
VÄLKOMMEN PÅ VÅRA 
UTBILDNINGSDAGAR

ÖKA LÖNSAMHETEN 
I DET LILLA FÖRETAGET
Tjäna mer genom att ta rätt beslut

Stockholm 
21-22 mar



Ekonomistyrning kan låta krångligt, men vet du vad?  

Det är det inte. Och när man får kläm på det är det ett  

fantastiskt sätt att tjäna mer pengar bara genom att ta rätt 

beslut (och inte genom att arbeta hårdare).

Så om du känner att ditt företag har potential att bli mer 

lönsamt och du vill ha nycklarna till hur du kan få till detta så 

fortsätt läs, jag tror det här kan vara en kurs för dig.

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

Fredrik Bankler
fredrik.bankler@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 55 / 0765-424 396

MICHAEL MURPHY

Michael är civilekonom och har arbetat med ekonomi de 

senaste 25 åren, både som ekonomichef och controller.

Michael är själv egenföretagare och arbetar främst med  

inriktning på ekonomisk förvaltning samt utbildning inom 

ekonomi. 

Michael håller även vår kurs i Fastighetsekonomi och är  

hyllad av deltagarna för att göra utbildningarna intressanta 

och innehållet väldigt lätt att översätta till sin egen verklighet.

För vem?

Du som har ekonomiskt ansvar eller resultatansvar i ett litet 

företag. Du kan vara till exempel VD, ekonomichef eller  

avdelningschef. 

Varför?

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

samhet i ditt företag. Många känner att “våra produkter är bra, 

kunderna nöjda och vi gör ett bra jobb. Ändå tjänar vi inte så 

mycket pengar som vi borde.” Då är det dags att gå den här 

kursen. Kursen kommer att ge dig kunskaper som du direkt 

kan förvandla till ökad vinst eller bättre resursutnyttjande. 

• Vad ekonomistyrning är och varför du ska använda dig av 
nyckeltal 
Hint: Det är väldigt ofta så att man inte ser skogen för alla 

träden och av gammal vana arbetar på med produkter och 

tjänster. “För så har vi alltid gjort”.  Med rätt analys och 

rätt nyckeltal kan du se din verksamhet i nytt ljus och hitta 

lönsamhetsdrivarna du ska fokusera på. 

• De bästa kalkylmodellerna för att räkna på lönsamhet i 
olika beslutssituationer 
Det här kommer att vara modeller du lätt kan överföra till 

din egen verksamhet direkt efter kursen. 

• Hur kassaflödet och kapitalbindning påverkar företagets 
möjligheter till lönsamhet 
Detta är viktigare än många tror, och kan på sikt ge stora 

resultat. 

• Hur till exempel en ändring av priset kommer att påverka 
lönsamheten

KOLLA HÄR VAD DU KOMMER ATT LÄRA 
DIG UNDER DE HÄR TVÅ DAGARNA:

STYR DIN VERKSAMHET MOT  
ETT BÄTTRE RESULTAT



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
Vad är lönsamhet och hur skapar vi lönsamma företag?
• Företagets ekonomi, resultat- och balansräkning,  

årsredovisning

• De ekonomiska processerna i ett företag

• Ekonomistyrning 

 
Vilka ekonomiska analyser gör vi idag?
• Grundläggande ekonomiska analyser

• De vanligaste nyckeltalen och vilken relevans de har

• Vilka nyckeltal är viktiga för ditt företag?

DAG 2 
Ekonomiska kalkyler för att beräkna framtida lönsamhet
• Självkostnadskalkyler

• Bidragskalkyler

• Investeringskalkyler

• Vanliga lönsamhetsmått 

– vilka lönsamhetsberäkningar används av ert företag? 

Kassaflöde och kapitalbindning
• Företagets kassaflöden, kundfordringar, lager etc

• Likviditetsplanering

• Hur kan kassaflödet förbättras? 

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE

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

Jag fick ökad förståelse för verksamheten.  
Helhetssynen ökade. Ett personligt lyft för mig.

 

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.

Mycket väl investerad tid!

PS! Under den här kursen får du helt enkelt  
verktyg som kommer att hjälpa dig ta rätt beslut i 
framtiden, och få ut maximalt av de resurser ni har!

• Vad är lönsamhet och hur skapas lönsamhet i ett företag?

• Hur styr vi företaget genom nyckeltal?

• Beslutskalkyler för självkostnad och täckningsbidrag,  

Break even-analys, kritisk volym

• Kassaflödesanalyser och likviditetsplanering

• Hur lönsamma är våra investeringar?  

Grunderna i investeringskalkyler

• Prissättning och priselasticitet

UR INNEHÅLLET
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kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

ÖKA LÖNSAMHETEN  
I DET LILLA FÖRETAGET  
Stockholm  

21-22 mars

Pris: 10 990 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. 

LÄS MER &  
ANMÄL DIG!

KUNSKAPSGRUPPEN.SE


