
®

Dette kjennetegner 
 fremtidens CFO 

Innsikt fra direktører, professorer og globale fagmiljø 

Strategen 

Rådgiveren 

Premissgiveren 

September 2020



Rollen til CFO har utviklet seg fra å være  noenlunde 

 oversiktlig til sammensatt og kompleks. Tidligere  befant 

avdelingen seg i bakgrunnen og hadde ansvar for 

 regnskap, rapporter og økonomisk regelverk. Nå er rollen 

strategisk viktigere, med et bredere nedslagsfelt. KPMG 

kunne i 2015 rapportere at over 60 prosent av daglige 

ledere mente at økonomisjefens rolle ville bli viktigere 

i selskapet i tiden fremover. Spådommen er for lengst 

 bekreftet. CFO er sentral i arbeidet med forretnings

strategi, og håndterer spørsmålsstillinger på markeds og 

teknologisiden.

Økonomisjefens fire ansikter
Økonomene sitter på dataen som gir evnen til å ta kloke 

beslutninger. Moderne, skybaserte løsninger for  analyse 

gjør at økonomiavdelingen får en dypere  innsikt om 

«rikets tilstand» som grunnlag for strategisk selskaps

utvikling. Det betyr også at CFOen og økonomi avdelingen 

går gjennom en endringsprosess. Deloitte snakker om 

økonomisjefens fire ansikter: 

Forvalteren – sikrer overholdelse av finansielt lovverk, 

regnskap og kommuniserer utfordringer knyttet til verdi 

og risiko til styret.  

Administratoren – administrerer en effektiv 

 økonomiavdeling som er en støttefunksjon for 

 virksomheten: Finansiell planlegging og analyse, 

 overvåking av omsetning, skatt etc.  

Strategen – er midt i virksomhetens strategiske valg og 

retning, og er sentral i planlegging av vekst og langsiktige 

investeringer. 

Katalysatoren – bidrar til endring, både i økonomi

avdelingen og bedriften som helhet. Forbedring av 

forretningsprosesser, prising av varer og tjenester og 

forretningsutvikling kan styrkes basert på innsikten 

økonomi avdelingen kan bidra med.  

Økonomidirektøren sin  
nye sentrale rolle 



Må sjonglere mange oppgaver 
Ifølge en undersøkelse fra Brainyard i 2019 har 

en  gjennomsnittlig CFO 12 ansvarsområder. De 

 lister  oppgaver som prognoser og prediktiv innsikt, 

budsjet tering, rapportering, strategisk planlegging, 

risiko styring og dataanalyser. Fellesnevneren for å 

kunne utfylle  rollene og ansvarsområdene, uten at 

noen blir  nedprioritert, er teknologi og data. Stadig 

 flere  tradisjonelle oppgaver i økonomiavdelingen vil 

 automatiseres og overføres til verktøy som blant annet 

bruker  maskinlæring. For de nye oppgavene vil det være 

kritisk å ha kontroll på virksomhetens data. Det er derfor 

viktig at økonomidirektøren orienterer seg i jungelen 

av råd og  tilgjengelige løsninger, og synliggjør overfor 

 ledelsen den verdien de kan tilføre egen organisasjon.

Teknologi er ryggraden i økonomi 
Bruk av automatiserte rapporter og analyser sikrer 

innsikt og prognoser som gir grunnlag for å være en 

strategisk retningsgiver for bedriften. En CFO er en 

 leverandør av data og innsikt, og i tillegg en sparrings

partner på  teknologisiden. Det kan føles som mange 

hatter og oppgaver for økonomiavdelingen, men de som 

jobber og analyserer dataene, vil med gode ITverktøy 

kunne forholde seg til informasjon og analyse via bruker

vennlige dashboards og analyseverktøy. Det gir mindre 

manuelt arbeid og mer tid til analyse, innsikt og strategi. 

Det gjør også at man reduserer risikoen for feil, og mange 

vil oppleve arbeidsoppgavene som mer givende.  

5 kjennetegn ved en vellykket CFO 

Har arbeidsoppgaver som samsvarer med virksomhetens mål  

– Økonomisjefen må jobbe med det som skaper vekst for  

virksomheten.  

Har innflytelse over sjefen – kun 30 prosent av CFOer endrer  sjefens 

meninger på viktige områder. Men det er disse som lykkes best i 

 jobben sin.

Jobber mot en strategisk plan for produktivitet, innovasjon og  vekst 

– målet er å påvirke de områdene som er viktigst i selskapet. 

Posisjonerer økonomiavdelingen for verdiskaping – Økonomi

avdelingen sitter på data og verktøy som hjelper virksomheten til å 

yte bedre og skape større verdier. 

Forstår trendene – Endrer økonomiavdelingens oppgaver i takt med 

den teknologi, prosesser og forretningsmodeller som til enhver tid 

påvirker virksomheten.  

Kilde: Gartner



Økonomidirektørens 
største utfordringer

38%
Sjonglerer for 

 mange ansvars
områder

34% 
Sikre kontant

strømmen

29%
Mangler tilgang på 
nøyaktig sanntids

informasjon 

25%
Ansette og 

beholde riktige 
mennesker 

25%
Lage rapporter  

til riktig tid 

Kilde: Brainyard 2019
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Slik bidrar CFO 
til å f inansiere 

innovasjon 

Bram Timmermans er både forsker og professor ved 

Norges Handelshøyskole (NHH). Hans faglige lidenskap 

handler om innovasjon og entreprenørskap. Han er snar 

med å ta et oppgjør med en noe stereotypisk holdning til 

at Norge er mindre innovativ enn våre nordiske søsken. 

– Selv om Norge har hengt etter på noen rangeringer, 

bør vi heller spørre oss hva slike oversikter betyr. Jeg 

 opplever at det skjer veldig mye spennende, særlig 

 knyttet til innovasjon i etablerte bedrifter. Det er mange 

med en gründersjel som ønsker å være med på å skape 

nye muligheter og flere arbeidsplasser, sier Timmermans, 

med en aksent som er en herlig blanding av nordisk og 

nederlandsk.

Han er opprinnelig fra Nederland, har norsk kone, og 

har bodd i Norge siden 2014. Før dette jobbet han 

både i  Sverige og USA og som professor ved  Aalborg 

 Universitet. Den internasjonale erfaringen gir han 

 erfaringer som er relevante for å mene noe rundt status 

quo for innovasjon i norske virksomheter. 

De beste løsningene for fremtidens inntektsstrømmer 
kommer når økonomidirektøren er en pådriver og 
premissgiver.

Roser den norske lederstilen 
Timmermans trekker frem spennende eksempler på det 

han kaller corporate entrepreneurship (drevet frem av 

ledelsen) og intrapreneurship (drevet frem av ansatte): At 

det etableres avdelinger eller konsepter der ansatte kan 

fungere som gründere innad i egen bedrift. 

– Her er den norske lederstilen med flate strukturer 

særlig viktig. Norske arbeidstagere tar mer initiativ enn i 

mange land, og ledere må sørge for at det legges til rette 

for enda mer innovasjon i etablerte bedrifter. 

Han påpeker at Norge har en moden og innovativ 

 leverandørindustri som strekker seg langt utenfor 

olje og gassindustrien. Selv om vi ikke havner høyt på 

lands oversikter knyttet til patentering, jobbes det hele 

tiden med kontinuerlig forbedring – som også er selve 

 definisjonen på innovasjon. 

– Våre faglige opplegg innen entreprenørskap på NHH er 

populære. De unge vil gjerne prøve seg som gründere og 

Bram Timmermans



opplever at slike ferdigheter gjør seg godt på CVen. Slik 

var det ikke for noen år siden, og her har Norge modnet 

veldig, påpeker han. 

Han mener at både digitalisering og oljekrisen bidro 

 betydelig til denne holdningsendringen.

Bedrifter utvikler forretningsmodellene 
– Veldig mange bedrifter jobber med å endre sine 

 forretningsmodeller. Det er særlig drevet frem av 

 teknologi som kunstig intelligens, IoT og 5G, og verdier 

skapes nå i større grad i samarbeid med andre, sier han.

Samtidig presses alle typer bedrifter av konkurranse fra 

flere kanter, og den store trusselen for handels næringen 

er etableringen av aktører som Amazon i Norden. Det 

gjør at mange tenker annerledes på hvordan fange 

og  skape verdi, der særlig bærekraft og innovasjon er 

 nøkkelord. Timmermans er jevnlig i dialog med store 

norske virksomheter rundt denne omstillingen, og mener 

økonomer bør være en offensiv kraft i omstilling. 

Gass og brems på samme tid 

Bedrifter må innta to moduser. En handler om å øke 

lønnsomheten fra eksisterende drift, slik at det er enklere 

å finansiere den andre, som skal skape og teste de nye 

forretningsmodellene. 

– CFO må sikre at det er nok ressurser i begge deler slik 

at dagens inntjening ikke lider, og at det investeres nok i 

nyskaping.

For å lykkes må vedkommende være sterk på penger, 

mennesker og prosesser på én og samme tid – for å sikre 

at ressurser fordeles riktig og transparent. 

– Det er kanskje den største utfordringen: Hvordan skape 

en organisasjon der det nye og det gamle anerkjenner 

hverandre. Alle må forstå hvorfor og hvordan virksom

heten prioriterer. Problemene oppstår når innovasjonen 

skal finansieres samtidig som kjernedriften kjører med full 

gass. Det krever dyp innsikt i alle aspekter ved driften, og 

evnen til å ta risiko. 

– Alt som er nytt er usikkert. Ellers ville man jo heller 

ikke klart å skape konkurransefortrinn. Ting kan gå 

galt med det nye, og det skal det tas høyde for, påpeker 

 Timmermans.

Ingen faste kjøreregler 
Det finnes ingen faste definerte kjøreregler for hvor mye 

som bør investeres, og svarene vil avhenge av mange 

faktorer, deriblant bransje og teknisk infrastruktur. 

– Det viktigste er å ikke strupe de som skal skape. De må 

ha handlingsrom i form av rammer og midler, og må få lov 

til å slippe å jage penger hele tiden. 

Økonomiavdelingens rolle stikker dypere enn kontroll og 

innsyn. Det handler om å se seg selv som en  strategisk 

samspillspartner som kan gi råd og stille kloke og 

 konstruktive spørsmål. 

– CFO kan gjerne være djevelens advokat. Det gir mye 

bedre forutsetninger når business casen skal meisles ut. 

Samtidig må man forstå at ingen kan beregne inntekter 

de neste fem årene på innovasjonsprosjekter. De som sier 

dette tar enten ikke risiko, eller lyver, sier han med et lunt 

smil om munnen. 

– Det er viktig å vite hvor mye man er villig til å tape før 

man tjener penger. Affordable loss opp mot mulighetene 

til fremtidig inntjening, sier han avslutningsvis.

”CFO må sikre at det er nok 

 ressurser i begge deler slik at  

dagens inntjening ikke lider, og at  

det investeres nok 

i nyskaping.” 



I Bonum jobber ikke  
økonomiavdelingen med regnskap 

I eiendomsfirmaet Bonum skjer veksten svært raskt, og  økningen 
skapte behov for et nytt ERP-system som kunne håndtere 
endringer. Økonomisjefen forteller at driftsmodellen vil fungere 
om de så tidobler  virksomheten. Fleksibiliteten gjør at de er trygge 
på at nye  problemstillinger i fremtiden vil bli håndtert av systemet. 
I  stedet for  regnskap, bruker økonomiavdelingen nå tiden på 
konsernlikviditet,  controller-oppgaver for prosjektene, selskaps-
rapportering og  analyser knyttet til kjøp og finansiering. 
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DEN NYE CFO: 

Teknolog,  analytiker, 
 kommunikatør og strateg 

Fremtidens CFO må ha kunnskap om nær alle 

 fagfelt i virksomheten: teknologi, merkevare bygging, 

 kommunikasjon, det kommersielle, og ha gode 

mellommenneskelige egenskaper. Det bekrefter 

 økonomidirektørene Aleksander Bugge (AB), Thomas 

Thue (TT) og Martin Mehus (MM) i en diskusjon rundt 

et bord sammen med CEO i Xledger Norge, Ove  Jørgen 

Carlsen. CFOene jobber med ingeniør og design

tjenester til energibransjen  (Bugge), shipping (Thue) og i 

nærings eiendom (Mehus). 

Hva er din største utfordring som CFO? 

AB: Vi opererer globalt og behøver derfor ekspert

kompetanse på mange fagområder for å vite at vi 

 alltid møter krav, og overholder lover og regler i hvert 

 marked. Det krever store ressurser fra vår side. Hoved

utfordringen er å finne den riktige balansen mellom 

innhenting, tolkning og videreformidling av data

Vi samlet tre CFOer i fremtredende norske virksomheter til 
en samtale om hvordan deres ansvarsområder endrer seg. En 
tydelig fellesnevner er press fra stadig flere kanter som best 
håndteres med smart ny teknologi. 

mengdene som skal skape beslutningsgrunnlagene på 

tvers av  virksomheten. Siden muligheten for verktøy og 

analyser nærmest er ubegrenset, må vi være dyktige på 

å skille mellom hva som er vesentlig, og ikke. Deretter 

handler det om å mestre både menneskelig og visuell 

 kommunikasjon for å formidle tallmaterialet til ikke 

økonomer.

MM: Vi har en stor enhet der vi leverer forretningsførsel 

som en tjeneste til våre kunder, og derfor er det viktig at 

produksjonen alltid er i gang. Vi må ha nok kapasitet, og 

kontinuerlig utvikle enda mer effektive og  standardiserte 

prosesser. Mitt ansvar er å sikre høy kvalitet til våre 

oppdrags givere, ha tid til å planlegge fremover, og 

 prioritere analyse. Løpende ajourhold og kvalitet er 

ekstremt viktig fordi konkurrentene hele tiden priser seg 

skarpere. Våre konkurransefortrinn er da kvalitet, service 

og smarte nye løsninger.  



TT: Økonomiavdelingen skal levere rammeverket som 

sikrer at kommersielle enheter kan prestere best mulig. 

Derfor må vi fungere som tydelige ledere som utvikler 

dyktige ansatte på sine ulike fagfelt, slik at laget fungerer 

best mulig. CFOer jobber nå stadig mer med forretnings

utvikling, strategi, kommersielle prosjekter på tvers av 

landegrenser, og forbedringer på de ulike driverne for 

utvikling av virksomheten. For å få tid til endring må vi 

ha systemer som gir kontroll på kjernevirksomheten, og 

hele tiden jobbe med kostnadskontroll og forbedringer. 

Støtten vi nå gir konsernsjef og styret strekker seg langt 

utover de tradisjonelle rammene til økonomiavdelingen. 

Hvordan har dine arbeidsoppgaver endret  
seg siste fem år? 

TT: Det er blitt mye mer fokus på gode analyser som 

skaper riktige beslutningsgrunnlag. For å få tid til å jobbe 

med driverne som skaper verdi har vi outsourcet alt som 

ikke er kjernedrift. Derfor sitter vi kun igjen med kjerne

kompetansen slik at vi har tid til å levere større verdi til 

forretningen.  

AB: På veien fra gründerbedrift til en global aktør har vi 

fått mer fleksible systemer som gir oss tilgang til  vesentlig 

større datamengder. Det gir muligheter, men også 

 utfordringer knyttet til prioritering av data håndteringen. 

Økonomiavdelingen er blitt en langt mer integrert del 

av forretningsvirksomheten. Fra å være fokusert på 

historiske leveranser er vi nå en aktiv støttespiller og 

sparringspartner til både administrative og operasjonelle 

avdelinger. 

MM: Vi har gjort mange endringer siste tre år.  Fordi 

vi som forvalter av eiendommer ønsker å være så 

 transparente som mulig, må vi ha systemer som gir 

 kundene innsyn på detaljnivå. Vi har blant annet skapt 

en portal der kundene har sanntidsinformasjon, og det 

medfører at økonomiavdelingen må være ajour hver dag. 

Jobben er blitt mer intens og vi må ligge i forkant av våre 

konkurrenter. Vi skal være den trygge rådgiveren, og det 

er min oppgave å sikre at vi gir svarene før spørsmålene 

stilles. 

Hvor langt fremme ligger den norske CFO i 
 internasjonal målestokk? 

AB: Vi har et godt utgangspunkt i norsk forretnings kultur. 

Vi har tillitt til hverandre, og våre ansatte tar ansvar. 

Det ser man ikke alltid i like stor grad i land med mer 

 hierarkiske lederstiler. Det er enklere å delegere for oss, 

og vi er ikke like reserverte for å gjøre feil – fordi vi vet at 

det lærer vi av. 

MM: Jeg har jobbet i internasjonale konsern og det er lett 

å se forskjeller. I Norge er kommandolinjene korte og mer 

tydelige. Ansatte er også fleksible og tilpasningsdyktige.  

KANFA eies av giganten TechnipFMC og er et  uavhengig 
prosess-ogdesignhusforoffshoreprosjekter,medglobalt
nedslagsfelt,tiloljeoggassindustrien.Selskapetstøtter
heleverdikjedenfrafeltutviklingmedmulighetsstudiervia
konseptstudiertilvedlikeholdavoljeinstallasjonerspesialisert
foroffshore,medhovedvektpåleveransertilflytendeoljeog
gassproduserendeenheter.Selskapetbyggerspisskompetanse
påkarbonfangst,ogharlevertetsværtvellykketpilotprosjekt
tilavfallsanleggetpåKlemetsrudiOslofortestingavkarbon-
fangst.ViderejobberKANFAmedomfattendeteknologiog
prosjektutviklinginnenforhydrogensomkommertilåblisvært
spennendedenærmesteårene.



TT: I shipping er vi hele tiden eksponert for ulike  kulturer. 

Jeg er enig i beskrivelsene om alt som er bra i Norge. 

Vi får skryt i utlandet med vår jordnære og folkelige 

frem treden. Samtidig skal vi ha respekt for samfunn og 

 kulturer der man oppnår en høyere grad av effektivitet 

uten at dette går på kompromiss med helse, miljø og 

sikkerhet.   

Hva slags ny kompetanse behøves i 
 økonomiavdelingen? 
AB: Vi må forholde oss til stadig flere og kompliserte 

 fagdisipliner, særlig knyttet til skatt og compliance. 

 Dessuten handler det også om evnen til å legge til rette 

for integrasjoner mellom mennesker, og mellom systemer. 

Vi har store datamengder, så våre medarbeidere må være 

ivrige på å undersøke og analysere disse, med stadige mål 

om å gjøre forbedringer. 

TT: Vi har brukt mye tid på å sette ut alle oppgaver 

som håndteres bedre av andre. Vi har nå rendyrket en 

 kjernestab som jobber med controlling, analyser og godt 

informasjonsgrunnlag til ledergruppen og styret. 

MM: Vi har en stor økonomiavdeling med hele spekteret 

fra de som er nyutdannet til erfarne regnskapssjefer. 

Systemene skal ta over de regelbaserte standard

oppgavene, og våre eksperter skal avstemme og analysere 

avvik. Høyere krav til kompetanse er nøkkelen. Med

arbeidere skal jobbe med å sikre at tallene er korrekt og 

bruke tid på å forklare avvik.  

Hvilke råd har du til hvordan gjennomføre  
gode endringer? 
AB: For å kunne gjennomføre gode endringer er det 

viktig at vi forstår hvorfor. Vi må se helheten og være klar 

over hvor vi skal. Her har vi som CFOer en viktig rolle 

for å  forankre endringen i egen organisasjon, og sette 

tydelige mål som følges opp med faste intervaller. For å 

frigjøre tid er det en idé å sørge for enhetlig struktur av 

data mengder, og jobbe for å minimere «støy» i hverdags

prosessene. God informasjonsflyt mellom avdelinger 

er en forutsetning for å skape de beste samspillene 

i  endringen, og i de fremtidige rutinene og arbeids

metodene. 

MM: Endringsledelse er noe av det mest krevende vi 

kan møte. Skal automatisering og digitalisering fungere 

praktisk må det skapes en kultur for endring i bedriften. 

Det tar tid å endre hvordan ansatte arbeider, og det må 

settes av tid til å hjelpe folk med å endre sine rutiner 

på en god måte. Man må ha en god plan som definerer 

hvor man skal, og klare føringer på hvordan komme 

dit. Jo mer  tydelig planen er, desto større suksess får 

man. Her må  informasjon og fremskritt kommuniseres 

så ofte som  mulig.  Vi merker at jo mer folk vet, desto 

mer  engasjement oppnås. Vi involverer våre kolleger 

i  endringen, og har nå en kultur der endringsvilje står 

sterkt.

UECCeretshippingselskapinnenforRoRo.RollonRolloff
innebæreratdefrakterkjøretøyogandremotoriserteenheter
mellomhavneriEuropa,fraTyrkiaiøsttilRusslandinord-
deriblantenstørredelavnyebilerinntilDrammenogOslofor
detnorskemarkedet.Selskapetereidavtoavverdensstørste
aktørerinnenbilfrakt,NYKfraJapanogWalleniusfraSverige
(somhareierinteresseriWalleniusWilhelmsen),oghartattmål
avsegomåværeenledestjerneinnenmiljøriktigfrakt.Det
inkludererblantannetmoderneogbærekraftigeskipsomgår
påflytendegass(LNG).Selskapetharomkring350ansattemed
hovedkontorpåSkøyeniOslo.



TT: Det må helt klart være gode visjoner og planer i 

 bunnen. Ledere må gå foran og vise vei, og bygge kultur. 

Her er det riktignok noen forskjeller internasjonalt, og 

det må lederstilen ta høyde for. Forankring er ikke like 

viktig i alle land. I noen kulturer kan det oppfattes som 

en svakhet at ledelsen tar de ansatte med på råd. Når 

det er sagt, så liker jeg best den norske stilen, men vi skal 

ikke underkjenne at sluttproduktene blir like bra i andre 

markeder. Det er en lederoppgave å forstå, respektere og 

anerkjenne andre kulturer.  

I hvilken grad bruker dere teknologi for å endre 
hvordan virksomheten drives? 

TT: Mange CFOer har nå også ansvar for IT.  Teknologien 

er en infrastrukturdriver, og en forutsetning for 

 frem tidens forretningsresultater. Digitalisering og 

digital endring gjør at kundene kommer tettere på, og 

kan bidra til å skape sterkere relasjoner.  Informasjonen 

som  generes skal bidra til å skape kundeverdi og gi 

konkurranse fordeler. Teknologi er et virkemiddel for å 

vise at vi er i ledelsen innen shippingbransjen, og vi var 

tidlig ute med å flytte så mye som mulig til sky. Vi skal 

standardisere, utvikle så lite som mulig selv, sikre høy 

oppetid og bruke standardisert teknologi for å redusere 

kost. Går vi noen år tilbake var vi 190 personer i våre 

landbaserte operasjoner. Samme antall i dag er 75. I  tillegg 

er våre prosesser bedre og vi leverer et mye  høyere 

 volum med mindre ressurser.  

AB: Covid-19 har bekreftet flere av de positive sidene 

ved å ha lagt mye mer av driften opp i skyen. Vi har lært 

oss å holde de operasjonelle og konsernoppgavene i 

gang  uansett hvor vi befinner oss. Noe av det  viktigste 

er hvordan teknologien blir nerven i alt vi gjør, og for å 

 automatisere prosesser. Kunstig intelligens blir  viktig 

innen regnskap, og for å bruke menneskene våre  bedre. 

Selv om kravene øker betydelig, kan vi med smart 

 teknologi levere høy kvalitet uten å øke staben. 

MM: Vi er opptatt av å redusere antall systemer og bruke 

tjenester i skyen. Det er viktig å bruke APIer for å få 

systemene til å snakke sammen, slik at vi kan kombinere 

dataene. Dessuten er vi godt i gang med å bruke roboter 

til å erstatte mye manuelt arbeid. Vår regnskapsrobot 

Alfred har gjort en kjempejobb i flere år, og er faktisk 

involvert i heiskortsalget på det innendørs skianlegget 

Snø. Under koronanedstengingen koblet han seg opp 

mot de nye offentlige støtteendringene for å hjelpe våre 

oppdragsgivere til å få full oversikt over hvem av deres 

leietagere som hadde fått kontantstøtte. Vi har en egen 

robottrener som sikrer at Alfred kan jobbe døgnet rundt. 

Roboten er avhengig av at flinke mennesker hjelper til 

med struktur og datainput, og jo mer systematisk vi klarer 

å jobbe – desto større verdi får vi fra roboten. Økonomi 

og regnskap er nå IT. Det var ikke mange CFOer som 

snakket med roboter for få år siden. Her har det nærmest 

skjedd en revolusjon, som bare vil forsterke seg. 

Eiendomshuset Malling & Co ASeretkomplett
eiendomshussombistårsinekundergjennomhelelivs-
syklusenfornæringseiendom.Selskapetharværten
pioneribransjeniover50år.Malling&CoForvaltning
AShåndtererover400eiendommerpåvegneavsine
kunder:Leietager-,økonomisk-ogtekniskforvaltning.
Forvaltningsavdelingenhar86ansatte,der45jobbermed
økonomileveransen.



Hvordan ser fremtiden ut for CFO? 
TT: Det er åpenbart at CFO vil møtes med større krav 

om å legge til rette for større lønnsomhet, og bidra til å 

skape nye inntektsstrømmer. Forretningsutvikling blir 

en  viktigere del av jobben. Det krever god struktur og 

tid til å tenke strategi. Rollene i ledergruppen flyter inn 

i  hverandre og det må jobbes mer som et sammensatt 

team der alle er delaktige, fremfor nøye definert segment-

ansvar. CFO må ha fokus på likviditet, finans og kapital

strukturer. Selv om de fleste virksomheter ikke er børs

noterte vil det allikevel være krav om mer kommunikasjon 

med eiere, investorer og finansinstitusjoner for å skape 

«buyin» for den reisen man er på. CFO blir en merkevare

bygger for å kommunisere trygghet og soliditet.   

MM: Det handler om å ha kontroll på tallbasen og være 

dyktig på å forstå sammenhenger. Disse må  diskuteres 

i ledergruppen og CFO er ansvarlig for kanskje den 

 viktigste strategiske inputen. Systemene må opp i  skyen 

og være tilgjengelig for medarbeidere overalt. Vi vil 

 oppleve flere kriser som korona og beredskapen må 

styrkes. Systemene må kunne håndtere dette. Fremti

den handler om å velge de beste fagsystemene og koble 

de sammen med gode APIløsninger. Selv om mange 

 prosesser blir automatisert, må vi ha dyktige med

arbeidere som kan forstå og analysere tallene. Det gjør 

at vi alltid har behov for kompetente medarbeidere, og 

det kan ikke roboter erstatte. De riktige menneskene skal 

styre den mest funksjonelle og innovative  teknologien. 

Samtidig må vi ikke glemme at en CFO aldri skal miste 

kontroll på inntjening og likviditet. Ingen kan betale ut 

lønn med kundefordringer.

AB: Samspillet i ledergruppen forblir vesentlig. Når CFO 

skal sette søkelys på inntekter, må han eller hun delta i 

flere av selskapets prosesser. Ved innkjøpsprosesser og 

forhandlinger, kan CFOen gi gode og  kostnadseffektive 

innspill på valg av leverandør blant annet basert på 

 tallmaterialet selskapet har generert over tid.

Internt er det mange og tunge prosesser, og det blir 

viktig for CFO å ta aktivt del i å gjøre disse mest mulig 

 effektive og lønnsomme. Eksternt er det viktig å ha en god 

 forståelse for det totale bildet av markedet. Markedet vil 

alltid by på muligheter, men også risiko. En risikofaktor 

for oss med internasjonal handel har vært valutaen, så 

 risikostyring vil være et område som vil kreve  betydelig 

innsikt og forståelse. Mange er sårbare ved krone

endringer, som da den svekket seg tre kroner mot euroen 

tidlig i 2020. Vi skal omfavne teknologi på nye måter, 

jobbe med struktur og alltid ha gode analyser i bunn. 

Moderne ERP som matchet  
ny forretningsmodell 

Da Salten Kraftsamband (SKS) endret organisasjonen fra flere  vertikaler 

til rendyrket kraftproduksjon, behøvde de et ERP-system som  samsvarte 

bedre med ny struktur. De satte krav om at det nye ERP-systemet  skulle 

være kostnads effektivt og ressursoptimaliserende, brukervennlig, 

 sikkert,  fleksibelt og basert på ny teknologi. I Xledger fant de et moderne 

 standardsystem som lot dem automatisere og forenkle prosesser, med all 

funksjonalitet på plass fra start. De er fornøyde med at systemet kan skaleres 

i takt med endringer i virksomheten.  



Fire teknologier som endrer 
 økonomiavdelingen: 

Automatisering og robotikk som forbedrer prosesser. Skybaserte 

løsninger for planlegging og budsjettering, automatisering av 

datasammenstilling, robotikk som standardiserer og genererer 

rapporter 

Datavisualisering – finansiell informasjon i sanntid med bruker

vennlige, dynamiske paneler og grafikk, detaljert rapportering og 

data fra ulike kilder 

Avansert analyse for økonomiavdelingen – bedre beslutnings

støtte med scenario-analyser, selvforbedrende algoritmer for 

salgsprognoser, behovsmodeller 

Avansert analyse for virksomheten – vekstmuligheter ved hjelp 

av bedre prisede produkter og tjenester, bruk av ressurser, 

 prediktive modeller 

Kilde: McKinsey & Company
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Når bærekraft 
handler om verdiskaping,

blir det CFOens jobb 

Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen 

er begge førsteamanuenser ved Norges Handelshøy

skole (NHH). Sammen leder de Centre for Sustainable 

 Business, som blant annet forsker og underviser i hvordan 

bærekraft skaper verdier og endrer forretningsmodeller.  

Ny teknologi og forbruksmønstre skaper  
nye forretningsmodeller 
– Det skjer nå en nesten altomfattende omveltning, med 

nye teknologier som kunstig intelligens,  robotisering, 

tingenes internett og 3Dprinting. I tillegg kommer 

 selvkjørende biler, nye energiformer, genteknologi, 

 nanoteknologi og droner, forteller Pedersen.  

– Dette er den fjerde industrielle revolusjon. Samtidig 

 utfordres gamle forretningsmodeller av nettbaserte 

løsninger som knytter sammen selger, kjøper og sosial 

kapital på en ny måte. I tillegg er deleøkonomi og sirkulær 

Tradisjonelle forretningsmodeller er under press, og virksomheter 
må tjene penger på en bærekraftig måte. Det krever at  CFO forstår 
 hvordan bærekraft og lønnsomhet vil gå hånd i hånd.   

økonomi en trend som ikke samsvarer med hvordan vi 

tradisjonelt har gjort forretninger, fortsetter han.  

Førsteamanuensisene beskriver hvordan dette gir en 

 omfattende transformasjon av dagens forretnings

modeller, med nye måter å produsere, transportere, 

forbruke og gjenbruke materialer, komponenter og 

produkter på.  

– Smartere forretningsmodeller gir bedre ressursbruk 

og skreddersøm av produkter og tjenester. Varer og 

 tjenester forbedres, samtidig som fotavtrykket reduseres, 

mener Sveinung Jørgensen. 

Såpe som en tjeneste 
I en sirkulær økonomi bør man lage ting som varer, og 

heller sørge for at en tjener penger på dem over tid. 

Et bærekraftig produkt skal kunne sirkuleres igjen og 



igjen i verdikjeden. Han illustrerer dette med følgende 

 eksempel:  

– Vi har et forskningsprosjekt med varehandel og 

 retailbransjen gående, hvor plastproblematikken er viktig. 

I denne bransjen har man tradisjonelt brukt engangsplast 

som emballasje. Da er spørsmålet om det er mulig å kutte 

ut engangsplasten og lage en ny verdikjede. Kanskje 

kommer det noen hjem til oss i nær fremtid og fyller på ny 

såpe og utfører andre tjenester? Dette ville være en ny og 

mer bærekraftig forretningsmodell.  

Havner på økonomisjefens bord 
Forretningsmodellene må fornyes når man går fra å tenke 

på verdikjedene som en lineær prosess til en sirkel, hvor 

man forsøker å holde verdiene på høyt nivå så lenge som 

mulig.  Når bærekraft handler om valg av forretnings

modell, blir det også et ansvar på økonomidirektørens 

bord.  

– Dette fordi det dreier seg om verdiskaping, verdi

ødeleggelse og verdiforringing, som har med selve 

 kjernen i bedriftens prosesser og lønnsomhet å gjøre. 

I 2020 er vi ikke bare opptatt av hvor stor verdi som 

 skapes, men også hvordan den skapes, fremholder 

 Pedersen. 

De to mener at økonomiledere er viktige i alle faser av 

bedriftens endringsarbeid.  

– Bærekraft skal både målsettes, måles og følges opp  og 

ikke minst er man interessert i sammenhengen mellom 

bærekraftsprestasjoner og finansielle prestasjoner. 

 Økonomidirektøren har en stor og viktig jobb å gjøre for å 

kaste lys på disse sammenhengene, slik at bedriftene kan 

ta kloke beslutninger om strategi og forretningsmodeller 

for å rigge seg for fremtiden, avslutter de.  

 

Støtter forretningen med sanntidsdata 

Corporater er et globalt programvareselskap fra Stavanger som er i 

stadig utvikling. Leverandøren av programvare for virksomhetsstyring 

vekt legger at Xledger løser deres behov for å kunne endre på avdelings-

struktur og oppsett uten å miste historikken. De gikk fra et nesten 

 helmanuelt  system til et helautomatisert system, med felles ERP-system i 

8 av 11 land og samme system for timeregistrering og prosjektoppfølging 

i samtlige. Controllerne kan jobbe med forretningsstøtte, og sanntidsdata 

fra alle ledd av konsernet er alltid tilgjengelig.  



Da Knut Rønning startet som økonomidirektør i Xledger 

i 2004 hadde selskapet knapt kommet til markedet med 

eget system. Han kjente selskapets gründere fra tidligere 

jobb, og ble lokket av ideen om å være med på å forme de 

spennende visjonene. På den tiden dekket systemet basis

behov som kontraheringer og lønn, og noen få pilotkunder 

var i gang. For å gjøre seg erfaringer måtte Xledger kjøpe 

og drive et lite regnskapsbyrå for å støtte egne behov og 

pilotkundene. I dag er Xledger til stede i mange markeder i 

Europa og USA, og har omfattende partnernettverk.

 Det har vært en spennende reise. Selv om jeg er ansatt 

som CFO, bruker jeg nå bare femti prosent av tiden min 

på CFO-oppgaver. Jeg har vært med i de fleste prosesser 

foruten kodingen. Jeg har jobbet mye opp mot kundene, 

med forretningsutvikling, og helt ned til support. Dyp 

forståelse av kundenes behov har hele tiden preget min 

tenkning rundt hvilken rolle jeg bør ha i selskapet, sier 

Rønning. 

  

Store omstillinger for CFO 
Rønning peker på at den tradisjonelle rollen til 

 økonomiavdelingen nå omstilles.  

 Der CFO tidligere var fagorientert, må vi i fremtiden ha 

forretningsforståelse og bransjekompetanse. Økonomi

ansvarlig må vite hvordan virksomheten skal drives best 

mulig og tjene penger i fremtiden, ellers setter de seg selv 

i sjakk matt, påpeker han. 

Samtidig forsvinner ikke det gamle ansvaret. Derfor er 

det viktig at systemene som støtter avdelingen bidrar til å 

fjerne tidkrevende prosesser.  

 Produksjonstid må reduseres for å frigjøre tid til analyse 

og virksomhetsutvikling.    

Har fingeren i grøten 

Rønning antar at få andre CFOer i Norge er like involvert i 

utviklingen av virksomhetens løsninger som han.  

 Jeg har stor systeminteresse fra før, og synes det er gøy 

å få være med på og hjelpe selskapet med å ta posisjoner 

og vinne markedsandeler globalt, sier Rønning.  

«Jeg er verdens 
 heldigste CFO» 

Xledger skal femdoble omsetningen de neste 
årene. Økonomidirektøren jager derfor på, slik at 
systemene alltid ligger i forkant av behovene.  

Knut Rønning



Derfor mener han at jakten på forbedringer i driften er 

blant de viktigste delene av egen jobb. Det innebærer 

også testing og kvalitetssikring av nye funksjoner og 

 muligheter i regnskapssystemet.   

 Derfor diskuterer jeg mye med kundene våre. Det er 

 viktig for meg at systemet balanserer kravene til kvalitet 

og effektivitet. Det første skal aldri gå på kompromiss 

med det siste, og resultatet skal være dyp innsikt og gode 

svar som leder til bedre beslutninger for virksomheten.   

Konsernstyring på tvers av markeder 
Xledger har blitt en global spiller med kontor i flere land. 

Det gir økt kompleksitet i driften. 

 Vi må hele tiden forholde oss til ulike lover og regler og 

valutaer. Det er derfor en stor fordel at vårt eget system 

er særlig godt egnet for konsern med mange behov. Fra 

økonomisystemet har vi full kontroll i sanntid på selskaps 

og konsernnivå, og vi kan drille oss ned i alle detaljer vi 

ønsker. Vi prøver å ta i bruk så mye som mulig av funksjo

naliteten som er gjeldende for oss, slik at vi får praktisk 

erfaring med bruken. 

Et av målene er å hele tiden redesigne egne prosesser for 

å få mest mulig flyt i oppgavene. Og det trengs med tanke 

på størrelsen i avdelingen.

 Inntil for tre år siden var det kun meg i økonomi

avdelingen. Nå har vi fått på plass en ny controller i Norge 

og to halvtidsstillinger i Storbritannia og Sverige. Jeg tror 

ikke mange andre virksomheter i 300millioners klassen 

kjører en så slank økonomistab.  

Algoritmer for automatisering 
Vekst og omstilling vil fortsatt være fremst i panne

brasken til Rønning.

 

 Vi skal bli et milliardkonsern, og det kreves en  strategisk 

tilnærming til driften. Prosesser og strukturer må 

 tilpasses nye behov. Derfor jobbes det mye med å ta  

i bruk ny teknologi i systemet, sier Rønning. 

Her er særlig kunstig intelligens og automatisering høyt 

prioritert. Bruk av store data har lenge vært på bordet. 

Fordi alle kundene ligger i samme sky får vi tilgang til 

store datamengder som kan danne et godt grunnlag for å 

designe de mest effektive algoritmene for automatisering.    

 Det sikrer at økonomiavdelingen kan bruke tiden sin 

på å rette avvikene som dukker opp. Her vil det skje mye 

 spennende fremover når stadig flere datakilder kobles 

opp mot ERPsystemet, sier Rønning, som  påpeker 

at CFO bør inngå tett samarbeid med CIO og IT 

spesialistene. 

Fordi Xledger lager en løsning som er bra for dem selv 

og dagens kunder, dekkes også behovet til alle andre 

 virksomheter. 

 Hele vår virksomhet jobber jo egentlig med å gi meg 

bedre arbeidsvilkår. Dermed er det lett å oppfatte seg 

selv som verdens heldigste CFO, avslutter han.

Økonomidirektørens syv 
grunner til hvorfor velge 
Xledger: 

Et helhetlig system: Systemet møter 

 økonomiavdelingens behov i alle land 

Innsikt i sanntid: Egne dashboard gir oversikt 

over alle aspekter ved driften 

Møter behovene som kommer: Fordi 

 Xledger har f ingeren på markedspulsen, styres 

 utviklingen mot å hele tiden forenkle, fornye og 

forbedre prosesser 

Det er klart med en gang: Systemet skalerer til 

alle behov og man er i gang på få måneder  

Kostnadseffektiv kvalitet: Man slipper å bruke 

millioner på å tilpasse dyre spesialsystemer, og 

kostnadene er fornuftige og forutsigbare 

Felles oppsett og forvaltning for alle  enheter 

og land sikrer enhetlig bruk og de samme 

 prosedyrene på tvers av konsernet. All konsern

administrasjon kan gjøres fra ett sted 

Frigjør tid med en høy grad av automatisering 



BrandMaster får oppkjøpte selskap 
enkelt over til felles ERP-system 

Med internasjonale merkevarer som Mercedes Benz, BMW, Helly 

Hansen og Circle K på kundelista, er BrandMaster et selskap som etter 

år med jevn vekst har skutt fart ved hjelp av oppkjøp. Med Xledger 

er det enkelt å få flere selskaper inn i samme konsern struktur, og de 

opplever bedre kontroll på tvers av enhetene i selskapet, med seks 

kontorer i Europa og USA. Daglig leder, Karl Fredrik Lund, er opptatt 

av at økonomisjefen skal ha tid til å  diskutere vekststrategi og interna

sjonalisering, og analysere tall fremfor å lage rapporter. Han er fornøyd 

med at Xledger skalerer i takt med deres reise. 

®
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IXledgerskalvibarehafornøydekunder.Derforlovervialdrimer 
ennvikanholde.

Det å velge nytt økonomi-/ERP-system er en vanskelig beslutning, og vi er 

 ærlige på at Xledger ikke er egnet for alle. For å gi deg ærlige og riktige råd, 

vil en av våre rådgivere hurtig avdekke om Xledger bør beholdes i utvalget av 

systemer dere er nysgjerrige på.

Kontakt oss for en uforpliktende prat >


