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Vad gör en civilekonom idag?

”Många arbetar med rena ekonomiuppgifter som 

budgetering, ekonomisk planering, redovisning och 

revision.”

https://civilekonomerna.se/vad-gor-en-civilekonomekonom
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Producera data

70% av arbetstiden

Analysera 
information

20% av arbetstiden

Kommunicera 
kunskap

10% av arbetstiden

Producerar data! Situationen: 

Ekonomen/ekonomiavdelningens arbete
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• Grundläggande tema: automatiseringen tar bort jobb 

– många jobb! ”Ekonomijobb” en särskilt utsatt 

yrkesgrupp (Frey & Osborne, 2013, The Future of Employment).

• Utarmar eller berikar digital teknik ekonomens 

arbetsuppgifter? 

• Människa och Maskin! 

Utvecklingen – övergripande 
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Inte nytt – automatisera

(Diebold, 1952)
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För företagsekonomer…teknik, 

organisering och ledning. Herbert Simon, 

1965.
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Skillnader idag, jämfört med ”igår”.

• Bättre minneskapacitet – ”Moores´s Law”; databaser. 

• Bättre kommunikationsmöjligheter - internet

• Högre allmän och specifik kompetens.
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Idag…AI! (igen). En ny kognitiv 

”revolution”
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Behovet

– kompetens för utvecklingsdialog

”An AI-enabled world demands a data-literate citizenry

that is able to read, use, interpret, and communicate

about data, and participate in policy debates about

matters affected by AI.” 

”Preparing for the Future of Artificial Intelligence”, s 2. Executive Office of the 

President National Science and Technology Council Committee on Technology”, 

October 2016.
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Akademisk ”företagsekonomisk” forskning: Begränsad 

kunskap om ICT/Digitalisering bortom vardaglig insikt. 
(jfr Orlikowski, 2010).  

Utmaning: Företagsekonomisk utbildning, endera för 

abstrakt eller för instrumentell. (Den ena för ”flummig”, 

den andra för ”mekanisk”).
(Jfr Orlikowski & Barley, 2001: Ghoshal, 2005)

Utvecklingssvårigheter/problem i 

företagsekonomi.
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Färdigheter i 

”Fjärde industriella revolutionen”

(World Economic Forum, Davos, 2016).
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Herbert Simon (Administratrive Behavior, 1947)

• Programmed & Non-programmed decsison

• Design Science (Simon, 1996). 

• Khaneman (2011).

• Thaler & Sunstein Nudge (2008): ”Nudging”! 

I vilken utsträckning, på vilket sätt, utbildar vi (FEK) i 
beslutsfattande? Design-science?

1. Beslutsfattande & Design Science.
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Algoritmer för beslutsfattande

”Use of AI to make 

consequential decisions

about people, often replacing

decisions made by human-

driven bureaucratic

processes, leads to concerns

about how to ensure

justice, fairness, and 

accountability…”

”Preparing for the Future of Artificial

Intelligence”, October 2016.
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• Komplexa problem: Svårt urskilja orsak-verkan 

samband, icke-linjära förlopp, flerdimensionella 

aspekter, effekter över flera tidsperioder.

• Komplexa problem/beslut – exempelvis moraliska 

beslut – allt vanligare. 

I vilken utsträckning beaktas komplexa problem i 

företagsekonomisk utbildning. Moraliskt beslutsfattande? 

2. ”Complex Problem Solving”
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• Osborne (1957) ”Applied Imagination”. ”Brain 
Storming”!

• C.W. Mills (1959) ”Sociological Imagination. ”Det 
kunde/kan vara annorlunda”

• March (1991) Exploration & Exploitation.

Undervisar vi för kreativitet? 

3. Kreativitet
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En svårighet/”tröghet”: Teknologisk acceptans 

och vår sociala –professionella – identitet.
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