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Abstract 

 

 

The fourth industrial revolution has come upon businesses worldwide. So much, it has been named 

Industry 4.0. This revolution makes sure that businesses and corporations utilizes digital 

technologies in their daily operations. However, digital technologies are not only for the strategic 

and operational part of businesses. Companies’ finance functions are increasingly using these new 

digital technologies in their daily work, and in many places this transformation has been fast paced. 

Today the finance function as we know it, and have known it, may not be the same in a short time 

span. This paper aims to study and research the changes of digital technologies on the finance 

function, and as to what we can expect of finance function in the future. This paper builds on a 

relatively new and uncharted field of study and seeks to analyze the all-around new coming changes 

to the finance function. In this context, the finance function is defined as the departments under the 

modern-day CFO (Chief Financial Officer), and this study will examine a broader spectrum of 

companies to show the general trend of the future finance function. 

Based on interviews with leading experts and employees in various companies, the interviewees 

where chosen based on their specific knowledge about this topic. Further, this paper aims to study a 

certain group of new digital technologies and their direct changes to the finance function. Areas in 

the finance function and under jurisdiction of the CFO, such as the expected future knowhow and 

skills of the employees, collaboration across the organization and the future role of the CFO, are all 

subjects of investigation in this paper. The results indicate that the finance function will be subject 

to a vast number of changes. First, the tools for the work in the finance function will change as well 

as the jobs that the employees are currently performing. Secondly, the finance function will become 

more central to the overall strategic decisions in corporations because of the new digital 

technologies.  
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Introduktion 

 

Indledning 

 

Igennem det nuværende årti, er ord som Blockchain, Digitalisering, Artificial Intelligence og 

lignende udtryk, blevet anvendt ekspotentielt mere i vores dagligdag. Alle disse er ord for digitale 

teknologier, som tilsammen er med til at skabe dét, som ude i erhvervslivet kaldes for den fjerde 

industrielle revolution (Larsen, 2016). Erhvervslivets tidligere revolutioner kan spores helt tilbage 

til slutningen af 1700-tallet, da opfindelse af dampmaskinen gjorde det muligt at producere med 

maskinel kraft. Den næste revolution ramte erhvervslivet et århundrede senere, da Henry Ford, 

stifteren af det amerikanske bilmærke af samme navn, opfandt samlebåndet og gjorde det muligt at 

masseproducere, på en, indtil nuværende tidspunkt, helt uset måde. Den sidste revolution ramte i 

60’erne og 70’erne, i forbindelse med opfindelsen af computeren. 

De ovenstående begivenheder havde stor betydning for erhvervslivet, hvor revolutionerne ikke blot 

var med til at ændre mange forhold for de respektive virksomheder, men også fungerede som en 

direkte katalysator for flere virksomheders konkurs og opstart. 

 

”It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the 

one that is the most adaptable to change.” – Charles Darwin 

 

Ovenstående citat af den verdenskendte britiske forsker, Charles Darwin, er en meget god 

beskrivelse af de samme mekanismer, som rammer virksomheder ved de ovenstående revolutioner. 

Det handler i mange situationer ikke blot om størrelse, styrke eller intelligens, men derimod hvor 

gode virksomheder er til at forholde sig til forandringer. 

Kigger man nærmere på enkelte revolutioner, har de alle et fælles træk, hvilket var, at de 

medfølgende muligheder gjorde det muligt for virksomheder at automatisere deres forretning. Den 

første revolution gjorde, at man nu kunne benytte en maskine til at producere. Den anden gjorde det 

muligt at producere det samme produkt – på samme men hurtigere måde. Den tredje gjorde det 

muligt ved hjælp af computeren at automatisere mange virksomheders operationer via computeren. 

Den fjerede revolution har samme ting til fælles: De digitale teknologier som er blevet opfundet, 
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gør det muligt for virksomheder at kunne automatisere en masse standardiserede arbejdsopgaver i et 

astronomisk højere tempo end et menneske. 

 

Kilde: Trillium Network – For Advanced Manufacturing 

 

Muligheden for automatisering af standardiserede opgaver er det, som har skabt den stor interesse 

for dette emne. Til dagligt, og i de sidste to år, har jeg arbejdet i finansfunktionen i en af Danmarks 

største virksomheder. Her har jeg kunne observere den stigende grad af automatisering samt 

hvordan, de øverst i afsnittets nævnte teknologier, har været med til at ændre dagligdagen for en 

medarbejder i en finansfunktion. En finansfunktion kan være meget forskellig fra virksomhed til 

virksomhed. Der er flere faktorer, som er med til afgøre, hvilken måde den pågældende virksomhed 

har valgt at organisere sin finansfunktion. Her i blandt er det tænkeligt, at faktorer som størrelse, 

type, geografiske placering og virksomhedens egne operationer, er med til at påvirke den enkelte 

virksomheds finansfunktion. Dette vil blive uddybet yderligere i opgavens afgræsning. 

Selvom finansfunktioner hos virksomheder kan være designet og organiseret forskelligt, så er der 

generelle arbejdsopgaver, som er fælles for dem. Én af disse omhandler f.eks. ordet ”Accounting”. 

Selv om accounting kan omhandle mange forskellige arbejdsopgaver, og kan henvise til en meget 

bred afdeling i en finansfunktion, er denne type job ofte at finde på lister over jobs, som kan blive 
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delvist og/eller helt automatiseret i fremtiden (Scott, 2017). Fra egne erfaringer er det observeret, 

hvordan relativt standardiserede opgaver, f.eks. bogføring i ERP-systemer, er blevet overtaget af 

robotter. Siden nogle virksomheders finansfunktioner er store organisationer på mere end tusinde 

medarbejdere, kan listen af lignende potentielle arbejdsopgaver være meget lang. Ét af denne 

opgaves formål er at identificere disse opgaver. Yderligere og specifikke eksempler på 

arbejdsopgaver, vil blive gennemgået i opgavens redegørelse og i forbindelse med den senere 

analyse.   

 

Problemfelt 

 
Problemfeltet for denne opgave vil omhandle digitalisering og dens påvirkning i finansfunktionen. 

Finansfunktionen vil blive defineret senere i opgaven. Feltet er indsnævret til at kigge på de 

ændringer, som måtte forekomme af digitalisering, og vil derfor omhandle finansfunktionens 

arbejdsopgaver, dens medarbejdere og dets samarbejde med resten af organisationen. Der vil kun 

efterforskes og undersøges områder relateret til finansfunktionen. Selvom digitalisering i hele 

virksomheden har en direkte påvirkning på finansfunktionen, er resten af organisationen ikke fokus 

for opgaven. Der vil derfor kun undersøges et udvalg af de mest sandsynlige digitale teknologier 

samt finansfunktionen. Der vil ligeledes senere i opgaven blive redegjort for visse fravalg af andre 

undersøgelsesområder i finansområdet. 
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Problemformulering 
 

Til opgavens problemformulering vil der blive sat fokus på at besvare spørgsmål omkring hvilke 

teknologier, som finansfunktioner kan anvende i deres daglige arbejde. Dermed vil det desuden give 

mening at undersøge påvirkningen fra disse teknologier på mulige emner som arbejdsopgaver, 

professionelle færdigheder og andre ting, som er med til at udgøre afdelinger i finansfunktioner.  

På baggrund af ovenstående indledning, er følgende problemformulering valgt til denne opgave: 

Som følge af digitalisering og nye teknologier, hvilke ændringer vil der ske med den nuværende 

finansfunktion i virksomheder: hvorledes ændres funktionens opgaver og dens relationer til resten 

af organisationen? 

 

Hertil ønskes der at besvare følgende underspørgsmål: 

• Hvilke(n) digitale teknologier kan finansfunktioner anvende i deres digitale 

transformation/proces? 

• Hvilke(n) arbejdsopgaver bliver automatiseret i fremtiden af de ovenstående teknologier? 

• Ændrer digitale teknologier de krav, som bliver stillet til en medarbejder i en 

finansfunktion? 

• Vil de digitale teknologiers påvirkning, ændrer den måde finansfunktioner samarbejder med 

andre dele af organisationen i en virksomhed? 

• Hvilke måder kan den digitale proces tænkes at påvirke CFO’ens rolle? 
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Afgrænsning 
 

Dette afsnit vil omhandle de afgrænsninger, som er foretaget i forbindelse med besvarelsen og 

undersøgelsen af opgavens problemformulering. De afgrænsede punkter har til formål at sikre, at 

opgaven ikke går ud over sit ”scope”, og den holder sig inde for en realistisk forventning i 

forbindelse med den valgte undersøgelse.  

Den første afgrænsning, som indgår i denne opgave, er i forbindelse med, hvor fokus ligges i 

opgavens undersøgelse. Formålet med opgaven er at undersøge de ændringer, som de nye digitale 

teknologier vil forårsage i finansfunktionen. Selvom dele af opgavens analyse bl.a. vil fokusere på 

de muligheder og udfordringer, som medfølger i forbindelse med en finansfunktion implementering 

af teknologierne, er det ikke til hensigt med opgaven, at den senere skal kunne fungere som et 

”blueprint” for virksomheder. Meningen med at vælge det brede perspektiv for opgaven ligger 

således også i, at det forudsættes, at mange virksomheders finansfunktioner er forskelligt anlagt 

både i forbindelse med dens størrelse, opgaver og organisatoriske design. Denne opgaves 

konklusion, ville derfor ikke kunne fungere som en rådgivende hjælp for virksomheder i gang med 

deres digitale transformation.  

Den ovenstående afgrænsning hænger sammen med forskellige contingency teorier omkring 

Accounting Systems (finansfunktioner), og den har bl.a. derfor været med til, at der ikke anvendes 

en case-baseret tilgang til opgavens undersøgelse. 

Udover at denne opgave afgrænser fra at komme med deciderede anbefalinger til virksomheder, vil 

der heller ikke blive kigget længere frem i krystalkuglen end ti år. Den tiårige periode er valgt ud 

fra den antagelse, at de pågældende teknologier ville have udviklet sig eksponentielt, og dermed 

ikke være relevante at diskutere med udgangspunkt i nutiden. Dette valg er foretaget med 

udgangspunkt i Moore’s Law (Moores lov) fra 1965. Moores lov handler om, at antallet af 

transistorer i et integreret kredsløb ville fordobles hver 18. måned. Basalt set omhandler dette 

fremtiden for teknologi, hvor der kigges på den eksponentielle udvikling, som mange teknologier 

har. Det vil derfor ikke være relevant, hvis man laver en analyse eller undersøgelser omkring 

teknologier, software, ydeevne m.m., at kigge særligt langt ude i fremtiden. Et godt eksempel på 

dette er smartphones. Den første iPhone blev f.eks. lanceret i 2007. Næsten 12 år senere i 2019, er 

den teknologi, software, styresystem, interface system m.m. komplet udfaset, og ens telefon er nu i 

stand til at udføre kommandoer på et niveau, som er lysår længere end den første iPhone i 2007.  

Hvis grænsen i stedet var sat til f.eks. 20 år, ville opgavens undersøgelse ende ud i deciderede 



Oscar Hemmingsen FIR kandidatafhandling – Den digitale finansfunktion 15/5-19 

Side 9 af 81 
 

gætterier, og analysen ville højst sandsynligvis ende ud med at blive for overfladisk, fordi det 

næsten er umuligt at spekulere 20 år ud i fremtiden, når det gælder teknologi.  

Valget endte derfor på ti år, hvor det er vurderet et godt mix således, at opgaven både bliver 

konkret, og samtidig er det muligt at komme med realistiske analyser for den fremtidige 

finansfunktion. Et andet godt eksempel mht. dette valg er Blockchain-teknologien. Blockchain blev 

introduceret første gang i 2008 i forbindelse med lanceringen af Bitcoin, og her godt 11 år senere er 

teknologien et af det varmeste taleemner inden for dens videnskabelige felt. Dermed er det 

sandsynligt, at det både ville blive for svært og overfladisk at gætte længere ude i fremtiden end ti 

år, men der ville også være en stor sandsynlighed for, at nye potentielle brugbare teknologier ville 

være opfundet. 

Ud over tidsaspektet vedrørende opgavens analyse, vil der heller ikke blive sat fokus på alle slags 

virksomheder. Selvom en finansfunktion, alt andet lige, må antages at være temmelig ens på tværs 

af landegrænser, vil der til denne undersøgelse blive sat fokus på danske virksomheders 

finansfunktion. I opgavens metodeafsnit fremgår det desuden også, at de gældende interviews også 

er foretaget på fagfolk i danske virksomheder. Det vil i opgavens videre analyse og undersøgelse 

fremgå meget tydeligt, hvis der er dele af teknologiernes påvirkning, som er forbeholdt enten 

danske eller udenlandske virksomheder.  

Derudover vil opgaven også sætte fokus på større virksomheder. Med store virksomheder, menes 

virksomheder med over 250 ansatte og over cirka 350 millioner i omsætning. Grunden til dette valg 

er, at det antages, virksomhederne skal have en betydelig størrelse – økonomisk og organisatorisk, 

for at de vil have mulighed for at udnytte de digitale teknologier på bedste vis. Som det senere vil 

vise sig, så er det langt fra billigt at implementere disse løsninger, og i nogen tilfælde vil 

omkostningen forbundet med en sådan implementering ikke overveje de frigjorte ressourcer. 

Selvom små privatejede virksomheder også kan gøre brug af disse digitale teknologier, så er det 

vurderet, at det ikke vil give mening også at inkludere disse i undersøgelsen. Ligeledes er opgavens 

primære data indsamlet fra virksomheder på det danske C25 aktieindeks, hvilket indikerer en 

størrelse over det ovenstående.  
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Struktur 

 

Dette afsnit vil omhandle den valgte struktur for opgaven. Denne opgaves opbyggelse er valgt efter 

Blooms taksonomi, som der kendes fra langt hovedparten af opgaver på lignende niveauer. 

Opgaven vil bestå af yderligere indledning, i form af afsnit omkring problemformulering, teoriafsnit 

og metodeafsnit. Herefter går opgaven over i analysen, hvor opgavens delspørgsmål i 

problemformuleringsafsnittet ønskes besvaret. Der sluttes således af med et diskussion- og 

perspektiveringsafsnit, hvorefter der til sidst konkluderes færdigt for opgavens problemformulering. 

En figur over ovenstående struktur kan ses nedenunder. 
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Teori 
 

Der vil i dette afsnit blive redegjort for det teoretiske udgangspunkt for opgaven. Det viste sig at 

være hidtil svære end anset at finde brugbare teorier for opgaven. Siden dette er et ret nyt emne, og 

der ikke er specielt meget akademisk litteratur på området, var det derfor vigtigt at finde brugbar 

teoretisk baggrund fra andre områder, som kunne understøtte opgavens problemformulering. 

Jævnfør opgavens valg omkring at være overordnet (uddybes yderligere i metodeafsnittet), ligger 

det teoretiske grundlag for denne beslutning i contingency teorien. Som nævnt, så er digitalisering 

måske ikke specielt nyt, men i forhold til finansfunktioner, er det for mange virksomheder stadig 

nyt, og som det også vil blive nævnt senere i opgaven, er det ikke alle virksomheder, som er nået 

særligt langt med dette. Derfor findes der heller ikke særlig meget teori omkring dette, eller 

tidligere case opgaver af andre. Det er derfor vurderet, at det bedste lignende eksempel på 

digitalisering, er business cases omkring BPO (Business Process Outsourcing). Sammenligningen 

mellem BPO og digitalisering ligger i, at der i begge tilfælde sker en flytning af arbejdsopgaver. I 

BPO-cases, flyttes relativt standardiseret arbejdsopgaver, som f.eks. ikke vurderes til at skabe stor 

værdi for virksomheden, til udlandet. Det er nogle af de samme dynamikker, som sker i forbindelse 

med digitalisering. Det er ligeledes standardiserede arbejdsopgaver, som virksomheden, i stedet for 

at outsource til udlandet, klarer ved hjælp af teknologi. Der sker i begge tilfælde en klar flytning af 

opgaver og ansvar væk fra afdelingen. Lignende business cases vil derfor også blive anvendt som 

teoretisk grundlag for opgaven. Konklusioner fra disse cases vil blive gennemgået yderligere senere 

i dette afsnit. 

Contingency teorien er en adfærdsmæssig model fra organisatorisk psykologi-feltet. Den store idé 

med teorien er, at der ikke findes en rigtig eller forkert metode, når man skal lede en større 

virksomhed, og især en virksomhed med flere fundamentale forskellige afdelinger. Tilgangene til 

lederskab afhænger meget af den enkelte situation, og det er især foreslået, at de enkelte ledere i 

organisationen laver de bedste beslutninger ud fra den givne situation og fakta, som lederne er givet 

med. Teorien fik sin opblomstring i 1950’erne i forbindelse med lederskabsforsøg på det 

amerikanske universitet Ohio State University (OSU).  
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Resultaterne og selve formålet med forsøget var egentlig ikke at fremslå netop contingency teorien, 

men i stedet fik teorien sit proof of concept, da det viste sig i forsøgene, at der altid var to 

egenskaber, eller typer af adfærd, som gik igen hos effektive ledere. Disse var netop: 

• Udførlige betragtninger af de givne forhold 

• Evnen til at tilpasse beslutninger ud fra omskiftelige omgivelser 

 

Yderligere har lignende forsøg på University of Michigan vist, at der er en klar kobling mellem 

ledere, som netop kan lave gode betragtninger omkring deres givne forhold, og som besidder 

egenskaben til at tilpasse sig og produktive medarbejdere. I takt med teoriens forretningsmæssige 

anvendelse, blev den også set som en forbedring til tidligere teorier inden for management teorier, 

nemlig Taylor’s Scientific Management og Weber’s Bureaucracy Leadership Model. I dag er det vel 

set, at der er flere uforudsigeligheder som går igen og har en større indflydelse på ledere. Disse er 

teknologiske forandringer, regulatoriske regler, skiftende kundepræferencer, fagforenings 

efterspørgsel og eksterne interessenter. 

For contingency teorien er der to mest anvendelige tilgange til området, som er Gareth Morgan 

(1986) og Fred Fiedler (1967). Morgans (1986) organisationsteori bygger på, at virksomheder og 

deres dynamik er forskellige, og de kræver derfor forskellige tilgange i deres løsninger. Morgan 

kigger på organisationerne ud fra otte forskellige tilgange, eller metaforer som han kalder dem. Ud 

fra de enkelte metaforer, som en virksomheds organisation bedst kan betegnes under, gennemgår 

han dynamikken i de otte muligheder og de bedst mulige løsninger. 
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Metodeafsnit 

 

Dette afsnit vil omhandle opgavens metodeanvendelse og de pågældende valg. Der vil i afsnittet 

blive redegjort for opgavens dataindsamling, samt fra hvilke kilder hhv. den primære og sekundære 

data er kommet fra. Dernæst vil validiteten og reliabiliteten omkring data også diskuteres. 

Fordelene og ulemperne vedrørende opgavens undersøgelsesvalg (case vs. over overordnet 

undersøgelse) vil også diskuteres yderligere i relation til opgavens data. 

Der er til denne opgave ikke valgt at undersøge en business case hos en virksomhed. Denne 

opgavemetode ville have været meget spændende, og det ville kunne give et dybere indblik for en 

igangværende digital transformation hos en specifik virksomhed. Til et sådan formål havde det også 

været fordelagtigt at kunne interviewe medarbejdere hos case-virksomheden, således at det ville 

have været muligt at undersøge flere aspekter vedrørende digitalisering i dens finansfunktion  

I forbindelse med den indledende research i starten af opgaveprocessen var det blevet klart, at om 

end den øverst nævnte metode kunne give meget til en opgave, var det ikke den type, der var brug 

for. Finansfunktioner kan være meget forskellige, og derfor ville en case metode blive meget 

snæver i sin analyse. Digitalisering og transformationer kan være meget forskellige i virksomheder, 

hvor der er mange faktorer, som kan påvirke, hvordan virksomheden har valgt at gribe digitale 

teknologier an på. Opgavens overordnede fokus ligger derimod i en større empirisk undersøgelse af 

finansfunktioner. Grundet teorier omkring contingency og den indledende research, så stod det 

hurtigt klart, at mange virksomheder var meget forskellige steder i deres digitaliseringsproces. Det 

viste sig også senere i opgaven, at virksomhedens egen infrastruktur omkring IT spiller en rolle, 

omkring deres valg af teknologier og deres anvendelse. Det var derfor vurderet, at en empirisk 

undersøgelse af den overordnede finansfunktion kunne sige mere omkring dette emne, end et 

specifikt casestudie. Det viste sig også senere, at der var flere områder omkring de digitale 

teknologier og finansfunktionen, som var generel for de undersøgte finansfunktioner. 

Opgavens primære data er skaffet fra to overordnede kilder. Den første kilde vedrører fagfolk ude i 

virksomheder, og den anden kilder er interviews fra medarbejdere i førerende konsulenthuse som 

Deloitte og KPMG. Det har været et stort mål at få en så bred interview skare som muligt, grundet 

opgavens undersøgelsesvalg. Målet med valget af interview personer ude i virksomheder var at 

interviewe folk i forskellige lederstillinger, som f.eks. managers, directors og presidents/officers. 

Dernæst var det også vurderet vigtigt, at der blev foretaget interviews med folk i ikke-lederroller.  
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Det lykkedes at skaffe tre interviews med managers i hhv. Accounting, Controlling og Risk 

Management afdelinger fra to store C25-virksomheder i Danmark. Den ene af virksomhederne blev 

valgt grundet tidligere personlige relationer til opgavens forfatter. Det har derfor været vigtigt også 

at få lavet undersøgelser i andre virksomheder, siden opgavens udgangspunkt i Contingency teorien 

siger, at f.eks. ledelsesstilen i virksomheder skal være forskellig givet eksterne faktorer. Udover det 

bredere udgangspunkt for opgavens undersøgelse, har den personlige relation mellem nogle af 

interviewpersonerne også givet anledning til en øget sikring af data.   

Det er beskrevet tidligere i opgaven, at fokus for undersøgelsen af opgaven er mere overordnet, og 

således, var det også vurderet at interviewe folk i store virksomheder. Dernæst er der foretaget 

interviews med medarbejdere i ikke-lederroller. Her har der været fokuseret på at komme så bredt 

rundt i de enkelte afdelinger, for at skabe et så bredt overblik som muligt. Det har været en prioritet 

at lave undersøgelse vedr. medarbejdere, hvor nogle af deres tidligere arbejdsopgaver er blevet 

automatiseret, samt med medarbejdere, hvor det ville forventes inden for en fremtid, på ét til to år, 

at nogle af deres arbejdsopgaver også blev automatiseret. Her er det lykkedes at lave interviews 

med medarbejdere, inden for samme afdelinger som de interviewede managers. 

Den anden primære datakilde, er kommet via interviews med ”tekniske fagfolk”. Tekniske fagfolk 

er folk ude i førende konsulenthuse, hvor det er deres opgave at rådgive virksomheder omkring de 

omtalte digitale teknologier, samt den mest praktiske og effektive metode at bruge dem på. 

Formålet med disse interviews har været at skaffe en større baggrundsviden omkring 

implementering af teknologierne. Udover en bedre teoretisk baggrund gående ind til opgavens 

analyse, var det også muligt at kunne få noget data omkring nogle af de udfordringer, som der er 

forbundet med implementeringen af de digitale teknologier. 

Interviewene med personerne er lavet ud fra den semistrukturerede metode. Valget af denne 

interviewform er valgt, fordi der kun var mulighed for at mødes med flere af personerne én gang, så 

det gav mere mening at skabe en lidt mere fri dialog. Der var lavet et antal faste spørgsmål omkring 

det emne i analysen, som personerne kunne hjælpe med, og disse spørgsmål fungerede som 

interviewets manuskript, mens de interviewede fik mulighed for at gå i dybden i de emner, hvor det 

viste sig at være interessant for analysen.   

Opgavens interviews er opstillet nedenunder med information omkring profilen for medarbejderen, 

og personens definition i opgavens fremtidige citering. 
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Person 1: 

Person 1 er en medarbejder i en accounting-afdeling i en af Danmarks største virksomheder. 

Personen har arbejdet inden for accounting, controlling og andre traditionelle regnskabsområder i 

25 år, hvor personen har været i flere andre større danske virksomheder og finansfunktioner. 

Interviewet med personen blev lavet i forbindelse med at skaffe information omkring de to første 

dele i analysen.  

Person 2: 

Person 2 er en medarbejder i en Risk Management-afdeling i samme store virksomhed som person 

1. Medarbejderen har ikke nogen lederrolle, men personen har arbejdet i denne afdeling i flere år, 

og har været med til at igangsætte flere teknologibaseret forslag i afdelingen og hele Risk 

Management og Treasury i virksomheden. Interviewet med denne medarbejder blev lavet for at 

skaffe data omkring teknologierne anvendelse i en længere fremtidsudsigt. Her i blandt gav 

medarbejderen god information omkring implementeringen og brugen af især AI og machine 

learning teknologien. 

Person 3: 

Person 3 er manageren i accounting-afdelingen som person 1 var en del af. Manageren har været i 

virksomheden i omkring fem år, og havde tidligere haft lederroller i virksomhedens engelske 

finansafdelinger. Manageren har haft sin nuværende rolle i halvandet år, og hvor personen er en del 

af en blandet accounting og controlling, hvor personen har ansvaret for accounting. Personen blev 

valgt ud fra det grundlag, at manageren kunne bidrage til flere dele af analysen. Manageren kunne 

fortælle omkring sin afdelings implementering af nogle af de gennemgående teknologierne, samt 

omkring fremtidsudsigterne i sin afdeling. Derudover blev interviewet sat op, så det var muligt at 

undersøge og tilføje til afsnittet omkring de nye krav til medarbejdere. Her kunne manageren også 

bidrage, om end det var på et mere overordnet grundlag. Manageren og forfatteren af denne opgave 

har tidligere arbejdet sammen, hvilket skabte en anderledes stemning for interviewet. Eventuelle 

bias og andre forhold, som ville gøre interviewet mindre brugbart, er derfor overvejet og taget 

forbehold for. 

Person 4: 

Person 4 er en medarbejder på et højt lederniveau i en af Danmarks største virksomheder. Personen 

har en stilling som Vice President i finansområdet, og bliver af flere betragtet som højre hånd til 
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virksomhedens Group CFO (eget udsagn). Interviewet med denne person blev foretaget over 

telefon, og det har derfor været vigtigt at overveje de implikationer dette kunne have for 

interviewets grundighed. Information fra dette interview er brugt i store dele af hele analysen. Givet 

personens samarbejde med virksomhedens CFO, kunne personen give gode indskud til den sidste 

del af opgavens analyse omhandlede CFO’ens fremtidige rolle.  

Person 5: 

Person 5 er en medarbejder på managerniveau i en stor dansk produktionsvirksomhed. Manageren 

har en bred vifte af opgaver inden for Business Finance. Interviewet med denne person blev lavet 

ud fra opgavens senere analyse. Personen kunne bidrage med sin afdeling og andre afdelinger i og 

omkring Business Finance områdets, samarbejde med de andre dele af finansfunktionen i 

virksomheden. 

Yderligere blev der foretaget en snak med en CFO i en mellemstor virksomhed. Denne snak blev 

foretaget i forbindelse med en større forsamling og varede ikke mere end cirka fem minutter. 

Rammerne for den rigtige interviewform kunne ikke foretages, og derfor er informationen fra denne 

person begrænset. CFO’en fik hurtigt knyttet kommentarer til analysedelen omhandlende ændringer 

i samarbejdet i finansfunktionen. 

Grundet opgavens valg ved at gå i en mere overordnet orientering, var det en stor prioritering, at 

opgavens data kunne fortælle tilbøjeligt meget omkring området. Af hensyn til de interviewede 

personer og deres virksomheders omdømme, har de valgt at blive anonyme ligesom deres 

arbejdsgivere. Derimod er alle personer ansat i nogle af Danmarks største virksomheder, som alle 

har tilpas store finansfunktioner til, at informationen fra interviewene kunne give værdi til opgavens 

analyse. Et andet vigtigt punkt har været kildekritikken vedrørende de sekundære datakilder. Der 

har været flere forskellige overvejelser, når de forskellige artikler, magasiner, rapporter og mere er 

gennemgået, men ved gennemgang af materiale fra f.eks. firmaer som Deloitte, KPMG, PwC og 

andre lignende rådgivningsfirmaer, skal meget af det valgte materiale ses som salgsmateriale. Dvs. 

firmaerne har en personlig agenda med at frigive disse rapporter, og i mange af rapporterne, har det 

været vigtigt at filtrere fakta fra deres egne vurderinger. Firmaerne egne vurderinger er gennemgået 

ud fra et kritisk synspunkt, således firmaernes egne salgstaler til interessante parter kan udelukkes 

fra opgavens analyse. Det samme gælder for materiale fundet på almindelige hjemmesider eller 

andre artikler. Det har været vigtigt at gennemse eventuelle skjulte dagsordener fra de enkelte sider, 

således analysen består af pålideligt objektivt data fra de sekundære kilder. 
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Redegørelse 
 

Opgavens redegørelsesafsnit vil fungere som en introduktion til, hvordan den nutidige 

finansfunktion kan se ud, og hvilke forskelle typer af organisering der kan være. Yderligere vil 

afsnittet også uddybe og forklare mange af de digitale teknologier, som vil blive omtalt i forbindelse 

med opgavens analyseafsnit. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er samtlige digitale 

teknologier, som er inkluderet i dette afsnit, siden der findes utroligt mange. Det har vist sig, at 

langt fra alle mulige teknologier kan have lige stor påvirkning på den fremtidige finansfunktion. 

Finansfunktionen 

 

Dette delafsnit vil bestå af en redegørelse omkring en finansfunktion. Dette delafsnit vil dermed 

også fungere som opgavens videre definition af en finansfunktion. Lige som de underløbende 

delafsnit omkring de digitale teknologier, vil dette afsnit ikke være en komplet redegørelse. Dertil er 

en finansfunktions opgaver og funktioner for mange og forskellige. Denne redegørelse vil tage 

udgangspunkt i en virksomhed af en stor størrelse.  

Definitionen af en stor størrelse er udarbejdet af Europa-Kommissionen, som definerer en stor 

virksomhed efter følgende krav:   

• Over 250 fuldtidsansatte 

• En omsætning større end cirka 370 millioner DKK (50 millioner euro). 

 

Ud over definitionen af størrelsen, er det også antaget, at virksomheden også befinder sig på de 

internationale markeder og ikke kun i Danmark. Denne disposition er valgt ud fra opgavens 

afgrænsning, hvor der undersøges virksomheder som helhed og ikke kun én enkelt business case. 

Hertil er det antaget, at en virksomhed skal have en vis størrelse (defineret som stor), for at den for 

alvor kan gøre brug af de digitale teknologier. Desuden må det, alt andet lige, være antaget at givet 

en større virksomhed, så følger finansfunktionens størrelse også med denne udvikling.  

Accounting: 

Aktiviteterne og opgaverne som der bliver forventet udført i en finansfunktion kan variere fra 

simple bogføringsopgaver til fremskaffelse af vigtig strategisk information til en virksomheds 

ledelse. Den simple bogføring og daglige transaktionsopgaver vil ligge i en virksomheds 

"Accounting" afdeling. Denne afdeling er bl.a. med til at sikre den daglige kørsel af bogføringer, 
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kontoplansopsætning, udarbejdelse af finansielle rapporter omkring bl.a. resultatopgørelsen og 

balanceopgørelsen. Denne afdeling er typisk også kraftigt involveret i en virksomheds diverse 

lukninger af bøgerne. 

Controlling: 

På samme niveau i finansfunktionen finder man typisk også en controlling afdeling. Som navnet på 

afdelingen hentyder, så er det en controlling afdelings job at køre kontroller af finanserne. En 

controlling afdeling kan opdeles i finansiel og business controlling. Det kan være forskelligt fra de 

enkelte funktioner, om business controlling indgår i finansfunktionen, eller om de er ansat blandt 

virksomhedens business partnere. 

Risk Management: 

Risk Management afdelingens job er at evaluere den risiko forbundet med en virksomheds 

forretningsoperationer, og hvor målet er at beskytte selvsamme forretning fra risikofaktorer. 

Afdelingens arbejde kan betragtes som succesfuldt, når forretningen kan køre problemfrit og uden 

nogen forstyrrelse grundet risikoinvolvering. Inden for Risk Management findes der mange 

forskellige typer af risici: strategisk, finansielt, operationelt, valutarisiko, renterisiko, kreditrisiko og 

flere. Den strategiske risiko kan måles i forbindelse med de strategiske målsætninger, sat af 

virksomhedens ledelse og bestyrelse. Hvis en virksomhed eksporterer til eller importerer med 

udenlandske virksomheder, er sandsynligheden for at deres valutarisiko er en vigtig faktor stor. 

Valutarisiko handler om at styre virksomhedens risiko over for ændringer i kursen på udenlandsk 

valuta. Én af de mest typiske måder for virksomheder at gøre dette på er at hedge deres eksponering 

i den pågældende valuta. Blandt danske virksomheder, er Novo Nordisks "hedging" af den 

amerikanske dollar, Carlsbergs hedging af den russiske rubel og Ørsteds "hedging" af det britiske 

pund gode eksempler. Som nævnt ovenfor, findes der en masse andre forskellige risikofaktorer, som 

på sigt kan påvirke virksomhedens drift, hvilket skaber et stort behov for en så præcis dækning af 

virksomhedens risici som muligt.  

Budgeting & Forecasting: 

Virksomhedens budgettering og forecasting er ikke altid en afdeling for sig selv, og nogle 

virksomheder kan vælge at inkorporere budgettering og forecasting i de enkelte business units eller 

i en større afdeling i virksomhedens finansfunktion. Om end hvilken model der vælges, er denne 

budgettering og forecasting utroligt vigtigt for alle virksomheder, da virksomhedens budget er lavet 
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ud fra deres egne forventninger. I budgettet indgår typisk virksomhedens resultatopgørelse, cash 

flow statement, balanceopgørelse og andet. Virksomheden kan vælge at bruge budgettet som deres 

”guideline” i fremtiden, for nemmere at holde styr på henholdsvis deres fremskridt og tilbageskridt. 

Det finansielle forecast er virksomhedens fremtidsudsigter baseret på historiske data, og 

virksomheden egne forventninger til forskellige interne og eksterne faktorer. Et forecast kan være 

med til at afgøre, hvordan virksomheden skal balancere deres budget, som f.eks. hvor store 

indtægter forventes der, og dertil hvor mange omkostninger der kan forventes at bruges på 

baggrund af følgende information. Med budgettet har en virksomhed muligheden for at måle den 

aktuelle performance mod den forventede.  

Tax: 

Skatteafdelingen i en virksomhed indgår ikke altid under finansfunktionen. I en undersøgelse af 

virksomheders skatteafdeling fra 2016 af det internationale rådgivningsfirma KPMG, viste det sig, 

at i 77 % af tilfældene var virksomhedens skatteafdeling placeret i finansfunktionen. 57 % hørte 

direkte under CFO’en, hvor de resterende 20 % faldt under en anden Finance direktør end CFO’en.  

 

Kilde: 2016 Tax Benchmarking Survey, KPMG International 

Skatteafdelingens hovedsagelige arbejdsopgaver kan opgøres som at klargøre virksomhedens 

skatteregnskab både hjemligt og i udlandet. Siden mange store virksomheder i dag opererer 

internationalt, er de pågældende virksomheder også forpligtet til at betale skat i de lande, hvor de 

gør forretning. Derudover skal afdelingen også kunne opgøre potentielle skatterisiko og sikre en 

pålidelig rapportering til myndigheder og erhvervsstyrelser. En tredje vigtig opgave er også, at der 

bliver sikret, at virksomheden ikke betaler for meget i skat, og i mange tilfælde, finde muligheder 

for skattelempelser.  
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Givet den større grad af internationalisering i store virksomheder, er der også blevet sat større fokus 

på skatteafdelingens håndtering af transfer pricing. Transfer pricing er den pris, som virksomheden 

skal sætte imellem interne transaktioner. Blandt de største danske virksomheders oversigt over 

selskabsenheder, er det ikke uhørt at finde lister på over 150 individuelle selskaber, som er placeret 

i både Danmark og i udlandet, afhængig af den pågældende virksomheds forretninger. 

Skatteafdelingen i større selskaber er også involveret i nogen grad med andre områder i 

finansfunktionen. Med mindre et meget klart og defineret regelsæt er lavet, så konsulterer de andre 

finansafdelinger skatteafdelingen i forbindelse med f.eks. M&A/reorganisering, etablering af 

datterselskab og andre større finansielle projekter. 

Back Office: 

Back Office er den del af finansfunktionen, som leverer data og information ud til forretningen. 

Navnet ”Back Office” stammer fra, at medarbejderne i en Back Office afdeling ikke har 

kundekontakt, og derfor blev de i gamle dage placeret bagerst på kontoret. I dag er Back Office en 

vigtig og integreret del af næsten enhver organisation.  

En Back Office afdeling i dag, beskæftiger sig inden for en bred vifte af arbejdsopgaver. Inden for 

finansfunktionens interesser kan det f.eks. være diverse regnskabs- og bogføringsopgaver. Back 

Office er også mange gange med til at levere data og informationsrapporter til store dele af 

organisationen, heriblandt finansfunktionen.  

Treasury: 

Treasury-afdelingen i en finansfunktion spiller en central rolle. Blandt afdelingens mest centrale 

ansvarsområder er styringen af virksomhedens likviditet. Dvs. afdelingen skal være med til at sikre, 

at virksomheden altid har nok likviditet til rådighed i forbindelse med virksomhedens drift. For at 

afdelingen kan klare dette, skal den blandt andet udføre ”cash forecasting” opgaver, hvilket skaber 

en forventning om, hvor meget likviditet virksomheden skal bruge i løbet af året. Afdelingen 

trækker blandt andet data fra Accounting-afdelingens indberetninger af ”cash receipts” og 

disbursement activities”. Det vil sige de transaktioner, som involverer virksomhedens likviditet. 

Afdelingen er derudover også ansvarlig for at styre virksomhedens ”Working Capital” 

(Arbejdskapital). Ved at kombinere de to hovedarbejdsområder, så handler afdelingens opgaver om 

virksomhedens Cash Management. Andre arbejdsopgaver for Treasury afdelingen kan bl.a. også 



Oscar Hemmingsen FIR kandidatafhandling – Den digitale finansfunktion 15/5-19 

Side 21 af 81 
 

være at agere som virksomhedens bankforbindelse. Her kan det f.eks. være i forbindelse med bank 

gebyrer, gældstrukturering, udenlandske transaktioner, hedging og meget andet. 

Nedenfor ses der en mindre overbliksfigur for en hypotetisk finansfunktion, hvor afdelingerne er 

delt op inden for deres arbejdsområder, og hvilken type direktør som den pågældende afdeling 

refererer til. Baseret på ovenstående redegørelse, kan finansfunktioner indeholde mange flere 

afdelinger eller referencepunkter, hvor nedenstående er med til at give et overblik over såkaldte 

chain of command. 
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Teknologier 

 

De næste underafsnit vil alle omhandle et udvalg af de mulige digitale teknologier, som kan komme 

til have en påvirkning på finansfunktioner. Formålet med de nedenstående redegørelser er at 

introducere læseren til de digitale teknologier. Herunder af hvem og hvordan teknologierne opstod, 

samt hvad der var deres originale formål. Det er vurderet, at denne introduktion vil klæde læseren 

bedst på i forbindelse med opgavens analyse, hvor de nedenstående teknologiers potentialer vil 

blive undersøgt i forhold til påvirkning i en finansfunktion. Den efterfølgende redegørelse vil derfor 

ikke gå særligt dybt i den redegørelse af, hvorledes teknologierne i fremtiden vil blive anvendt i 

finansfunktioner, siden dette vil blive berørt i opgavens analyseafsnit.  

 

Blockchain 

 

Blockchain blev opfundet i 2008 af en person, eller en gruppe af personer, under pseudonymet 

Satoshi Nakamoto. Indtil dato (pr. 23. maj 2019) er identifikationen af denne persona stadig 

uopklaret. Nakamoto opfandt blockchain med det formål, at han kunne bruge teknologien som en 

transaktionsservice til sin ledger (hovedbog) i forbindelse med kryptovalutaen, Bitcoin. Nakamotos 

tanke med blockchain var, at teknologien skulle fungere som mellemmanden i en transaktion 

mellem to parter. Det mest kendte eksempel, hvorpå Nakamoto forestillede sig dette, er en klassisk 

bankoverførsel. Når to personer overfører penge via banken, tager banken, som mellemmanden (alt. 

tredjemand), en lille del af det overførte beløb. Dette beløb er betalingen fra de to personer, for at 

have brugt bankens tjenester. Formålet med blockchain-teknologien er at gå uden om disse slags 

situationer. Blockchain blev, som beskrevet, opfundet med det formål at fungere som et 

sikkerhedsnet for transaktioner for Bitcoin. I dag bruges teknologien i samme funktion til handler 

med alle andre kryptovalutaer.  

Blockchain er blevet et af de mest omtalte og velkendte ”buzzwords” i løbet af de seneste år. Det 

hele kulminerede, da Bitcoin i slutningen af 2017 nåede en pris på over 120.000 DKK. Prisen for en 

Bitcoin har siden hen været stærkt faldende, og prisen ligger i dag (24. maj 2019) omkring 26.000 

DKK. Mange undrede sig over dette, da Bitcoin, sammen med mange andre eksponerede 

kryptovalutaer, som navnet antyder er en digital valuta. Dvs. Bitcoin har i sig selv ingen værdi, og 

det er kun meget få steder, man kan bruge valutaen som betalingsmiddel. Mange eksperter mener i 

stedet, at værdien af Bitcoin og andre kryptovalutaer kan tilskrives Blockchain teknologien som 
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helhed. Udover at teknologien gør det muligt at undgå mellemleddet (f.eks. banken), så ligger den 

store værdi i sikkerhedsniveauet af teknologien. Den mest simple måde at forstå teknologien på er, 

hvis man forestiller sig en masse notesbøger, som er koblet op på et fælles netværk. Hvis der laves 

ændringer i en af notesbøgerne, som f.eks. en banktransaktion eller lignende, synkroniserer 

netværket automatisk notesbøgerne. Hvis én af notesbøgerne ikke er det samme som resten, vil 

netværket undlade denne notesbog. Med andre ord, så har hver bruger, eller ejer af en notesbog, en 

nøjagtig kopi af notesbøgerne på netværket. Dermed vil alle officielle transaktioner være offentligt 

tilgængelig, siden de bliver gemt på netværket, hvor alles notesbøger automatisk opdateres med den 

nyeste ændring.  

En enkelt block, som sammen med de andre blocks i netværket, der udgør kæden, vil indeholde 

information om transaktionsdata, blockens hash og hashen fra den tidligere block. En hash er 

blockens identitet – fingeraftryk om man vil. Dette fingeraftryk består af en masse numre, som 

sammen er beregnet afhængig af data fra blocken. Det vil sige, ændres der f.eks. noget i den enkelte 

block, vil blockens hash også ændre sig igen og dermed fortsætte med at være individuel. Dette er 

illustreret nedenunder. 

 

Kilde: Crypto Beginners 

Den ene af Blockchains to store fordele er sikkerhed og eliminering af tredjepart, som forhindrer 

parter i at ændre i blocken, hvis man f.eks. ønskede at ændre transaktionen til modtageren. I en 

illustration nedenunder ses det, at når der ændres i hashen for den enkelte block, så vil den næste 

kæde automatisk ikke kædes sammen med den block. 
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Kilde: Crypto Beginners 

Den næste kæde kan ikke linke op med den tidligere, nu hvor der er ændret i blocken og dermed 

også i hashen. Det smarte ved Blockchain systemet er, at det stort set er umuligt at hacke en hash. 

Ifølge eksperter (Faife, 2017) vil det tage op mod ti minutter med computerkraft at gætte. Dernæst 

skal personen også finde over 50 % af resten af de andre ledgers på netværket, hvilket er stort set 

umuligt, da identiteten for en persons ledger er hemmelig. Dernæst kommer det faktum at skulle 

gætte hashen på samtlige blocks i netværket. Dette ville kræve en nærmest uendelig mængde 

computerkraft, og det ville kræve en operation af et uvirkeligt beløb for at lykkes.  

Selvom Blockchain mest af alt i dag er forbundet med kryptovalutaer, så har teknologien helt klart 

nogle store fordele. Som nævnt, så er teknologien sikret imod tyveri, og det giver en gennemsigtig 

transaktionsoversigt.  

 

Kunstig Intelligens 

 

Kunstig Intelligens (herefter kaldet AI) eller Artificial Intelligenes (engelsk) er egentlig ikke et nyt 

begreb i vores verden. De tidligste fremkald af AI stammer helt tilbage fra midten af det 20. 

århundrede, da mange Science Fiction-forfattere begyndte at lege med idéen om selvtænkende 

robotter. Et tidligt eksempel på dette er blikmanden (the ”heartless” Tin man) fra børneromanen 

Troldmanden fra Oz. Efter flere eksempler med robotter og lignende mekaniske genstande, 

begyndte forskere, matematikere og filosofer at gennemtænke denne idé, efter flere år med f.eks. 

blikmanden som førende eksempel på AI. I starten af 1950’erne begyndte den verdenskendte 

britiske matematiker og videnskabsmand, Alan Turing, at gennemtænke AI. Alan Turing er  nok 

mest kendt for at være den person, som knækkede tyskernes Enigma maskine under 2. Verdenskrig, 

og som er det centrale plot i filmen ”The Imitation Game” fra 2014. Alan Turing begyndte at 

efterforske idéen om selvtænkende computere ud fra den forstand, at mennesker bruger tilgængelig 

information og almindeligt ræsonnement i deres beslutningsproces. Dermed mente Alan Turing, at 
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det også burde være muligt for maskiner at kunne dette. Alan Turing var desværre forud for sin tid. 

I hans tankegang, som i dag lyder ganske forståelig, manglede han én vigtig ingrediens, nemlig 

hukommelse. Tilbage i 1950’erne kunne computere (de få som eksisterede) godt udføre 

kommandoer, men de kunne ikke gemme dem. Det vil sige, computere var ikke i stand til at huske, 

hvad de havde gjort i tidligere situationer. Dermed var Alan Turings idé skudt ned af kritikere, fordi 

hvis computere skulle bruge ”almindeligt ræsonnement”, krævede det også, at computeren kunne 

huske, hvad der var almindeligt at gøre i den lignende situation. For det andet, var en computer i 

den tid utrolig dyr, og den månedlige leasing af en computer kunne nemt koste i nærheden af 1 

million kroner. Alan Turing manglede derfor et såkaldt ”proof of concept” og opbakning fra sit 

bagland til at forfølge muligheden for AI. 

Selvom Alan Turing døde i 1954, mistede videnskabsmænd ikke idéen om AI, og to år senere, i 

1956, fik idéen også det nuværende navn, Artificial Intelligence, da videnskabsmanden John 

McCartney første gang brugte vendingen på en konference. Det var på denne konference, der gik 

under navnet DSRPAI (Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence), at 

konceptet om AI for alvor slog igennem, da selvsamme McCarthy og Marvin Minsky havde 

inviteret førende videnskabsmænd fra forskellige felter for at diskutere det nye koncept. Selvom 

konferencen ikke levede op til forventningen fra McCarthy og Minsky, lykkedes det at forene 

videnskabssamfundet omkring idéen om, at AI var opnåelig, om end der manglede en klar strategi 

for, hvad der var den rigtige retning at følge i forhold til AI. 

Igennem midten af 1950’erne og op til midten af 1970’erne fik AI sin første revolution. Computere 

udviklede sig eksponentielt. Fra at en computer, i Alan Turings tid, ikke kunne lagre hukommelse, 

kunne computere nu lagre meget mere information. Priserne på en computer faldt gevaldigt, hvilket 

var med til at gøre dem mere opnåelige for forskere. I takt med at tanken om AI blev mere 

almindelig i den matematiske verden, blev kodningen og algoritmerne til computere også bedre, 

hvilket, i takt med den bedre tilgængelige hukommelse, var med til at skabe den store optimisme i 

1970’erne. Et par år senere i slutningen af 1970’erne mistede AI lidt af sit momentum. Førerende 

forskere på området var ikke kommet nærmere kunstig intelligens, og flere testforsøg på bl.a. at slå 

Alan Turing-testen (dette forklares senere i dette afsnit) slog fejl. Det klare koncept omkring AI var 

grundlagt, men forskere var stadig langt fra at kunne bevise en kunstig intelligens, som var bare i 

nærheden af et menneskes abstrakte og konceptuelle tænkning.  

Samtidig var AI også blevet et nationalt fokusområde, hvor mange regeringer så deres snit til at 

komme forrest på området, samtidig med den potentielle udnyttelse af konceptet. Bl.a. investerede 
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den japanske regering i 1982-1990 firehundrede millioner amerikanske dollars i et nationalt 

computerprojekt. Dette slog fejl for den japanske regering, og selvom AI var kommet længere i 

1980’erne, bl.a. på grund af bedre algoritmer, skulle de fejlslagne regeringsprojekter vise sig senere 

at være ligegyldige. AI-teknologien havde det allerbedst i starten af 1990’erne, siden den 

regeringsmæssige opbakning og globale hype var forsvundet, og i 1997 fik AI den største sejr til 

dato. Den 11. maj 1997 slog IMB-computeren, Deep Blue, den daværende stormester i skak, 

russeren Gerry Kasparov. Ét år tidligere havde selvsamme match fundet sted, hvor russeren havde 

triumferet. Ét år senere havde IBM finpudset deres maskine, og efter de angiveligt havde lært 

maskinen at tænke sig til over to hundrede millioner skaktræk, slog Deep Blue Gerry Kasparov i 

seks sæt. Sejren revolutionerede AI og det almene menneske begyndte at forstå mulighederne for en 

computer. Lignende eksperimenter er senere fundet sted, hvor f.eks. IBM slog to tidligere all-time 

Jeopardy mestre og samt. 

 

Kilde: Quora.com 

Ovenover kan AI’s historiske udvikling følges, med nogle af konceptets mest banebrydende 

hændelser bl.a. med Deep Blues sejr i 1997. Teknologien udviklede sig videre, og i 2002 kom den 

første støvsugerrobot på markedet, og et par år senere udviklede AI sig så meget, at teknologien nu 

var kommercielt at finde i ens hjem, på vejene og meget mere.  

Selvom AI har været på en rivende udvikling siden John McCarthy første gang brugte vendingen i 

1956, er teknologien langt fra færdig. AI er, f.eks. ligesom Blockchain, én af de mest hypede 

teknologier i dag, hvor teknologien stadig bliver udstillet i f.eks. film, hvor robotter overtager 

kontrollen fra menneskene og verdens undergang sker. Sandheden er, at disse scenarier er langt 

væk. Turing-testen (Turing, 1950), som blev nævnt tidligere i dette afsnit, er f.eks. stadig ikke 

fuldstændig slået, selvom flere eksperter spår, at chatrobotter vil kunne dette inden for 10 år.  
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Alan Turing troede selv, at hans test ville være mulig at slå for en computer med 30 % 

sandsynlighed i år 2020 (Sharkey, 2020). Turing-testen går ud på, at en person (en dommer), ved 

hjælp af skriftlige spørgsmål til to personer (en mand og en kvinde), skal finde ud af, hvem der er 

hvem. Kvinden vil forsøge at hjælpe dommeren, mens manden vil forsøge at snyde dommeren. I 

Alan Turings forslag skiftes manden ud med en computer. Hensigten er, at det nu er computeren, 

som skal besvare de skriftlige spørgsmål fra dommeren. Turings idé med testen var, at hvis en 

computer er i stand til at snyde et menneske, dvs. at dommeren ikke kan finde ud af, hvem af de to 

deltagere, som er hhv. menneske og computer. Turing mente, at hvis computeren var i stand til at 

snyde dommeren, så var der opnået en vis grad af kognitiv intelligens, hvorved det senere defineret 

koncept AI var opnået.  

Indtil nu er testen aldrig fuldstændig blevet slået, og mange førende eksperter inden for computer 

videnskab estimerer tidligst dette i 2020 - og nogle endda først helt ud til 2029. Tegningen nedenfor 

illustrer Turing-testen i dens simple form, hvor ”C” er dommeren, som skal finde ud af hvem af ”A” 

og ”B” der hhv. er en person og en computer. Af nutidige AI programmeringer må det forventes, at 

chatbots vil være den første teknologi, som er i stand til at klare Turing-testen.  

                                              

For at opsummere, så er AI den udvikling af et computersystem, som gør det muligt for systemet at 

udføre opgaver, hvor der normalt ville kræves en menneskelig intelligens til at klare en sådan type 

opgave. Med den store mængde data tilgængelig for virksomhederne i dag, kan man hurtigt 

forestille sig, hvor effektivt et system, som kan klare lignende abstrakte menneskelige opgaver, vil 

være for en finansfunktion i gennemarbejdningen af al dens data. Tiden vil vise, hvor hurtig AI-

teknologien er om at udvikle sig fra det nutidige stadie, samt hvordan og hvor meget en 

finansfunktion kan gøre brug af AI. 
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Machine Learning 

 

Ligesom med den forrige teknologi, er maskinlæring (herefter kaldet ”machine learning” i resten af 

opgaven) ikke nogen særlig ny digital teknologi. Machine learning kan spores helt tilbage fra før 2. 

verdenskrig, hvor teknologien har sine rødder tilbage fra den matematiske og statistiske verden. 

Matematikken og statistikken har sammen med den enorme udvikling i computerkraft været med til 

at drive udviklingen af machine learning, som en af fremtidens måske mest betydningsfulde digitale 

teknologier. Machine learning kan betegnes som en underkategori af AI, og består af algoritmer, 

som er sat til at lære af sig selv fra en lagring af tilgængelig information og data. Det vil sige, for at 

bruge machine learning behøves der ikke en færdig algoritme men derimod en algoritme, som er 

programmeret til at lære og udvikle sig selv. Det er muligt for algoritmen at udvikle sig fra f.eks. en 

ganske almindelig matematisk algoritme til en meget avanceret algoritme, som ved hjælp af den 

rette programmering, matematik og data kan forholde sig til avanceret kognitive kommandoer. De 

bedste illustrationer på dette er f.eks. computeralgoritmer, som kommunikerer med mennesker 

(chatbots), selvkørende biler og meget andet (Marr, 2016).  

Ligesom med AI fik machine learning sin første alvorlige opblomstring, da Alan Turing foreslog 

sin test i 1950 - i forbindelse med hans forsøg på om computere kunne tænke. Det første 

gennembrud i machine learning kom bare to år senere, da Arthur Samuel i 1952 skrev det første 

computerlæringsprogram. Programmet omhandlede brætspillet Dam, hvor Samuels program blev 

bedre desto mere det spillede. Programmet kunne observere hvilke træk og strategier, som endte 

med at resultere i en sejr, og dermed inkorporere dem i sine fremtidige træk. Machine learning var 

til og med hurtigere end AI i sin færd på at skabe et decideret koncept, og i 1957 udviklede 

videnskabsmanden, Frank Rosenblatt, et program som han kaldte ”Perceptron”, der fungerede som 

et neuralt netværk (Neural Network på engelsk). Illustrationen for dette er vist nedenunder.  
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Et neuralt netværk fungerer præcis på den samme måde som den menneskelige hjerne, hvor 

programmet modtager en stor mængde input, som den så forbinder med en hel masse anden 

tilgængelig lagret information i hjernen, indtil den kommer frem til et output. Disse programmer er 

især meget brugbare og populære i forbindelse med identificering og kategoriserings algoritmer. 

Machine learning har dermed den fordel, at det kan bruges i situationer, hvor der kræves en vis 

mængde læring for at kunne udføre et stykke arbejde. Det vil sige, at teknologien er måske for 

krævende til arbejdsopgaver, der er meget standardiseret, og hvor der ikke kræves en selvstændig 

tænkning. Machine learning algoritmer er blevet særdeles populære i dag, hvor teknologiens mange 

funktioner gør det muligt at udføre og udtænke krævende problemer. Et godt eksempel på machine 

learning er Københavns Lufthavns brug af teknologien. I forbindelse med et security check i en 

lufthavn skal der anvendes både personale og åbne gange. Al overskydende personale eller 

maskiner, der er i brug for lufthavnen, er unødvendige omkostninger, siden personalet skal have 

løn, og de omkostninger der går til at have en security maskine kørende, er ligeledes også ekstra 

omkostninger. Derudover koster det ekstra for lufthavnen, hvis de skal tilkalde ekstra personale i 

løbet af dagen, og al tiden som passagererne bruger i security, er tid som de kunne have brugt i 

lufthavnens butikker og restauranter. Københavns Lufthavn har derfor anvendt en machine learning 

algoritme, som vha. tilgængelig information og selvlæring fik et meget bedre estimat på antallet af 

personale og maskiner, som lufthavnen skulle have åbne i hvilke tidsrum. Dermed kan Københavns 

Lufthavn spare millioner om året ved f.eks. at ramme mere præcist omkring deres security check. 
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Lignende eksempler på brugen af machine learning kan f.eks. lige nu ses i bankverdenen, hvor den 

store tyske bank, Commerzbank, har udtalt, at de i 2020 forventer at automatisere omkring 80 % af 

deres samlede compliance relevante checks (Andreasyan, 2018). Ved hjælp af machine learning og 

character recognition (personkendelse) software, vil banken bruge tilgængelig information samt 

data fra transaktionsoverførsler til bedre at kunne udpege suspekte overførsler og dermed forhindre 

flere hvidvaskningssager. Set i lyset af både Danske Bank og Swedbanks hvidvaskningssager i de 

seneste år, er det ikke utænkeligt, at lignende programmer snart bliver standard i bankers 

compliance afdelinger. 
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Robotics 

 

Der vil i dette underafsnit bliver redegjort for teknologierne bag Robotics. Robotics defineres i 

denne opgave, som RPA (Robotic Process Automation, herefter kaldet RPA). Der vil derfor ikke 

blive sat fokus på f.eks. andre former for robotteknologier, som der kendes fra 

produktionsindustrien. RPA er en fremadstormende teknologi inden for forretningsgang 

automation. Denne teknologi er mest baseret på software robotter og/eller AI. Konceptet bag RPA 

har eksisteret i lang tid, da den første lignende teknologi kan spores tilbage til Screen Scraping 

konceptet (1980’erne). Screen Scraping går ud på, at robotten/softwaren skal kunne tyde og hente 

data fra et menneskeligt genereret output. Det kunne f.eks. være i form af en faktura eller lignende. 

RPA-teknologien går i den simple form ud på, at der ved observation af lignende workflow- og 

transaktionsbaseret opgave optages denne handling, hvorpå man programmerer handlingen i den 

gældende software. Det bedste eksempel i en nutidig finansfunktion er erstatningen af manuelle 

posteringer i ERP-systemer. I større virksomheder, hvor denne arbejdsopgave ikke er outsourcet, 

ville en typisk medarbejder forberede f.eks. et Excel-ark, som personen derefter ville postere i ERP-

systemer som f.eks. SAP. Til denne handling er der op til flere trin, som medarbejderen skal 

igennem, før den person kan få lov til at postere sit Excel-ark. Med RPA-teknologien er det set, 

hvordan medarbejderen nu sender det færdiglavede Excel-ark til f.eks. en mail, hvorpå en 

softwarerobot henter arket ned og læser felterne. Her er robotten blevet trænet til først at åbne ERP-

systemet, scanne arket for den relevante information, vælge den rigtige posteringstype samt indtaste 

data som f.eks. beløb, årstal, periode, debit/kredit osv.  

Dvs. RPA kan være en særdeles effektiv og omkostningsreducerende måde at arbejde på i dele af 

finansfunktionen. Ved at benytte denne arbejdsmåde, kan en virksomhed f.eks. sikre langt hurtigere 

arbejdsgange og benytte den menneskelige ressource i afdelingen til mere krævende opgaver. 

Selvom RPA-teknologien ikke er helt ung, er den stadigvæk ikke uden fejl. Hvis afdelinger vælger 

at bruge denne teknologi, skal de sikre, at de arbejdsopgaver, som de vil automatisere, helst er: 

• Regelbaseret – dvs. dynamikken i beslutningsprocessen for robotten er flydende 

• Konsistente – dvs. det er stort set de samme steps i opgaven som laves hver gang 

• Templatebaseret – dvs. data til arbejdsopgaven er indtastet konsistent i samme 

felter/områder 

Kilde: The dawn of a new partnership, Ernst & Young MENA, Financial Accounting Advisory Service, 2017 
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Hele processen efter Excel-arket er opbygget er dermed automatiseret, og der sikres for 

virksomhedens side en mere præcis, hurtig og effektiv posteringsmetode i finansfunktionen. Selvom 

posteringsopgaver blot er ét af rigtig mange arbejdsopgaver i finansfunktionen, har teknologien et 

utroligt stort potentiale. Der vil senere i opgavens analyse blive gennemgået en større mængde 

opgaver udført i en Accounting og Controlling afdeling, hvorved RPA vil kunne automatisere en 

større grad på sigt. Lige som mange af de andre teknologier, handler RPA rigtig meget om, hvor 

godt softwaren bliver trænet og programmeret. Hvis opgaven f.eks. ikke er særlig standardiseret 

eller regelbaseret, vil programmering og kodning af robotten blive svær. Det vil derfor kræve en 

metodisk studie fra finansfunktionen, når den skal vælge hvilke arbejdsopgaver, hvor man vil 

implementere en robot. 

   

Cloud services 

 

Ligesom med de ovenstående teknologier, har cloud services været omtalt i nyheder og 

erhvervsdebatter i et stykke tid. Udtryk og ord som ”ligger den i skyen?” eller ”jeg gemmer dem i 

skyen”, er efterhånden ved at blive daglig tale blandt den almene borger og ikke kun blandt 

teknologiske fagfolk. Cloud Services teknologien går i dag under det engelske navn Cloud 

Computing. Teknologien bag dette er, ulig nogle af de ovenstående teknologier, ikke særlig 

avanceret og ret simpelt at forstå. Cloud Computing handler om at to eller flere parter skal have 

samme tilgængelighed til data og information, som ikke befinder sig på deres egen computer.  

Teknologien bag Cloud Computing stammer helt tilbage fra 1963, da DARPA (the Defense 

Advanced Research Project Agency) gav en to millioner USD-kontrakt til MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) for at udvikle en teknologi, som skulle gøre det muligt for to personer at 

bruge den samme computer på samtidig (Foote, 2017). Seks år senere, i 1969, fik en amerikansk 

videnskabsmand og psykolog den første idé, til det som senere ville blive til internettet. J. C. R. 

Licklider have skabt en vision, som han kaldte ”Intergalactic Computer Network”, hvor alle 

mennesker skulle være forbundet via computere, og hvor alle ville have adgang til information fra 

forskellige steder. Licklider var en pionér inden for internettet, som i dag er en utrolig vigtig ting til 

Cloud Services. Konceptet begyndte at vokse i 1970’erne, hvor flere af verdens fagfolk kunne se 

idéen med dét, som resulterede i internettet. Teknologien og idéen tog et kæmpe kvantespring, da 

Salesforce.com, Inc. blev det første firma til at udnytte andre virksomheders bedre forståelse for 

potentialet med skyen og begyndte at levere software løsninger igennem Cloud Computing. Her 
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kunne firmaer logge ind og downloade den pågældende software løsning, hvilket effektiviserede 

hele købsprocessen, idet hverken det leverende firma eller slutforbrugeren skulle forlade deres 

fysiske lokation, og dermed kunne udnytte deres kapacitet meget bedre. Cloud Computing er i dag 

en kæmpe industri, hvor store selskaber som Amazon, Microsoft, IMB, Apple og flere, leverer 

Cloud Services til offentligheden, private og virksomheder.    

Ifølge en markedsrapport fra Allied Market Research (2014), der omhandler Cloud Services 

markedet, så var den samlede industri 210 milliarder USD værd i 2014. Det forventes, at markedet 

vokser med en samlet CAGR på omkring 17,6 %, hvilket giver et samlet estimat for industrien i 

2020 på omkring 555 milliarder USD. De tidligere nævnte selskaber, som alle er gået ind i denne 

industri, leverer mange og forskellige Cloud Services. Alle selskaber leverer dog services inden for 

industrien tre hovedpunkter som er følgende: 

• Infrastructure as a Service (IaaS) 

• Platform as a Service (PaaS) 

• Software as a Service SaaS) 

 

Følgende nedenstående beskrivelser og illustrationer er alle taget fra Amazons AWS (Amazon Web 

Service) hjemmeside samt bmc blogs (Watts, 2017). 

Infrastructure as a Service (IaaS): 

 

IaaS er en Cloud Service model, hvor Cloud udbyderen stiller en konfigureret infrastruktur til 

rådighed for kunden. Denne infrastruktur kan inkludere ting som f.eks. netværk, operative systemer, 

servers og data lagring. Denne Cloud bliver leveret til kunden, som til gengæld selv skal stå for at 

vedligeholde applikationer, Middleware og runtime. Cloud udbyderen står for at vedligeholde data, 

servers og netværket. 
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Platform as a Service (PaaS): 

 

PaaS metoden giver slutbrugeren Cloud komponenter til specifikke software løsninger. PaaS giver 

dermed brugeren muligheden for at udvikle og designe deres egen applikation via den tilgængelige 

software fra udbyderen. Alle servers, datalagring og det generelle netværk kan enten blive 

vedligeholdt af selve slutbrugeren eller af en tredjepart, mens brugeren selv designer deres egen 

applikation.  

Software as a Service (SaaS): 

 

Software as a Service er nok den mest udbredte af de tre former for Cloud Services. SaaS bruger 

webbaseret løsninger, hvor udbyderen kan levere applikationer direkte til slutbrugeren, hvor disse 

applikationer er kørt og vedligeholdt af en tredjepart. En stor del af disse løsninger er kørt direkte 

over internettet, hvilket kan gøre det nemmere for brugeren, så man ikke skal ind og downloade en 

masse applikationer. Gode eksempler på denne type er f.eks. Google Apps (Docs, mail osv.), 

Dropbox og lignende. 
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Ovenstående beskrivelser og illustrationer kan koges ned til følgende konklusion. 

 

 

Kilde: bmc.com 

 

Cloud services har derfor deres åbenlyse fordele for private og virksomheder, i og med det er muligt 

fra forskellige steder at have adgang til nutidig og opdateret data. Virksomheder kan have store 

fordele ved at bruge Cloud services, siden de ikke behøver at bruge udgifter til f.eks. hardware og 

software infrastruktur. Fra virksomheders side vil en Cloud baseret løsning også kunne have den 

fordel, at det kan skabe grobund for et bredere samarbejde, både blandt de interne afdelinger i en 

finansfunktion men også mellem afdelinger imellem hele organisationen. Der er dog også negative 

sider ved Cloud baserede løsninger. De to store ulemper ved Cloud er internetadgang og sikkerhed. 

Afhængig af den Cloud baseret løsning, som en virksomhed har valgt, har virksomheden stadig 

brug for internet for, at teknologien virker. Dette kan i nutiden virke ret forældet, siden man stort set 

har adgang til internet alle steder, og f.eks. hastighed på internet i dag kan nå en uvirkelig styrke. 

Man skal derimod huske på, at hvis man er offline, så betyder det, at der ingen mulighed vil være 

for at kunne fortsætte ens arbejde. Den anden store ulempe ved Cloud baserede løsninger er 

sikkerhed. Siden al data, software osv. er internetbaseret, så betyder det også, at det er muligt for 

andre at få adgang til virksomhedens informationer. Dette kan f.eks. være i forbindelse med 

hackerangreb. I dag er Cybersikkerhed (cybersecurity) et af de helt store taleemner blandt både 
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regeringer og virksomheder. Det er i nyere tid set, hvordan hackere enten har kunne få adgang til 

informationer, eller de har kunne influere andres beslutninger. To glimrende eksempler på dette er 

den mulige russiske indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016, og hvordan russere skulle 

have hacket sig til information omkring det demokratiske parti og Hillary Clinton. Ser vi på 

virksomheder er et glimrende eksempel dét hackerangreb, som ramte Mærsk i sommeren 2017 

(Quass & Gram, 2017). Her fik de pågældende hackere adgang til Mærsks servere gennem et stykke 

software, som i sidste ende endte med at koste Mærsk mellem 1,3 og 1,9 milliarder danske kroner. 

For Mærsk betød det, at over 4.000 servere og 45.000 computere skulle geninstalleres, hvilket, 

udover manglen på information fra hackerangrebet, også var en stor omkostningspost for 

virksomheden. Normalt har Cybersikkerhed ikke været topprioriteten for finansafdelinger i 

virksomheder, men med de nye teknologier og det stigende brug af internetbaseret løsninger, er 

Cybersikkerhed mere vigtigt end nogensinde for finansfunktioner. 

Efter gennemgangen af de forskellige digitale teknologier, kan det være ret overraskende, at mange 

af teknologierne ikke er særligt nye. Næsten med undtagelse af Blockchain, så har de fleste af 

teknologierne deres udgangspunkt fra 1950’erne og de næste par årtier. Dvs. at det er teknologier, 

der i lang tid er blevet udviklet og moderniseret, og det kan derfor forudsættes, at mange af dem vil 

være fuldt operationelle for en finansfunktion. Efter at have gennemgået den ”klassiske” 

finansfunktion, og de nye mulige digitale teknologier, vil der i det næste afsnit blive analyseret på 

disse informationer samt dataindhentningen beskrevet i opgavens metodeafsnit. 
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Analyse 
 

Denne del af opgaven vil omhandle analysen. Analysen er delt op i forhold til opgavens 

delspørgsmål, som er givet i problemformuleringsafsnittet. Det vil sige, at det første analyseafsnit 

vil omhandle hvilke teknologier, som mest vil påvirke finansfunktionen inden for de næste 10 år. 

Dernæst vil der blive kigget på, hvilke slags opgaver i finansfunktionen, og hvilke respektive 

afdelinger, som vil blive påvirket mest. Efter teknologierne og de pågældende arbejdsopgaver er 

fastslået, vil der blive analyseret på hvilke nye krav, som bliver stillet til medarbejderne. Denne 

delanalyse vil bruge delkonklusionen fra den første analysedel i dens besvarelse. Den fjerde del af 

analysen vil omhandle, hvilke måder finansfunktionen bliver påvirket på internt. Der vil derfor 

blive analyseret, om de tre forrige delanalysers konklusioner vil påvirke den måde, hvorpå 

afdelinger samarbejder internt i finansfunktionen, og om det kan tænkes, at de forrige ændringer 

også vil påvirke det øvrige samarbejde og kommunikation med andre afdelinger i hele 

virksomheden. Til sidst vil CFO’ens fremtidige rolle blive undersøgt. Der vil hertil blive analyseret 

på, om de forrige påvirkninger også vil ændre arbejdsopgaverne, rollen og andet vedrørende 

CFO’ens nuværende position. Der er til udarbejdelsen af delanalyserne blive brugt data fra 

opgavens primære kilder, hvilket kan læses yderligere i opgavens metodeafsnit. Hertil vil den første 

del af analysen inddrage data fra opgavens redegørelsesafsnit vedrørende finansfunktionen og de 

digitale teknologier. Det er vurderet indledningsvist, at det vigtigste materiale, som er brugt i 

forbindelse med analysen, er redegjort for i store træk i det forrige afsnit. Der kan forekomme 

specifikke teknologier, arbejdsopgaver m.m., som ikke er redegjort for i opgaven indtil videre. 

Pågældende områder vil derfor kort blive formuleret i forbindelse med det afsnit, hvor nye begreber 

måtte opstå. Det er vurderet, at de vigtigste områder er blevet redegjort for. 

 

Teknologier og arbejdsopgaver 
 

Ud fra opgavens redegørelse vedrørende finansfunktionen, samt de digitale teknologier, er der flere 

områder, hvor de digitale teknologier vil have stor påvirkning. Ud fra redegørelsen for 

finansfunktionen, kan det konstateres, at store dele af arbejdsopgaverne i f.eks. Accounting og 

Controlling afdelingerne omhandler arbejdsopgaver, hvorpå der bliver kigget tilbage, eller man som 

medarbejder har at gøre med historiske tal. Historiske tal bliver defineret som tal, der er opgjort. 

Dette gør det noget nemmere for finansfunktionen at kunne bruge de digitale teknologier, siden at 
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det blev fastslået, at desto flere faste regler og faste arbejdsmetoder, som blev brugt, desto nemmere 

vil det være at implementere den pågældende teknologi. Det vil sige, at RPA vil komme til at have 

en utrolig stor påvirkning for finansfunktionen. Interviewene med medarbejder 3 og 5 viste, at der 

var allerede sat stort fokus på RPA i deres afdelinger. Her var det især inden for bogføring- og 

andre transaktionsopgaver, hvor RPA-teknologien hovedsageligt allerede var taget i brug.  

I forbindelse med den indledningsvise analyse, er det vurderet, at den mest logiske fremgang for 

opgavens analyse vil være en tidsmæssige gennemgang. Hertil menes det, at der først vil blive 

kigget på de teknologier og arbejdsopgaver, som bliver påvirket nutidigt til og med to år. Herefter 

vil der blive kigget på de teknologier og arbejdsopgaver, som der vil blive fokuseret på om tre til 

fem år. Til sidst vil der blive kigget længere frem og blive analyseret på de teknologier og 

arbejdsopgaver, som vil blive påvirket om fem til ti år. 

 

Kort tidshorisont 

 

Som der kort blev beskrevet indledningsvist, så er den helt store teknologi, som der vil blive kigget 

kortsigtet på, RPA-teknologien. Derudover vil der i de nærmeste år også blive sat stor fokus på 

basalt AI-teknologi samt Cloud Computing. Én af de helt store arbejdsopgaver, som allerede er 

blevet ”outsourcet” til robotten, er basale transaktionsopgaver, som f.eks. bogføringer. Den ene af 

de to Managers mente, at RPA havde langt større muligheder end blot transaktionsopgaver. Ved 

f.eks. at kombinere simpelt AI-kodning i forbindelse med OCR- (Optical Character Recognition) 

værktøjer, burde det være muligt for finansfunktioner også at bruge RPA til håndtering af debitor og 

kreditor konti. OCR-værktøjet gør det muligt for robotten at scanne et bilag for den nødvendige 

information, som f.eks. beløb, modtager, afsender, kontant/kredit, dato osv., og kan korrekt 

identificere den pågældende debitor eller kreditor, og korrekt bogføre på den pågældende konto. 

Yderligere er der også et stort potentiale for RPA og AI i forbindelse med almindelige 

afstemningsopgaver. I en observation og samtale med Manageren for Accounting afdelingen kom 

det frem, at der kunne forekomme problemer med simple afstemninger grundet IT-problemer. 

Medarbejderne som skulle udføre disse opgaver, var derfor tvunget til enten at vente eller 

gennemgå den pågældende afstemning for at finde fejlen. I rigtig store virksomheder er det ofte set, 

at mange af virksomhedens business units bliver delt op i datterselskaber, alt efter den pågældende 

units funktion. Dvs. at der ofte foregår interne transaktioner internt mellem selskaber i samme 

organisation. Hertil kommer transfer pricing, som er bestemmelsen af den fair pris som selskaberne 
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giver hinanden. Dvs. hvis et selskab sælger et stykke materiale til et produktionsselskab i 

organisationen, skal der forekomme hhv. en omkostning og en indtægt hos de pågældende 

selskaber. Denne afstemning skal selvfølgelig stemme, og blandt andet ville RPA hurtigt kunne 

håndtere de pågældende Intercompany reconciliations. I forbindelse med udarbejdelsen af 

redegørelsesafsnittet for de digitale teknologier, og i forbindelse med interviewene for opgaven, 

blev der sat ekstremt stort fokus på data og information. For selvom vi lever i en æra af Big Data, 

og mulighederne for brugen af data kan synes nærmest uendelig, er det meget vigtigt at fastslå, at 

for stort set samtlige teknologiers brugbarhed, skal tilgængeligheden af information være god nok, 

ellers vil opgaven forekommer mangelfuld eller biased. 

Det ville derfor være muligt for mange virksomheder, hvis deres kontoplan er sat ens op, tværs 

gennem organisationen at kunne udnytte RPA og AI til lignende afstemningsopgaver. I et interview 

med en af medarbejderne i Accounting organisationen fortalte personen, som stadig er studerende, 

og har været ansat i virksomheden i mindre end ét år, at største del af tiden, ved gennemgangen af 

disse afstemninger, bruges på enten ventetid, manuel kontoopsætning og andre manuelle 

korrektioner til afstemningsarket. En god estimering ville være, at der til opgaver, hvor IT ikke 

fungerede 100 procent, blev brugt 80 % af tiden med manuel opsætning, ventetid eller lignende. For 

den pågældende person ville det være nemt at sætte en RPA-robot op, således at robotten ville 

melde tilbage i situationer, hvor forskellen i afstemningen oversteg en bestemt grænse. Hvis det 

viste sig, at der var fejl i afstemningen, burde den pågældende studentermedhjælper hurtigt kunne 

tjekke i en fejlrapport, på hvilke konti forskellen er, og dermed hurtigt undersøge manuelt i et ERP-

system, hvad det var fejlen skyldtes. 

Det næste step for mange afdelinger der beskæftiger sig med lignende ovenstående opgaver, vil 

kunne gøre det endnu nemmere ved at implementere et cloud-baseret accounting setup. Hvis flere 

ting bliver lagt i skyen, vil det give medarbejderne adgang til såkaldt ”real-time” data, og lignende 

problemstillinger, som i ovenstående, burde ske med mindre hyppighed. Et nyt setup til skyen vil 

kræve en større omvæltning, og på baggrund af interviews med finansfolk kræver lignende tilgange 

en stor ændring – ikke blot for medarbejdere men også i virksomhedens interne IT-infrastruktur.  

Brugen af en Cloud service ville kunne gøre det meget nemmere i teorien med mange opgaver, men 

teknologien kommer også med nogle udfordringer. ”Vi har ikke valgt at bruge eksterne vendors til 

dette. Vores store job er at kunne levere data tidligt på første arbejdsdag i den nye måned. Til dette 

kan vi ikke være afhængige af eksterne parter, i tilfælde af at systemet hos leverandøren fejler. Det 
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ville tage lang tid for os at få adgang til vores data igen, fordi vores afdeling ville blive et nummer 

på deres hotline service, som skulle have assistance. Vi har i stedet valgt et internt setup, som vi har 

lavet i samarbejde med vores IT-afdeling. Dette ville nok ikke være muligt for andre virksomheder, 

fordi vores infrastruktur på det område er så enormt.” (interview med medarbejder 2). 

Ovenstående kommentar er i tråd med det store negative punkt omkring Cloud Services, som det 

blev beskrevet i redegørelsesafsnittet. Teknologien er meget effektiv, både med hensyn til tiden og 

omkostninger i forbindelse med infrastrukturen, men hvis den enkelte afdeling skal levere stramme 

deadlines, så ville det være en kæmpe udfordring, i dét tilfælde hvor systemet fejlede hos 

leverandøren. Den samme virksomhed havde heller ikke valgt et fuldt setup med en Cloud 

leverandør, og det var kun i specifikke afdelinger, hvor deres arbejdsopgaver ikke var relateret til 

andre afdelinger. Det store spørgsmål er derfor i forhold til Cloud, hvornår fordelene for de større 

virksomheder med den rette infrastruktur, vil blive så store, at de nærmest ikke kan undlade at 

anvende eksternt leveret Cloud Services. 

Opsummeringen af ovenstående delafsnit tyder på, at der på den korte tidshorisont allerede sker en 

masse. Mange virksomheder er i gang med at undersøge muligheder for implementering, og mange 

er allerede godt i gang. Det vil især være arbejdsopgaver, som er meget standardiseret, og som 

følger et sæt klart defineret regler uanset den enkelte opgave. Til dette vil det især være RPA, som 

vil have den største påvirkning, siden den klassiske ”ledger accounting” vil forsvinde i en større 

grad, og dermed skal medarbejderne i de afdelinger, hvor forandringen sker, bruge deres tid og 

evner til andre mere værdiskabende opgaver. Cloud Services vil også blive mere brugbart for 

mange virksomheder, men det store spørgsmål i forbindelse med Cloud er, om virksomhederne er 

villige til at være så afhængige af eksterne leverandører. Som medarbejderen i Risk Management 

fortalte, at hvis virksomheden har en stor nok infrastruktur omkring IT, så kan man selv sætte sin 

egen Cloud op, om end det er mindre omkostningseffektivt end eksterne ydelser. AI og Machine 

learning vil også fortsat blive undersøgt, men noget tyder på, at de teknologier kun vil blive anvendt 

til mindre arbejdsområder i dag, og udviklingen omkring dette, er stadig i en tidligere fase end f.eks. 

RPA og Cloud. 

 

  



Oscar Hemmingsen FIR kandidatafhandling – Den digitale finansfunktion 15/5-19 

Side 41 af 81 
 

Mellem tidshorisont 

 

Selvom tidshorisonten ændres fra to til fem år, så vil RPA, AI og Cloud Services stadig spille en 

stor rolle i den fremtidige påvirkning af finansfunktionen. Især RPA og AI kører på 

programmeringer, som med tiden vil blive bedre, når det lykkes at kunne kode og beregne 

arbejdsgangen for en computer på bedre vis. Det vil sige, disse teknologier vil stadig være i fokus 

for mange af virksomhederne. Den første virksomhed havde allerede implementeret deres første 

RPA-system i det seneste år, og deres fremtidige projekter inden for automation inkluderede stadig 

RPA. I stedet er det ret sikkert at forudsige, at det fremtidige fokus inden for fem år i stedet vil være 

rettet mod AI og Machine learning. Begge teknologier er ret ens og bygger på de samme 

matematiske og statistiske formler for at køre, så i denne delanalyse vil teknologierne blive omtalt 

som den samme.  

Der hvor den fremtidige udvikling i AI bedst spiller ind er i forhold til de arbejdsopgaver, som RPA 

lige nu har problemer med. Med reference til de tre regler, som gør, at RPA mest effektivt kan 

bruges, så gør AI og Machine learnings potentiale det muligt at komme udenom disse restriktioner. 

Ud fra de interviews foretaget med managers især i Accounting og Controlling afdelingerne, var det 

meget tydeligt, hvordan brugen af RPA på sigt kunne automatisere en stor del af arbejdsopgaverne. 

 

Kilde: Deloitte Danmark 2017 CFO Survey 
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Ud fra ovenstående graf, som viser procentdelen af danske CFO’ers brug af de digitale teknologier, 

viser det en god tråd med den data, som er kommet ud fra interviews med virksomhederne. Baseret 

på ovenstående undersøgelse lavet af Deloitte Danmark, ud fra en spørgerunde med 137 CFO’er i 

Danmark, kan det ses, at det især er cloud computing, robotics og det der kaldes Advanced 

analytics, som CFO’erne finder relevant for deres finansfunktion. Advanced analytics er et bredt 

ord omkring en gruppe af computerteknologier, som gør det muligt at lave forskellige analyser 

inden for f.eks. estimering, forudsigelse, algoritme osv.  

I opgavens gennemgang hører machine learning til under advanced analytics definitionen. Baseret 

på eksterne rapporter vedrørende AI og machine learnings evner, burde klassiske 

finansfunktionsopgaver, som udarbejdelse af rapporter, også være muligt at automatisere. I store 

træk kan mange arbejdstimer og opgaver spores tilbage til en virksomheds ekstern rapportering. Det 

er her, at virksomhedens finansielle situation bliver offentliggjort, og det er her muligt at se store 

dele af arbejdet fra finansfunktionen. Mange forskellige afdelinger bidrager hver især til den 

eksterne rapportering, hvilket også betyder en større grad af samarbejde omkring udarbejdelsen af 

disse rapporter. Dette samarbejdet vil blive uddybet i afsnittet omkring det ”interne samarbejde” 

senere i opgavens analyse.  

Derimod vil det være muligt, med den antagende bedre teknologi og implementeringsevne at bruge 

teknologierne i udarbejdelsen. Meget tid bliver brugt til at lave rapporterne, og det ville helt klart 

spare en finansfunktion for en masse værdibar tid, som kunne blive brugt andre steder, hvis man 

kunne automatisere store dele af rapporteringen. Denne mulighed er allerede begyndt at vise sig, 

siden det er muligt at programmere en software til at kunne udøve et skriftligt dokument på 

baggrund af data. Med bedre programmering inden for advanced analytics området, burde det være 

muligt for finansfunktionen at automatisere opgaver inden for rapportering.  

Teknologierne inden for advanced analytics området vil, på mellemlangt sigt, ikke blot kunne 

automatisere mere krævende opgaver inden for afdelinger som accounting og controlling, men det 

vil også have en stor påvirkning i afdelinger som Risk Management og Treasury. ”Jeg tror helt 

klart, at vores arbejde vil være ændret om et par år. Selvom vi allerede har implementeret opgaver, 

som kan automatisere ting, så er det batch creations og VBA i Excel, hvor vi lige nu anvender 

automatisering mest. Vi har netop lavet en gruppe i afdelingerne, som skal gennemgå vores 

arbejdsopgaver og processer men henblik på senere at kunne bruge de digitale teknologier, som du 

snakker om, i forbindelse med de opgaver. Vi har lige haft en konsulent ude til at give en 
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undervisning i Python, og det er jeg selv meget interesseret i. Jeg tror det er fremtiden for lignende 

afdelinger. Du ser også flere graduates komme ud af universiteterne med bedre evner inden for dette 

(programmering og kodning, red.).” (interview medarbejder 2). Ifølge medarbejderen ville 

programmer, som f.eks. Python, gøre det muligt for personens afdeling at være meget hurtigere i 

deres levering af rapporter og andre analyser. Personen tilføjede også: ”Man skal stadig kunne sin 

finansielle teori, men hvis man samtidig kan finde ud af sådanne programmer (Python, red.), så vil 

det gøre hele processen omkring forklaring meget bedre.” Medarbejderen refererede til forklaring, 

som de rapporter afdelingen skal vedlægge, når de forklarer den øvre ledelse omkring udviklingen i 

valutaer, råvare og lignende samt virksomhedens position i forhold til dem.  

Det er efterhånden analyseret og dokumenteret i opgaven, at digitale teknologier vil komme til at 

have en stor påvirkning på finansfunktionens opgaver. Mange afdelinger som accounting, 

controlling, risk og m.fl. er allerede begyndt at automatisere store dele af arbejdsopgaven. En anden 

afdeling i finansfunktionen, hvor lignende automatiseringer også kunne finde sted, er 

virksomhedens skatteafdeling. Fra redegørelsesafsnittet omkring skatteafdelingen i 

finansfunktionen, blev det slået fast på baggrund af KPMGs (2018) rapport omkring denne afdeling, 

at det ikke altid er tilfældet, at den falder under CFO’ens afdeling. I langt større tilfælde, om end 

afdelingen hører under CFO’en eller ikke, så opererer skatteafdelingen med data, som kommer eller 

er udarbejdet af afdelinger i virksomhedens finansfunktion.  

Det er ikke lykkedes at få samlet primær data omkring skat og de digitale teknologiers påvirkning, 

siden det først kom frem sent i opgavens analyse, at denne afdeling også ville blive voldsomt 

påvirket af nye digitale teknologier. Denne del af delanalysen vil derfor anvende sekundær data, 

udarbejdet af rapporter fra førende revisions- og rådgivningsvirksomheder. 

Ligesom med Risk Management afdelingen, så vil store og tidsmæssigt tunge arbejdsopgaver i 

skatteafdelingen kunne automatiseres. Heriblandt vil Machine learning og AI algoritmer gøre det 

muligt for en skatteafdeling hurtigt at kunne identificere og korrekt kategorisere udgifter, indtægter 

eller andet, som er, eller ikke er, skatterelateret. Dele af skatteafdelingens opgaver kan i dag findes i 

batches i forskellige programmer eller filer som f.eks. Excel, hvor det er medarbejderens opgave at 

gå de enkelte kontolinjer igennem. Her vil en computer meget hurtigere kunne gennemgå den store 

mængde data og korrekt identificere relevante dele med præcision og konsistens. Teknologierne vil 

derfor løsne flere af medarbejderne i skatteafdelingen fra tunge data og repetitionsopgaver og give 

dem større mulighed for at indgå i mere værdiskabende strategiske opgaver for virksomheden og 

dets skatteregnskab. 
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I forhold til skat, så er det visse faktorer, som gør denne afdeling og dets opgaver mere 

komplicerede. Skat er i forvejen et meget kompliceret område, og fremtidens ændringer i 

forretninger grundet selvsamme digitale teknologier vil ikke hjælpe på dette. Det er derfor vigtigt, at 

en algoritme vil blive trænet grundigt i kategoriseringen af korrekt materiale. F.eks. vil maskinen 

aldrig lave om på den kategorisering, når den først er trænet i dét, hvilket er omvendt i forhold til 

mennesker, hvor det er bevist, at vi ændrer meninger og holdninger i forhold til flere punkter. 

Algoritmer og teknologier, som vedrører tekstgenkendelse, vil gøre arbejdet en del nemmere for 

afdelingen. Det kunne tænkes, at der i arbejdsopgaver vedrørende ledelsesudgifter, som man kan 

trække fra i skat, gennemløbende vil være træk, vendinger eller ord, som maskinen kunne bruge i 

dens genkendelse om udgiften er fradragsberettiget. Hele området omkring analyser i 

skatteafdelingen vil gøre det muligt for medarbejderne til at bidrage mere til værdiskabelsen i 

forhold til virksomhedens skatteaktiver, skattepassiver, regnskab osv. Ligesom medarbejderen i 

Risk Management fortalte, så vil mange af de faktorer, som gør det muligt at anvende Machine 

learning til deres arbejde, også forholde sig til området omkring skatteafdelingen. Ligeledes kan det 

tænkes, at den stigende grad af automatisering i andre finansafdelinger, også vil gøre det nemmere 

for skatteafdelingen at kunne rådgive andre afdelinger omkring skatteforholdene i det arbejde.  
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Lang tidshorisont 

 

Dette delafsnit vil vedrøre den længere tidshorisont vedr. teknologiernes påvirkning på 

arbejdsopgaverne. Dette har vist sig at være lidt mere kompliceret at beskrive, da det ikke har været 

muligt at finde kvalificeret data. Meget er beskrevet på dette område, men det viser sig, at selve 

fagfolkene ikke har taget den store stilling til dette tidspunkt ude i fremtiden endnu. Det ville derfor 

ikke være sagligt at spå omkring den situation. Derfor vil store dele af dette afsnit i stedet vedrøre 

Blockchain-teknologien. Som det blev beskrevet i redegørelsen, så er Blockchain ét af de varmeste 

ord inden for digitale teknologier. Teknologien er, i forhold til sine peers, stadig ret ny, siden det 

kun er lidt mindre end ti år siden, at teknologien kom i folkemunde, i forbindelse med teknologiens 

brug i kryptovalutaer. Her er det især Bitcoin, som har været med til at drive interessen og hypen 

omkring Blockchain. 

I opgavens primære data kom det frem, at de undersøgte virksomheders finansfunktioner ikke er 

begyndt at undersøge mulighederne vedrørende Blockchain. Mange personer i finansfunktionerne 

var godt klar over de mange muligheder omkring det, mens mange også nævnte det faktum, at 

teknologien, om end hvor smart den i teorien er, stadig mangler at vise sig som værende 

virksomhedsparat. Primært forholder teknologien sig vedrørende transaktioner, og det er let at 

tænke sig til de mange muligheder med teknologien. Transaktionerne vil være up-to-date og yderst 

oprigtige, med stort set ingen muligheder for at andre personer kan have lavet rod i systemet. 

Grundet teknologiens links med de enkelte blocks vil finansfunktionens compliance, i forhold til 

dens transaktionsbaseret opgaver, være sikret. Det vil også skabe en sikker og yderst kontrollerbar 

metode i forhold til virksomhedens debitorer og kreditorer, siden det vil muligt at sikre den rigtige 

transaktion fra alle sider i forhold til det oprindelige system. Teknologien repræsenterer en sandhed 

i transaktionerne, og med efterforskning omkring oprindelse af bogføringer eller lignende, f.eks. i 

arbejdsopgaver omhandlede afstemninger, vil det potentielt kunne være meget hurtigere at finde 

frem oprindelsen af den forkerte information. 

Nedenunder er vist en illustration omkring, hvordan Blockchain bedst kan udnyttes inden for 

transaktionsbaseret opgaver. 
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Kilde: Deloitte, The Internet of Value: What CFOs need to know about blockchain, 2018 

 

Illustrationen ovenover viser tydeligt, hvordan det ville være muligt for både finansfunktionen men 

også f.eks. kunder at få adgang til fælles data omkring en igangværende ordre, data på tidligere køb 

eller lignende. Selve idéen med Blockchain er godt illustreret, og teknologiens funktion kan 

implementeres i flere lignende situationer. Lignende situationer er opstillet nedenunder i en figur fra 

samme kilde (Deloitte, 2018) som ovenover. 
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Som det kan ses ovenover, så vil Blockchain kunne have mange forskellige anvendelsesområder i 

finansfunktionen. Ud fra figuren ovenover er det muligt at konstatere, at teknologien især vil kunne 

anvendes til opgaver, hvor det handler om en form for sikringsakt mellem enten to afdelinger eller 

en afdeling i finansfunktionen og en ekstern afdeling. Derudover er teknologien også meget brugbar 

i forbindelse med opgaver, hvor det er vigtigt for de involverede parterne at kunne spore (tracke) en 

handling.  

På sigt vil denne teknologi kunne vise sig meget spændende for finansfunktionen. Teknologien vil 

gøre det muligt for virksomheden ”at stole” på tallene. De tal som er opgivet i blocken vil ikke 

kunne ændres, givet forklaringen bag en blocks hash fra redegørelsen. Der vil derfor ikke skulle 

være brug for ekstra opfølgning fra den enkelte afdeling omkring, hvorvidt tallene er rigtige.  

Dette kan også være til at gøre hele processen nemmere for finansfunktion i forhold til dens 

samarbejde med eksterne revisorer. Nu til dags leverer mange virksomheder deres materiale til 

revisorerne i enten Excel filer eller andre former for batches. Med Blockchain vil det være sikkert 

for virksomheden selv, og eventuelle revisorer, kunder, leverandører og andre interessenter at stole 

på tallene. 

Udover gennemsigtigheden og det at kunne stole på tallene, gør Blockchain det også meget 

hurtigere og mere effektivt at bruge ens egne tal til forskellige finansielle analyser.  

Med en ledger som kan blive distribueret til alle de nødvendige medarbejdere, slipper 

finansfunktionen for, at medarbejderne ikke får gemt eller ændrer i de analysefiler og værktøjer, 

som bruges. Det vil også kunne skabe en højere hastighed i den selvsamme analyse. Med mere 

effektive analyser bliver det muligt for finansfunktionen at skabe endnu mere værdi for 

virksomheden. 
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Kilde: Tilsendt materiale fra Valcon Consulting 

 

Til at konkludere på de to første delspørgsmål fra problemformulering, er ovenstående figur 

inkluderet for at opsummere flere af de områder, hvor de forskellige teknologier vil have den største 

påvirkning. Ud fra den første del af analysen kan det konkluderes, at mange teknologier kan 

anvendes og dermed påvirke finansfunktionen. Den ovenstående figur peger især hen på, at nogle 

teknologier kunne tænkes at have en større påvirkning og anvendelse. Kigger man på f.eks. 

advanced analytics, machine learning og robotics (RPA), så må de betegnes som at være 

anvendelige over et bredt område. Det er blevet analyseret og fastslået med de mange muligheder 

for robotics, hvor teknologien kan være meget anvendelig desto mere konsistens og regelbaseret 

arbejdsopgaven er og bliver.  
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Kilde: Bots, algortihms, and the future of the finance function, McKinsey & Company, Januar 2018 

 

Ud fra analysen og opgavens data kan det konkluderes, at på den korte bane, som man allerede ser i 

flere virksomheder, er det især RPA-teknologien, som vil blive anvendt. RPA er en af de mere 

simple teknologier, og mange virksomheder har allerede draget nytte af dens anvendelser i deres 

finansfunktion. Dette vil forsætte inden for de næste to år, hvor teknologien har mulighed for at 

kunne automatisere flere opgaver end blot manuelle transaktionsopgaver. Dernæst vil det også 

forventes, at man ser flere opgaver og data fra virksomheder skiftende over til Cloud Services. 

Cloud Services er især brugbart og anvendeligt, fordi det giver virksomheden et samlet sted at lagre 

data og information, som funktionens ansatte kan tilgå i realtime og altid være sikre på nøjagtig og 

præcis data. Ud fra interviewet med medarbejdere i nogle afdelinger, skal det dog nævnes, at Cloud 

Services nok ikke vil blive anvendt af alle virksomheder, siden usikkerheden omkring IT-svigt fra 

tredjeparten ikke opvejer de tidsmæssige og omkostningsmæssige fordele, som virksomheden kan 

have ved brug af Cloud. 

På den mellemlang sigt vil man se et større fokus skiftende mod machine learning og AI. De to 

teknologier, som umiddelbart er meget lig hinanden, vil kunne anvendes i mange afdelinger, som er 

meget afhængige af analyser fra store mængder data. Især Machine learning med teknologiens 

muligheder for at håndtere og analysere den store mængde data, vil særligt kunne anvendes i mange 

afdelinger, hvor deres arbejde og rapportering afhænger er store datamængder. Det er derimod også 
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vigtigt, at finansfunktionen anvender teknologien rigtigt, og ikke bare fordi det er muligt at spare 

penge ved det. I takt med at man begynder at anvende mere komplekse redskaber i sin 

finansfunktion, gør man også hele funktionen mere kompleks og muligvis skrøbelig. Der er ingen 

tvivl om fordelene ved disse teknologier, men finansfunktionen skal være absolut sikker i deres 

anvendelse af dem. 

Den lange tidshorisont er mere usikker. Usikkerheden drejer sig ikke omkring anvendelsen af 

teknologierne, siden de om fem år vil være tæt på at være almindelige i stort set alle 

finansfunktioner. Derimod drejer det sig om de teknologiske fremskridt, som der kan opnås inden 

for denne tidshorisont. Som det også blev beskrevet i starten af delafsnittet omkring den lange 

tidshorisont, så var der ikke meget data tilgængelig, og i de fleste interviews kunne de adspurgte 

ikke give et kvalificeret svar, som i de fleste tilfælde nærmere bestod af et decideret gæt. Selvom 

det også var svært for de interviewede at forholde sig til Blockchain, så er der meget der tyder på, at 

denne teknologi vil blive langt mere anvendelig på længere sigt. Det store problem lige nu for 

Blockchain er teknologiens mangel på en generel succesfuld business case i erhvervslivet. Som det 

er beskrevet, så er teknologien primært brugt i forhold til kryptovalutaer og senest i forbindelse med 

forretningsopsættelse i flere fin-tech virksomheder. Det andet store problem er også den store 

mængde data, som det ville kræve for virksomheden at have lagret, og som skal være kalibreret til 

et kæmpe netværk. Hvis denne udfordring, som mere minder om et økonomisk problem siden 

datalagring af de estimerede størrelser findes, kan blive løst i fremtiden, om det bliver i forbindelse 

med Cloud eller andre metoder for virksomheden, så vil teknologien kunne være yderst anvendelig i 

forhold til den generelle transparens for finansfunktionen i dens mange håndteringer af 

transaktionsopgaver. Nederst er placeret en figur udarbejdet i en rapport fra PwC i en af deres 

finansundersøgelser. Her kan det også ses, hvordan det forventes, at der vil blive fokuseret mere på 

de mere krævende teknologier i fremtiden som netop machine learning, AI og Blockchain, hvor 

Blockchain hører til længere ude i fremtiden. Yderligere kan det også ses, hvordan der vil blive 

fokuseret mindre på RPA, efterhånden som det bliver muligt for finansfunktion at implementere de 

mere krævende teknologier i flere af deres afdelinger. 
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Kilde: PwC 

 

For at opsummere for den samlede delanalyse omkring hvilke teknologier som finansfunktionen 

kan anvende, samt hvilke arbejdsopgaver som bliver automatiseret i fremtiden, så peger analysen 

mod, at man vil se en klar tendens og stigende brug i RPA. RPA er med til at automatisere meget 

standardiseret arbejdsopgaver, med et klart regelsæt for udførelsen af opgaven. Senere på den 

mellemlange sigt, vil finansfunktioner gå hen i mod at bruge mere avancerede teknologier som 

f.eks. machine learning og AI. Her vil datatunge og procesorienteret opgaver bliver automatiseret af 

disse teknologier, hvor medarbejderne i stedet vil få mere tid til at undersøge spørgsmål som 

hvorfor og hvordan, i stedet for hvad og hvor meget. Denne trend vil forsætte ud i de næste cirka 

fem år, hvor man derefter vil se en lidt større overhånd af mere krævende teknologier som 

Blockchain. Teknologier hvis metode og proof of concept er etableret, men finansfunktioner 

mangler en reelt business case i forbindelse med brugen af teknologierne. Den netop manglende 

etableret business case er med til at skabe usikkerhed for denne delkonklusion, og selvom 

Blockchain vil kunne have mange mulige implementeringsområder, er det stadig meget usikkert 

omkring hvor meget og hvilke arbejdsopgaver, som teknologien vil automatisere. 
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Nye krav til medarbejdere 
 

Denne delanalyse vil undersøge, om de digitale teknologiers påvirkning, på de ovennævnte 

arbejdsopgaver, vil påvirke/ændre de krav, som bliver stillet til medarbejderne i en finansfunktion. 

Denne delanalyse er foretaget på baggrund af interviews med managers ude i virksomhederne, som 

også har haft ansvaret for at ansætte nye medarbejdere. Derudover er forskellige rapporter 

omhandlende fremtidens arbejdskraft i finansfunktioner også inkluderet i denne delanalyse. Til sidst 

har det været vigtigt at kigge på, om de nuværende kompetencer og uddannelser, som medarbejdere 

i finansfunktionen besidder, også går i spænd med de kompetencer, som det forventes, der kræves 

for at bruge og implementere de digitale teknologier. 

For at kunne vurdere om kravene til medarbejderne ændres i finansfunktionen, er det først vigtigt at 

slå fast, hvilke kompetencer og kvalifikationer, som nuværende medarbejdere i finansfunktioner 

besidder. Dernæst skal der tages stilling til, om de digitale teknologier kræver specifikke 

evner/kvalifikationer for at kunne bruge dem effektivt i finansfunktionen. Her vil den forrige 

delanalyses konklusion spille ind, da det giver mening at kigge på de teknologier, som vil have den 

største påvirkning. I forhold til konklusionen omkring nogle af teknologiernes påvirkning, kan ti år 

være lang tid at kigge ud i fremtiden, når det omhandler kompetencer for en medarbejder i en 

finansfunktion. Flere uddannelsesinstitutioner undersøger muligheden for at indbringe disse 

teknologier i deres skema, og i forhold til nogle af de mere klassiske uddannelser inden for 

finansfunktionens medarbejdere, så er det ikke utænkeligt, at kvalifikationerne og kompetencerne 

blandt nyuddannede om ti år er en del mere anderledes end i dag. 

I undersøgelsen af en Accounting afdeling i én af de to store virksomheder, som indgik i opgavens 

datamateriale, blev det undersøgt, hvor mange af medarbejderne der havde ”klassiske” finansielle 

uddannelser. Observationen skal tages med et gran salt, siden observationen inkluderede 10 

medarbejdere i en delt Accounting og Controlling rolle. Mindre overraskende viste det sig, at alle 

medarbejdere havde uddannelser inden for klassiske finansielle uddannelser. Tre af medarbejderne 

havde en HD inden for enten finansiering eller økonomistyring, seks havde en revisorkandidat 

(cand.merc.aud), og den sidste havde en uddannelse inden for Accounting & Control Systems. 

Udfaldet af denne lille observation er som sagt ikke overraskende, siden de digitale teknologiers 

brug i finansfunktionen er relativ ny, og mange virksomheder har ikke haft ordentlig tid eller 

ressourcer til fuldt at implementere disse. I et interview med én af managerne, beskrev personen den 

udvikling, som der er sket i forhold til de kvalifikationer, som virksomheden søgte efter, når de 
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skulle ansætte nye medarbejdere. Baseret på de opgaver og forventninger, som er stillet til 

afdelinger som f.eks. Accounting og Controlling, handler det i nogen grad om at levere et regnskab 

ud fra visse regler og forhold. Dvs. at kunne køre økonomien i virksomheden ud fra nogle meget 

specifikke rammer, som disse afdelinger er ansat under. Kigges der på transaktionsbaserede 

opgaver, er der et meget tydeligt defineret sæt regler forbundet med hensyn til debet og kredit. I 

forhold til debitor- og kreditorstyring, er der også på forhånd fastlagt et sæt regler som skal følges. 

Alle disse regler er det muligt for f.eks. en robot at følge. De fastlagte regler er fastprogrammeret 

ind i softwaren på baggrund af allerede optagede arbejdsgange af medarbejderen. Dermed er det 

ikke utænkeligt, at der vil være en mindre afhængighed af denne regulatoriske viden blandt de 

ansatte. Manageren i interviewet beskrev, at der i samarbejde med de øvrige managers, som 

afdelingen arbejder tættest sammen med, og ledere på director-niveau, er blevet ændret i nogle af de 

krav, som de stiller til mulige kandidater. I dag ser manageren i en større grad efter personer, som 

vil være på den ”rejse” finansfunktioner i en større eller mindre grad er i gang med. Det er ikke 

blevet et decideret krav endnu for manageren, men tidligere erfaring med lignende digitale 

teknologier eller softwaren bag dem, og såkaldte kompetencer inden for ”Advanced Analytics” og 

”Big Data”, var blevet et klart større plus i bogen for firmaet angående potentielle ansøgere. 

Fra Deloittes CFO Survey (2018) beskrev 36 % af de 137 adspurgte CFO’er, at den største 

udfordring i fremtiden, i deres øjne, var manglen på antallet af rigtige kandidater. ”Rigtige 

kandidater” kan betyde meget, og afhængig af størrelsen og arbejdsopgaverne i den individuelle 

funktion, kan det variere meget i forhold til hvilke kompetencer, der refereres til hos de fremtidige 

kandidater. Ser man derimod på udviklingen i det samme svar, fra den samme undersøgelse af 

Deloitte, i tidligere udgaver, var de 36 % en procentpointstigning på 21 sammenlignet med et halvt 

år tidligere. Den mulige påvirkning fra de digitale teknologier, vedrørende de påkrævede 

kompetencer for medarbejdere i finansfunktionen, kunne tyde på at være stor, siden hele 36 % af de 

adspurgte CFOs mener, at det er den største udfordring for dem, ved siden af mange andre mulige 

udfordringer for finansfunktionen. 

Siden de digitale teknologier ikke ligefrem kommer med en manual, og de skaber en større 

mulighed for mere data, kunne det tænkes, at bl.a. disse to forandringer har været med til at skabe 

den store påvirkning. Den fremtidige medarbejder skal være såkaldt ”tech savy”. Det betyder 

umiddelbart ikke, at finansfunktionen i stedet skal til at ansætte medarbejdere med tekniske 

uddannelser i stedet, men det skaber en større forventning til, at den fremtidige ansatte kan forstå og 

bruge de teknologier som funktionen gør brug af. Selvom det må antages, at finansfunktionen har 
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enten en selvstændig afdeling, som er med til at implementere og kontrollere teknologierne, så må 

det alt andet lige ses som en fordel, hvis en medarbejder kan finde ud af forstå teknologien. Det 

kunne enten være i forbindelse med, hvad der kræves for at processen er mest effektiv, eller at 

forstå outputs og rapporter, som medarbejderen modtager fra den enkelte robot. 

I takt med at teknologierne udvikler sig – ikke blot for finansfunktioner, men også for mange 

almindelige virksomheder, bliver det muligt for virksomheder at kunne specialisere sin forretning 

og services endnu mere. Dette vil selvfølgelig påkræve en øget specialisering hos virksomhedernes 

medarbejdere, men det vil også kræve en større forretningsforståelse blandt medarbejderne i 

finansfunktionen. En manager sagde, at der var et utroligt stort træk på nogle få erfarne 

medarbejdere i vedkommendes afdeling. Dette kom bl.a. i kraft af personernes store erfaring, men 

også rigtig meget grundet deres viden omkring forretningens produkter, kunder, leverandører og 

generelle finansielle data. I takt med at den virksomhed, hvori den pågældende afdeling var 

beliggende i, blev mere international, og de påbegyndte joint ventures, opkøb m.m. i andre lande, 

forudså manageren et endnu større træk på få personer i afdelingen, som besad den nødvendige 

viden omkring de enkelte områder i selve virksomheden. Desto mere information og viden 

medarbejderne havde omkring den del af forretningen, som deres arbejdsopgave omhandlede, desto 

bedre et grundlag ville den enkelte medarbejder have for bedre at kunne løs flere af sine opgaver. 

Ifølge nogle medarbejdere i afdelingen var det især meget vanskeligt at håndtere opgaver, hvor de 

ikke havde nogen idé om de tal var rigtige, som de fik leveret fra andre steder i funktionen, eller om 

de tal som de selv endte med at rapportere til ledelsen også var rigtige. 
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Den fremtidige medarbejder  

 

Denne del af afsnittet vil omhandle opgavens bud på, hvordan de fremtidige medarbejdere ser ud i 

finansfunktionen. Fremstillingen af den fremtidige medarbejder er udarbejdet på baggrund af 

relevant data fra både primære og sekundære kilder. Siden denne illustration af en medarbejder kan 

være meget forskellige afhængig af flere faktorer hos det enkelte individ, så er det i stedet formålet 

at give et kvalificeret bud på hvilke kvalifikationer, som medarbejderne vil arbejde inden for. 

Nedenunder er vist en illustration på opgavens eget bud, sammenlagt med inspiration fra en 

McKinsey & Company artikel (2018) vedrørende samme emne. 

 

 

 

Ovenover kan opgavens bud på den fremtidige finansfunktion se ud. Det kan være noget usikkert 

mht. hvornår, og hvis, flere af disse ændringer vil ske i en finansfunktion, men ud fra opgavens 

data, kunne det tyde på, at finansfunktionen bevæger sig i en lignende retning. Den ovenstående 

funktion forestiller en virksomhed på tre hovedsagelige typer af forretninger (Business Units). Dette 

kunne være eksemplificeret ved forretning Z, som udvinder råvarer til produktion i en fabrik, som 
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er forretningen for Y. Dernæst består virksomheden også af en international salgskanal, som er 

forretning X.  

Ud fra nuværende managers og ledere i finansfunktioner, var der et stort behov for, at 

medarbejderne i de enkelte afdelinger besad en god viden omkring forretningen i virksomheden. I 

takt med automatiseringen i store dele af funktionens arbejdsopgaver (forklaret tidligere i analysen), 

så vil store dele af mange opgaver inden for bogføring, accounting, controlling/afstemning, 

budgettering og lignende, blive fuldt automatiseret i finansfunktionen. Hertil er der afsat en del af 

finansfunktionen, som sidder med mange af disse opgaver og assistere funktionens stakeholders 

med dette. Selvom der sker en løbende og mere effektiv automation i virksomhedens 

finansfunktion, kan meget tyde på, at det stadig er vigtigt at medarbejderne besidder evner, eller i 

det mindste forstår, nogle af teknologierne bag det. Det betyder ikke, at fremtidige medarbejdere i 

funktionens Shared Service Center (SSC) skal have diplomer inden for computervidenskab, men ud 

fra undersøgelsen i Accounting afdelingen, så det ud til, at en større teknisk forståelse blandt 

medarbejderne kunne bidrage til en større effektivitet i afdelingen. Frem for at man i dag ser 

Accounting, Controlling og lignende afdelinger med fastsatte opgaver, så vil det give god mening, 

hvis disse afdelinger ville få et langt større område at assistere i fremtiden. Stort set alle opgaver, 

som vedrører transaktionsopgaver, rapportering, budgettering og lignende, vil blive automatiseret, 

så det vil give mere værdi, hvis man kunne organisere disse afdelinger i en større gruppe, som 

kunne assistere andre afdelinger/områder på et bredere område.  

Ét af de områder som Shared Services kunne hjælpe med at assistere, ville være gruppen af 

specialister. Ud fra interviews med managers, så er det tydeligt, at selvom mange opgaver kan blive 

automatiserede, så er der stadig en masse teori og regnskabsmæssige regler, som skal overholdes. 

Dermed vil der stadig være brug for specialister inden for f.eks. områder som IFRS, skat, 

omsætning, R&D og mere. Som det er nævnt, så vil selve virksomhedens implementering af de 

digitale teknologier i deres strategi og forretning, skabe mere detaljerede og specifikke områder i 

regnskabet, hvorpå det kræves, at man har ressourcer i finansfunktionen som kan følge med disse 

ændringer i lovgivninger. Det ville også kunne dække det behov, som en yderligere integration af 

finansfunktionen med resten af virksomheden (beskrives yderligere i næste delafsnit) ville skabe. 

Siden forretningen med stor sandsynlighed bliver mere detaljeret eller specialiseret grundet de 

digitale teknologier i forretningen, så skal finansfunktionen også være klar til at give grundig 

vejledning vedrørende de finansielle og regnskabsmæssige implikationer fra netop de ændringer.  

Det næste spørgsmål er derfor også klart. Siden nogle af de medarbejdere, som i dag arbejder inden 
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for f.eks. Accounting og Controlling, ikke alle kan komme over i en Shared Service afdeling, så 

skal nogle af dem, som ikke er/bliver specialister, finde en anden funktion, hvorpå de kan skabe 

værdi. En stor del af disse medarbejdere vil blive en del af den gruppe, som kaldes ”analytikere”. 

Disse personer skal være i stand til at læse analytiske og problemrelaterede opgaver inden for et 

bredt område for forretningen. De skal kunne overtage opgaver fra enten forretningen eller 

specialisterne, som kræver en større grad af datahåndtering og bedre indblik inden for det tekniske 

område. Dette kunne f.eks. være medarbejdere med en god regnskabsmæssig forståelse, men som 

også er meget komfortable med teknologier, og som kan formå at bruge dem i opgaver, hvor 

teknologiernes brede anvendelse inden for processering af data, datalagring og analyse kan bruges. 

Ovenstående figur er ikke et de facto billede på, hvordan hele finansfunktionen, eller de enkelte 

afdelinger, kommer til at se ud, men kan i stedet virke som et billede på de roller, som 

medarbejderne i finansfunktionen vil tage. Ud fra den teoretiske baggrund i forhold til contingency 

teorierne, så er det vigtigt, at finansfunktionen og resten af virksomheden bedst får analyseret og 

undersøgt deres egen funktion, og hvordan netop deres finansfunktion påvirker resten af 

virksomheden. For nogle virksomheder vil det give mere mening at ansætte flere specialister end 

generelle analytikere, hvis man ikke ser et behov for medarbejdere med et bredt skillset. Derfor er 

det ikke vurderet nødvendigt at sætte en specifik procentdel på antal ansatte inden for ovenstående 

kategorier, siden dette skal være op til den enkelte finansfunktion at vurdere. I stedet er det ud fra 

opgavens empiri og indsamlet data vurderet, at ved at inddele funktionen på en lignende måde, 

formår finansfunktionen bedst muligt at kunne dække de fremtidige krav fra så mange stakeholders 

som muligt. Kigges der på den udvikling, som man kommer til at se i nogle afdelinger, så vil de 

kvalifikationer og evner, som medarbejderne besidder, også kunne afdække en lignende 

organisering som figuren ovenover.  

For at opsummere den ovenstående delanalyse, så vil der helt klart forekomme ændringer i de krav, 

som stilles til medarbejderne i finansfunktionen. Selvom disse evner er meget forskellige, så vil der 

komme en generel udvikling fra medarbejderne hen imod, at de i stigende grad forstår og kan 

anvende de digitale teknologier. Dette vil give en større fordel for medarbejderne og afdelingerne, 

så de kan anvende og være med til at forklare deres resultater. Virksomhederne ser i større grad 

også, at deres fremtidige medarbejdere kommer ind med en større lyst i forhold til at være med til 

ændringer i finansfunktionen og dens processer.  
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Det vil fortsætte med at være en af de større grunde for CFO’er i de nærmeste år, om det er muligt 

for dem at finde kvalificeret arbejdskraft, siden de digitale teknologier vil skabe store ændringer for 

de fremtidige krav til medarbejderne. Som en medarbejder i en Risk Management afdeling nævnte, 

så er det stadig vigtigt, at man kan sine finansielle (eller regnskabsmæssige) teorier, men der er 

ingen tvivl om, at i fremtiden vil mange opgaver centralisere sig omkring de digitale teknologier, og 

det vil være meget klar fordel at kunne dem. Som personen til sidst nævnte, så vil det øge den 

forklaringsgrad, som den enkelte medarbejder vil have, når man præsenterer finansielle analyser i 

stedet for blot at nævne, at det var dét, som programmet sagde. 

Udover at de digitale teknologier vil ændre de krav, som bliver stillet den nutidige arbejdskraft i 

finansfunktionen, så vil det også skabe nye krav. Selvom de digitale teknologier er nye i forbindelse 

med brugen i finansfunktionen, så er det ikke noget nyt, at en medarbejder i en finansafdeling skal 

kunne kombinere god finansiel teori og computer eller teknisk viden. Derimod er det meget muligt, 

at man vil komme til at se nye roller i finansfunktionen, som ikke fandtes før. Et godt bud er, at hvis 

man gik 10 eller 15 år tilbage i tiden, så ville man ikke finde en data scientist (data 

videnskabsmand) i finansfunktionen. Men siden de digitale teknologier og big data giver 

muligheden, er det meget, at denne rolle vil optræde i fremtiden. Kravene omkring den rigtige 

uddannelse eller god teori og kundskab til regnskaber, økonomisk teori, statistik eller andet 

forsvinder ikke. Ud fra alle interviews forholder personerne sig til de ovenstående ændringer, men 

de holder samtidig også fast på, at de fundamentale teoretiske evner stadig skal besiddes. Selvom 

den øgede automatisering gør, at man måske ikke længere vil bruge denne viden i praksis, så skal 

denne viden stadig eksekveres i forbindelse med opsætningen af software, robotter eller skrivning af 

algoritmer. Finansfunktionens rolle omkring finansiel sikkerhed og pålidelig rapportering ændrer 

sig ikke. Dette skal stadig finde sted, og medarbejderne skal stadig kunne besidder disse 

kompetencer. Det er ikke nok bare at få en algoritme til at lave sit arbejde. Medarbejderen skal 

stadig kunne redegøre for de fundne resultater, og hvad det vil betyde for resten af virksomhedens 

business performance i fremtiden. Derimod er det tanken, at selvom denne rolle, og mange andre 

roller og opgaver, stadig skal håndteres, så vil der ikke være så mange medarbejdere der udfører 

disse som tidligere. Derfor er det meget muligt, at mange nye roller vil komme frem i 

finansfunktionen. Ud fra en rapport fra Accenture (Meet the Finance 2020 Workforce, 2017), er det 

muligt, at følgende roller vil komme frem. 
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Business strategen: 

Grundet den gode viden som finansmedarbejdere besidder, er det muligt, at man vil se flere 

medarbejdere gå over i en langt større strategisk rolle end før. Ved at have kendt virksomhedens 

finansielle performance og regnskaberne bag det, får man også en ideel viden omkring selve 

forretningen. Med medarbejderens store indsigt i virksomhedens finansielle situation, gør det også 

finansfunktionens medarbejdere i stand til bedre at kunne vurdere forretningsmæssige muligheder 

ud fra virksomhedens finanser. Det vil gøre medarbejderen til en meget troværdig kilde i forhold til 

at udpege nye vækstmuligheder for virksomheden. 

 

Data videnskab: 

Grundet big data og de digitale teknologiers mulighed for at håndtere og køre en langt større 

mængde data end tidligere, vil man se nogle medarbejdere gå over og blive langt mere data 

orienteret. Dette vil inkludere analyser og fremskaffelse af data, og om det er muligt at bruge denne 

data i virksomhedens finansielle beslutninger. Personerne vil også have mulighed for at bedre 

kombinere eksisterende data omkring flere områder såsom forretnings-, finansiel- og markedsdata 

til ét samlet datasæt, med mulighed for anvendelse i langt flere situationer. 

 

Kunde ekspert: 

Medarbejderne i finansfunktionen vil få et meget større grundlag for at kunne vurdere og analysere 

deres kunder. Dette gør medarbejderne i stand til at levere bedre dybdegående analyser i forbindelse 

med virksomhedens kunder. Med big data og mere avancerede analyseværktøjer til 
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finansfunktionens rådighed, vil det gøre medarbejderne i finansfunktionen meget bedre til at kunne 

analysere og forudsige kundernes fremtidige ageren. 

For at opsummere, så vil der ske større ændringer for den fremtidige medarbejder i 

finansfunktionen. Den mest i øjenfaldende ændring, vil være de digitale teknologiers påvirkning på 

de nuværende medarbejders tekniske egenskaber. Flere af de interviewede medarbejdere på et ikke-

lederniveau ude i virksomhederne, er alle enige om, at det i fremtiden vil kræve et generelt bedre 

kendskab og kunnen inden for de digitale teknologier. Siden meget store ændringer for 

finansfunktionen ligger et godt stykke ude i fremtiden, så vil der stadig være brug for den faglige 

kunnen og egenskaber hos medarbejdere. Det tyder på, at der i fremtiden vil ske en mere klar 

opdeling af medarbejderne i finansfunktionen. Det er sandsynligt ifølge opgaven, at der vil kunne 

ses et større grad af medarbejdere, som begår sig over i større analytiske opgaver, grundet den større 

automatisering i finansfunktionen. Dermed vil der skabes et bedre link mellem finans og 

virksomhedens forretning. Hertil vil nogle medarbejdere begå sig i en større specialisering inden for 

finansiel og regnskabsteknisk kunnen, siden de teknologierne ikke blot vil påvirke finansfunktionen 

men også forretningen, så vil det kræve medarbejdere med skarpe egenskaber, som både kender 

forretningen, men også har en god viden inden for regnskab. 
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Samarbejde i organisationen 
 

Denne delanalyse vil fokusere på de digitale teknologiers påvirkning af samarbejdet i 

organisationen. Til dette formål er delanalysen delt op i to, nemlig det interne samarbejde i 

finansfunktionen, og det eksterne samarbejde med resten af virksomheden. Dette kunne f.eks. være 

HR, business units, IT og meget andet. Det eksterne samarbejde er meget afhængig af hvilken type 

virksomhed det er, siden det f.eks. kan tænkes, at en produktionsvirksomhed og en 

handelsvirksomhed vil have to vidt forskellige udgangspunkter i at kommunikere med 

finansfunktionen. Det må dog antages, at nogle generelle kommunikationsformål findes, hvilket er 

genstanden for den anden del af delanalysen. Derudover vil det eksterne samarbejde også kort 

vedrøre samarbejdet med ekstern revision. 

 

Internt samarbejde i finansfunktionen 

 

Det første, som undersøges i denne del, vil omhandle finansfunktionens samarbejde med 

virksomhedens egen interne revision. Intern revision kan bedst beskrives som en uafhængig og 

objektiv enhed, der bistår virksomheden i dens kontrol og forsikring af sine operationer. Dvs. intern 

revision er med til at øge virksomhedens risikostyring, selskabsledelse (governance) og forskellige 

ledelseskontroller, ved at give detaljerede anbefaleringer på baggrund af data og procesanalyser. 

Den moderne interne revision kan spores tilbage til 1941, da instituttet for intern revision blev 

grundlagt i USA (IIA, Institute of Internal Auditors). Siden har funktionen udviklet sig meget, 

hvilket bl.a. især har skyldes Sarbanes-Oxley akten fra 2002, som kom i kølvandet på Enron 

skandalen i samme år. Den første måde, hvorpå finansfunktionens implementering af de digitale 

teknologier, vil have størst betydning, er i forhold til den interne revisions adgang til data. I takt 

med at Cloud Services bliver mere tilgængelige og bedre for virksomheder at bruge, er det ikke 

utænkeligt, at man inden for fem år vil se et langt større delt datarum, hvori den interne revision 

trækker deres data til analyser og rapporter. Dette vil skabe en langt hurtigere metode for revisionen 

til at skaffe nutidig, præcis og nøjagtig data til analyse og rådgivning. Dermed er det vigtigt, om end 

finansfunktionen bruger ekstern eller intern software, at den interne revision altid har adgang og kan 

finde rundt. Potentialet er til at få øje på, og den langt mere effektive måde hvorpå finansfunktionen 

kan samarbejde med den interne revision, vil på langt sigt skabe forbedringer for kvalitetskontrollen 

af finansfunktionens egne processer. 
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De nylige ændringer til det delte datarum vil derimod også skabe nye udfordringer for den interne 

revision. F.eks. så ligger den store udfordring i Cloud, idet det skaber et langt højere udfald for data 

sikkerhedsbrud. Dvs. den interne revision skal i flere tilfælde også kunne være i stand til at vurdere 

og analysere risikoen i forbindelse med brugen og den grad, som finansfunktionen er afhængig af 

den digitale teknologi. Det giver dermed god mening, hvis intern revision også går ind i den 

tidligere proces for mange finansfunktionerne, at kunne være med til at identificere, hvor det giver 

god mening for den enkelte afdeling at bruge digitale teknologier i deres arbejde. For den interne 

revision betyder det derimod også, at gennemgangen af de medbragte risikofaktorer fra 

teknologierne skal indgå i deres revision af processerne. Dernæst kommer overvågningen og 

kortlægningen af potentielle risici, når og hvis, finansfunktionen samarbejder med f.eks. eksterne 

teknologiselskaber i forbindelse med brugen af Cloud Services eller lignende. Som det også blev 

beskrevet ved afsnittet om Cloud Services i redegørelsen, så ligger den største udfordring i den 

øgede digitalisering at sikre den nødvendige sikkerhed. Med mere digitalisering omkring data og 

software for finansfunktionen, skaber det også en øget nødvendighed for den interne revision at 

kortlægge processerne omkring datasikkerhed. 

Selvom mange af de digitale teknologier ikke er særlig nye, og fundamentet for mange af dem har 

eksisteret i mange år, så er brugen og integrationen af dem derimod ret ny. Dermed må det 

formodes, at der vil forekomme en vis form for regulering inden for dette område. Om det sker 

direkte for finansfunktionen med hensyn til den måde, hvorpå man bruger teknologierne, eller om 

det direkte går ind og påvirker forretningen, så vil det påvirke den interne revisions arbejde. Udover 

den fremtidige kortlægning af en teknologi implementering, så tyder meget også på, at 

finansfunktionen og den interne revision skal samarbejde på et mere detaljeret plan end hidtil, siden 

revision burde indgå i det strategiske samarbejde. Dette samarbejde ville omhandle den mest 

effektive måde at anvende et system på, når der tages forbehold til mængden og typen af data. 

Dernæst kommer der også et samarbejde omkring diverse adgange til medarbejderne, som ville 

kunne skabe både den mest sikre, men samtidig også mest fornuftige måde at operere i et system, 

uden at sætte forretningen eller opgavens udførelse til side. 

For den interne revision handler det især om, at de er med til at guide store dele af virksomhedens 

finansfunktion i takt med, at funktionen bliver mere afhængig af data og teknologi. For mange 

finansfunktioner er disse risikofaktorer og kontrolområder ret nye, og det må tænkes, at hvis det 

skal fungere optimalt for finansfunktionen i dens fremtidige effektivisering af digitale teknologier, 

så er det vigtigt for dem at samarbejde med intern revision. For den interne revision handler det i 
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lige så høj grad, også om at være med i den digitale ændring. I fremtiden bliver store dataudtræk fra 

eksterne databaser, og gennemgang af teknologiers processer, højst sandsynlig en meget mere fast 

del af deres arbejde i forhold til revisionen af finansfunktionens arbejde. 

Dét som i høj grad er med til at skubbe forholdet mellem finansfunktionen og intern revision 

fremad, er i høj grad også med til at udfordre det nuværende forhold mellem de interne afdelinger i 

finansfunktionen. Som det blev beskrevet ovenover, så gør den bedre mulighed for datalagring, 

adgang til real-time data, dataudtrækning og mere, det også mere vigtigt for afdelingerne at de 

samarbejder. Hvis de interne afdelinger ikke er enige, eller bruger den samme software/teknologi 

m.m., vil de mange automatiseringsmuligheder ikke kunne udvindes i hele finansfunktionen. Denne 

”overensstemmelse” om man vil, gælder ikke blot for de fremtidige systemer, software m.m., men i 

høj grad også om data og ikke mindst fastsættelse af regler vedrørende det brugte data.  

I takt med at automatisering og implementeringen af digitale teknologier fortsætter i 

finansfunktionen, bliver det også langt mere vigtigt end før, at mange processer, regler, 

kategoriseringer er fastsat på forhånd. Som det er beskrevet, så virker mange af teknologierne bedst, 

når det er fastlagt på forhånd, hvad det er programmet skal gøre i hvilke situationer. Det vil derfor 

ikke nytte noget, hvis man satte en Machine learning algoritme til at kategorisere fakturaer for 

management udgifter, hvis medarbejderne i afdelingerne havde forskellige definitioner af 

kategorierne. En CFO fortalte: ”Hvis medarbejderne i afdelingen ikke er enige på forhånd omkring 

forskellige kategoriseringer, så giver det ingen mening at implementere robotter eller andre 

lignende teknologier.” CFO’en fortsatte således med at påpege, at udover det var vigtigt med meget 

skarpe regler til forskellige opgaver, så var det også vigtigt, at der blev sørget for, at 

implementeringen i finansfunktionen skete i et bredt omfang. ”Hvis man ikke sørger for, at de to 

afdelinger gør brug af teknologien, så nytter det ikke noget. Det ville være to vidt forskellige 

sprog.” CFO’en refererer her til, at sproget er algoritmen bag teknologien. Et godt eksempel ville 

være, hvis man i to afdelinger havde hhv. kun danskere og f.eks. kinesere ansat. Udgangspunktet 

ville ikke være særlig godt, da danskerne ikke ville kunne forstå kineserne og omvendt. Den 

stigende digitalisering i finansfunktionerne skaber dermed et øget pres internt for, at langt flere 

processer og regler bliver fastgjort fra starten – ideelt inden finansfunktionen begynder sin digitale 

rejse.  

Et andet godt eksempel på ovenstående, er forklaret af manageren i Accounting afdelingen. I 

forbindelse med den månedlige afstemning af interne selskabsafstemninger, fortalte personen, at 
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”Du kan se det i vores ICP-afstemninger. Det er meget forskelligt hvad folk siger, der er deres 

threshold (grænse på afvigelser, red.), når de laver deres afstemninger. En person kan have et 

threshold på en million, mens andens kan være på 750.000 kroner. Det er meget forskelligt.” 

Manageren forklarede, at der reelt ikke var fastsat en klar grænse, men i stedet var grænsen et vist 

beløb på toplinjen for selve moderselskabet. Personen pointerede rigtigt, at dette kan være meget 

farligt i længden, siden man ikke kan vide, hvor stor en betydning afvigelser i selskaber vil have for 

moderselskabet. 
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Eksternt samarbejde i resten af organisationen 

 

Dette delafsnit vil sætte fokus på de mulige ændringer i samarbejdet mellem finansfunktionen og 

resten af virksomheden, som de digitale teknologier muligvis påvirker. Empirien til denne analyse 

er skabt på baggrund af interviews med folk ude fra finansfunktioner og flere eksterne rapporter og 

analyser. 

I takt med at finansfunktionen udvikler sig, og implementering af diverse teknologier fortsætter, 

skaber det også flere muligheder for netop finansfunktionen. Siden størrelsen af data er nogle 

utrolige mænger, hvilket vil fortsætte i takt med implementeringen, vil finansfunktionen også få 

flere muligheder for værdiskabning til flere dele af virksomheden. Nedenunder er indsat en figur fra 

en EY-rapport (2017), som er med til at understrege de mange mulige ændringer, som 

finansfunktionens fremtidige samarbejde kan blive. 

 

 

Kilde: EY Ireland, 2017 
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Den første del vedrører finansfunktionens stakeholder. Afhængigt af finansfunktionens størrelse, 

kan den have mange forskellige stakeholders. Den største og mest hyppige stakeholder er 

virksomhedens ledelse. Dernæst kan det være alt fra kunder, leverandører, kreditorer, regeringer og 

andre myndigheder. Siden flere virksomheder får mulighed for at specialisere sig yderligere i 

forhold til deres services og produkter, så vil det også skabe et større krav til finansfunktionen. Når 

selve forretningen udvikler sig og blive mere detaljeret, er det også vigtigt, at finansfunktionen 

følger med denne udvikling, så den interne rapportering mellem finans og forretningen er 

værdiskabende. 

”I forhold til det arbejde, som vi lavede for fem år siden, så har vi set en udvikling i 

detaljeringsgraden. Både omkring tallene, men også med henblik på forklaringen for disse tal og 

udviklingen.” (interview medarbejder 5). Manageren havde allerede set denne udvikling komme, og 

personen var ikke i tvivl om, at det ville fortsætte i takt med, at virksomheden fik implementeret 

flere mulige teknologier. 

Denne ovennævnte udvikling vil fortsætte i finansfunktionerne, og i fremtiden er det ikke 

utænkeligt, at det vil føre til flere ansvarsområder for rapporteringen i finansfunktionen. ”Når man 

kender tallene i forretningen, så forstår man også forretningen bare lidt bedre. Jeg tror på, at vi får 

endnu flere rapporteringsområder end vi allerede har nu. En af mine ansatte i land X, laver f.eks. 

slet ikke det arbejde, som jeg ansatte hende til på grund af vores bogføringsrobot. I stedet laver hun 

nu mange forskellige rapporteringsopgaver og assisterer på flere controlling opgaver.” (medarbejder 

3). Manageren i afdelingen havde også set en udvikling på de områder, som virksomheden skulle 

rapportere til flere myndigheder, statistikbanker og lignende end før. Mange af områderne vedrørte 

ting, som faktisk ikke var direkte under finans eller personens afdeling, men fordi medarbejderne 

kendte og rapporterede tallene så ofte, så lå ansvaret for dette under den persons afdeling. 

Udover de flere stakeholders, som vil blive interessenter for finansfunktionen, er det meget muligt, 

at de også kan forvente at rapportere på flere områder. Med big data er det muligt for virksomheder 

at udnytte og bruge de mange informationer, som der bliver skabt i takt med forretningen 

operationer, og i fremtiden er det meget muligt, at meget af ansvaret omkring rapporteringen vil 

skifte mod finansfunktionen. Der kan forekomme flere grunde til dette, men siden finansfunktionen 

får endnu mere indsigt i forretningen, og man vil fortsætte med at bruge en stor mængde data, så vil 

det blive mere naturligt. De digitale teknologier burde gøre finansfunktionen mere komfortabel med 

større dataopgaver, og siden den øgede automatisering på mange af opgaverne vil give mere tid til 
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værdiskabende opgaver for forretningen, bør et skifte hen imod en større integration af 

finansfunktionen forekomme. Dette vil også være et naturligt skifte samtidig med, at 

finansfunktionen går fra at være transparent til at blive en større kilde til sikkerhed for resten af 

forretningen. Det større skifte i medarbejdernes evner og kvalifikationer vil være med til at gøre 

dette muligt og dermed integrere forretningen bedre med finansfunktionen. ”For mig er det lidt 

underligt, at vores business partners bliver ved med at ansætte flere mennesker. Det giver ikke 

mening, siden flere af vores opgaver vil blive sammenlagt med deres. Vi har i forvejen adgang og 

forståelse til ligeså meget data som dem. Vi burde nok finde en bedre måde at arbejde sammen på 

eller lave en procesopgørelse omkring opgaverne.” (medarbejder 3). 

 

 

Kilde: EY Ireland, 2017 

 

Ovenstående figur er med til at demonstrere den overordnede udvikling i samarbejdet omkring 

finansfunktionen. Finansfunktionens samarbejde vil blive ændret grundet de digitale teknologier, 

men det er vigtigt at fastholde, at mange af de samme typer af ændringer også sker i andre dele af 

virksomheden. ”Jeg tror ikke, at du vil se en decideret revolution omkring vores samarbejde. Vi har 

haft en del af vores finans outsourcet til Indien i et stykke tid, og der skete der lignende ændringer, 

som man kan forvente i fremtiden. Vi har ikke haft nogle problemer, siden vi startede, og jeg tvivler 

på, at du vil se det i de næste par år” (interview 4). Følgende citat er fra Interview 4, hvor personen, 
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som besad en høj rangeret titel i sin virksomheds finansfunktion, omtalte ændringer i funktionens 

samarbejde. Lederen pointerede, at i starten vil flere af ændringerne være de samme, som da 

virksomheden startede med at outsource dele af deres finans til udlandet. Medarbejderen i 

interviewet forklarede, at virksomheden ikke var noget så langt med deres digitalisering, men 

samtidig også, at han ikke forventede en meget stor omvæltning forløbelig. 

”Flere år ude i fremtiden… måske fem eller længere, der tror jeg, at man vil begynde at kunne se 

store ændringer. Rapporteringer og meget andet finansielt information bliver så præcist og nøjagtig, 

at finans i mange virksomheder, vil kunne betjene forretningen meget mere effektivt” (interview 4). 

Som den samme person omtaler, så vil der med stor sikkerhed ske en større påvirkning længere ude 

i fremtiden, efterhånden som flere af de digitale teknologier får en bedre business case forbundet 

med sig. Dermed er det vigtigt, at virksomheden og finansfunktionen får udnyttet de synergier, som 

skabes i forbindelse med implementeringen af teknologierne, ikke blot i finansfunktionen, men også 

i resten af virksomhedens organisation. Som den samme ovenstående figur også fortæller, så er 

finansfunktionen og virksomheden gensidigt påvirkende af hinanden. Bedre muligheder og større 

præcision i finans vil påvirke flere aspekter i virksomheden, ligesom inddragelsen af digitale 

teknologier i resten af organisationen i virksomheder, også vil påvirke den måde som 

finansfunktionen arbejder og operere på. 

For at opsummere, så vil de digitale teknologier komme til at have en påvirkning på 

finansfunktionens nuværende samarbejde, i takt med deres videre implementering. En 

finansfunktions samarbejde kan være meget forskellige fra virksomhed til virksomhed, men derfor 

er der nogle overordnede ændringer, som vil ske alle steder. I takt med, at flere afdelinger begynder 

at implementere teknologierne, sætter det også mere pres på resten af afdelingerne, som de arbejder 

sammen med. Den stigende grad af digitalisering i afdelingerne gør, at mange af de andre afdelinger 

næsten tvinges med i digitaliseringen. Hvis én afdeling vælger at gøre brug af cloud systems eller 

anvender RPA til forskellige finansielle afstemninger, skal resten af de afdelinger, som har en 

interesse i disse data eller opgaver, være klar over dette, og som minimum have adgang til både at 

hente men også redigere i data. Derudover vil den højere detaljering af data, også gøre det mere 

vanskeligt for andre afdelinger at bruge dette data, i deres egne arbejdsopgaver, hvis de ikke selv 

bruger samme kategoriseng eller detaljering i deres tal. Siden flere opgaver kan blive automatiseret, 

er det også vigtigt, at der er enighed på tværs af finansfunktionen omkring forskellige 

kategoriseringer og andre standarder, når teknologier tages i brug. Som både blev omtalt i 

redegørelsen og tidligere i analysen, så vil den større automatisering gøre, at afdelinger skal være 
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enige i tilgangen og brugen af data, siden teknologierne vil være nyttesløse, hvis man ikke er enige 

omkring de standarder som bruges. Yderligere vil det eksterne samarbejde mellem finansfunktionen 

og resten af virksomheden, fortsætte med at vokse i betydning. I takt med, at finansfunktionen får 

adgang til mere data, bliver det muligt for funktionen at assistere i et langt større og betydeligt 

omfang. Finansfunktionen vil også få en større gruppe af stakeholders, siden mere data vil blive 

tilgængeligt for funktionen, samtidig med, at analysemulighederne fortsætter med at stige. Samlet 

vil det skabe en finansfunktion, som kommer mere i centrum i dens virksomhed, samtidig med, at 

funktionen vil kunne tilbyde langt flere assistance til resten af virksomheden. Internt skaber det et 

øget pres for standardisering og enighed, omkring flere af virksomhedens finansielle tal og 

kategoriseringer.  
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CFO’ens rolle 
 

Dette afsnit vil handle om CFO’ens fremtidige rolle i organisationen, i takt med finansfunktionens 

videre implementering af digitale teknologier. Dette afsnit har til formål at undersøge, om CFO’ens 

rolle vil ændre sig i fremtiden. I forbindelse med opgavens indledende dataindsamling, viste meget 

af det sekundære data, at denne rolle vil blive meget anderledes. De første afsnit i analysen har vist 

nogle meget sandsynlige større ændringer i fremtiden, hvilket vil gøre det relevant at undersøge 

CFO’ens rolle i finansfunktionen. Empirien til denne undersøgelse bygger på opgavens interview 

med medarbejder 4, som var Vice President i en meget stor dansk virksomhed. Ligeledes bygger 

afsnittets empiri også omkring sekundært data i form af fundne online interview med danske og 

udenlandske CFO’er. Yderligere er afsnittet også bygget op omkring flere af de fundne 

konklusioner fra de forrige analyseafsnit, hvilket har vist områder, hvorpå det vil have en vis 

indflydelse på CFO’en i fremtiden. Det var desværre ikke muligt at sætte kvalitative interviews op 

med CFO’er, så derfor er empirien også bygget på kommentarer fra andre af opgavens interview. 

Det er vurderet for opgaven, at interviewene med lederne på et managerniveau, kunne tilføje ekstra 

viden omkring dette område, siden lederrollen, om end ikke i samme omfang, også er en integreret 

del af managernes arbejde.  

CFO’en er et engelsk ord taget til i virksomheder, og som bygger på det danske ord for en 

økonomidirektør. CFO-ordet kommer fra det engelske Finance, som er et overordnet ord for store 

dele af opgavens definition af finansfunktionen. 

For at kunne undersøge fremtidige ændringer i CFO’ens rolle, skal CFO’ens nuværende rolle først 

defineres. Rollen kan i opgaven vil blive defineret ud fra CFO’ens arbejdsopgaver, afdelinger under 

sig og nuværende profil. Profilen er defineret som CFO’ens arbejdsmæssige baggrund og personens 

uddannelsesprofil. Dernæst vil der kort blive redegjort for den eksterne data, især det data, hvor 

udtalelser og kommentarer har vist sig revolutionerende, som medarbejder 4 selv kommenterede i 

interviewet.  

Afdelinger under CFO’en afhænger meget hvilken type af virksomhed og størrelsen på den 

pågældende virksomhed. Den videre definition for opgaven er derfor lavet ud fra undersøgelser af 

McKinsey & Co. og Deloitte, hvor de to firmaer har undersøgt områder og roller under CFO’er. 

Nedenstående er vist en figur udarbejdet af McKinsey (2018) baseret på konsulenthusets egen 

undersøgelse af områder for CFO’en. 
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Kilde: McKinsey & Company 

 

Ovenstående figur viser firmaets adspurgte CFO’ers tidsbrug i personens seneste 12 måneder. Ud 

fra ovenstående kan det ses, at CFO’en allerede er begyndt at gå væk fra det som der i figuren 

kaldes Traditional Finance. Disse opgaver fylder ifølge McKinsey kun omkring 45 % af CFO’ens 

tid, hvor andre såkaldte ikke-traditionelle opgaver fylder mere for CFO’en. Dette er ikke en 

overraskende udvikling, siden det kunne ses i forrige afsnit hvordan finansfunktionen vil få en 

større strategisk rolle i organisationen i en virksomhed. Den større brug og implementering af 

digitale teknologier, og især, deres brug af big data i realtime gør, at CFO’ens opgaver vil have 

større betydning for flere dele af virksomheden. I forhold til opgavens senere fundne resultater, er 

det overraskende, at teknologiområdet i undersøgelsen kun fylder 5 % af de 41 % fra Other 

området. Derimod er ovenstående tal med til at etablere, at den moderne CFO ikke blot er en 

gammeldags ”talknuser”, som forstå compliance og hvis opgave er at sikre rigtig rapportering af 

virksomhedens regnskab, men derimod indgår langt mere i det strategiske samarbejde i 

virksomheden. ”Meget af det man læser omkring den fremtidige finansdirektør, det ved jeg ikke 

helt om jeg tror på. Hos os, der ser du, at hun er meget med omkring det strategiske arbejde, 

ligeledes har vi også vores IT-afdeling under hendes direktion” (medarbejder 3). Citatet fra 

manageren i Accounting afdelingen er med til at vise, hvordan alt den fremtidige snak om CFO’er, 
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er gået hen og blevet en nutidig snak. I interviewene med medarbejder 1 og 2, selvom de ikke har 

noget ledelsesansvar, så var begge personer af den overbevisning, at CFO’en i virksomheden, 

gjorde og besad, mange af de opgaver og kompetencer, som flere rapporter og artikler nævner. I 

begge virksomheder indgik CFO’en meget mere i det strategiske arbejde i virksomheden, og det var 

mange gange CFO’ens opgave at kommunikere strategiske og forretningsmæssige budskaber til 

medarbejderne i finansfunktionen. Kigges der på delkonklusionen fra det forrige analyseafsnit, så er 

det meget mere hensigtsmæssigt for CFO’en at indgå i det strategiske samarbejde i virksomheden. 

Finansområdet kommer til at kunne give meget bedre information og sparring til resten af 

forretningen, men samtidig vil den øgede aktivitet omkring samarbejdet i hele organisationen, også 

komme til at presse CFO’en bredere ud i virksomheden.  

I flere af det eksterne datamateriale i opgaven, har flere rapporter vidst sig at være langt mere 

radikale i deres udtalelser.  

”Assuming that robotics, automation, analytics and data are taking up more and more space in the 

corporate world, it would not surprise me if, in 10 years, we see organizations without a ‘CFO’.”. – 

Christian Baltzer, CFO i Danske Bank A/S. 

Ovenstående citat fra Danske Banks CFO i Deloittes CFO Survey rapport (2018), er én af flere 

udtalelser, analyser og rapporter fra fagfolk, som beskriver hvordan man kan komme helt ud i, at 

nogle virksomheder om bare 10 år, ikke vil have en CFO siddende. Følgende skal tages med et gran 

salt, siden udtalelserne mange gange afhænger af, hvad der ens udgangspunkt. Hvis udgangspunktet 

er den gammeldags definition og fortolkning af økonomidirektøren, så er det sandsynligt, at man 

ikke vil se den type profil siddende i en direktørstilling. I stedet vil det i højere grad være personer, 

som er i stand til at kombinere den finansielle viden sammen med en god strategisk 

forretningsforståelse. Derudover vil det være meget væsentligt for fremtiden i finansfunktionen, 

hvis CFO’en er i stand til at kombinere sit område med virksomhedens IT-afdeling. Dette kan gøres 

på flere måder, og det behøver ikke være ligesom medarbejder 3 fortæller, at IT-direktøren indgår 

under CFO’en. Det er derimod synergien mellem de to funktioner som skal udnyttes, hvis den 

gældende finansfunktion vil have mest muligt ud af de tilgængelige digitale teknologier. 

Længere nede i opgaven er der placeret en figur fra en McKinsey rapport (2018), som meget godt 

illustrere nogle af de udfordringer, som den fremtidige CFO kommer til at møde.  
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Kilde: Memo to the CFO: Get in front of digital finance – or get left back, McKinsey & Company, 2018 

 

Fra figuren ovenover er det ikke McKinseys bud på løsningerne, som der skal kigges på, men i 

stedet er det udfordringen. Baseret på opgavens interview, tyder meget på, at det er forskelligt 

hvordan finansfunktionen og virksomheden skal håndtere nogle af de ovenstående problemer. F.eks. 

mente medarbejder 4, at deres fremtidige digitale setup ville være anderledes fra andre 

virksomheder, siden den virksomhed har outsourcet en stor del af finansfunktionens Back Office og 

Supportstab til Asien. Ligeledes foregår langt størstedelen af forretningen i udlandet, hvor det ikke 

ville give mening, i hvert fald endnu, at de forsøgte at skabe en overordnet digital strategi for 

finance.  

”Nogle af de største udfordringer omkring digitalisering og nye teknologier, er på det menneskelige 

område og medarbejderne. Mange er bange for at miste deres job, så det er vigtigt for os, at vi viser 

dem hvordan de kan blive bedre. Det er lidt den samme frygt, som man også ser, når virksomheder 

melder ud, at de outsourcer til udlandet.” (medarbejder 4). Den måske største mission for 

fremtidens CFO, bliver at være med til at lede sin funktion ind i den nye digitale æra. Mange af 

medarbejderne, ser de digitale teknologier, som noget der skal erstatte dem og deres opgaver, hvor 

om end der er en mindre sandhed omkring det, så skal medarbejderne se det som en gave. 
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Medarbejder 4, havde i én af sine afdelinger, som var en Financial Planning afdeling, 

kommunikeret tydeligt ud til sine ansatte omkring dette emne, og de var i stedet gået i gang med at 

tillære sig nye kompetencer. ”Mange af mine ansatte er rigtig glade i dag, fordi den stigende grad af 

automatisering, er med til at gøre, at de (medarbejderne, red.) for langt sjovere arbejdsopgaver. Det 

er den positive feedback, som jeg får fra dem.”. 

Opsummeringen omkring den fremtidige rolle for CFO’en i finansfunktionen er, at rollen bliver 

forholdsvis uændret. Det er visse arbejdsopgaver som bliver sat mere i fokus for CFO’en, og andre 

opgaver som bliver mindre vigtige. Her i blandt tyder meget på, at CFO’en fortsætter med at være 

en vigtig strategisk samarbejdspartner med forretningen, efterhånden som den løbende digitale 

implementering fortsætter. Dernæst bliver det meget vigtigt for CFO’ens også at lede afdelingerne i 

deres digitale proces. Den digitale transformation i afdelingerne kan sammenlignes med andre 

outsourcingsprocesser, og det er derfor vigtigt, at man i finansfunktionen får ledet afdelingerne 

videre i forløbet, og ordentligt, i samarbejde med medarbejderne, får påbegyndt den digitale proces. 

Alt dette er selvfølgelig meget afhængig af den pågældende CFOs nuværende rolle og 

arbejdsopgaver, men generelt vil CFO’en, sammen med resten af finansfunktionen, blive en større 

strategisk partner med resten af organisationen. Til sidst skal CFO’en i fremtiden også være i stand 

til at kunne udvikle de nuværende og fremtidige medarbejdere, så de kan imødekomme de 

fremtidige krav, som vil blive stillet til finansmedarbejderen. Dernæst vil den fremtidige CFO 

maksimalt kunne bruge sin rolle, og skabe værdi til resten af virksomheden.  
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Konklusion 
 

Opgavens undersøgelse har vist, at der ske mange ændringer med den nuværende finansfunktion i 

virksomheder. Finansfunktionen vil fortsætte med at implementere og bruge digitale teknologier, 

hvor teknologier som Cloud og RPA vil fortsætte med at blive implementeret kortsigtet. Herefter vil 

mere avancerede analytiske teknologier som machine learning og AI blive mere udbredt, hvor man 

vil se en større tendens til, at finansfunktionen bliver en større strategisk samarbejdspartner med 

resten af organisationen. De nye digitale teknologier gør det muligt for finansfunktionen at kunne 

udføre opgaver, som omhandler spørgsmålene omkring hvordan og hvorfor. De mere kvantitative 

spørgsmål omkring hvor, hvor meget og hvad, vil blive langt hurtigere at svare resten af 

forretningen. Dermed vil en stor del af de nuværende arbejdsopgaver i finansfunktionen ændres, 

hvor man vil se en større del af medarbejderne går over mod at blive mere analytiske og 

problemundersøgende. Ligeledes ændrer de digitale teknologier også kravene til medarbejderen i 

finansfunktionen. Selvom det ikke er alle medarbejdere, som vil blive påvirket i en lige så stor grad, 

så vil de digitale teknologier ændre kompetencerne hos medarbejderne. Flere medarbejdere vil gå 

over og blive langt mere tekniske i deres knowhow, som vil give dem et bedre udgangspunkt til at 

bruge og udnytte mulighederne i de digitale teknologier. Det er muligt, at man også vil se flere 

medarbejdere som går hen og bliver specialister. De digitale teknologiers påvirkning vil ikke kun 

ændre forholdene i finansfunktionen, men også i resten af virksomheden, hvor flere 

finansspecialister vil kunne bidrage med en større værdi, når virksomheden går over til at blive 

mere digital, og deres produkter og ydelser ændres grundet digitalisering. De fremtidige relationer 

til resten af organisationen vil også ændres, siden finansfunktionen vil få flere stakeholders grundet 

deres adgang til store mængder data og deres finansielle viden. Denne ændring vil gå begge veje, 

hvor man vil se en ligelig påvirkning fra finansfunktionens og resten af virksomhedens side. De 

større mængder data og bedre analyseværktøjer vil gøre finansfunktionen til en central faktor i 

organisationen, hvor beslutninger og strategier, i langt større omfang, vil blive eksekveret med input 

og guidance fra finansområdet. CFO’en vil således også fortsætte denne udvikling, og den ”gamle” 

CFO vil blive mindre repræsenteret i større virksomheder. Flere virksomheder er allerede i gang 

med denne transformation, og man vil se en mindre udvikling omkring CFO’ens område fra i dag, 

end andre specifikke afdelinger i finansfunktionen, som om bare fem år vil have gennemgået en 

større omvæltning fra dens nuværende arbejdsopgave og funktion. 
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Diskussion 
 

Opgavens diskussionsafsnit vil blive lidt anderledes end den ”normale” akademiske standard. Siden 

dette er en empirisk opgave, som kigger fremad med henblik på finansfunktionen og digitale 

teknologier, vil der ikke kigges på opgavens fremtidig brug. Derimod vil opgavens fundne resultater 

blive overvejet og diskuteret i forhold til det nuværende videnskabelige grundlag vedrørende dette 

emne. Yderligere vil de fundne resultater også blive overvejet i forhold til den anvendte metode, og 

dermed hvorledes de fundne resultater kan anvendes, eller om andre metoder omkring data skulle 

være foretaget. Som det sidste vil der i dette afsnit også blive kigget på andre interessante fundne 

resultater eller data, som kunne påpege andre interessante problemstillinger, som ikke omhandlede 

dette emne. Den første del som diskuteres, er opgavens metodevalg og de valgte metoders 

påvirkning på de fundne resultater.  

Den store metodiske beslutning i starten af opgaven var, om analysen skulle være baseret på et 

casestudie eller om det skulle være en bredere opgave. Blandt andet grundet opgavens omfang og 

tilgængelige virksomheder, faldt valget på den bredere empiriske opgave. For at kunne få valide 

resultater fra en sådan undersøgelse, var det vigtigt, at undersøgelserne kom ud til flere forskellige 

afdelinger, samt at flere forskellige ledelseslag i organisation blev interviewet. Ligeledes var det 

også vigtigt at komme ud til flere forskellige virksomheder for at få et bedre grundlag for analysen. 

Det viste sig, at interviews med ”almindelige” medarbejdere, dvs. medarbejdere, som ikke var leder, 

kun bidrog med begrænset viden. Flere af virksomhederne var ikke særlig langt i deres digitale 

proces, og efterhånden som flere af interviewene blev foretaget, skabte det et billede af, at de fleste 

finansfunktioner sandsynligvis ikke er særlig langt. Derimod hvis man sammenlignede deres 

nuværende proces, så var flere af de undersøgte virksomheder hverken bagud eller foran i det store 

billede. Dette gjorde dataindsamlingen lidt mere vanskelig end først antaget, siden finansfunktionen 

ikke er særlig langt i processen, så har de heller ikke skævet langt ud i fremtiden i forhold til emnet. 

Det var derfor vigtigt også at få interviews med ledere, så finansfunktionen og virksomhedens 

digitale strategi kunne undersøges og fremtidsbilledet kunne stilles skarpere ind. Den anvendte 

metode gav derfor anledning til bekymring i starten af opgaven, omkring hele fremtidsaspektet 

vedrørende opgaven, men det viste sig i løbet af dataindsamlingen, at det var muligt at skaffe valid 

og pålidelig information fra de interviewede personer. Ligeledes har det været vurderet godt for 

opgaven, at de valgte interviews blev lavet ud fra en semistruktureret form, således at 

medarbejderne selv kunne udpensle deres meninger, holdninger, observationer og mere. Hvis 
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interviewene blev lavet ud fra en struktureret form, kunne det have været for snævert, og hvor min 

egen bias og egne antagelser havde taget for meget fokus i interviewet. Siden meget af det 

sekundære materiale blev undersøgt først, skabte det nogle forud antagelser omkring emnet. Det var 

derfor vigtigt, at det ikke var mine egne tanker omkring emnet, som dirigerede interviewene i 

undersøgelsen. 

Det undersøgte emne er stadig relativt nyt. Selvom opgavens redegørelse viste, at mange af de 

digitale teknologier faktisk er relativt gamle, så er finansfunktionens digitale transformation stadig 

ny. Finansfunktionen har altid udviklet sig, og det vil den fortsætte med. Tidligere var det nye 

smarte ERP-systemer, som gjorde livet meget nemmere, hvor det i dag, og i fremtiden, bliver flere 

af de undersøgte teknologier. Analysen viste også, at størstedelen af de undersøgte virksomheder 

var længere bagud end først antaget, men sammenlignet med andre finansfunktioner, var de fleste 

nået lige langt. Netop dette var én af de store motivationer bag denne opgave. Dette har også været 

grunden til, at den valgte undersøgelse har været svær at lave, fordi emnet er så nyt, så der er ikke 

særlig meget videnskabelig forskning tilgængelig. Der er skrevet meget omkring de digitale 

teknologier og fremtidens finansfunktion, CFO og lignende, men de er alle skrevet af 

rådgivningsfirmaer, som har deres egen agenda på området. Den store udfordring var derfor at 

kunne bidrage med en bredere, men samtidig også dybere undersøgelse af emnet. Det er ikke 

overraskende, at langt hovedparten af opgavens konklusion minder eller er tæt på meget af det 

anvendte materiale. Derimod bidrager opgaven til den større helhedsforståelse for den fremtidige 

finansfunktion. Dvs. det er ikke kun en undersøgelse af hvilke teknologier, som kan anvendes, men 

derimod er der også set på påvirkningen og sammenspillet med samarbejdet i resten af 

organisationen, og hvordan disse teknologier kan komme til at ændre kompetencerne hos 

medarbejderne i finansfunktioner. Dermed var det meningen, at opgaven kunne bidrage på et 

dybere niveau til det allerede etableret materiale. Dernæst har undersøgelsen den fordel, at den er 

bredere end flere andre rapporter, som måske bygger sit kvantitative data på spørgeskemaer osv., 

mens dets kvalitative data kommer fra ét sted. Én af de vigtigste hovedpunkter fra opgavens 

konklusion er nemlig, at der er flere forhold omkring virksomheden, som vil være med til at spille 

en rolle i den påvirkning, som de digitale teknologier vil skabe. 

Som det sidste i diskussionsafsnittet, så opstod der andre interessante problemstillinger eller 

punkter, som under andre opgaveforhold ville have været interessante undersøgelsesobjekter. Én af 

disse er den fremtidige governance og kontrol i finansfunktionen. Selvom interne kontroller og 

andre governance tiltag allerede er en fast del af den nutidige finansfunktion, så tyder meget, ifølge 
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opgavens indledende undersøgelse, at disse emner vil blive genstand for store ændringer i 

fremtiden. Selvom finansfunktionen fortsat vil have disse kontroller, så handler det fremtidige 

arbejde omkring dette også i lige så høj grad om fremtidigt reglement fra styringer og andre 

regeringsmæssige kontroltiltag (Flyverbom, Deibert & Matten, 2019). 

Udover den fremtidige regulatoriske problemstilling, så vil især ledere i finansfunktionen også få en 

stor rolle. I interviewet med medarbejder 1 og 3, gav de begge udtryk for bekymring omkring den 

fremtidige ansættelse. Medarbejder 3 er en manager, men personen havde godt opfattelsen af, at 

dette emne fylder meget hos sine ansatte, især taget i betragtning, at det er en Accounting afdeling. 

Medarbejder 1 kunne også berette om bekymring hos andre af sine kollegaer, hvor det var mere 

fremtidsudsigten, som var uklar for dem. Dette er et interessant fokus, fordi det bliver en af de 

vigtigste opgaver for ledere i fremtiden. Hvis funktionens ansatte ikke ved hvad fremtiden bringer 

eller hvilken retning, som deres arbejde er på vej hen imod, så vil motivationen og effektiviteten 

ikke være på det højeste. Dette emne blev der kort redegjort for i den sidste analysedel (CFO’ens 

rolle), men meget tyder på, at det ledelsesmæssige punkt vil blive mere vigtigt end hidtil anset. 

Flere af medarbejderne er af ældre skole, og hvor om end deres finansielle knowhow er i top, så 

kom flere af dem fra en baggrund, hvor det tekniske og analytiske aspekt omkring finance aldrig var 

i fokus. Havde opgaven været baseret på et casestudie, havde denne problemstilling været yderst 

interessant at undersøge, siden den digitale transformation i høj grad involverer de ansatte.  
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