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Ny teknologi påvirker økonomifunksjonen

• Fra manuell til digital 

• Fra separerte til 
integrerte system

• Fra et integrert system 
til intelligente system
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Forskningen viser at controlleren får en ny rolle!

1998

‘Hybrid 
accountant’ 

(Granlund & Lukka)

1999

‘Business 
Partner’ 

(Siegel & Sørensen)

2001

‘Internal
business 

consultant’ 
(Burns & Vaivio)
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‘Modern 
business 
oriented

accountant’
(Burns & Baldvinsdottir)

2025

Role and 
Identity??

1970
-

1995

‘Bean counter’
(Friedman & Lyle)
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Vi vet fra tidligere forskning at ny teknologi endrer økonomifunksjonen – digitalisere transksjoner, desentraliseringen mha ERP system men hva nå???? Or so the commentary has promised. In fact, the digital future is still a long way off at many finance organizations. At those organizations, manual data entry and processes, paper receipts, and spreadsheets are still how most business gets done, and advanced digital tools are unknown or rarely used. Identitetskrise: tensions between finance executives’ aspirations and the way they do their day-to-day workA recent Harvard Business Review Analytic Services survey of 162 finance function managers and executives reveals pronounced. A full 88% of finance executives, for example, say that instilling a culture of data-driven decision making is critical (a 4 or 5 on a 5-point scale) to the finance team’s future performance. But just 55% say that fostering such a culture is a high priority for finance teams’ leadership today. HBR survey deliver a picture of where finance organizations stand on the path to data and analytics maturity, and what they can do to build data and analytics capabilities to fulfill finance’s mandate in the years ahead. 
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2021

62%

77%
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Man har begynt å bruke det – som man ser på den første tabellen så har 62 prosent har betynt å bruke data analytics verktøy!!! MEN…	fortsatt samles og tilrettelegges data mha manuelle prosesser – 77 % PÅGANG!!!! In fact, the digital future is still a long way off at many finance organizations. At those organizations, manual data entry and processes, paper receipts, and spreadsheets are still how most business gets done, and advanced digital tools are unknown or rarely used. Transaksjon og ikke analytics
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“In theory, this frees up 
people to add value in 
planning, forecasting, and 
supporting business 
decisions.” (Deloitte, 2016) “The next evolution for the 

finance function will be to 
become a data-driven 
decision center (EY, 2019). 

AUTOMATISERT 
COMPLIANCE OG 
KONTROLL

MER STRATEGI OG 
FORBEDRING AV 
OPERASJONELLE 
PROSESSER

“Consumption is the 
new currency” -
Claude Changarnier, 
VP of Finance, 
Microsoft International 
(EY, 2019).
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Drømmen om at kunne automatisere compliance and cost control og ønsket om å skape økte verdier – er dere på vei? “Business has changed,” Seghal says. “Business models have changed. Our customers are different. Go-to-market models are different. – så det er best å starte endringen!?

https://www.freeimages.com/istockphoto/file?id=291881922&path=photo/nice-beautiful-lady-with-blonde-curly-hair-work-at-the-notebook-sit-down-on-the-sofa-gm1087959426-291881922&function=search&location=right&keyword=human&page=1&sharedid=human&getty=1087959426
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Endring: Uklare grenser for økonomifunksjonen

Hva er konsekvensene?

Mye data = mye irrelevant data
= hva skal prioriteres?

3

2

Nye businessmodeller 
skaper nye målinger = 
men usikker 
verdiskapning

1

Nye profesjoner og 
profesjonsgrenser

Brukernavn
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Drivene: big data analytics, ansetter teknologer, mf I social media



7

1. Mye data = mye irrelevant data(?)

• I økonomifunksjonen har man vært vant til å bruke strukturerte, 
kvalitetssikrede og finansielle data

• Bhimani & Willcocks, 2014: Vi beveger oss forbi et 
transaksjonsfokus: Informasjonen ikke er produsert «for business 
purposes»

• Warren et al. (2015): Forståelsen av hva som er relevant 
styringsinformasjon er i endring: «Big data – big in size, big in 
opportunity»…BUT!

• Moderne CFOs har mulighet til å monitorere hvert hjørne av 
virksomheten: I en ‘big data-verden’ er utfordringen å vite hva 
som er relevant styringsinformasjon

«Fra å være et knapt gode, har informasjon gått til å være noe det er altfor mye av»
(fra Øyeblikkets Tyranni, Hylland Eriksen, 2001)

Brukernavn
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I 2001 skrev sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen at «fra å være et knapt gode, har informasjon gått til å være noe det er altfor mye av». I boken øyeblikkets tyranni skriver Hylland Eriksen om informasjonsalderen og dens bivirkninger. En av hans observasjoner er at mengden informasjon har blitt så stor at den har gått fra å være et gode til å være – om ikke et onde – men et gode med klare begrensninger. Dette skrev han altså allerede i 2001. I 2017 hevdet IBM i en rapport at 90% av all verdens data var produsert fra 2015-2017. Som dere vet, så vokser mengden tilgjengelig data eksponentielt og fortsetter å gjøre det. Det skaper både mulighet og utfordringer for økonomen.- En utfordring er at økonomifunksjonen har vært vant til å bruke kvalitetssikrede og finansielle data. Men med ny teknologi har enkelte virksomheter også begynt å vise interesse for informasjon som ikke er knyttet til gjennomførte transaksjoner og ikke-finansiell informasjon. To eksempler på det er eBay og Amazon. De har begynt å lagre informasjon om hvordan gjester på nettsidene navigerer rundt på nettsiden: hvor du beveger musepekeren, hva du ser på av produkter, hvilke relaterte produkter du ser på osv – også når ingen transaksjoner finner sted.Denne typen informasjon blir analysert for å forutse hva som faktisk vil bli transaksjoner i fremtiden. Moderne CFOs har mulighet til å monitorere hvert hjørne av virksomheten: I en ‘big data-verden’ er utfordringen å vite hva som er relevant styringsinformasjon. I kombinasjon vil det være utfordrende for økonomer å gjøre fornuftige analyser av enorme mengder data som ikke er av finansiell natur. I et slikt lys er det både forståelig og kanskje også fornuftig som økonomen å ha en sunn skepsis til bruk av slik informasjon.Samtidig viser studier at økonomer bør være varsomme med å være FOR konservative og tradisjonelle i sin forståelse av hva som er relevant data for økonomistyring. Studien til Arnaboldi et al. (2017) viser markedsførere og IT-personell bruker ny type informasjon til å ta steget inn i det som tidligere har vært økonomens domene. Studien viser eksempler fra to italienske selskap hvor markedsførere utviklet nye KPIer basert på nye typer informasjon (fra sosiale medier). Denne informasjonen ble med tiden høyt verdsatt av ledelsen, som ga markedsførerne en viktig plass i beslutningsprosesser, på bekostning av økonomer.Med andre ord bør økonomifunksjonen være proaktive å spørre seg hvordan man kan utnytte mengden data og nye typer data til å bli en fordel fremfor en ulempe.
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2. Nye businessmodeller skaper nye målinger

• Digitale og data-drevne selskap dreier fokus i 
større grad fra kostnadsside til inntektsside 
(McKinsey, 2018).

• Knudsen & Kaarbøe (forthcoming): I takt 
med dreiningen mot økt fokus på 
inntektssiden ser vi et økt fokus på 
underliggende verdidrivere, og at «big data» 
kpier tas i bruk. 

• De nye KPIene (login-rate, #followers, etc.) 
er KPIer med svakere linker til de finansielle, 
men kan være avgjørende for å gjøre gode 
prediksjoner om fremtidige inntektsstrømmer

• Arnaboldi et al. (2017): viser at KPIer fra 
sosiale medier gikk fra å være perifer til å bli 
helt sentral styringsinformasjon for ledelsen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
(Nesten) alle selskaper i dag er digitale og data-drevne; i tråd med at selskaper blir mer digitale dreies fokus i større grad fra kostnadsside til inntektsside (McKinsey, 2018).Knudsen & Kaarbøe (forthcoming): I takt med dreiningen mot økt fokus på inntektssiden ser vi et økt fokus på underliggende verdidrivere, og at nye målinger blir viktige. Eks: ‘Login-rate’ i MediaCorpArnaboldi et al. (2017): To case som viser at KPIer fra sosiale medier gikk fra å være perifer til å bli helt sentral styringsinformasjon for ledelsenDe nye KPIene (login-rate, #followers, etc.) er KPIer med svakere linker til de finansielle, men kan være avgjørende for å gjøre gode prediksjoner om fremtidige inntektsstrømmerI tråd med at selskaper blir mer digitale (eks. MediaCorp) blir kostnadene enkle å predikere (~ 90% lønnskost)Ref. Katarina: Samling av konsumentdata blir helt sentralt for å lage gode prediksjoner av fremtiden, og finansfunksjonen er forventet å bli en data-drevet beslutningsenhet.Inntektene setter rammene for hvordan det går med virksomheten, som i neste omgang bestemmer investeringsevneDe som treffer på sine prediksjoner av fremtiden vil avgjøre hvem som er vinnerne	Spørsmålet blir da: Hva skal du måle for å forstå fremtiden?Hva er en god KPI?Hvem skal være med å utvikle KPIer? Og hvem skal tolke dem?  Link til endring av beslutningsprosesserHvordan identifisere, monitorere og kontrollere store digitaliseringsprosjekter?Det krever en forståelse av de underliggende verdidriverneDe underliggende verdidriverne måles ofte gjennom nye typer KPIer, som ofte kjennetegnes ved at de beveger seg et steg bort fra de finansielle domenetEt eksempel fra forskning i en skandinavisk mediebedrift er den nye strategiske KPIen «login rate». Login rate betegner…. Konsekvensen er at CFO og andre medlemmer av strategisk ledergruppe må ha en klar ide om hvordan de nye KPIene bidrar til verdiskapning. I den sammenheng er det helt sentralt å forstå antakelsene som ligger til grunn.Bruk av big data innebærer at controlleren ikke bare er strategiimplementerer men også er med og utvikler nye business modeller (hva er en business modell?  Se Nicolai Foss).De beste prediksjonene avgjør                                                                                                                         hvem som er fremtidens vinnere:Hva skal du da måle for å kunne forstå fremtiden?Hva er en god KPI? Hvem skal utvikle målingene? Og hvem skal tolke dem?
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3. Nye profesjoner og profesjonsgrenser truer!

• Nye teknologier som RPA og andre automatiseringsprosesser leder til et enda 
tydeligere skille mellom bean counters og analytikere (Andreassen, 2020)

• Bean counters: lokale (divisjonsmessige) problemstillinger // smalere ansvarsområder

• Analytikere: med globale (konsernmessige) problemstillinger // utvidede ansvarsområder 
og forventninger

• Talent: De beste økonomene forsvinner ut av økonomiavdelingen – og innsiktsavdelingen 
fylles opp av stadig flere teknologer* (Knudsen & Kaarbøe, forthcoming; Andreassen, 
2020) 

Økonomifunksjonen

‘Bean counters’ Insightsavdeling

Brukernavn
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CFOs er allerede godt posisjonert til å skaffe seg et holistisk perspektiv, med en rolle både i stratgisk planlegging og finansielle disipliner. Gjennom å bruke nye teknologier som RPA og andre automatiseringsteknologier viser studier at det blir en forsterkning av skillet mellom dem som driver med oppfølging og kontroll (bean counters) og dem som driver med analytisk og mer verdiskapende arbeid. Studier viser faktisk at skillet blir så sterkt at finansavdelinger brytes opp, slik at analysekapasiteten forsvinner ut i rene analyseavdelinger, mens finansfunksjonen blir stående igjen med tradisjonelle beancounter-oppgaver. Skillet innebærer at de beste medarbeiderne søker seg til det analytiske arbeidet – eller går ut. (3) I en longitudinell studie (Hyvönen et al., 2015) konstateres at deltakelse i utviklingsprosjekt er viktig for å drive utviklingen for virksomhetens controllere mot en mer konsulterende rolle. Prosjekt som initielt ble sett på som styrings-og IT fokuserte fikk med tiden status som kritiske for hele virksomhetens eksistens, som igjen omformet måten å drive virksomheten på.Data-ferdighetene som CFOs og deres team utvikler i sin egen avdeling vil etterhvert kunne bidra til at CFOs bistår i beslutninger om digitalisering og teknologisk utvikling som angår hele selskapet. Utviklingen krever ny type forståelse og nye typer innsikt for å kritisk kunne evaluere data-dreven innsikt.(4) I en slik transformasjon er det avgjørende at man lykkes med å ta ombord talent som innehar nye og relevante typer innsikt – og ferdigheter. Viktigheten av å kunne tolke nye typer data krever en kombinasjon av tradisjonell virksomhetsforståelse (hvordan butikken virker) og mer teknisk forståelse for å kritisk kunne evaluere data-dreven innsikt. I denne sammenheng viser våre studier at evnen til å samarbeide med andre profesjoner og på tvers av avdelinger blir helt sentral, ettersom flere funksjoner knyttes tettere sammen for å forstå både kundebehov og betydning av data.Hvis avdelingen deles opp forsvinner inntektssiden, mens finansavdelingen blir en ren «kostnadsavdeling»
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Hva betyr dette for en moderne CFO?

• CFOer bør ta styringen i prosessen med å 
integrere finansiell og ikke-finansiell 
informasjon fra Big Data analytics i 
virksomhetsstyring.

• CFOer bør omforme det fremtidige 
bildet av økonomiavdelingen til et bilde 
hvor man omfavner digital teknologi, ny 
styringsinformasjon, nye talentprofiler 
og utvidede økosystemer.

• For å bygge gode team bør CFOer
prioritere kandidater med sterke 
menneskelige ferdigheter, teknologisk 
kompetanse og ikke minst business-
forståelse.  Foto: Lerone Pieters / Unsplash

Brukernavn
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Kommer det å finnes en CFO funksjon i fremtiden? 1. Viktig å forstå prosessene der ute for å kunne se hva som faktisk skaper Verdi – særlig med data fra sensorer og fra konsumenter. 2. Jobbe med identitieten – omfamner digital teknologi (mennesker, teknologi og ny praksis)3. Jobbe med andre yrkesgrupper – bygg gode team.Bli endringsagenten i den digitale omstillingen. Management accounting; short term (ressursallokering og oppfølgning) og lang sikt (strategi implementering)Financial accounting; kort sikt (finansiell rapportering) og lang sikt (finansiering). 



Equinor – F&C (CFO)
Stig Skoglund – Chief Analyst, F&C Business Architecture 
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Endring av fokus drevet av digitalisering: Fra daglige rutiner og stor grad av 
operasjonelle  aktiviteter til økt fokus på støtte av Equinor sine verdiskapende 
aktiviteter med strategisk planlegging, analyse og rådgiving

Bruk og fokus av profesjonell ansatt tid 



Open

Systemarkitektur & datamodell - Equinor F&C
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Hovedutfordringer (presentert) “Legacy” systemer og systemarkitektur (not fit for digitalisering, kostbart og risikabelt å endre) Interne prioriteringer – Produksjonsoptimalisering på Johan Sverdrup vs. effektivisering/automatisering I regnskap) Ansatt og leder kompetanse bade digital og future-fit (~1000 ansatte med gjennomsnittsalder på 48 +) Nye forretningsmodeller, nye land samt økte krav til rapportering og kontroll 
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