
VÄLKOMMEN PÅ VÅRA 
UTBILDNINGSDAGAR

ÖKA LÖNSAMHETEN 
I DITT FÖRETAG
– kurs i praktisk affärsekonomi

Stockholm 
10-11 feb

Göteborg 
24-25 feb



TJÄNA MER PENGAR GENOM ATT TA 
RÄTT BESLUT

Under de här två dagarna kommer du att lära dig hur du  

kan styra din verksamhet mot ett bättre resultat. 

För med rätt kunskaper i ekonomistyrning kan du  

åstadkomma ett bättre resultat, bara genom att ta rätt  

beslut, inte genom att arbeta hårdare! 

Du lär dig helt enkelt verktyg som kommer att hjälpa 
dig ta rätt beslut i framtiden, och få ut maximalt av de 
resurser ni har!

Jonas Bernhardsson

Jonas är civilekonom och har arbetat som författare och  
utbildare i över 20 år. Han hjälper chefer, medarbetare  
och ledningsgrupper både i Sverige och utomlands att bättre 
förstå sitt ekonomiska ansvar. Jonas är en mycket uppskattad 
kursledare.  

För vem?

Du som har ekonomiskt ansvar eller resultatansvar. Du kan 

vara till exempel VD, ekonomichef, avdelningschef, affärs- 

områdeschef eller produktchef. 

Varför?

Här får du på kort tid lära dig hur du kan skapa en större 

lönsamhet i ditt företag.  

Kursen kommer att ge dig kunskaper som du direkt kan  

förvandla till ökad vinst eller bättre resursutnyttjande. 

• Hitta rätt nyckeltal som hjälper dig styra  

verksamheten att göra det som är mest lönsamt 

• Läsa ekonomiska rapporter för att bättre förstå  

både var ditt företag, och dina konkurrenter, tjänar 

sina pengar 

• Lär dig praktiska verktyg för att förbättra ditt  

företags kassaflöde 

• Hitta var de finansiella hävstängerna finns i företaget 

• Förstå hur till exempel en ändring av priset kommer 

att påverka lönsamheten 

DU FÅR LÄRA DIG

BOK PÅ KÖPET!

Boken ”Ekonomi för chefer” 

ingår som kurslitteratur till 

alla deltagare och är ett 

perfekt stöd efter kursen!

 

Jag fick definitivt en ökad förståelse för ekonomi som 
helhet och vad som är viktigt att fokusera på. I mitt fall som 
segmentschef och ekonomiskt ansvarig var detta en mycket 
viktig kurs för min fortsatta utveckling.



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
Hur skapar man lönsamhet i ett företag?
• Det ekonomiska tänket 

• Lönsamhetens byggstenar 

 
Ekonomiska begrepp och samband
• Intäkter, kostnader och resultat

• Tillgångar, skulder och eget kapital

• Periodiseringar och avskrivningar 

Ekonomiska rapporter
• Resultaträkning och balansräkning

• Att läsa ett bokslut i årsredovisningen

DAG 2 
Företagsanalys med nyckeltal
• De vanligaste nyckeltalen

• Hur tolkar man nyckeltal?

• Vilka nyckeltal är viktiga för ditt företag? 

Kassaflöde och kapitalbindning
• Vad kostar det att binda kapital?

• Kundfordringar och lager

• Checklista för bättre kassaflöde 

 

Ekonomiska kalkyler
• Täckningsbidrag och självkostnad

• Break even-analys, kritisk volym 

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

Har fått mycket bättre insikt i vilka faktorer som  
påverkar vårt resultat.

Mycket väl investerad tid!

Jag fick ökad förståelse för verksamheten.  
Helhetssynen ökade. Ett personligt lyft för mig.
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kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

ÖKA LÖNSAMHETEN  
I DITT FÖRETAG 2021
Stockholm  

10-11 februari

Göteborg

24-25 februari

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

Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika, 

diplom 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

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. 

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE

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!


