
BUDGETERING  
I PRAKTIKEN
En kurs för dig som har ansvar för budgetering och 
vill lära dig hur du ska göra.

Stockholm
29 november

EFFEKTIV  
ENDAGSKURS!

VÄLKOMMEN PÅ VÅRA 
UTBILDNINGSDAGAR



Många av oss har under karriären hamnat i en roll med inte 

bara budgetansvar. Utan även med ansvar för att sätta upp 

själva budgeten.  

Är du en av oss? 

I så fall är den här kursen gjord för dig. 

Här kommer du under en effektiv dag att gå igenom hela  

budgetprocessen och förståelse för allt från syftet med  

budgeten till hur du gör och följer upp en budget för din 

verksamhet.

• Budgetprocessen 

Vad ska du göra, och i vilken ordning? 

 

• Vilken budget passar dig? 

Så tänker du om det gäller handel, tjänster eller tillverkning  

• Olika slags budgetar och vad du använder dem till  

Resultat, balans eller likviditet  

• Uppföljning och analys  

Använd budgeten som ett instrument till att styra din  

verksamhet

DU FÅR LÄRA DIG

Christina Arvesen
Christina är civilekonom med över 15 års erfarenhet av att 

arbeta utbildning. 

Hennes målsättning är att skapa rutiner och förmedla kunskap 

som på ett lättfattligt och konkret sätt kan appliceras i det  

dagliga arbetet. Christina får fantastiska utvärderingar på sina  

utbildningsuppdrag! 

CHRISTINA VAR SÅ OTROLIGT FULL AV 
ENERGI OCH GLÄDJE ÖVER ÄMNET OCH 
HON GJORDE KURSEN TILL EN FRÖJD. 
JÄTTENÖJD!

Poängen med dagen är att du som är på kursen ska  
veta varför du gör en budget, hur du gör den och hur  
du använder den för att hjälpa dig i det dagliga arbetet.

FÖR DIG SOM VILL LÄRA DIG  
BUDGETERING FRÅN GRUNDEN



PROGRAM

HÅLLTIDER 
FÖR DAGEN

08:30
09:00
10:20
12:00
14:20
16:00

Registrering, kaffe/te & smörgås

Kursen startar

Kaffe/te

Lunch

Eftermiddagsfika

Avslutning

 
Budgetsprocessen – syfte med att budgetera
• Följa ägardirektiv / politiska beslut

• Fördelar ansvaret i organisationen 

• Planering av olika funktioner/avdelningar och  

handlingsalternativ 

• Att göra prognoser och sätta mål 

• Att dimensionera verksamheten 

• Att samordna resurser 

• Kontrollera och bekräfta att planer följs samt utveckla 

kunskap 

– Att göra en effektiv budget med affärs-/verksamhets- 

planen som grund  

– Externa faktorer att ta hänsyn till i budgetarbetet  

Externa faktorer att ta hänsyn till i budgetarbetet 
• Trender 

• Teknikutveckling 

• Samhällsutveckling 

• Lagar och regler 

 

 
Budgetarbetet i praktiken 
• Likviditet- och resultatbudget, vad är skillnaden? 

• Att periodisera och hur det fungerar 

• Om budgetering i olika typer av verksamheter:  

– Handel 

– Tjänster 

– Tillverkning 

– Offentlig sektor

• Investeringars påverkan på budget  

Uppföljning och analys 
• Så följer du upp en budget för bättre beslut   

– Revidera  budgeten  

– Olika scenarier   

– Prognoser 

 

Resultatbudgeten som styrmedel för din verksamhet 
• Vilka belopp är avvikande?

• Vad ligger bakom siffrorna? 

• Vad innebär det för verksamheten? 

• Ska budgeten användas för ansvarsstyrning eller  

planering?  

 

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE

Hör gärna av dig till mig 
om du har några frågor!  

Varje dag har jag kontakt med våra  

deltagare och föreläsare. Har du några 

frågor om kursen, tveka inte att ta  

kontakt med mig!

Fredrik Bankler
fredrik.bankler@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 55 / 0765-424 396

CHRISTINA FÖRMÅR ATT GÖRA EKONOMI 
INTRESSANT. HON ÄR MYCKET KOMPETENT 
OCH ENGAGERAD!

FÖR DIG SOM VILL LÄRA DIG  
BUDGETERING FRÅN GRUNDEN
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kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

VI GÖR UTBILDNINGAR 
I TOPPKLASS
Är du vetgirig, men inte fullärd? I så fall är du 

precis som oss på Kunskapsgruppen. Vi hjälper 

dig att bli ännu bättre på ditt jobb, genom att 

erbjuda utbildningar i toppklass med Sveriges 

bästa föreläsare. Och hela 92 procent av alla 

som går utbildningar hos oss ger 4 eller 5 i 

helhetsbetyg. Gör ett klokt val du också  

– lär dig nytt med oss på Kunskapsgruppen!

VI ÄLSKAR UTBILDNING!
För varje deltagare skänker vi genom Unicef  

ett års skolmaterial till barn som behöver det. 

Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer. 

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

BUDGETERING I 
PRAKTIKEN 2019
Stockholm 

29 november

Pris: 5 990 kr (exkl. moms) /person

Kontakt: Kontakta oss på 

info@kunskapsgruppen.se eller ring 

kundservice på 031-22 24 50

Lokal: Vägbeskrivning och information 

om våra kurslokaler hittar du på vår 

hemsida kunskapsgruppen.se LÄS MER &  
ANMÄL DIG! 

KUNSKAPSGRUPPEN.SE


