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CFO-rollen er i stadig utvikling. Hver måned gir Deloitte
deg et knippe artikler som utforsker innsikt og trender
som påvirker CFO-funksjonen. 
Ti Dimensjoner i en transformasjon  
CFOer har lenge ledet transformasjoner 
i finansfunksjonen, men blir nå i større 
grad også involvert i transformasjoner i 
andre deler av virksomheten. For å gjøre 
dette effektivt, er det lurt å se på hva som 
skiller en transformasjon fra andre, mer  
ordinære, endringer. Basert på intervjuer 
og undersøkelser har vi kommet frem til ti 
ting som karakteriserer en transformasjon, 
og som en CFO bør tenke gjennom for å 
involvere seg og lede et slik prosjekt på en 
systematisk måte. 
Les saken her >

Kvantifisering av cyberrisiko
Den faktiske kostnaden ved et cyberangrep 
er ofte mye større enn det ledere forventer. 
Potensielle konsekvenser av et slik angrep 
er for eksempel forstyrrelser i drift og 
produksjon, samt negativ påvirkning 
på selskapets omdømme, noe som er 
vanskelig å tallfeste. Det er mer kritisk enn 
noen gang å være i stand til å analysere og 
tallfeste risikoen ved cyber-angrep på en 
nøyaktig måte, og før et slikt angrep skjer. 
Les mer om hvordan man kan gjøre dette:
Les saken her >

Bærekraft på den strategiske agendaen
Kapitalforvaltere har sagt at de vil setter 
klimaendringer og risikoer som oppstår 
på grunn av dette høyt på agendaen når 
de tar investeringsbeslutninger. Dette 
betyr at selskap må gjøre mer for å knytte 
bærekraftstiltak opp mot deres strategi. 
I denne artikkelen ser vi på hvilke steg en 
CFO og styret kan ta for å imøtekomme 
kapitalforvalteres krav, blant annet i form av 
integrert rapportering. 
Les saken her >

Kvinner er fortsatt underrepresenterte 
blant styremedlemmer globalt
Kvinner er kun representert i 17% av 
styreplasser globalt, og det ser ikke ut til 
å skje store endringer her med det første. 
Økt mangfold er ikke bare det rette å gjøre 
for organisasjonen, men det kan også føre 
til større forretningsutbytte. Les mer om 
forskjellige tilnærminger til mangfold og 
likestilling, samt resultater av dette, her:
Les saken her >
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https://deloitte.wsj.com/cfo/2020/02/18/10-dimensions-of-transformation/
https://deloitte.wsj.com/cfo/2020/02/21/quantifying-cyber-risk-across-the-c-suite/
https://deloitte.wsj.com/cfo/2020/03/04/with-two-letters-will-sustainability-storm-strategic-agendas/
https://deloitte.wsj.com/cfo/2020/02/27/gender-disparity-persists-among-corporate-directors/
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Hvordan bygge din ambisjon for 
transformasjon 
Transformasjon koster mye penger, tid og 
energi. På bakgrunn av dette vil folk vite, 
«hvorfor nå, og hvor skal vi»?
Bak en vellykket transformasjon ligger 
det en godt gjennomtenkt ambisjon. 
I artikkelen under ser vi på hvilke 
nøkkelkomponenter en slik ambisjon bør 
bestå av, samt hvilke spørsmål den må 
besvare for å overbevise interessentene. 
I tillegg ser vi på hvordan og hvorfor 
en slik ambisjon fører til en vellykket 
transformasjon. 
Les saken her >

Nye CFO-er siden sist

Hver måned vil Deloitte gi en oversikt 
over nyansatte CFO-er.
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