
Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att växa. Vi finns nära företagen med  
bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt.

Workshop i Lönsamhetsstyrning

Utbildningen bygger på ett gediget  
engagemang från alla medverkande.  
Vi varvar teori med bikupor, grupp- 
arbeten och gemensamma diskussioner.  
Mellan varje kurstillfälle har vi  ”hem-
läxa” vilken vi tillsammans går igenom 

vid nästkommande möte. Utbildnings- 
ledarna har gedigen kunskap om  
redovisning, bokslut, lönsamhetsstyrning 
mm. Alla jobbar med sina egna företag 
och det finns tillfälle till diskussioner  
och egna frågeställningar. 

Utbildningen genomförs vid fyra kurstillfällen om vardera 3–4 timmar 
samt ett efterföljande individuellt uppföljningsmöte per företag 



TILLFÄLLE 1:  
Identifera lönsamma/olönsamma  
produkter utifrån redovisningen 

Att med utgångspunkt från redovisningen  
utforma underlag som medger uppföljning  
och analys av lönsamheten.
 Kostnadsställeredovisning
 Projektredovisning 
 Resultatuppföljning 

Kunna förstå och använda rätt  
nyckeltal i verksamheten. 
 För- och nackdelar med olika nyckeltal
 De vanligaste nyckeltalen. När  

   och hur använder vi dom?  
 Vinstmarginal, avkastning och  

   andra lönsamhetsmått
 Relation, soliditet och lönsamhet
 Skapa egna nyckeltal och mått 

TILLFÄLLE 2:  
Budget, mål och kassaflöde 

Rörelsekapital som medel för att finansiera  
företagets verksamhet. Kassaflöde och likviditet.
 Vad ökar respektive minskar likviditeten
 Likviditetsbudget och prognos 
 Rörelsekapitalbehovet i företaget
 Åtgärder för att minska kapitalbehovet
 Vi jämför kassaflödet med likviditetsprognosen 

TILLFÄLLE 3:  
Kalkyler och uppföljning 

Vi går igenom de vanligaste kalkylmetoderna. 
Vilka varor och tjänster är lönsamma  
respektive olönsamma.
 Kalkylering i tjänste- handels-  

   och i tillverkande företag
 För och efterkalkyler 
 Självkostnads- bidragskalkylering
 Produktkalkylering
 Standardkostnader för att underlägga  

   kalkylering och budget 

TILLFÄLLE 4:  
Relationer med kund och leverantör

 

Hur styr vi prissättningen? 
Konkurrens. Leverantörsberoende. 
 Lagerhållning, en nödvändighet  

   eller går den att påverka? 
 Kapitalbindning i lager
 Effektivare inköp. Optimal  

   inköpskvantitet.
 
Kundrelationer och relationsmarknadsföring. 
 Relationsmarknadsföring eller klassisk 4p  

   (pris, produkt, plats, påverkan)
 Kundlojalitet, en målsättning– Relations- 

   marknadsföring, en lönsam strategi 

Kurstillfällen

Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att växa. Vi finns nära företagen med  
bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt.


