
FÖRSTÅ FÖRETAGSEKONOMI: STEG 1
Ekonomi är enkelt och logiskt! Att förstå hur företagets ekonomi hänger ihop är viktigt för 
alla anställda. Det skapar en större förståelse för den egna verksamheten och för kunder 
och leverantörers situation. I den här kursen går vi igenom sammanhang och begrepp på 
ett sätt som skapar aha-upplevelser hos de allra flesta. 

DElTAGARE
Du har ingen formell utbildning inom ekonomi sedan tidigare. Kanske har du, eller kommer 
att få ansvar för budget- och ekonomisk uppföljning.  Exempel på deltagare som uppskattat 
kursen är avdelningschefer inom produktion, inköp, försäljning och marknadsföring, 
projektledare, egna företagare och styrelseledamöter.

MÅlET MED uTbIlDNINGEN
Efter genomförda kursdagar har deltagarna fått grundläggande kunskap och förståelse 
kring företagets ekonomi. De vanligaste ekonomiska begreppen och sambanden känns 
bekanta. Nu blir det mer självklart att känna sig delaktig i diskussioner och beslut som 
grundar sig på ekonomi.

PEDAGOGIK Och METOD
Under den här kursen strävar vi efter att förklara svåra samband på ett enkelt sätt. Vi varvar 
teori och praktiska exempel. Inga frågor är för dumma - och alla svar begripliga! Genom din 
egen erfarenhet kan du dra paralleller till verkliga situationer. Om det är möjligt använder vi 
ekonomiska rapporter från deltagarnas egna företag/arbetsgivare.

INNEhÅll

VERKSAMhET Och EKONOMI 
> Varför allt detta prat om pengar?
> Att tänka företagsekonomiskt?

EKONOMISKA bEGREPP
> Vad är intäkter, kostnader och resultat?
> Balansräknings innehåll: Vad är tillgångar, skulder och eget kapital?
> Vad är en investering och vad betyder avskrivning?

EKONOMISKA SAMbAND
> Vad innebär ett bra resultat?
> Hur vet vi om ett företag är långsiktigt lönsamt?
> Vad är nyckeltal? Hur räknar vi och använder oss av dessa?

EKONOMISK PlANERING
> Vad är en budget? Skillnad mellan resultat- och likviditetsbudget?
> Behövs verkligen budgeten? 

EKONOMISK uPPFÖljNING
> Vad säger egentligen den ekonomiska rapporten?
> Vad är ett månadsbokslut? Vad är en årsredovisning?

Vi har haft nytta av kursen:
”Kursen gav mig en bra förståelse och 
kunskap kring grunderna för ett 
företags ekonomi. Vi fick arbeta med 
vårt eget företags siffror vilket var 
väldigt intressant och lärorikt. Kursen 
har ett mycket bra pedagogiskt 
upplägg”

camilla Falck, Paper Province

”Jag har haft glädje av kursen. Jag har 
fått en grundläggande förståelse för ett 
företags ekonomi, jag förstår begrep-
pen intäkt, kostnad och resultat. 
Dessutom att resultatet måste sättas i 
relation till något för att få insikt om 
det räcker för att vara lönsamt. 
Balansräkningen är svår att förstå, där 
har jag mer att lära!!”

Anya Nyström, billerud

> Kursen Förstå företagsekonomi Steg 1 följs upp med Steg 2.  
Läs mer på www.ekonomiparter.se

Kursledare: Anna Bohman,  
civilekonom och ekonomipartner

Plats: Hos Klara Kompetenser, 
Våxnäsgatan 4 i Karlstad  
eller enligt överenskommelse.

Antal deltagare: 5-8 personer

Omfattning: 2 dagar

Pris/deltagare: 6 000 kr exkl moms.  
Priset inkluderar kursmaterial,  
kaffe & macka, lunch.

Vid bokning av flera kursdeltagare,  
eller för intern kurs, be om offert.

För aktuella kursdatum gå in på  
www.ekonomipartner.se

Grundkurs för icke ekonomer
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