
 

EKONOMI FÖR  
ICKE-EKONOMER

KURSEN GÅR I STOCKHOLM, GÖTEBORG & MALMÖ!
Gå in på vår hemsida för att hitta kurstillfället som passar dig!

10 990 KR (EXKL. MOMS) PER PERSON
Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika, diplom, 2 års support, bok och 

dokumentation ingår

• 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

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

YOPPE BERGLUND  
B3 REACH CONSULTING



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

John Andersson
john.andersson@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 51  /  0765-424390

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 

 

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

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG


