
UR INNEHÅLLET:
• Grunderna i företagsekonomi

• Begrepp och terminologi

• Redovisningen och dess rapporter

• Att förstå ekonomiska sammanställningar

• Före, under och efter budgeten

• Användbara ekonomiska kalkyler

ÖKA DIN FÖRSTÅELSE FÖR DE VIKTIGA EKONOMIFRÅGORNA
Kursen lär dig grunderna inom företagsekonomi och hjälper dig att förstå de ekonomiska sammanhangen i 
ett företag. Du lär dig att förstå ekonomiska termer och begrepp så att du enklare kan diskutera ekonomi med 
ekonomer och andra. Du får tillgång till ekonomiska verktyg som du kan applicera direkt på din verksamhet 
och lär dig arbeta med budgetar, uppföljning och kontroll. Välkommen!

EKONOMI FÖR
ICKE EKONOMER

GAV MIG DET JAG VAR UTE EFTER
“Väl genomtänkt och bra innhåll. 
  Mycket skicklig föreläsare och bra erfarenheter  
	som	han	kan	exemplifiera.	Träffade	några	nya	 
	intressanta	människor	som	jag	fick	kontakt	med.	
	Mycket	bra	genomförd	kurs	som	gav	mig	det		
	jag	var	ute	efter.”

 Michael Bodin, COO, Production Wibax AB 

“

Lär dig grunderna 
i företagsekonomi 

-  förstå ekonomiska 
sammanhang!

VÄLJ VILKEN TYP AV UTBILDNING DU VILL GÅ:
 ○ klassrumsutbildning
 ○ webbutbildning



MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som behöver grund-
läggande kunskaper i företags- 
ekonomi. 
Du vill öka förståelsen för ekonomiska begrepp 
och samband och även kunna kommunicera 
med ekonomer och delta i ekonomiska diskus-
sioner. 
Du behöver inte ha några speciella förkunska-
per, därför passar kursen alla som saknar eller 
har liten erfarenhet av ekonomins område.
Du kan t ex vara:
• Projektledare eller projektmedlem
• Arbetsledare eller gruppledare
• Ekonomiassistent
• Specialist

EFTER KURSEN KAN DU
Efter kursen har du lärt dig viktiga ekonomiska 
begrepp samt principerna för bokföring, båda 
mycket viktiga för den fortsatta ekonomiska 
förståelsen. 
Du har lärt dig förstå olika ekonomiska rap-
porter och nyckeltal och att tolka ekonomisk 
information samt se viktiga samband. 
Du har också lärt dig att arbeta med budge-
tering och uppföljning samt kalkyler för t ex 
prissättning och inköp. 
Efter kursen har din förmåga till affärsmässig 
helhetssyn ökat och du har fått insikt i hur det 
område du arbetar inom samverkar med andra 
delar av företaget, ekonomiskt sett.

KURSENS MÅL
Målet är att lära dig grunderna inom företags-
ekonomi och hjälpa dig att förstå de ekonomiska 
sammanhangen i ett företag. 
Du lär dig bl a att:
• förstå ekonomiska termer och begrepp
• diskutera ekonomi med ekonomer och andra
• applicera ekonomiska verktyg på din  
 verksamhet
• arbeta med olika sorters budgetar
• använda redskap för uppföljning och kontroll
• använda kalkyler för t ex prissättning

UPPLÄGG
Teori varvas med många praktiska övningar, så 
att dina nya kunskaper verkligen får fäste.

Anmäl dig på
hjartum.se

KURSLEDARE
Peter Sundberg, ServiceData

Peter är utbildad i ekonomi och juridik vid Örebro Universitet och är mycket kunnig och 
erfaren som utbildare. Han är specialist på bokslut och skattefrågor och arbetar med 
både undervisning och företagsrådgivning.

Peter är mycket uppskattad som föreläsare, bl a tack vare sin förmåga att förklara 
ekonomi på ett lättfattligt, pedagogiskt och underhållande sätt.



09.00 REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS

09.15 GRUNDERNA I FÖRETAGSEKONOMI
• Redovisningens syfte
• Affärsidé
• Företagsformer och vad som kännetecknar dem
• Regelverk att följa
• Räkenskapsår
• Bokföringen och dess principer
• Kontoplanens konstruktion och funktion

BEGREPP OCH TERMINOLOGI
• 3 viktiga begreppspar och vad de innebär:

 - Utgift / Inkomst
 - Utbetalning / Inbetalning
 - Kostnad / Intäkt

• Olika typer av kostnader:
 - Rörliga och fasta kostnader
 - Sär- och samkostnader
 - Direkta och indirekta kostnader

• Resultat och täckningsbidrag
• Tillgångar, skulder och eget kapital
• Avskrivning
• Periodisering

REDOVISNINGEN OCH DESS RAPPORTER
• Hur ställs en resultat- och balansräkning upp?  
 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 och finansieringsanalys

16.30 DAG 1 ÄR AVSLUTAD

09.00 ATT FÖRSTÅ EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
• Den praktiska nyttan av att förstå ekonomiska rapporter 
• Vad visar en resultat- resp. en balansräkning?
• Vad kan du utläsa ur en årsredovisning?
• Nyckeltal - vad säger de mig?

 - Täckningsgrad / Debiteringsgrad
 - Rörelsemarginal / Vinstmarginal
 - Soliditet / Likviditet
 - Räntabilitet

BUDGETERING - FÖRE, UNDER OCH EFTER BUDGETEN
• Varför är budgeten viktig?
• Olika slags budgetar
• Resultat-, försäljnings- och kostnadsbudget
• Investeringsbudget
• Likviditetsbudget
• Hur gör jag en budget?
• Efter budgeten
• Kontroll och avvikelserapportering
• Att upptäcka avvikelser i god tid
• Vad bör du göra om budgeten inte kan hållas?

ANVÄNDBARA EKONOMISKA KALKYLER
• Kalkylernas syften och användningsområden
• Vilka olika kalkylmodeller finns? 
• Kostnads- och intäktskalkyler
• Investeringskalkyler
• Begrepp som används inom kalkylering
• Anskaffningsvärde och restvärde
• Kalkylränta
• Ekonomisk livslängd
• Prissättning och lönsamhet - vad kostar det att  
 producera en produkt?
• Kalkylering i tjänsteföretag

16.00 KURSEN ÄR AVSLUTAD

DAG 1 DAG 2

PROGRAM - EKONOMI FÖR ICKE EKONOMER



EKONOMI FÖR ICKE EKONOMER

• Grunderna i företagsekonomi
• Begrepp och terminologi
• Redovisningen och dess rapporter
• Att förstå ekonomiska sammanställningar
• Före, under och efter budgeten
• Användbara ekonomiska kalkyler

FÖRSTÅ EKONOMISKA SAMBAND
Denna grundkurs i företagsekonomi hjälper dig att förstå de ekono-
miska sammanhangen i ett företag. Du får tillgång till ekonomiska 
redskap som du kan använda direkt i din verksamhet och lär dig 
arbeta med budget, uppföljning och kontroll. 

TIDIGARE DELTAGARE SÄGER:
“Bra	tempo.	Mycket	information.	Bra	dokumentation.	
Bra	kursledare.”		

 Mikael Wikström, kvalitetschef, Element Six AB

“Bra	kopplingar	till	verklingheten,	case	och	anekdoter.	
Inga	problem	att	hålla	sig	vaken.	Mycket	bra.	Man	höll	
lätt	fokus	hela	dagen	trots	vissa	torra	och	trista	avsnitt.”			

 Martin Lewin, VD, Dekiru Solutions AB 

DELTAGARAVGIFT PER PERSON EXKL MOMS
Välj vilken typ av kurs du vill gå:
Klassrumskurs: 9.980 kr
Webbkurs (alla deltar på distans): 8.980 kr

PLATS OCH LOKAL FÖR KLASSRUMSKURS
Kursen kommer att hållas centralt i Stockholm. Lokal medde-
las alla deltagare ca 2 veckor före kursstart. 
I kallelsen till kursen får du förslag till hotell i närheten av 
lokalen.

3 ENKLA SÄTT ATT BOKA
hjartum.se  | info@hjartum.se  |  08-660 21 60

BOKNINGSVILLKOR
Bokningen är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas 
till en kollega. 
Avbokning
- Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart debiteras 0 % av avgiften.
- Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart debiteras 100 % av avgiften.
För fullständiga bokningsvillkor, vänligen se vår hemsida.

Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08–660 21 60 | info@hjartum.se

Klassrumskurs i Stockholm
25-26 maj 2023

Webbkurs
14-15 mars 2023

VÅRT UTBUD AV UTBILDNINGAR - LÄS MER PÅ HJARTUM.SE

LEDARSKAPSUTBILDNING
Arbetsledarutbildning
Att leda utan att vara chef 
Att leda utan att vara chef - steg 2
Certifierad ledare
Chefens samtal
Ny som chef 
Ny som chef - steg 2
Ny som projektledare
Utbildning i agil projektledning

Ett bra alternativ när ni är flera som har behov 
av uppdaterade kunskaper och ny kompetens.
Kontakta oss för offert på info@hjartum.se.

FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING

KUNDBEMÖTANDE & SERVICE
Att ge service via mejl & chatt
Besvärliga kunder
Kundservice i världsklass

EKONOMI & ADMINISTRATION
Administrationsdagarna
Bokslutsarbete och deklaration
Ekonomi för chefer
Ekonomi för icke-ekonomer
Lönedagarna
Stiftelsekurs


