
 

  

 

 
 
 

 

 
 
 

Den digitala ekonomen 
 

Stockholm 2019-10-16 

Rollen som ekonom och controller utvecklas i en riktning som inte alltid går att förutsäga. 
Det vi med säkerhet vet är att olika digitala lösningar tränger in i vår tillvaro och gör den 
enklare. Detta gör att ekonomerna kan fokusera på mer intressanta arbetsuppgifter såsom 
analys, verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning. Frågan är bara hur de olika 
digitala verktygen kan användas samt vart vi troligen är på väg?  Under denna 
inspirerande utbildningsdag kommer vi att diskutera flera av de komponenter den 
framtida ekonomen/controllern kan behöva samt vad Kommunalekonomerna själv anser 
vara relevant och troligt. Kursen bygger dels på Kef:s arbete med dessa frågor dels på 
aktuell forskning inom området. Därutöver kommer fokus att ligga på hur ekonomerna i 
praktiken kan använda olika verktyg. 

Kommunalekonomernas förening arbetar med projektet ”framtidens ekonomroll”. En del i 
detta projekt är att genomföra denna kurs samt årliga seminarier med teman kring 
digitalisering, AI m m. Kef genomför även ett projekt tillsammans med Lunds Universitet 
under samma tema. Projektet kommer att vara klart under 2019 och delar av detta 
kommer att presenteras under dagen. 

Föreläsare 
Kursledare är Roland Svensson från Kef. Roland har mer än 24 års erfarenhet av den 
kommunala sektorn och vid ett flertal tillfällen föreläst för ekonomer i den offentliga 
verksamheten. Roland har genomfört flertalet inspirationsföreläsningar och utbildningar på 
temat den digitala ekonomen samt framtidens ekonomroll. Mariette Larsson, 
försäljnings- och affärsutvecklingschef på Arribatec Group. Mariette har jobbat som ekonom 
och därefter under många år drivit utveckling av ekonomiprocesser till offentlig sektor på 
Unit4. Efter att varit ansvarig för Microsofts lösningar för digitala Kund- och 
ekonomiprocesser är hon nu ansvarig för försäljning- och affärsutveckling på Arribatec som 
jobbar med att digitalisera administrativa processer. Jenny Ripäng, analytiker på Refero, 
har sedan 2005 hjälpt verksamheter att se det dagliga ur ett nytt perspektiv. Hon kommer 
vägleda oss genom en av Referos mest förekommande analyser, där syftet är att identifiera 
dolda tillgångar. Vi får följa processen ”inköp till betalning”, hur Referos vardag ser ut samt 
vilka nyttor som går att utläsa efter att analysen är klar. 
 



 
 
 

 
 

 

 
 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

Målgrupp 
Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar som ekonomichef, ekonom eller controller 
i kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund och kommunala bolag. Kursen kan 
även vara intressant för budgetchefer, finanschefer och redovisningschefer. 
 

 

Detaljprogram 

Onsdag 16:e oktober 

09.30 Samling, kaffe  

10.00 Den digitala ekonomen 
Vad händer i vår omvärld som påverkar 
ekonomrollen och hur kan vi hantera detta? 
Kort genomgång av omvärldsförändringar, 
digitalisering och AI-verktyg som skulle 
kunna vara användbara i den kommunala 
sektorn eller som påverkar oss på något sätt. 

Roland Svensson 
 

11.30 Lunch  

12.30 Automatisering, Robotisering och 
Artificiell Intelligens  
Det är framtidens verktyg som både var och 
en för sig men också i kombination 
revolutionerar och digitaliserar arbetet för 
dagens och framtidens ekonomer. En 
inspirerande och innovativ genomgång kring 
hur ni kan vidareutveckla och digitalisera ert 
arbete som ekonomer. Vi går igenom 
skillnaderna mellan RPA och AI samt visar 
konkreta exempel på vilka lösningar som 
redan nu finns på marknaden samt vad ni 
skulle kunna jobba vidare med själva. 

Mariette Larsson 
 

14.30 Kaffe  



 
 
 

 
 

 

 
 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

15.00- 
16.15 

Systemens förträfflighet i kombination 
med människans förmåga 
Att analysera verksamhetens utbetalningar 
är lönsamt och nyttorna är många. Det leder 
till högre kvalitet och skapar bättre kontroll 
samt gagnar kulturen i verksamheten. Alla 
inblandade parter lär sig processen ”inköp 
till betalning”, hur den ska ske och varför 
regelverken är uppsatta som de är.  Det 
minskar risken för framtida fel som kan 
skapa rubriker och/eller förluster. 

Jenny Ripäng 
 
 

 
 

 

 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Kursen genomförs i Stockholm på Saturnus konferens, Hornsgatan 15. 
Vi startar onsdagen den 16 oktober kl. 10.00 och håller på till kl. 16.15. 
Kaffe serveras från kl. 9.30. 
 

Kostnad 
 Fram till 16/8 

 
Efter 16/8  

 

Medlem  3 800:- 4 300:- 

Icke medlem  4 500:- 5 000:- 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

Bli medlem Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se 

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 13/9 
 
Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande. Om Du får 
förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället! Vi förbehåller oss 
rätten att ställa in kursen vid för få anmälda. En månad innan 
kurstillfället avgörs om kursen ska genomföras eller inte. 



 
 
 

 
 

 

 
 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

Förfrågningar Kursinnehåll:  
Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se 
 
Kursen eller delar av denna genomförs även på begäran hemma hos er 
om du inte har möjlighet att deltaga aktuell dag. För förfrågan 
kontakta Roland enligt ovan kontaktuppgifter. 
 
Kursadministrativa frågor: 
Eva Virtanen, 072-061 70 90  08.00-12.00 
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10 
Medlem@kef.se 

Bekräftelse Besked om deltagande m.m. skickas ut i mail.	

 


