? 
- Hvad mener du evt. kan gøres for at få mere information? 

 
8) Er jeres forståelse af konkurrenterne og deres strategi/modtræk stor nok, eller 

mener du, at der mangler en del information? 
- Vil de konkurrere på pris eller ydelser/kompetencer? 
- Vil de byde bredt i landet? 
- Hvad kan evt. gøres for at få mere information? 

 
9) Er du villig til at investere i kompetencer (uddannelse, ansættelser etc) for at stå 

bedre rustet – vil du forpligte dig på disse kompetencer i udbud? 
 

10) Mener du generelt, at I står godt rustet til at svare på et udbud? 
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Interviews, opstillet iht. hovedemner i spørgeguides 
 
Revisionshus, D1 og D2 
 

Emne DI D2 
Muligheder for 
vækst 

Vi har en klar vækststrategi, hvor 75% af væksten 
skal komme fra opkøb og resten fra organisk vækst 
gennem øget salg til udvalgte brancher. 
Her kunne statslige institutioner godt være én. 
Opkøb håndterer vi centralt, både organisatorisk og 
økonomisk, - branchestrategierne håndteres som 
udgangspunkt i afdelingerne. 
Det kan være, at der er flere afdelinger der har 
interesse i én branche, og så skaber vi fra centralt 
hold en branchegruppe på tværs. Her kunne jeg godt 
forestille med en gruppe for statslige institutioner, 
men lige nu ser vi det meget opdelt på den måde, at 
nogen er god til skoler, og nogle er gode til bosteder 
og nogle til noget helt andet inden for det statslige. 
Og det er også der, de kender de ydelser, der 
primært skal satses på, men jeg mener, det er 
samme forhold her, som hos de private, at 
revisionsydelsen er presset stadig mere på pris. Der 
er rift om markedet, vi kan ikke gå længere ned i pris, 
og vi skal kigge på andre ydelser, der måske kræver 
helt andre uddannelser end CMA’ere. 

Der hvor strategiudviklingen for alvor ligger, er: 
- hvilke typer opgaver skal vi tage ind i huset 
- hvilke typer mennesker skal vil ansætte 
Det er en helt klar beslutning, om vi skal tage andre 
typer opgaver end revisionsopgaver ind – hvilke typer 
rådgivningsopgaver vil vi vælge at udvikle os på, og 
bliver det inden for statslige institutioner? Det 
afhænger at de brancher, som man i afdelingerne 
beslutter sig for at fokusere på. Og det definerer i 
praksis den overordnede strategi for den organiske 
vækst, der kører parallelt med vækstmålene for opkøb. 
Selvom det er en politisk proces, er det alligevel oftest 
meget stabile processer over en længere periode. Små 
vidensmoduler der hele tiden kan kombineres i nye – 
en stor matrixorganisation, der kan kombineres på nye 
måder ift nye markeder og kunder. Strategi er, hvor 
gode vi er til at lytte. 

Opstilling af 
handlemulighe
der/parametre 

Vi oplever for det meste, at kunden selv sætter 
rammen for at sammenligne os, da vi ikke selv kan 
finde ud af at differentiere os. Vi ved, at de sætter 
pris på daglig kommunikation, dialog og samarbejde, 
som vi kan tilbyde i hele landet – men det er stort set 
aldrig med i et udbud. Det bliver aldrig rigtigt 
defineret, hvad er en god sparringspartner for dig – 
gøre det komplekse enkelt? 
 
Følgende burde være de vigtige valgkriterier: 
- Kvalitetssikring 
- Årshjul 
- Revisionsplan 
Men er oftest: 
- Har I personen/eksperten? 
- Er I billige? 
 
Vi vil differentiere os generelt på 
- Værdigrundlag - ”Bedst til medarbejdere og 
kunder” 
- Daglig dialog 
- Kan påvise referencer inden for områder af en vis 
størrelse 
 
Herudover har vi en række styrker i: 
- Stærkt bagland omkring specielle kompetencer 
(skat/moms/afgifter) 
- Kompetencer inden for salg og salgsledelse findes i 
organisationen 
- gode til central personalepolitik og personalestyring 
- Nye ydelse på rådgivning 
- Erfaring med gennemførelse af seminarer 
- Geografisk dækning i Danmark (ift. big4) 
 
Vores erfaring med statslige institutioner centralt har 
været med SKI-udbuddet, hvor tildelingskriteriet var 
laveste pris. Det var en voldsom opgave, at forholde 
sig til det hele. Der vil være revisorer, som kan hente 

Hvis vi kigger på, hvordan får man gang i det 
overordnet – det er ikke sikkert at kommuner og det 
der foregår på kommunalt niveau, er det samme som 
det der foregår på statsligt niveau – og derfor giver det 
mening at sige, hvis man skal lave en strategi for at 
gribe fat i større revisionsprojekter for større statslige 
områder, er det faktisk de samme kompetencer, der 
skal anvendes, og vi skal derfor have organisatoriske 
enheder, der ved noget om, hvordan laver men tilbud 
til den statslige sektor. På dette niveau giver det meget 
bedre mening, at tale om kompetencer og udvikling af 
kompetencer. Når man har en partnerstruktur, bliver 
der måske ikke gået så meget på tværs og opbygget de 
kompetencer, der er brug for i hele landet. 
 
Der er nogen offentlige udbydere, der regner på, hvor 
de tror de får flest timer, fordi så tror man, at man også 
får mest kontrol og kvalitet, hvilket ikke nødvendigvis 
er tilfældet. Det kunne være én parameter. 
 
I modsætning til private virksomheder, kommer disse 
opgaver ofte i udbud, - så det skal man have 
kompetencer inden for at kunne håndtere, - ligesom 
man skal have kompetencer inden for God offentlig 
revision. 
 
Men man skal nok et lag længere ned, og så definere, 
hvad går det så ud på? Hvordan får man tilbudt noget, 
der så er anderledes, end det de andre gør? Man kan 
sige, at det der er svært for de andre, det er at 
efterligne vores organisation og efterligne det, der 
foregår i organisationen. Det vil sige, det er nemt nok 
og komme op og sige, at vi har et særligt værkstøj I kan 
bruge, og så har de det samme 3 måneder efter. Det er 
det samme værktøj, blot med et nyt navn på fra en 
anden udbyder. På den måde er det svært at gøre sig 
forskellige, men hvis kunderne er interesserede i mere 
end prisen, i at købe sig ind i vores organisation, vores 
ydelse, er det noget andet. 
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opgaver til højere priser andre steder, og hvor 
arbejdet med at få opgaverne er meget mindre. 
 
Det er meget de enkelte afdelinger der definerer, 
hvilke brancher, de ønsker at satse på. Det er også 
dem, der skal tage investeringen i kompetencerne og 
beslutter prisen. Hvis de vælger statslige 
institutioner som fokusbranche, vil de også investere 
i kompetencerne. Vi har centralt defineret nogle 
minimumsniveauer, og jeg tror ikke man vil gå 
yderlige ned i pris på selve revisionsydelsen. 

 
Jeg kan ikke forstille mig, at vi vil gå længere ned i pris 
på ren revision. Branchen har været for dårlig til, at 
gøre opmærksom på revisionspåtegningen som en 
værdi og ikke bare som en kedelig kontrol, der belaster 
kunden. 
 
Man kan heller ikke overvurdere medarbejderne og 
deres kompetencer. ”Bedst til medarbejdere” og de 
årlige undersøgelser af medarbejdertilfredshed er helt 
afgørende for at tilbyde de bedste ydelser til kunderne 
og få nye kunder. Vi kører også en central 
personalestyring og ledelsesuddannelse for det samme. 

Beslutnings-
situationen? 

Vi har nok vores udfordringer ift. at kende kunderne 
så godt, som vi gerne vil. Det skyldes flere ting: 
- Sub-optimering i de enkelte afdelinger 
- Beslutningsgrundlaget er utilstrækkeligt – 
partnerne får ikke altid opdateret vores CRM-system  
- Begrænset kundefokus og salgsfokus 
- Manglende eksekvering/implementering 
- Manglende salgskompetencer 
- Implementering af nye ydelser lykkes begrænset 
 
Vi har tidligere været meget præget af ”fra hånden 
til munden”. Det med at lægge planer, var på et 
meget implicit/overordnet niveau. Kom der et godt 
tilbud op, tog man det, også selvom men på et møde 
havde besluttet, at det gjorde man ikke, og så brugte 
man alle sine ressourcer i én retning, selv om man 
havde besluttet, at man ville bruge dem i en anden 
retning, fordi man gerne ville bevæge sig i den 
retning. 
 

Vi er ved at samle input fra afdelingerne og opretter 
løbende branchegrupper på tværs. Vi er nok pt nede i 
et lavere niveau end på det statslige niveau. En statslig 
gruppe vil kræve en ny tilgang, vi ikke for alvor har 
prøvet før ift. branchegrupper, men hvis flere 
afdelinger ser en fordel i det, gør vi det nok. Der er 
centralt stor interesse for at prøve nye tilgange til 
markedet. Vi mangler nogle klare data på vores kunder, 
da vores CRM er mangelfuldt. 
 
Vær opmærksom på, hvem der egentlig er kunden, der 
måske ikke ønsker at betale for revisionsydelsen. I 
første omgang er det måske nok virksomheden eller 
den statslige institution, men i anden omgang er det 
investorer eller, for den statslige sektor 
forvaltningsenheden med ansvar for tilsynet. Man 
kunne være så kynisk at sige, at hvis institutionen kan 
klare sig lige så godt med som uden revision, så må det 
være fordi, at dens interessenter ikke ser den store 
værdi i en revisionspåtegning. 
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Bilag 4: Spørgeguide og interviews - SKI og ministerium 
 

 

Emne: Incitament for centralt udbud 
 

1) Hvilke fordele og ulemper ser I ved at køre et centralt udbud af revisionen i 
modsætning til, at den enkelte forvaltningsenhed selv indgår en lokal aftale med 
revisor? 
- Er det ikke i modsætning til den generelle politiske dagsorden, hvor 

hovedtendensen har været, at beslutningskompetencen skal lægges ud lokalt? 
- Er det indtrykket, at revisionen er blevet billigere eller bedre? 

 
 
Emne: Indholdet af seneste udbud og effekt 
 

2) Hvilke krav skal revisor som minimum leve op til for at komme i betragtning? 
- Ressourcer/erfaring/kompetencer 
- Arbejdsgange 
- Revisionsplaner og tidsplaner 
- Revisionsydelser 
- Pris  

 
3) Kan I prioritere kravene i det seneste udbud og fortælle om baggrunden for, at de 

kom med i udbuddet? 
- Referencer 
- Beskrivelse af revisionshandlinger, - indhold, metoder 
- Juridisk-kritisk revision 
- Branchekendskab 
- Stedlig revision 
- Overskuelig tidsplan 
- Effektivt revisionsteam  
- Pris 
- Kapacitet og fleksibilitet 
Hvordan er kravene fremkommet/indsamlet – hvem har defineret dem? 

 
4) Hvilke overvejelser har I gjort jer om tillægsydelser? 

 
5) Har kravspecifikationen givet den ønskede revisionsydelse? 

 
6) Har den haft den ønskede virkning ift brugere af det centrale udbud – f.eks. bedre 

økonomistyring, produktivitet, effektivitet. juridisk-kritisk forvaltning, kvalitet af 
indberetninger 

 
 
 



      

94 
 

7) Er det jeres opfattelse, at der er nogle typer af revisorer der bedre opfylder kravene 
end andre? 
- Størrelse 
- Landsdækkende 

 
 
Emne: Indholdet af kommende udbud 
  

8) Er der andre krav til revisionen som I i dag ville vægte som vigtige, men som ikke er 
med i det seneste udbud – kan I prioritere dem? 
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Interviews, opstillet iht. hovedemner i spørgeguides 
 
SKI og ministeriel kontorchef, SKI1 og K1 
 

Emne SKI1 K1 
Incitament for 
centralt udbud 

Der er tale om en rammeaftale hvor 
tildelingskriteriet er laveste pris. Det fremgår også af 
udbudsmaterialet. Vi havde før ikke rigtigt noget 
man kunne bruge direkte for revisionsydelser, men 
det var et stort ønske fra institutionerne, og det har 
vi nu. 
 
Hele idéen med SKI er jo netop at lave 
indkøbsaftaler, der samler indkøb på tværs af det 
offentlige og afløfter udbudspligten. Herved opnås 
større besparelser og bedre betingelser. 

Det er et spørgsmål om, at få det billigere - og det har 
man fået. 
 
Det er fuldstændigt i tråd med den politiske udvikling - 
der er 2 revisionsparadigmer i Danmark 
• Årsregnskabsloven 
• Statsregnskabsloven 
Ministeriet hører ind under den sidste, og her kræves 
det, at offentlige midler skal revideres. - fremgår af 
GOR - god offentlig revisionsskik. 

Indholdet af 
seneste udbud 
og effekt 

Der var en række mindstekrav som tilbudsgiver 
skulle leve op til, som omsætning for relevante 
ydelser og soliditetsgrad, referencer med GOR og at 
tilbud skulle være på dansk. Det var vores indtryk at 
ret mange kunne leve op til disse krav, og det blev 
derfor prisen, der blev meget afgørende for 
udvælgelsen. 
Pris var timeprisen for 7 rådgiverkategorier, fra elev 
til statsautoriseret og partner, der samlet blev 
vægtet efter et fastlagt skema ift. miniudbud og 
direkte tildeling efter kaskademodellen. 
Man vægtede meget timeprisen for 
mellemkategorierne blandt rådgiverne, - vi mener en 
stor del af revisionsarbejdet udføres her. For hele 
rammeaftalen blev den samlede vægtede timepris 
for miniudbud vægtet mest – med 70%. Man skal 
tilbyde pris inden for alle kategorier, ellers er man 
ude. 
 
Køber man ind under rammeaftalen skal man følge 
nogle fastlagte tildelingskriterier som: 
- organisation og bemanding med 40-50% 
- Løsningsbeskrivelse med 20-30% 
- Pris med 30-40%. 
Man kan sige, at brug af SKI aftalen definerer 30-
40%, som er prisen. 
 
Rammeaftalen dækker også andre ting end lovpligtig 
revision. Der en mange ydelser som vi fik 
tilbagemeldinger på, institutionerne gerne ville have 
med, og dem har vi taget med.: 
- intern revision og udvidet forvaltningsrevision 
- tilskuds- og projektrevision 
- IT-revision 
- generel økonomisk rådgivning 
- skat, moms og afgifter 
- bogføring og lønhåndtering. 
 
Andre ydelser som f.eks. 
managementkonsulentbistand, strategi-, 
organisations- og forretningsudvikling, HR ligger 
under andre aftaler, end den med revisionsydelser. 
  
Rigtigt mange offentlige institutioner kører udbud 
over tærskelværdierne, og kan få gavn af SKI 
rammeaftalen. Vi fik en række tilbagemeldinger om, 
at man havde brug for en enkelt parameter at vælge 
ud fra, og her er timeprisen god. 
 

I kravspecifikationen vægtedes pris med 60%. Kvalitet 
blev vægtet med 40% i form af referencer, beskrivelse 
af revisionshandlingers indhold, metoder, Juridisk-
kritisk revision, stedlig revision, overskuelig tidsplan, 
effektivt revisionsteam (pba erfaring med revision af 
statslige organisationer og delmoms)  
Fra ministeriets side er der tale om en kopi fra kravspec 
i GOR. 
 
Juridisk-kritisk revision har altid været en del af 
revisionskontrakten, men blev fremhævet i seneste 
udbud, da det var indtrykket at revisionen på dette 
område havde været mangelfuld. 
 
Alt materiale afleveres elektronisk, men det er et vigtigt 
element med mulighed for samtalen med den lokale 
regnskabsfører i regnskabsprocessen. 
 
Som tillægsydelse havde man i en enkelt landsdel gode 
erfaringer med regnskabssyn - det er indtrykket, at de 
lokale enheder, der har fået foretaget et regnskabssyn 
også har fået færre bemærkninger fra revisor.  
Ellers har man ikke udbudt tillægsydelser: Det er hele 
tiden et spørgsmål om, at adskille 
regnskabsudarbejdelsen fra revisionen. At tilbyde andre 
ydelser fra revisor som standard, ville bryde den 
adskillelse. Hvis de lokale enheder eksplicit beder om 
hjælp til tillægsydelser, ville de dog nok få lov til det. 
 
Internt har man været for dårlig til, at få udbytte for 
pengene - dette fremgår af en evalueringsrapport, hvor 
kritikken peger meget indad. Her tænkes både på 
tilsynet med de lokale enheder, men også muligheden 
for at holde planlægningsmøder med revisor - både 
lokalt og centralt. 
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Det er vores indtryk, at vores timeprisvægtning 
bruges direkte i mange tilbud fra de enkelte 
institutioner – det peger på at det er nemt for dem 
at bruge, for SKI-rammeaftalen er frivillig at bruge. 
Det er vores indtryk, at man har fået mere for 
pengene, - kan holde kvaliteten op ift. de timer, 
tilbudsgiver forventer at bruge på opgaven. 

Indholdet af 
kommende 
udbud 

Vi holder en høringsrunde før næste runde, som 
forventes omkring 2020. Vi har indtryk af, at der 
efterhånden er flere ydelser, der er blevet så 
standardiseret at de passer ind i rammemodellen. 

Vi forventer ikke, at der kommer yderligere krav ifm 
næste udbud. 

 
 
 

 


