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Nye kundekrav til fremtidens videnrådgivere  

 

 

Danske såvel som internationale virksomheder gearer i stigende grad deres forretning til fremti-

dens udfordringer. Globaliseringen og den internationale konkurrence presser konstant virksom-

hedernes evne til at optimere og omstille forretningsgangen. Vækstudsigterne hos Danmarks tætte-

ste samhandelslande er lave, mens de høje og vedvarende vækstrater på en række emerging mar-

kets skaber nye muligheder. Disse tendenser kan ikke mindst mærkes hos de danske videnrådgive-

re, hvor kundernes krav hele tiden skærpes. Under overskriften ændrede kundekrav skitseres tre 

hovedtrends nedenfor, som opleves blandt et stigende antal videnrådgivere. De tre hovedtrends er 

henholdsvis 1) øget krav om et globalt mindset, 2) øget krav om specialistviden og 3) større fokus 

på værdiskabelse. Efterfølgende skitseres en række forslag til strategier for at imødekomme de 

skærpede kundekrav. 

 

Tendenser: 

Øget krav om et globalt mindset 

Tilstedeværelsen af danske virksomheder på udenlandske markeder er i hastig 

vækst. De opererer i stigende grad udenfor Danmark og flytter investeringerne hen, 

hvor vækstmulighederne er størst. Videnrådgivernes kunder agerer derfor i en glo-

bal kontekst, og kravet om et globalt mindset er derfor blevet et vilkår for mange i 

videnrådgiverbranchen. 

Denne tendens kan blandt andet mærkes ved, at kunderne efterspørger videnrådgivere med kend-

skab til de markeder, som kunderne enten allerede opererer på eller har planer om at søge til. Det 

kræver ofte, at videnrådgiverne har adgang til medarbejdere med internationale erfaringer, og de 

nødvendige sproglige kompetencer for at få tildelt opgaven, men også for at løse opgaven tilfreds-

stillende. 

Globalt mindset betyder også forståelse for forretningskulturer uden for Danmark. Videnrådgivere, 

som tænker globalt, og forstår andre forretningskulturer spiller ofte en afgørende rolle i forhold til 

at etablere forbindelser til nye markeder. Derfor er efterspørgslen efter videnrådgivere, som på 

forhånd forstår forretningskulturen hos kundens internationale samarbejdspartnere stigende. 

Kravet til et globalt mindset indebærer endvidere, at videnrådgiverne skal kunne sætte kundens 

forretning ind i en global sammenhæng. De skal være i stand til at benchmarke kundens forretning 

i forhold til både den lokale og globale markedssituation og kende til ’best practices’ internationalt. 

Dette kræver et globalt mindset internt hos videnrådgiverne, men kan også opbygges gennem in-

ternationale netværk og samarbejder.  

Kravet til et globalt mindset illustreres ved en case fra den strategiske designvirksomhed Designit. 
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Øget krav om specialistviden 

En anden hovedtrend, som ses blandt videnrådgivernes kunder er et fortsat stigen-

de krav om specialiseret viden og specialistkompetencer. Den faglige dybde er nød-

vendig for at kunne finde løsninger på opgaver, som hele tiden bliver mere kom-

plekse, men et sektor- eller industrikendskab efterspørges desuden i stigende grad. 

Med specialistkompetencer skelnes ofte mellem fagspecifikke og sektorspecifikke specialistkompe-

tencer. Med førstnævnte menes specialister i bestemte it-systemer, juridiske forretningsområder, 

beregningsmetoder mv., mens sektorspecifikke specialistkompetencer kan være en særlig indsigt i 

medicinalindustrien eller i den offentlige administration. Begge typer af kompetencer er i høj kurs 

blandt videnrådgivernes kunder, og særligt større kunder kræver begge typer af specialistviden. 

Kravet om sektorkendskab betyder, at videnrådgivernes faglige specialistviden skal suppleres med 

en portefølje af tidligere opgaver for kunder i samme sektor for at komme i betragtning til opgaver. 

Videnrådgivernes kunder har dog generelt et ønske om at lære af videnrådgiverens erfaringer fra 

andre brancher, og derfor er erfaringer fra forskellige sektorer en klar fordel for mange af viden-

rådgiverne. Den blandede kundeportefølje kan både bevise en evne til at imødekomme virksomhe-

dernes behov på tværs af sektorer, men også bekræfte den faglige robusthed i opgaveløsningen. En 

bred sektorportefølje kan dermed anskueliggøre den faglige specialistviden overfor kunden. 

Efterspørgslen efter specialistkompetencer betyder dog ikke, at generalistkompetencer er blevet 

mindre relevante. Derimod er eksempelvis projektstyringskompetencer og ’oversætter’-

kompetencer mellem faglige specialister og kunden blot blevet licence to operate. Det er med andre 

ord et grundlæggende kundekrav, at videnrådgiveren har de nødvendige generalister, som kan bin-

Case, Designit: Den strategiske designvirksomhed Designit er med sine 215 medarbejdere og 9 

kontorer i Europa, Asien og Sydamerika et markant eksempel på en rådgivningsvirksomhed, som 

har udviklet sig i takt med kundernes behov for en global partner. Designit fusionerede tidligere i 

år med den spanske virksomhed DNX, hvilket tilføjede 40 nye medarbejdere til lønningslisten. 

Fusionen har gjort Designit til en endnu større spiller på det europæiske marked, men endnu 

vigtigere er at forbindelsen til det sydamerikanske marked er blevet kortere. DNX havde i forve-

jen stærke relationer til det sydamerikanske marked gennem samarbejder med de største span-

ske banker og finansielle virksomheder, som spiller en stor rolle i Latin- og Sydamerika. Designit 

har siden etableret sig med "folk på jorden" i Sao Paulo og åbner kontor samme steds i januar 

2012. Derfor kan Designit nu blive en værdifuld samarbejdspartner for store internationale kun-

der, som efterspørger et stærkt europæisk brand med forbindelser til vækstmarkederne i Syd-

amerika. 

”Efterspørgslen efter strategiske rådgivere, som kan koble en forbindelse mellem flere marke-

der er stigende. Designit har en bred sammensætning af højt specialiserede medarbejdere fra 

20 forskellige lande, hvilket afspejler fremtidens virksomheders behov for en globalt tænkende 

samarbejdspartner”, 

direktør og partner i Designit, Martin Delfer. 
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de opgavens elementer sammen til en værdifuld løsning for kunden. Specialistkompetencerne er 

derfor en vigtig differentiator imellem videnrådgiverne. Overordnet set er der både blandt kunder 

og videnrådgivere en fælles opfattelse af, at specialiseret viden kombineret med et globalt mindset 

er med til at skabe de unikke løsninger.  

Værdien af at sammensætte det rigtige hold af specialister og generaliser illustreres i en case fra 

COWI. 

 

 

Større fokus på værdiskabelse 

Globaliseringen og den internationale arbejdsdeling skærper konstant konkurren-

cen i den danske videnrådgiverbranche. Finanskrisen har desuden fået både priva-

te og offentlige kunder til at gennemse deres køb af videnrådgivning. Fælles for vi-

denrådgiverne er, at prisen på standardydelser er faldet, og at indkøbsfunktioner-

ne professionaliseres, hvilket kaster en række nye udfordringer af sig. 

Kundernes skærpede fokus på værdiskabelse kan blandt andet ses ved den stigende professionali-

sering af både de private og offentlige indkøbsfunktioner. Kunderne presser i stigende grad prisen 

og køber generelt mere kritisk ind. Det kan mærkes i branchen. En af konsekvenserne er, at kun-

derne ofte deler den efterspurgte opgave op i flere delopgaver og udbyder dem enkeltvis. Denne 

udvikling skyldes blandt andet, at kunderne er blevet mere bevidste om, hvilken konkret opgave de 

efterspørger, og hvem der bør løse den. Indkøberne køber dermed oftere videnrådgivning hos flere 

forskellige udbydere end tidligere. 

Case, COWI: I den globale rådgivningsvirksomhed COWI arbejdes der meget med at sammen-

sætte det rigtige hold af specialister og generalister til hver opgave. Kunderne har typisk haft 

fokus rettet mod specialister, men nødvendigheden og værdien af generalister bliver stadig mere 

synlig.  

”Kompleksiteten i projekterne er stigende, og derfor er der helt naturligt brug for specialister, 

men projekterne skal kunne kommunikeres til kunden i et sprog, som er til at forstå, og vi skal 

have fuld forståelse for denne kontekst, hvori projektet skal indgå og de bagvedliggende suc-

ceskriterier i bred forstand”, 

koncerndirektør i COWI Danmark, Rasmus Ødum.  

Derfor er der brug for generalister, som kan fungere som bindeled mellem fagspecialisterne og 

kunden, men ligeså vigtigt mellem de forskellige faggrupper internt i COWI, fortæller Rasmus 

Ødum. Oversætter-kompetencer er i stigende grad vigtige for at sikre, at kundernes behov når 

ind til specialisterne, men også for at formulere specialisternes løsninger til kunden.  

”Internt i COWI er det vigtigt, at vi kan mønstre et hold, der får kompetencerne til at spille 

sammen til en løsning. Her kommer generalistkompetencerne i spil”,  

koncerndirektør i COWI Danmark, Rasmus Ødum.  
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I videnrådgiverbranchen mærker man også et tiltagende ønske fra kunderne om nye prismodeller, 

som indeholder et element af risikodeling mellem kunden og videnrådgiveren. I nogle underbran-

cher har prismodeller, hvor videnrådgiveren aflønnes ud fra konkret værdiskabelse været til stede 

længe, mens det er relativt nyt i andre. Fælles for videnrådgiverne er, at kunderne oftere ønsker at 

måle værdien af videnrådgivningen, og at der er kommet et større fokus på effekt og kortere tilba-

gebetaling. 

Det stigende fokus på værdiskabelse har også betydet, at videnrådgivernes kunder gennemgår de-

res leverandørrelationer og vurderer, hvilke opgaver, som kan løses eksternt. Flere og flere opgaver 

og funktioner, som tidligere blev løst in-house, outsources til eksterne videnrådgivere. Videnrådgi-

vernes kunder fokuserer således de interne kræfter på kernekompetencen i virksomheden og ud-

skiller de funktioner, som kan gøres bedre og/eller billigere eksternt. Dette har skabt et nyt marked 

og åbnet muligheden for nye leveringsmodeller som alternativ til klassisk rådgivning for videnråd-

giverne. 

 

 

  

Case, Kromann Reumert: I advokatbranchen har man mærket et stigende fokus på pris i 

kølvandet på den seneste finanskrise, hvilket har medført ønske om større gennemsigtighed og 

en øget efterspørgsel efter nye betalingsmodeller blandt branchens kunder. Professionaliserin-

gen af klienternes indkøbsfunktioner rammer dertil branchen, ved at indkøberne i større grad 

udbyder de juridiske opgaver, for både at opnå en bedre pris og mere gennemsigtighed. Dan-

marks største advokatvirksomhed, Kromann Reumert, forsøger blandt andet at imødekomme 

det stigende fokus på pris og værdiskabelse gennem mere åbenhed og dialog med kunderne om 

kundens specifikke behov og dermed opgavens omfang. 

”Hos Kromann Reumert betyder den stigende efterspørgsel efter gennemsigtighed og værdi-

skabelse, at vi er blevet mere skarpe på at tage en dialog med vores kunder, om præcis hvad 

det er, de vil opnå, og hvordan vi løser det mest effektivt. Det er vigtigt, at kunderne føler der 

er god sammenhæng mellem pris, kvalitet, opgavens omfang, den løsning de får og den værdi 

det skaber i deres virksomhed. Det kræver en høj grad af fokus på behov, effektiv sagsstyring 

og projektledelse”,  

direktør i Kromann Reumert, Sille Stener. 
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Strategier: 

Strategier for fremtiden 

De tre trends, som er beskrevet ovenfor, stiller den samlede videnrådgiverbranche 

over for en række udfordringer og muligheder nu og i fremtiden. Mange videnråd-

givere bliver nødt til at forholde sig til disse trends for at imødegå kundernes krav 

og være konkurrencedygtige. Nedenfor skitseres nogle udvalgte strategier for, 

hvordan videnrådgiverne kan positionere sig i forhold til kundernes stigende krav. 

Skemaet nedenfor har til hensigt at illustrere en række mulige positioneringsstrategier på bag-

grund af videnrådgivningsvirksomhedens størrelse, og om den leverer til større eller mindre 

danske kunder eller til markeder i udlandet.  

 

Store og brede videnrådgivere: Når store videnrådgivere leverer til store kunder, er det ofte 

nødvendigt med både faglige og sektorspecifikke specialistkompetencer. Større kunder efterspørger 

i stigende grad begge former for specialisering, hvorfor det kan være nødvendigt med et særligt 

industrikendskab for at vinde opgaven. Desuden kan en vigtig del af strategien være at arbejde på 

at etablere faste samarbejder med større kunder således, at man bliver blandt kundens foretrukne 

forretningspartnere ved andre projekter. 

Store videnrådgivere kan desuden skabe synlighed ved at løse mindre opgaver for små og mellem-

store kunder. Hvis en videnrådgiver løser en række opgaver for flere mindre virksomheder i en 

bestemt industri, kan dette være indgangen til større virksomheder i samme industri. Synlighed 

gennem en bred kundeportefølje bestående af både store og små virksomheder kan derfor være en 

mulig positioneringsstrategi. 

 

Små videnrådgivere: Små videnrådgivere bør primært fokusere på og skabe skarphed omkring 

den faglige specialistkompetence i virksomheden. Ved at være specialister på et bestemt fagligt felt 

kan mindre videnrådgivere blive (faste) underleverandører til større videnrådgivere. 

En anden mulig strategi for mindre videnrådgivere, der ønsker at levere til store kunder, er, at vi-

denrådgiveren forfølger en strategi, hvor der kun løses opgaver af mindre skala. Mindre opgaver 

behøver ikke altid at blive godkendt af kundens indkøbere, og dermed kan en mere direkte kanal 

mellem videnrådgiveren og kunden etableres for at løse forholdsvis små opgaver. 

På samme måde som store videnrådgivere samarbejder med store kunder, bør mindre viden-

rådgivere arbejde på at etablere stærke relationer til mindre kunder. Herigennem opnås en større 

mulighed for at blive en foretrukken samarbejdspartner ved fremtidige projekter. Muligheden er i 

høj grad til stede, da mange af de mindre kunder bevidst går uden om de store rådgivere. 

 

Generisk for store og små videnrådgivere: I tilfælde af, at videnrådgiverne opererer uden for 

Danmark, skærpes kravet til specialistviden. Markedet vokser, konkurrencen skærpes og nogle af 

ens tidligere fordele forsvinder. Derfor er videnrådgiverne nødt til at have både den faglige specia-

listviden samtidig med et specifikt industrikendskab for at adressere det relevante marked. Viden-
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rådgivernes faglige specialistviden skal altså kombineres med et kendskab til bestemte sektorer i 

udlandet for at stå distancen over for de udenlandske konkurrenter, men også for at imødekomme 

de udenlandske kunders krav. 

Ligeledes er kravet om et globalt mindset stigende både fra store og små kunder. Mange videnråd-

givere bliver som beskrevet ovenfor i stigende grad mødt med kravet om kendskab til globale 

benchmarks, internationale forretningskulturer og evnen til at koble en forbindelse mellem flere 

markeder. Videnrådgiverne bør derfor forholde sig strategisk til dette krav og forsøge at opbygge 

international viden og erfaring, f.eks. gennem international rekruttering for at positionere virk-

somheden. Store internationale videnrådgivningsvirksomheder kan desuden rokkere medarbejdere 

mellem landegrænser.  

Kundernes stigende outsourcing af kompetencer og funktioner skaber desuden muligheder for vi-

denrådgiverbranchen. En strategisk mulighed er at være proaktiv i forhold til at løse flere af de 

funktioner, som kunden tidligere selv løste. Ved at gøre opmærksom på muligheden for effektivise-

ring og besparelser, kan dette marked vokse yderligere for videnrådgiverbranchen. Denne trend 

skaber mulighed for nye leveringsmodeller i købet af videnrådgivning, og de videnrådgivere som 

allerede har fastetablerede samarbejder med kunden vil sandsynligvis være dem, som kommer 

først, når kunden outsourcer nye funktioner. 
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Metode: Denne artikel er baseret på oplæg og samtaler i 4 fokusgrupper bestående af 

medarbejdere på højeste strategiske niveau fra forskellige førende videnrådgivningsvirk-

somheder. Konklusionerne er således et udkom af diskussion og debat mellem over 40 per-

soner med særligt kendskab til videnrådgivningsbranchen. Videnrådgivernes kunder har 

desuden været en del af diskussionerne. 


