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Vår vision
är en modern ekonomifunktion som är helt integrerad i verksamheten och som fungerar som en affärsdrivande
enhet med fullt utnyttjande av teknik för såväl maximal produktivitet som maximal precision i såväl historiska
underlag som prediktiva analyser och beslutsunderlag.

Traditionellt har ekonomifunktionen

EN NY VÄRLD!

varit en separerad verksamhetsdel som främst drivits av administrativa regler och krav. Över tid har mer fokus
kommit att läggas på ekonomistyrning och beslutsunderlag. Trots detta har ekonomifunktionen i många
verksamheter blivit kvar som en passivt affärsstödjande roll. I många fall är det en funktion som ligger långt efter i
digitalisering och utnyttjande av moderna teknologier såsom AI, (det finns undantag som tex AI för fraud och
compliance i banker i svansen på regulatoriska krav).

Bolags- och verksamhetsstyrning
kan inte separeras från ekonomistyrning utan dessa måste vara helt linjerade och integrerade. En verksamhets
ekonomimodell måste definieras utifrån den önskade affärsstyrningen, som i sin tur är en fråga om vilka de önskade
styreffekterna vid vart givet tillfälle är.
Med andra ord är ekonomistyrning ett centralt och viktigt instrument för strategiskt genomförande (både utformning
av strategier och operationaliserandet av densamma).

För att detta ska vara möjligt
krävs en ny typ av ekonomer där helhetsförståelse för verksamheten är en nyckelkompetens, vid sidan av
kärnkompetenserna inom ekonomiområdet. Det är därför vi nu lanserar den ekonomiska arkitekten.
EKARK AB 2021
CERTIFIERAD EKONOMISK ARKITEKT

KUNSKAP OCH FÄRDIGHETER FÖR EN NY REALITET

Dagens Funktion

EKARK AB 2021
CERTIFIERAD EKONOMISK ARKITEKT

Ekonomisk Arkitekt™

Från transaktionsekonomi

Till affärsekonomi

Från avstämmande

Till affärskritisk

Från mottagare

Till beslutsfattare

Från anställd

Till ”act as an owner”

Från ekonomisk funktion

Till infrastruktur

Från reaktiv

Till predektiv

Från funktion

Till infrastruktur

Målgrupper för denna utbildning är personer som arbetari på ekonomisk ledningsnivå eller beslutsfattare.
Värdeerbjudandet i utbildningen blir en mer digitaliserad och strömlinjeformad ekonomi där den ekonomiska
infrastrukturen konkretiseras. Organisationen kommer få en Ekonomisk Arkitekt™, som blir affärskritisk,
processarbetande och beslutsfattande.

INDIVID
OCH

ORGANISATION

Organisationen kan på detta sätt spara stora resurser att allokera på väsentligare investeringar än backoffice. Detta genom stora kostnadsbesparingar.

Under utbildningen förbereder ekonomen din organisation till ett agilt arbetssätt och säkerställer
organisationens framtida flöden redan idag.

Din ekonom har antagligen redan flaggat för de förändringar som sker i ekonomins landskap. Vi ger Er
ekonom och Er organisation den förädling som kommer att behövas för er framtida infrastruktur. I utbildningen
ingår det också att preventivt säkerställa infrastrukturen inför eventuella kriser.

När din Ekonomiska Arkitekt™ är examinerad har din organisation och din ekonom tillsammans gjort en
avsevärd transformation och investering. Organisationen har också ett ordentligt försprång jämfört med Era
konkurrenter. Är Ni redo för den resan?
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Utbildningen kommer att förbereda deltagarna inför den nya rollen som den Ekonomiska Arkitekten™
i ett nytt landskap, ett landskap som kräver en affärskritisk, flexibel och beslutsfattande ekonom.

Utbildningen ökar affärsnyttan för verksamheten som ger en avsevärd ökning av effektiviteten. Under
utbildningen hjälper vi deltagarna att utmana de självklarheter som redan finns inom ekonomi och
hur ekonomen används idag. Detta genom en förändring i sättet som ekonomen arbetar, från
transaktion till analys.

SYFTE

Resultatet av detta blir en effektivare organisation som i sin tur leder till ökad affärsnytta för
verksamheten.

Utbildningen ger deltagarna handfasta råd och användbara verktyg för att möta framtidens
ekonomiska infrastruktur. Däremellan kommer även hela organisationen kartläggas genom
applicerad utvärdering, där transformationen är spårbar.

Med användning av dessa verktyg och genom olika case kommer sedan ekonomen att göra en
transformeringsresa av verksamheten i sin nya roll som Ekonomisk Arkitekt™.

Omställningen kommer sedan bedömas av kursledarna varefter certifiering sker.
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Målet med utbildningen för individen är att självständigt kunna arbeta
beslutsfattande. Att styra organisationens ekonomiska infrastruktur till total
digitalsömlöshet. Individen skall examineras utifrån sin egna eller en av oss
tilldelad fiktiv organisation, och hur man som individ har förflyttat organisationens
infrastruktur från analogt-reaktivt arbete till digitalt-prediktivt arbete.

INDIVIDUELLT
MÅL

Målet skall också vara att bli den affärskritiska partnern till organisationens ledning
och styrelse. Att följa den affärsmodell man satt upp för bolagets ekonomiska ekosystem.

Målet skall också vara att vara added-value, att ta fram de rapporter som den
ekonomiska arkitekten anser att ledning och styrelse bör titta på för att bäst styra
bolaget.

Att fortsätta utveckla bolaget efter en arkitektur som är hållbar och relevant för ekosystemet.
Individen certifieras, detta innebär att man efter en viss tid granskas om standard
upprätthålls
Vi förflyttar dig… du förflyttar organisationen
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Organisationen skall efter att dess ekonom examinerats ha en klar förståelse i hur din ekonom
har förflyttat din organisation.
Organisationen kommer att ha en ny frågeställare som granskar era beslut affärskritiskt.
Organisationen är helt sömlös och därmed skyddad från allt manuellt arbete
Organisationen har fått en total genomgång av bolagets nackdelar och fördelar genom med det
ekonomiska flöde i vilket man arbetar i idag.
Organisationens ekonomi är prediktiv med en aktiv frågeställare.

ORGANISATORISKT
MÅL

Transaktionsekonomin har försvunnit.
Din ekonom har förstått att hen arbetar som analytiker till organisationens ekonom där
rapporteringen är säsongsbetonad och inte statisk över året.
Organisationen har en beslutsfattare att luta sig mot.
Organisationens ekonomi är hållbar
Organisationens ekonomi kommer att kunna brytas loss från resterande delar av ekonomin och
arbeta hel oavhängigt av andra. Detta ger Er ett bättre skydd.

Organisationens resterande avdelningar arbetar ej, eller är ej delaktiga i de ekonomiska flöden
mer, vilket gör att resterande avdelningar kan arbeta fritt.

Organisationens funktion har övergått till infrastruktur, där samtliga som är inblandade i ekonomin
har genomgått en affärsmodullering, där man väger kompetens och hur agilt bolaget arbetar.
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 Förberedande inledning
Digital eller fysisk träff där vi:
- ger ut förberedande material
- genomgång av förväntningar

UTBILDNINGENS
DELAR

 Block 1
Introduktion
- vad gör dagens ekonom
- vad gör morgondagens Ekonomiska Arkitekt
- inte ekonomifunktion, ekonomisk infrastruktur



Block 2

Digitalisering
- arbetar vi sömlöst? Hur gör vi det?
- automatisering/ digitalisering
- den mobila infrastrukturen
- assessment individ/organisation
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 Block 3
Teoretiskt genomförande
- implementation
- processer
- beslutsfattare/ledning/styrelse roller
- affärskriticism
- behovsanalys
- best Practise
- case

 Block 4
Praktiskt genomförande
- best practise
- omvärldsanalys
- assessment
- case
- examinationsuppgift

 Block 5
Bevis/Examination
- transformation
- utbildningsbevis
- certifiering

Vad kan du förvänta dig av utbildningen?

Vad gör du efter certifiering?

Blocken
Dagens Ekonom

Examination/förflyttni
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Dagens Ekonom
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Analys
Manuellt arbete
Digital process

Ekonomisk Arkitekt

•

ORT OCH STARTDATUM
•
•

•

OMFATTNING
•
•
•
•

ALLMÄNT

•

Ansök via www.ekark.se, fyll i dina uppgifter så återkommer vi till Er
Vid frågor om utbildningen kontaktar du oss enklast på hemsidan eller till 0769-424744

FÖRBEREDELSER/FÖRUTSÄTTNINGAR
•
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Utbildningsavgift . 75 000 kr*
Anmälningsavgift 2 500 kr*
Material ingår
*Vid privatfinans är priset inkl. moms, vid företagsfinansierat tillkommer moms

ANSÖKAN
•
•

•

8-10 tillfällen, ca ett pass i veckan. Fysiskt och digitalt
Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten
Resor kan förekomma för den som måste ta sig till kursgård/hotell
Utbildningen hålls på Svenska

AVGIFT
•
•
•
•

•

Första utbildningstillfället beräknas starta Augusti-September i södra Sverige
Självklart anpassar vi oss efter rådande omständigheter och allmänna
rekommendationer, varför datum ej kan utlovas

•

Eleven har ett uttalat ekonomiansvar idag eller har arbetat med kvalificerat
ekonomiarbete, eller ska göra det.
Eleven ska ha en god förståelse för sin organisation och dess ekonomiska eko-system

