
CHRISTINA FÅR  
4,8 AV 5,0 

I SNITTBETYG!

VÄLKOMMEN PÅ VÅRA 
UTBILDNINGSDAGAR

EKONOMI FÖR 
ICKE-EKONOMER
För dig som har ansvar för; budgetering, vissa ekonomiska  
beslut, eller har ekonomiskt ansvar för avdelning eller projekt.

Malmö 
30 nov-1 dec 
1-2jun

Online 
26-27 nov

Stockholm 
17-18 nov
24-25 mar 
27-28 maj

Göteborg 
26-27 nov 
18-19 maj



DETTA ÄR KURSEN SOM SNABBT GER DIG 
EN HELHETSFÖRSTÅELSE FÖR  
FÖRETAGSEKONOMI. 

Kanske har du en specialistkunskap, men känner att du behöver 

bli bättre på ekonomi. Dels för att kunna kommunicera med  

ekonomer, men också för att det ligger i din roll att tolka och 

förstå ekonomiska rapporter, ha ett visst ansvar för budgetering 

och kunskap om viktiga nyckeltal.

Inga förkunskaper krävs

Detta är en intensiv och lärorik utbildning som varvar teori med 

praktik. Allt för att du så snabbt som möjligt ska kunna öka din 

kompetens och bli en ännu viktigare resurs på jobbet.

EKONOMI PÅ TVÅ DAGAR
GENVÄG TILL ATT LYCKAS I DIN  
YRKESROLL

BOK PÅ KÖPET!
Du får boken ”Ekonomi för icke- 
ekonomer – en handbok i ekonomins 
termer, regler och samband” utan extra 

kostnad.

Christina Arvesen
Christina är civilekonom med över 15 års erfarenhet av att 
arbeta med affärsutveckling och utbildning. 

I alla Christinas uppdrag är målsättningen att skapa rutiner 
och förmedla kunskap som på ett lättfattligt och konkret sätt 
kan appliceras i de dagliga arbetsrutinerna. 

  TA KONTAKT MED CHRISTINA EFTER KURS! 
 Efter kursen får du kostnadsfritt ta kontakt med  
 Christina för frågor som rör kursens innehåll.  
 Det är viktigt för oss att du får vad du betalar för och  
 faktiskt höjer ditt ekonomiska kunnande – på riktigt. 

• Lär dig ekonomi från grunden – viktiga  

begrepp och ekonomiska samband

• Behärska ekonomiska termer och identifiera de 

viktigaste nyckeltalen i din verksamhet

• Smart och effektiv budgetering – från a till ö

• Bli bättre på att tyda och förstå ekonomiska 

rapporter

DU FÅR LÄRA DIG

”JAG ÄR MYCKET IMPONERAD. KURSEN GAV MIG EN 
HELHETSFÖRSTÅELSE FÖR FÖRETAGSEKONOMI.  
NU BEHÖVER JAG INTE KÄNNA MIG DUM LÄNGRE!” 

WENTING WU, SVERULL



EKONOMI PÅ TVÅ DAGAR
GENVÄG TILL ATT LYCKAS I DIN  
YRKESROLL

PROGRAM

HÅLLTIDER FÖR DAGARNA
08:30
09:00
10:20
12:00
14:20
16:00

Registrering, kaffe/te & smörgås

Kursen startar

Kaffe/te

Lunch

Eftermiddagsfika

Avslutning

DAG 1
Grundläggande ekonomisk förståelse – ekonomiska  
rapporter, termer och begrepp
• Vad är ett företag?

• Redovisningens syfte

• Kontoplanens uppbyggnad

• Från faktura till bokslut

• Bokföringens principer

• Att läsa och förstå ekonomiska rapporter

PRAKTISK UPPGIFT 1  
Gör din egen ekonomiska redovisning – fem enkla steg

Resultat- och balansräkning samt årsredovisningens  
huvudrapporter
• Hur ställer man upp en resultat- och balansräkning?

• Vilka poster ingår?

• Sambanden mellan resultat- och balansräkningen

• Bokslut – avslutning av den löpande bokföringen 

– Årsbokslut 

– Periodbokslut 

– Delårsrapport 

– Bokslutsdispositioner

• Årsredovisningen och dess innehåll 

– Resultat- balansräkning och noter 

– Förvaltningsberättelse 

– Revisionsberättelse 

KASSAFLÖDESANALYS I KORTHET

Nyckeltal – få kontroll över verksamheten och fatta bättre 
beslut
• Hur mäter man enklast tillväxt?

• Ta kontroll över företagets betalningsförmåga

• De bästa nyckeltalen för att avgöra och förbättra  

lönsamheten

PRAKTISK UPPGIFT 2  
Analysera med nyckeltal

Kalkyler – så kan du använda dem som beslutsunderlag
• Så gör du en effektiv kalkyl och använder den smart

• När riskerar kalkylen att bli ineffektiv och överflödig?

DAG 2 
Budget och målstyrning – så gör du
• Varför är budgeten så viktig?

• Viktiga skillnader mellan en resultat- och  

likviditetsbudget

• Nyttiga månadsrapporter att använda i  

budgeteringsarbetet

• Smarta knep att använda för att spara massor av tid

PRAKTISK UPPGIFT 3  
Har du koll på det viktigaste i budgeteringsarbetet?

Budget som verktyg för planering och kontroll
• Försäljningsbudget

• Inköpsbudget

• Investeringsbudget

• Personalbudget

• Omkostnadsbudget

• Räkneexempel att använda 

Efter budgeten
• Kontroll och avvikelserapportering

• Så upptäcker du avvikelser i god tid

• Vad bör du göra om budgeten inte kan hållas?

PRAKTISK UPPGIFT 4 
Värdera utfall och avvikelser

Excel – för bättre ekonomiska sammanställningar
• Använd Excel för att sammanställa tydliga och  

lättförståeliga budgetar

• Så hanterar du stora datamängder i Excel

• Så skapar du enkla och ändamålsenliga diagram

Kommunikation – försäkra dig om att alltid bli förstådd
• Kommunicera med ekonomer på ekonomers vis

• Så presenterar du ekonomiska tal för icke-ekonomer för 

bäst genomslagskraft 

 

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!

John Andersson
john.andersson@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 51  /  0765-424 390

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE
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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  

skolmaterial till barn som behöver det. 

Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer. 

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

EKONOMI FÖR  
ICKE-EKONOMER
Stockholm 

17-18 nov, 24-25 mar, 27-28 maj

Göteborg

26-27 nov, 18-19 maj

Malmö

30 nov-1 dec, 1-2 jun

Online

26-27 nov

Pris: 9 990 kr (exkl. moms) /person.

Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika, 

diplom, 2 års support, bok och 

dokumentation ingår

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

OTROLIGT BRA OCH GIVANDE.  
CHRISTINA ÄR MYCKET PEDAGOGISK 
OCH GJORDE EKONOMI KUL!

CAMILLA LEHTONEN, ADMINISTRATÖR 
DALA-HÄNDER

EN FANTASTISK FÖRELÄSARE SOM  
VERKLIGEN FICK EN ATT BEHÅLLA 
FOKUS OCH INTRESSE HELA TIDEN.

ANNA FILÉN, ADMINISTRATIONSANSVARIG 
JEMTEL AB

Kunskapsgruppen följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Följande åtgärder vidtas till 
samtliga utbildningstillfällen: 

COVID-19 

• Handdesinfektion finns tillgängligt under  

utbildningsdagarna

• Regelbunden desinficering av frekvent använda ytor 

såsom bord, dörrhandtag och hissknappar etc.   

• Alla deltagare med symtom uppmanas att stanna 

hemma

• Kostnadsfri flytt till senare tillfälle vid sjukdom 

• Möblering som möjliggör att hålla rekommenderat 

avstånd till övriga deltagare 

• Inga buffébord – bordsservering vid lunch och fika 

* Åtgärderna kan komma att uppdateras efter hand – se vår hemsida 

för ännu mer aktuell information!


