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Aalund har igjen i år bedt den øverst plasserte økonomiske 
beslutningstaker i 424 norske virksomheter om å vurdere det 
kommende års behov for ekstern rådgivning om digitalisering av den 
økonomiske og finansielle styringen. 
 
Hver fjerde virksomhet med over 15 millioner kroner i omsetning 
forventer å kjøpe ekstern rådgivning på området. Ser man bare på 
de største selskapene, er andelen nær 50%. 
 
Samlet betyr resultatet, at 7.000 norske virksomheter er i markedet for 
å kjøpe ekstern rådgivning i  løpet av de kommende 12 måneder. En 
tilsvarende undersøkelse fra 2017 viste omtrent samme aktivitet, noe 
som betyr at virksomheternes bruk av eksterne rådgivere er relativt 
konstant.  
 
Selskapene nevner en rekke spesifikke områder, hvor de forventer å 
søke  eksternt råd – de mest nevnte områdene er: 
 
• Robotisering 
• Implementere nytt ERP-/CRM-system 
• Digitalisere regnskapsføring og budsjettering 
• Digitalisere produksjons-/arbeidsprosesser 
• Elektronisk dokumenthåndtering 

Hver fjerde norske virksomhet med over 15 millioner kroner i 
omsetning vil søke ekstern rådgivning om digitalisering av 
den økonomiske og finansielle styringen i løpet av de 
kommende 12 måneder. Det er omtrent samme nivå som i 
en tilsvarende måling fra 2017. 
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"Forventer du at virksomheten innenfor det kommende året 
får behov for ekstern rådgivning om effektivisering av den 
økonomiske og finansielle styringen av virksomheten via IT-
systemer - også kalt digitalisering?" 



Mange SMB-virksomheter med behov for rådgivning om 
digitalisering, samler tilbud fra både revisjonsfirmaet og et IT-
konsulentfirma. De største virksomhetene foretrekker IT-
konsulentfirmaer men kontakter vanligvis også et 
revisjonsfirma. 

Som i 2017 peker flertallet av selskaper som trenger råd om 
digitalisering på sin egen hovedrevisor – eller et annet revisjonsfirma - 
som forventet rådgiver innen feltet. 
 
Den siste måling indikerer imidlertid at flere bedrifter nå kontakter mer 
enn én potensiell partner når de vil ha et tilbud. Vanligvis kontaktes 
også et IT-konsulentfirma - enten som et alternativ til revisjonsfirmaet 
eller å supplere på områder der revisjonsfirmaet mangler 
kompetanse. 
 
De største virksomhetene er litt mer tilbøyelige til å benytte 
IT/Management-konsulentfirmaer, men mange velger også å 
kontakte et revisjonsfirma. 
 
En sammenligning med 2017 tyder på, at revisjonsfirmaene har styrket 
posisjonen blant SMB-virksomhetene, mens IT-konsulentfirmaene har 
fremgang blant de største virksomhetene. 
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Note:  
1. Spørsmålet er kun besvart av virksomheter som innenfor det kommende året 

får behov for rådgivning om effektivisering av den økonomiske og finansielle 
styringen av virksomheten via IT-systemer. 

2. Ettersom virksomhetene har mulighet til å avgi flere svar på spørsmålet, kan 
summen av prosenttall overstige 100.  

”Hvilket rådgivningsfirma tror du at dere vil kontakte for å få 
et tilbud på løsning av oppgaven?” 

>15 mio. NOK 

Top 500 + børs 



De norske virksomhetene er fornøyd med revisjonsfirmaenes 
rådgivning om digitalisering. IT-konsulentfirmaene skaper 
ikke helt samme tilfredshet som revisjonsfirmaene. 

Aalund har bedt selskaper som tidligere har kjøpt digitaliseringsråd om 
å uttrykke sin generelle tilfredshet med arbeidet. 
 
En gjennomsnittlig tilfredshet på 4,1 på en 5-skala tyder på at 
selskapene samlet sett har vært fornøyd med rådgivningen, når den 
er kjøpt hos revisjonsfirmaer. Når et IT-konsulentfirma velges som 
primær rådgiver, uttrykker kundene at de ikke er helt fornøyd. 
Karakteren 3,8 signaliserer at de valgte rådgivere ikke alltid har kunnet 
løse oppdraget fullt ut. 
 
For virksomheter med behov for rådgivning om digitalisering betyr 
dette, at det er viktig å foreta en grundig vurdering av kompetansen 
hos potensielle partnere – i forhold til kravene som oppgaven utgjør - 
før det endelige valget av rådgiver tas. Og noe tyder på at 
revisjonsfirmaene er fullt i stand til å levere den etterspurte 
rådgivningen. 
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”Hvor tilfreds var du samlet sett med den eksterne 
rådgivningen fra det aktuelle rådgivningshus?” 

Gns. 

4,1 

3,8 

3,6 

Note:  
Spørsmålet er kun besvaret av virksomheter, som tidligere har købt ekstern 
rådgivning om digitalisering. 



For mer informasjon, kontakt da 
 

Morten Mau Kai 
Managing Director, Aalund Sales Guard 

+45 33 45 84 89 
mk@aalund.com 

www.aalund.com og www.salesguard.com 

Aalund har siden 2003 analysert det norske 
revisjonsmarkedet via den store årlige 

telefonintervju-undersøkelse 
”Revisjonsbarometret” samt en rekke 

enkeltstående kunde- og markedsanalyser. 
Aalund gjennomfører lignende undersøkelser i 

flere Business-to-Business bransjer blant 
profesjonelle tjenestetilbydere, og tilbyr 

dessuten en rekke onlineverktøyer innenfor 
B2B salg og relasjonsbygning, ekstern/intern 

kommunikasjon samt Brand optimering.  
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