
Business Management för ekonomer  6 dagar

 Î Sambandet mellan ekonomi och 
affärsmodell

 Î Fördjupad kompetens inom ekonomi
 Î Effektiv kommunikation och samarbete

Från traditionell ekonomistyrning till modern 
verksamhetsstyrning
Verksamhetsstyrning är på mångas läppar, men vad är det i 
praktiken och hur når man dit?
 Det är naturligtvis ett steg i att få medarbetarna att 
förstå sin del i verksamheten och bli engagerade - och få 
alla att sträva mot samma mål.
 För dig som arbetar på ekonomiavdelningen är det 
kanske hög tid att gå från traditionell ekonomistyrning 
till en mer modern verksamhetsstyrning. För att skapa 
framtidens arbetsklimat är det angeläget att höja blicken 
och förstå sambandet mellan ekonomi, affärsmodell och 
kommunikation. Först då kan du bidra till en strategisk 
verksamhetsstyrning som i sin tur leder till effektivare 
resursanvändning och ännu bättre resultat.

 På den här sexdagarsutbildningen (2 dagar i månaden 
i 3 månader) får du fördjupad kunskap om olika moderna 
och relevanta processer och metoder men även en 
uppfräschning inom ekonomi, som likviditetens betydelse 
framför resultatet, den humana balansräkningen 
och genomgång/repetition av viktiga KPI:er som 
rörelsemarginal, kassaflöde och lageromsättningshastighet.
 Utbildningen kommer genomgående att arbeta 
med praktiska exempel på olika analysmodeller och 
tillämpningssätt, där du deltar i praktiska övningar kopplad 
till de olika delmomenten. Du får möjlighet att resonera 
kring hur du kan utveckla din samverkan med olika 
avdelningar utifrån din roll och få en djupare förståelse 
kring företagets organisation genom olika övningsmoment.

För fullständigt program se
www.foretagsuniversitetet.se/2239
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Block 1 – Verksamhetsstyrning

 Î Vad innebär det?
• verksamhetsstyrning vs. ekonomisk styrning
• förstå sambandet mellan ekonomi, affärsmodell och 

resurser.
• genomgång av begrepp och uttryck för att öka 

förståelsen för de olika delarna av verksamheten och 
således ge bättre förutsättningar att utveckla det 
interna samarbetet

• human kapitalets betydelse för framgångsrika 
företag och vikten av den interna kommunikationen 
för att nå de gemensamma målen utifrån företagets 
strategi

Block 2 – Ekonomi

 Î Fördjupad kompetens inom ekonomi
• samspelet mellan vd och controller/ekonomichef - 

vad är viktigast bland nyckeltalen?
• likviditetens betydelse framför resultatet, hur 

påverkade pandemin våra prioriteringar?
• den humana balansräkningen - är den möjlig?  

Exempel från företag som försökt
• genomgång/repetition av viktiga KPI:er som 

rörelsemarginal, kassaflöde och lageromsättnings-
hastighet

• vilken påverkan får dessa nyckeltal på  
verksamhetens styrning?

• är en lång och detaljerad budgetprocess nyckeln till 
framgång - eller kan den förlama verksamheten?

Business Management för ekonomer 
– verksamhetsstyrning 2.0

Deltagare
Utbildningen vänder sig till dig som är controller, redo-
visningsekonom och ekonom och som behöver fördjupa 
sin kompetens och ta nästa steg i din utveckling.

Metod
Utbildningen kommer genomgående att arbeta med 
praktiska exempel på olika analysmodeller och tillämp-
ningssätt, där du deltar i praktiska övningar kopplad 
till de olika delmomenten. Du får möjlighet att resone-
ra kring hur du kan utveckla din samverkan med olika 
avdelningar utifrån din roll och få en djupare förståelse 
kring företagets organisation genom olika övningsmo-
ment.

Mål
Målet med utbildningen är att ge kunskaper som behövs 
för att

 Î ha en helhetssyn på verksamhetsutveckling
 Î utveckla och arbeta med verksamheters mål, resultat, 
sammanhang och kritiska affärsmoment

 Î se sambandet mellan ekonomi, marknadsföring, orga-
nisation och ledarskap

 Î kunna kommunicera och samverka med andra avdel-
ningar

Kursledare
Ingvill Houmb-Sjölin 
Lasse Folt

Kursavgift
I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall 
kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher 
samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning
För bokning ring 08-600 62 00 eller skicka e-post till 
bokning@foretagsuniversitetet.se. För information och 
kursrådgivning ring 08-600 62 00 eller skicka e-post till 
kurs@foretagsuniversitetet.se.

PROGRAM FAKTA

Följ oss på:

Block 3 – Go-to-marketstrategier och tillämpning

 Î Praktiska exempel
• affärsportföljens betydelse för företagets utveckling 

utifrån ekonomiska och ekologiska aspekter
• vad innebär go-to-marketstrategi och hur påverkar 

den företagets olika områden och avdelningar?
• den externa kommunikationens möjligheter kopplad 

till produkt, värdegrund och marknad.
• betydelsen av verksamhetens övergripande  

samarbete för att starka företagets varumärke

DATUM Ort Kursavgift

9-10 oktober, 6-7 november och 30 november - 1 december 2023 Stockholm 42 500

Stockholm: Kurser i Stockholm äger rum på Företagsuniversitetet i Globen-City i Stockholm. Hotellrum kan bokas till specialpris, uppge att du deltar 
i kurs hos oss eller ange kundnummer CH2005318. Boka på Quality Hotel Globe, tre minuters promenad från kurslokalerna: 08-686 63 20 eller per 
mail q.globe@choice.se
Tider, 10.00-17.00 första dagen i varje block och 09.00-16.00 övriga dagar.


