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För dig som vill ha koll på hur  
verksamheten återspeglas i företagets 

ekonomi och finanser. 



För dig som vill utveckla din förmåga att påverka och att hantera 

företagets finansiella styrning. IHM Business Finance riktar sig 

till dig som är på väg in i, eller är placerad i, en befattning där 

du har ansvar för ekonomiska resultat i verksamheten och fattar 

beslut som får stora finansiella konsekvenser. 

Det här programmet utvecklar din  förståelse för innebörden 

av företagets finansiella mål och på vilka sätt de påverkar de 

ekonomiska ramarna för verksamheten och beslutsfattandet.

VÅR LÄRANDEMODELL

I IHM Business Finance arbetar vi enligt en unik lärandemodell

som gör det möjligt för dig som yrkesverksam och deltagare att 

nå en hög nivå i ditt lärande trots en relativt kort tidsinsats  

i förhållande till konventionella högskolestudier.

Vid varje schemalagt möte jobbar vi med praktiska utmaningar 

från olika företag. Utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter 

gör du dina iakttagelser av företagets situation, som du sedan 

delar med övriga deltagare och läraren. De praktiska samman-

hangen är valda för att skildra verkligheten i olika typer av företag 

och branscher, både B2B och B2C. 

Efter varje lektionstillfälle kan du sedan repetera och förstärka 

din förståelse av den nya kunskapen genom att repetera med 

övningar. Via litteraturstudier kan du sedan fördjupa din kunskap 

inom området. IHM:s lärandemodell är utformad för att under-

lätta för dig så att du, trots heltidsarbete och familj, kan få djup 

förståelse för hur en affärsverksamhet fungerar och utveckla dina 
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färdigheter för att du självständigt ska kunna komma fram till 

affärsmässiga beslut i olika situationer.

UTBILDNINGENS OLIKA KURSMOMENT

Utbildningen IHM Business Finance omfattar en läranderesa som 

integrerar ekonomi, marknadsföring, ledarskap och organisation 

i sammanhanget av ett företag som strävar efter att infria kravet 

på en lönsam och finansiellt hållbar verksamhet.  

Läranderesan i programmet omfattar tre delkvalifikationer:

Delkvalifikation 1 – Ekonomisk analys av olika affärsval och 

verksamhetens finansiella planering

Under den första delen av programmet får du lära dig hur affärs-

modellen och verksamheten återspeglas i den ekonomiska  

redovisningen och hur ägare och kreditgivare bedömer företagets 

prestationer utifrån den informationen. Vi fokuserar på vad det 

kostar att finansiera företagets tillgångar och vilka konsekvenser 

det får för företagets finansiella mål. Den väsentliga frågan är 

vilken lönsamhet som krävs för att ägarna och kreditgivarna  

inte ska tappa förtroendet för affärsverksamheten. 

 Företagets ekonomiska rapporter

 Resultat- och produktkalkylering

 Kapitalbindning och finansiering

 Kapitalkostnad och riskanalys

 Investeringskalkylering

 Finansiell planering

 Målstyrning och analys av affärsvalens genomförbarhet 

Delkvalifikation 2 – Utformning av ekonomistyrning

I den andra delen av programmet kommer du att få utveckla

din förmåga att påverka utformningen av olika organisatoriska

styrmedel. Med rätt styrning och uppföljning blir det lättare  

för medarbetare och chefer att fatta finansiellt hållbara beslut 

i verksamheten. Du kommer att få lära dig hur du skall kunna 

ställa krav på hur finansiella nyckeltal, kalkyler och den interna 

redovisningen ska vara utformade för att underlätta din hantering 

av målkonflikterna i verksamheten.



 

 Styrmodell och ansvarsfördelning

 Prestationsmätning

 Styrprocess och hantering av målkonflikter

Delkvalifikation 3 – Utformning av ett business  

case i samband med ett affärs- eller verksamhets- 

utvecklingsprojekt

I den avslutande delen av utbildningen kommer du tillsammans 

med en grupp av deltagare få möjlighet att skapa ett finansiellt 

underbyggt business case för ett affärs- eller verksamhets- 

utvecklingsprojekt. Det innebär att du får konkretisera effekt- 

målet utifrån lönsamhet och verksamhet samt utvärdera de 

tänkbara lösningarnas finansiella konsekvenser och risker för 

uppdragsgivaren. Projektarbetet genomförs för en extern 

uppdragsgivare.

 

 Analysera och bedöma nuläget som utlöst  

 behovet av projektet

 Identifiera och precisera effektmålet

 Utvärdera och rekommendera lösningar för genom- 

 förande och de som bäst infriar de finansiella målen

Vi reserverar oss för förändringar i utbildningsinnehållet.



RESULTAT EFTER PROGRAMMET
Utbildningen ger dig kompetens att självständigt kunna 

hantera och påverka den finansiella styrningen av verksam-

heten som utgår från styrelse och företagsledning. Du lär dig 

analysera och bedöma olika affärs- och verksamhetsprojekts 

genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och risk för organ- 

isationen. Samt att du får utveckla din förmåga att utifrån ett 

helhetsperspektiv på företagets finansiella styrning, analysera, 

och hantera komplexa frågeställningar och målkonflikter  

som uppkommer i arbetet med organisationens affärs- och 

verksamhetsplanering. Utbildningens läranderesultat ingår 

som tre delkvalifikationer på SeQF 6-nivå i studiegången mot 

Marknadsekonom DIHM.

FÖRKUNSKAPER
Minst tre års praktisk arbetslivserfarenhet. Om du är osäker boka 

ett personligt möte för rådgivning.

OMFATTNING
En termin parallellt med ordinarie arbete. Utöver schema-

lagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbete. 

Innehållet kan även skräddarsys och utvecklas för företags- 

anpassat genomförande.

NIVÅ
SeQF 6, d v s motsvarande universitets- och högskolenivå.  

Se seqf.se för mer information. Utbildningen ingår som en  

del av examen Marknadsekonom DIHM.



LÄR DIG BEHÄRSKA DE  
EKONOMISKA FAKTORERNA SOM 

SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGARNA 
FÖR FÖRETAGETS LÖNSAMHET, 
FINANSIERING OCH TILLVÄXT

ANMÄLAN

Anmäl dig på ihm.se/utbildningar 

För priser samt betalningsvillkor se ihm.se 

VILL DU VETA MER?

Kom och få ett smakprov och känn på atmosfären på  

någon av våra träffar.

Du kan också boka rådgivning för att diskutera dina  

eller dina medarbetares behov och de möjligheter  

en utbildning på IHM kan ge. 

Ring 0200-24 00 24 eller boka rådgivning på ihm.se


