
VÅGA PRATA PENGAR 

Vill du utveckla ditt företags ekonomi och lönsam-
het? Vill du bli mer affärsmässig och ta ett steg  vidare 
både när det gäller kunskap och lönsamhet? 
Börja prata pengar.  

Med gedigen erfarenhet och kunskap i både ekonomi, ledarskap och 
coachning guidar vi dig så att du vågar tänka stort och se din och ditt 
företags potential. 

Med värme och omtanke utmanar och coachar vi dig att våga tänka 
och agera så att du kan styra företagets utveckling i den riktning du 
önskar. Hur skulle ekonomin och lönsamheten i företaget, se ut – om 
allt var möjligt? 

Under de två första dagarna varvas teori med praktiskt förändrings-/
utvecklingsarbete. Med utgångspunkt i ditt företags verkliga ekono-
miska situation och visioner om förbättrad lönsamhet lär du dig förstå 
och tolka ekonomisk information och samband. Vi går sedan vidare till 
att analysera nuläget av ditt företags ekonomi, synliggöra vilka hinder 
och utmaningar som finns men också vilka resurser du har att tillgå för 
att nå ditt önskade läge. 

Tredje dagen sker en uppföljning av arbetet med handlingsplanen.

KONTAKT & INFO
anna.bohman@ekonomipartner.se • eva@solevaeducation.se

EVA SOLBERG
coach och 
ledarskapskonsult

ANNA BOHMAN
ekonomikonsult

PRAKTISK 
INFORMATION

Pris exkl moms:
3-dagarskurs: 9.900 kr

Antal deltagare: 8-12 st

Anmälan och info:
WWW.SOLEVAEDUCATION.SE

INNEHÅLL
2+1 dagar

Dag 1-2: TEORI & COACHNING

Förståelse för hur ekonomin 
växer fram i ett företag

• Definition av företags-
ekonomiska begrepp och 
samband, allt från intäkter,                                                                                                      
kostnader och resultat till 
kassaflöde och nyckeltal

• Vad är lönsamhet?

ANALYS av ditt företags:

NULÄGE
Analys och beskrivning av ditt 
företags ekonomi i dag. 
Omsättning, resultat, kassa-
flöde och kapitalsituation.

ÖNSKADE LÄGE
Hur ser det ekonomiska läget 
ut i företaget och vad är din 
roll? Om allt vore möjligt.

HINDER
Vilka hinder finns för att nå ditt  
önskade läge?

RESURSER
Vilka resurser har du och ditt                                                                                                         
företag att tillgå som  stöttar 
dig och er resa mot det 
önskade läget?

AKTIVITETER
Handlingsplan – Vad, när, hur?

DAG 3: ÅTERTRÄFF

Uppföljning/coachning


