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Rapportens tal kommer fra en undersøgelse foretaget af Userneeds på vegne af Visma Enterprise i primo 2020. 

Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 400 danske CFO´s. Læs mere om undersøgelsen på side XX. 



Introduktion

Virksomheder er ikke længere statiske enheder, 
der opnår succes ved at gøre tingene, som 
de altid har gjort. Tværtimod. De skal være 
dynamiske, agile og omstillingsparate i forhold 
til dagens omskiftelige agenda. En virkelighed, 
som naturligvis også stiller forventninger til 
CFO’s. 

Virksomheden Bisnode har i 2016 foretaget 
en undersøgelse om den moderne CFO på 
baggrund af svar fra 200 britiske CFO’s. Her 
fremgår det, at 91 % oplever, at deres rolle 
som CFO er blevet mere udfordrende over de 
seneste tre år. Et ikke overraskende resultat, 
taget i betragtning af en af de måder, som CFO-
rollen i dag defineres på:

“While the DNA of a CFO is in the 
world of finance and accounting, the 
modern CFO is a cross-functional 
leader involved with everything from 
strategy to customer acquisition. The 
CFO’s focus is on finance, but their 
overall perspective is on the business 
in total”,

forklarer Jack McCullough,  som stifter af 
organisationen CFO-lederskabet, i en artikel fra 
Forbes.com.
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Introduktion

Økonomi og regnskab er og vil altid være 
CFO’ens fokusområde. Men endnu et 
fokusområde har sneget sig ind på 
CFO’ens bord: strategisk rådgivning til 
hele virksomheden om fremtidige tiltag på 
baggrund af data. 
Et område, der ikke kan stå alene uden 
det eksisterende bagudrettede fokus. Det 
bagudrettede fokus, som hører den traditionelle 
CFO-rolle til, er bare ikke længere nok for 
dagens dynamiske virksomheder i dag. En 
CFO sidder netop på vigtige og strategiske 
indsigter, som kan give virksomheder bedre 
forudsætninger for succes med den konstante 
udvikling.

Dette ekstra fokusområde betyder også, at 
der nu forventes mere ansvar og arbejde af 
nutidens CFO’s. Men ét er, hvad der forventes. 
Noget andet er, hvorvidt disse forventninger 
afspejler virkeligheden i de danske CFO’s 
dagligdag? Vil og kan de gøre plads til endnu et 
vigtigt fokusområde? 

For at blive klogere på CFO’s mulighed for 
at arbejde strategisk, har vi indsamlet 
besvarelser fra 400 danske CFO’s. 
Besvarelserne vil blive præsenteret i denne 
rapport.

Rapporten viser, hvad CFO’s ønsker at bruge 
tiden på i nærmeste fremtid, samt hvad CFO’s 
bruger tiden på i dag. Derudover afslører 
rapporten i hvilken grad, CFO’s har øje for, 
hvordan teknologien kan understøtte dem i 
rejsen mod deres fremtidige mål.
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CFO’s ønsker et mere
strategisk fokusområde

Der er ingen tvivl om forventningerne til CFO-
rollen. Men ønsker danske CFO’s at arbejde 
med et mere strategisk fokus? Her er svaret ‘ja, 
det tyder det i høj grad på’.

45 % vil prioritere 
økonomistyring

Undersøgelsens respondenter blev bedt om 
at angive hvilke områder inden for finance, de 
forventer at prioritere højere de kommende år. 
Hele 45 % vil prioritere økonomistyring, 30 % 
strategiudvikling og 27 % forretningsudvikling - 
stærkt efterfulgt af analyser og prognoser
på 25 %.

En top fire af områder, der alle indeholder 
strategisk arbejde med blandt andet nøgletal, 
data, strategi og mål. Danske CFO’s vil derfor 
gerne prioritere et mere strategisk fokus de 
kommende år. Et ønske som måske også 
skyldes, at de kender til de forventninger, der er 
til deres rolle i dag.

Kun 7 % vil prioritere intern 
strategisk rådgivning

Selvom det strategiske fokus forventes at 
blive prioriteret højere, tyder det ikke på, at 
danske CFO’s er klar til at videreformidle deres 
strategiske viden til resten af organisationen. 
Kun 7 % forventer at prioritere intern 
værdiskabende rådgivning, og kun 10 % 
forventer at prioritere kontakt med relevante 
stakeholders højere de kommende år. Der 
kan dog stilles spørgsmål ved, hvorvidt det 
skaber værdi for en organisation, at deres 

CFO prioriterer et mere strategisk fokus, hvis 
ikke resten af organisationen får glæde af den 
indsigt, som CFO’en opnår.

Undersøgelsen viser også, at der i halen af 
de højt prioriteret strategiske fokusområder 
kommer opgaver, der er forbundet med den 
traditionelle CFO. 
21 % har svaret, at de inden for de kommende 
år i højere grad vil prioritere accounting 
(regnskab), 21 % rapportering, efterfulgt af 
financial controlling (kontrol) på 17 %. Dette 
stemmer fint overens med erkendelsen af, at 
det strategiske fokus ikke kan stå alene. Det 
bagudrettede fokus skaber grundlaget for, at 
CFO’s overhovedet kan arbejde strategisk i en 
virksomhed.

Teknologien er ikke i sig selv en 
høj prioritet for danske CFO’s

Når det kommer til teknologien, er det ikke 
et område, som danske CFO’s påtænker at 
prioritere højere - hvert fald ikke i forhold til 
andre fokusområder. Teknologiske buzzwords 
som BI (Business Intelligence) og RPA (Robotics 
Process Automation) vil henholdsvis 13 % og 9 
% fokusere mere på de kommende år. 
Det er vigtigt at fremhæve, at teknologien 
i sig selv selvfølgelig ikke er et af CFO’ens 
ansvarsområder, hvilket kan være årsagen 
til den lave prioritering af disse områder. 
Teknologien er derimod et værktøj, der kan 
hjælpe med at effektivisere arbejdsgangene 
inden for nogle af CFO’ens andre og mere 
forventelige fokusområder.
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CFO’s ønsker et mere
strategisk fokusområde

RPA kan ses som...

supplerende IT-løsninger til allerede eksisterende løsninger, som hjælper med at 
automatisere forretningsprocesser. Her er særligt trivielle og manuelle opgaver med f.eks. 

mange ensartede transaktioner oplagte at overlade til RPA-teknologien.

Angiv de 3 områder, som du især kommer til at give hØjere 
prioritet de kommende år 

Økonomistyring
Strategiudvikling

Forretningsudvikling
Analyser og prognoser
Accounting (regnskab)

Rapportering
Financial controlling (kontrol)

Business intelligence
Performance-management

Kontakt med stakeholdere (banker, revision, ledelsen)
Lean-processer

Opsætning af KPI’er og andre målsætninger
Robotic process automation (Robotics)

Intern værdiskabende rådgivning (business partner)
M&A (opkøb)

Ved ikke

45%
30%

27%
25%

21%
21%

17%
13%

10%
10%
10%

9%
9%

7%
3%

9%
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Danske CFO’s ønsker et mere strategisk fokus 
- men hvad er deres fokusområde i dag? 
Undersøgelsens respondenter blev bedt om at 
angive, hvordan deres daglige tidsforbrug i dag 
er fordelt på opgaveområderne: “budgettering 

og forecasting”, “forretningsunderstøttende 
aktiviteter”, “business intelligence”, “manuel 
dataindsamling og rapportering” og “kontroller 
og regnskaber”.

Danske CFO’s bruger 14 % af deres tid på 
forretningsunderstøttende aktiviteter

Forretningsunderstøttende aktiviteter er et område, som CFO’s bruger knap 
så meget af deres tid på (14 %). Et område, man umiddelbart skulle tro, vil 
fylde mere, hvis de danske CFO’s skal leve op til forventningerne om at agere 
strategisk sparringspartner for organisationen. 
Det, som de danske CFO’s bruger mindst tid på, er at arbejde med BI, som 
kun 10 % af deres tid går med i dag.

Danske CFO’s bruger 40 % af deres tid på 
kontroller og regnskaber
Ud af de angivet opgaver er ‘kontroller og regnskaber’ den mest 
tidskrævende opgave for CFO’s, da hele 40 % af deres tid går på denne post. 
Derefter kommer “budgettering og forecasting”, som udgør 20 %, efterfulgt 
af “manuel dataindsamling”, som udgør 16 % af de danske CFO’s tid.

Dét bruger CFO’s tid på i dag
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CFO’s ønsker et mere
strategisk fokusområde

BI er...

systemer, der samler store mængder forretningsdata med henblik på at visualisere 
komplekse mønstre, som organisationen kan bruge  til at træffe forretningskritiske 

beslutninger ud fra.

Hvordan fordeler tidsforbruget sig på økonomifunktionens 
opgaver i din organisation?

Forretningsunderstøttende 
aktiviteter (analyser mv.)

Manuel
dataindsamling og 

rapportering

Business
Intelligence

Kontroller og
regnskab

Budgettering og
forecasting

40%

20%

14%

10%
16%
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Hvordan kan CFO’s få tid til et 
mere strategisk fokus?

Efter at have set, hvordan CFO’s tidsforbrug 
i dag er fordelt på de fremhævede 
arbejdsopgaver, er det relevant at spørge: hvor 
skal man som CFO finde tid fra til i højere grad 
at prioritere det strategiske fokus?
For selvfølgelig skal CFO’s varetage deres 
traditionelle opgaver såsom regnskab og 
kontroller. Og det giver også rigtig god mening, 
at disse poster bliver højt prioriteret. Men 
måske skal man som CFO kigge på måden, som 
de bliver varetaget på?

Arbejdet med BI fylder ikke meget i CFO’s 
hverdag i dag - hvilket heller ikke er meningen, 
når først det er implementeret. For selvom 
BI kræver korrekt opsamling af data, kan 
det netop medvirke til at reducere nogle 

arbejdsgange. Særligt arbejdsopgaver, 
hvor data skal bearbejdes, analyseres og 
visualiseres. Her vil blandt andet den manuelle 
dataindsamling, som CFO’s i dag bruger 16 
% af deres tid på, kunne reduceres ved hjælp 
fra BI. Det forudsætter naturligvis, at resten af 
organisation hjælper til med korrekt indtastning 
af data.
Derudover vil BI også kunne hjælpe med 
at reducere tidsforbruget på de to store 
arbejdsopgaver “kontroller og regnskaber” samt 
“forecasting og budgettering”, som CFO’s samlet 
set bruger 60 % af deres tid på i dag. Selvom 
“forecasting og budgettering” kan ses som et 
strategisk område, kan det gøres endnu mere 
strategisk med hjælp fra BI, som kan klare en 
del af det forudgående dataarbejde. 
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Hvordan kan CFO’s få tid til et 
mere strategisk fokus?

“Når der skal skabes overblik over data gennem manuelle processer, udfordrer 
det ideen om, at CFO’en skal have tid til at give strategisk rådgivning og 
sparring. Det vil derfor kræve, at CFO’en frigør noget tid fra netop de manuelle 
processer. Et godt udgangspunkt for dette, er først og fremmest at få 
struktureret, automatiseret og visualiseret organisationens data med hjælp fra 
et BI-værktøj.”

Martin Krogstad Andersen, 
Head of Finance and Business Insights

i Visma Enterprise

Ligesom med BI, forventer de danske CFO’s 
heller ikke at prioritere RPA-teknologien højt de 
kommende år. Dette er på trods af, at RPA kan 
automatisere flere manuelle processer. Både 
RPA og BI kan altså medvirke til, at CFO’s får 
frigjort tid på nogle manuelle poster. 

Tid som man kan vælge at allokere til det, 
som organisationer forventer af CFO’s, og 
som de danske CFO’s også selv ønsker - 
et mere strategisk fokus med henblik på 
forretningsunderstøttende aktiviteter.
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CFO’s efterspørger intelligente 
systemer - men  oplever flere 
barrierer

Selvom teknologien hverken er en af de danske 
CFO’s højeste prioriteter de kommende år - eller 
noget, som fylder meget i deres hverdag - tyder 
det på, at CFO’s kan se fordele i teknologien, 

når det kommer til nye IT-systemer. For da 
respondenterne blev spurgt ind til, hvad de 
efterspørger i et nyt system, kom teknologiens 
muligheder pludselig i fokus.

Hvilke tre ting vil du især efterspørge i et nyt system?

41 % prioriterer automatisering af 
dataprocesser i nye systemer

Øget automatisering af manuelle dataprocesser 
Bedre integrering af data fra forskellige dele af forretningen

Gode muligheder for visualisering af resultater
Højere brugervenlighed

Højere datakvalitet
Bedre understøttelse i udarbejdelsen af rapporter

Stærkere setup til udarbejdelse af KPI’er
Gode muligheder for forecasting

Andet
Ved ikke

41%
39%

23%
45%

27%
28%

10%
16%

1%
13%
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CFO’s ønsker at få automatiseret 
et bredt spænd af manuelle opgaver

De danske CFO’s kan også se muligheder i at 
automatisere et bredt spænd af forskellige 
arbejdsopgaver - særligt opgaver, der i høj grad 
kan relateres til den traditionelle CFO. 45 % 

peger på ønsket om at få faktureringsprocessen 
automatiseret. 38 % peger på manuel 
dataindsamling og 36 % ønsker at få håndtering 
af kvitteringer/udgiftshåndtering automatiseret.

Hvilke fem opgaver så du helst blev automatiseret?

Fakturering
Accounting (regnskabsførelse)

Skat
Ledelsesrapportering

Lønstatistik
Debitor- og kreditorprocesser

Håndtering af kvitteringer/udgiftshåndtering
Tidsregistrering
Fraværsstatistik

Analyser, KPI’er og prognoser
Manuel dataindsamling

Ved ikke

45%
33%

24%
27%
27%

35%
36%

31%

24%
21%

38%
11%

Vidste du, at…

En robot f.eks. kan overtage dine refusionssøgninger? På den måde sikrer din 
virksomhed, at I får søgt korrekt og i tide, så potentielle refusioner ikke går tabt.
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Vejen til et nyt system, virker lang:
Barrierer er der nok af

Undersøgelsens resultater viser altså, at hvis 
CFO’s skal vælge et nyt IT-system, skal det være 
et, der medvirker til et stærkere datagrundlag 
og et, der kan automatisere flere manuelle 
processer.

Dog virker vejen til et nyt system lang. For 
de danske CFO’s ser ikke bare én - men 
mange barrierer, når det kommer til at skulle 
implementere et nyt IT-system. Så mange, at 
ideen om et nyt system godt kan virke som et 
uoverskueligt projekt fra start af.

Som ansvarlig for virksomhedens økonomi er 
investeringens størrelse den største barriere 
for at kaste sig ud i et nyt system (30 %). 
Derefter kommer tid (29 %), som er efterfulgt 
af udfordringen med at få data integreret med 
eksisterende systemer  (27 %) samt manglende 
kompetencer hos medarbejderne (27 %). På 
en tæt femteplads kommer usikkerheden om 
teknologiens potentiale, som en stor barriere 
(26 %).

“At tilkøbe sådan noget som en robotics-løsning 
kræver ikke nogen store IT-kompetencer. Det 
kan ses lidt som at købe en serviceydelse - det 
bliver sat op ret hurtigt”, 

forklarer Steen Sønderby,
Product Development Director i Visma Enterprise.
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CFO’s ønsker at få automatiseret 
et bredt spænd af manuelle opgaver

Har CFO’s et stort nok kendskab til teknologien?

Når 26 % har svært ved at se, hvad teknologien 
har af potentiale for deres virksomhed, kan man 
stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt CFO’s har 
et stort nok kendskab til teknologiens mange 
muligheder?
 

For et er, at de godt kan se fordelen i 
intelligente systemer. Men hvis de føler sig 
afskrækket for at implementere dem på grund 
af en masse barrierer, hvor flere af barriererne 
faktisk kan mindskes med hjælp fra teknologien, 
opstår der et paradoks.

Hvad er de største barrierer, når I skal implementere nye 
teknologier i jeres virksomhed?

Investeringens størrelse
Manglende kompetencer blandt medarbejdere

Manglende kendskab til løsningerne på markedet
Usikkerhed om teknologiens potentiale for jer

Svært at tydeliggøre værdien ved investeringen 
Udfordringer med at integrere data i eksisterende system

Generel modenhed i organisationen
Ikke tilstrækkelige tidsmæssige ressourcer

Andre, angiv venligst:
Vi har ikke nogen barrierer

Ved ikke

30%
27%

20%
26%

20%
27%

17%
29%

10%
2%

8%
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CFO’s kan ikke se muligheder i teknologiske 
buzzwords

Kun 17 % ser muligheder i RPA,  som er en 
teknologi, der netop kan hjælpe med den ønskede 
automatisering

De danske CFO’s kan altså godt se muligheder i teknologien, når det kommer til valg af systemer og 
til arbejdsområder, som kan blive automatiseret og dermed effektiviseret. Dog virker beslutningen 
om at skulle implementere intelligente systemer uoverskueligt for de danske CFO’s. 
Dette kan kobles sammen med at undersøgelsens resultater også viser, at CFO’s har svært ved at 
forholde sig til konkrete teknologier, når de er pakket ind i deres buzzwords. 

CFO’s prioriterer automatisering af manuelle dataprocesser højt i systemer. Men da de danske 
CFO’s skulle svare på, hvorvidt de ser muligheder i teknologien, RPA, som netop er en teknologi, 
der kan automatisere manuelle processer, er resultatet et andet. 51 % ser intet eller meget lidt 
potentiale i teknologien, og kun 17 % ser et stort potentiale i teknologien. Udover RPA præsenteres 
CFO’en overfor flere aktuelle teknologier, som de generelt set ikke kan se det store potentiale 
i. Dette er med undtagelse for cyber security, som 57 % mener, har et stort eller meget stort 
potentiale. Dette kan sandsynligvis kobles sammen med de økonomiske konsekvenser, der kan 
opstå, hvis en virksomhed ikke har styr på deres cyber security.

Hvor stort et potentiale ser du, at disse teknologier har for 
økonomifunktionen?

Virtual reality
Blockchain

Internet of things
Cloud computing

Cybersecurity
Robotic process automation (Robotics)

Big data analytics
Artificial Intelligence (AI)
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Danske CFO’s ønsker at prioritere et højere 
strategisk fokus de kommende år - hvilket 
harmonerer med de forventninger, der er til 
CFO-rollen i dag. 
Dog har man som CFO allerede store og 
vigtige arbejdsområder på sit bord såsom 
“kontroller og regnskaber” og “budgettering og 
forecasting”. 
Teknologien er ikke et område, som de danske 
CFO’s fokuserer meget på i dag. Og heller ikke 
et område, som de forventer at prioritere højere 
de kommende år - hvert fald ikke i forhold til 
deres øvrige fokusområder. En prioritering, 
som umiddelbart virker til at give god mening, 
når teknologien i sig selv ikke er en opgave på 
CFO’ens bord... Eller gør det? For hvis man som 
CFO ikke redefinerer og optimerer måden at 
varetage nogle af sine opgaver på, bliver der 
ikke frigivet mere tid til det ønskede strategiske 
fokus.

RPA og BI er teknologier, som netop kan 
reducere den tid, som CFO’s i dag bruger på 
manuelle arbejdsgange. De danske CFO’s kan 
dog godt se fordele i teknologiske muligheder, 
når det kommer til nye IT-systemer. Her er 
systemer, der kan understøtte et stærkere 
datagrundlag og automatisering af manuelle 
processer, højt prioriteret. Problemet er bare, 
at de danske CFO’s oplever mange barrierer, 
når det kommer til at skulle investere i et nyt 
IT-system. Udover en forventning om en stor 
økonomisk udgift, fremgår blandt andet tid, 

medarbejderkompetencer og integrationen 
af data som barrierer for nye IT-systemer. 
Barrierer, som intelligente systemer ellers vil 
kunne medvirke til at mindske.
De mange barrierer, som de danske CFO’s ser 
i at implementere et nyt IT-system, reducerer 
muligheden for, at CFO’s kan få et højere 
strategisk fokus. Det tyder på, at barriererne 
kan skyldes, at de danske CFO’s ikke kan 
forholde sig til de teknologiske buzzwords, som 
intelligente-systemer ofte er pakket ind i såsom 
BI og RPA. Og det er på trods af, at de kan:

 automatisere manuelle processer

 forbedre dataintegrationen og    
 datagrundlaget
 

 Udstille data og dertilhørende mønstre   
 for organisationen

 minimere behovet for at medarbejdere  
 sidder og bearbejder data

Med andre ord kan intelligente IT-systemer 
understøtte danske CFO’s i at omstrukturere 
deres tid på en måde, så vigtige fokusområder 
ikke bliver nedprioriteret samtidig med, at der 
bliver mere tid til at agere strategisk i sin rolle 
som CFO. 

Konklusion
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Tre key-takeaways

Man har nu engang kun den arbejdstid, man har. For at man som CFO kan 
gøre plads til det ønskede strategiske fokusområde - uden at andre vigtige 
opgaver bliver forsømt - må man redefinere og optimere måden, som 
eksisterende opgaver bliver varetaget på.

Vil man som CFO gøre noget aktivt for at arbejde mere strategisk, bør 
barriererne over for nye systemer nedbrydes. For barrierer som tid, udgifter 
og medarbejderressourcer vil kun være midlertidige, da intelligente systemer 
hurtig vil frigøre både tid og ressourcer. Derudover giver intelligente 
systemer en indsigt I data via visualiseringer, som er svær at opnå manuelt. 
En indsigt, der gør det nemmere for som CFO at arbejde strategisk - og 
samtidig lettere at dele din strategiske indsigt med hele organisationen.

Teknologierne BI og RPA kan i høj grad understøtte en CFO i at få et stærkere 
datagrundlag og få automatiseret flere af sine manuelle arbejdsgange. En 
måde, hvorpå andre vigtige fokusområder ikke bliver nedprioriteret - men 
i stedet optimeret. På den måde kan den tid, man som CFO selv lægger i 
opgaverne, mindskes, og der kan frigives tid til det strategiske fokus.

1

2

3
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Datagrundlag og metode

Rapporten bygger på en stor undersøgelse 
foretaget af Userneeds primo 2020. Der 
er  indhentet besvarelser fra 400 danske 
økonomiansvarlige fra både små, mellemstore 
og store danske virksomheder.
En CFO kan betegnes som den person, der har 
det overordnede ansvar for virksomhedens 
økonomi og finansiering. Et ansvar, som kan 
ligge på en bred palette af stillingsbetegnelser. 
Rapporten samler dog alle respondenterne 
under CFO-definitionen. 
I nogle virksomheder kan CFO-kasketten 

godt være en af mange på den person, der er 
økonomiansvarlig. Blandt andet har 50 % af 
undersøgelsens respondenter også HR-ansvar. 
Her vil nogen måske tænke at ansvarsområde 
og virksomhedsstørrelse må have indflydelse 
på besvarelserne. Det var dog ikke tilfældet. 
Overordnet er de afvigelser, der er i 
besvarelserne på baggrund af ansvarsområde, 
branche og størrelse på virksomhed ganske 
små, og drejer sig om et par procenter i 
afvigelse. Derfor tager rapporten også afsæt i at 
sige noget generelt om den danske CFO.

Vi leverer software og services til 
flere end 1.500 mellemstore og 
store virksomheder, som medvirker 
til at effektivisere og automatisere 
forretningsprocesser inden for 
personaleadministration. Med moduler, 
der både inddrager RPA, AI og business 
intelligence, skræddersyes vores 
løsninger den enkelte virksomheds 
behov.

Om Visma Enterprise
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