
Ekonomi - grundkurs  2 dagar

 Î Att läsa och förstå en årsredovisning och 
andra ekonomiska rapporter

 Î Så gör man en budget och olika typer av 
kalkyler

 Î Lär dig hantera den ekonomiska 
verktygslådan

För att organisationen ska fungera effektivt och kunna 
nå uppsatta mål behöver medarbetarna, oavsett roll, 
grundläggande kunskaper i ekonomi och förståelse för 
affären. Med kunskap om det ekonomiska flödet kommer 
förståelse för verksamhetens villkor. Kunskap och förståelse 
ökar möjligheten att på bästa sätt bidra till företagets resultat.
 Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i 
företagsekonomi. Du lär dig att tänka och tala ekonomi, att 
läsa och förstå ekonomiska rapporter, grunderna i budgetering 
och kalkyler samt att kommunicera med ekonomer.

 Kursen, som är på två dagar lång, vänder sig till dig som 
oberoende av arbetsuppgifter, behöver förstå ekonomi, 
använda ekonomiska verktyg samt delta i ekonomiska 
diskussioner.
 Välkommen till en grundläggande och praktisk kurs i 
företagsekonomi!
 Nästa kursstart är den 14 mars 2023 i Stockholm. Du kan 
boka dig på vår hemsida www.foretagsuniversitetet.se eller 
ringa 08-600 62 00.

För fullständigt program se
www.foretagsuniversitetet.se/537



Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
www.foretagsuniversitetet.se

Dag 1

09.45 Samling och kaffe

10.00 Affärer och ekonomi
• vad är ekonomi?
• vad innebär det att "göra affärer"?

 Ekonomiskt tänkande och analys
• begrepp
• mått och nyckeltal

12.30 Lunch

13.30 Kalkylering
• självkostnadskalkyl
• bidragskalkyl

17.00 Avslutning dag 1

Dag 2

09.00 Ekonomisk information
• redovisning
• konto- och kodplaner
• bokslut
• rapporter

11.30 Lunch

12.30 Budgetering
• budgetprocessen
• praktisk budgetering
• prognos och uppföljning

15.00 Företagets ekonomi
• årsredovisning
• likviditet och soliditet

 Sammanfattning

16.00 Kursavslutning

Ekonomi - grundkurs 
– att förstå, tänka och tala företagsekonomi

Deltagare
Alla som behöver förstå ekonomi, använda ekonomiska 
verktyg samt delta i ekonomiska diskussioner. Inga för-
kunskaper krävs.

Mål
Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 Î tänka och tala ekonomi
 Î läsa och förstå de viktigaste ekonomiska rapporterna
 Î förstå budgetens viktiga roll och känna till budgetpro-
cessen

 Î kunna göra enklare kalkyler
 Î kommunicera med ekonomer.

 Ta gärna med er egen årsredovisning!

Deltagarnas genomsnittliga 
betyg på kursen: 4.8 av 5

Kursledare
Martin Krüger

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

DATUM Ort Kursavgift

14-15 mars 2023 Stockholm 14 900

Stockholm: Kurser i Stockholm äger rum på Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som deltar 
i våra utbildningar erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka 
på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 
98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.
Tider, 10.00-17.00 första dagen och 09.00-16.00 andra dagen.
I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Följ oss på:


