
BYGGEKONOMI 1
ENDAGS SEMINARIUM/WORKSHOP 

 

DISTANS 

 

FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA BYGGFÖRETAG 

 

 

Nätbaserad utbildning i tiden 

 

 



ALLMÄNT OM KURSEN 

   Många startar sina byggföretag utan att ha fått kunskap om grunderna i 
företagsekonomi. Ekonomi betyder ”hushållning om knappa resurser”. Det är 
vad denna kurs handlar om. Hur man hushåller ekonomin i små- och medelstora 
byggföretag. 

   Under kursen får man en spegling av det mest viktiga elementen som påverkar 
ekonomin i bolaget. Kursen tar upp Kalkylering, logistik, ekonomisk 
planering, analys med jämförtal, goodwill, fakturering och 
betalningssäkring  m.m. 

   De som gått kursen säger alla att den var lätt att ta till sig och att den har 
förändrat synen och inställningen till den egna ekonomin i det egna företaget. 

   Det är en enda dag i byggarens liv som kan förändra hela framtiden. Inget är 
viktigare än att ha kontroll på ekonomin. 

Distans 

 

   Kursen sänds via nätet från dator till dator i realtid. Det betyder att byggaren 
kan sitta var som helst med sin dator där det finns koppling till nätet. Han får en 
inloggning till ” digitala förläsningssalen”. När han kommer in blir han väl 



mottagen och kan nu lyssna, ställa frågor, och arbeta i grupper tillsammans med 
andra som deltar. 

   Det börjar med föreläsning under 30 minuter för varje del i kursen. Efter 
föreläsningen kan man ibland få arbeta i gruppen i 30 minuter inklusive 
redovisning vad gruppen kommit fram till. 

   För distansdeltagande behövs hörlurar, nätkoppling och en dator. Vill du delta 
så att alla kan se dig behöver du dessutom en kamera. 

   Kursen spelas in så att alla deltagare kan gå in och repetera delar avm eller 
hela kursen när man vill under minst en månad efter kursen. 

Tid 

   08.00 – 16.00  med uppehåll för frukost – lunch och kaffe och sedvanliga 
bensträckare. 

Kursbevis 

Utfärdas i form av diplom. Kursen ingår i Byggpasset. 

Kursansvarig 

   Förbundsjuristen för Byggmaterialhandlarna och civilekonom Sten Folkesson. 

Har arbetat med byggare i över 25 år. 

 

 

Adress 

Nubit AB 



Flädie kyrkvag 27 
237 91 Bjärred 
Tel: 070- 2707410 
Mail: sten@nubit.se 
 
Anmälan 
    Maila namn på deltagaren/-arna, ange företag, mailadress till var och en, samt 
telefonnummer. 

 

KURSINNEHÅLL 

• Kalkylering av priser. Alla tre former av prisangivelser till kunder, 
löpande räkning, takpris och fast pris tas upp under kursen. I kursen 
behandlar man priset efter konsumenttjänstlagen och anger ansvaret för 
att priset blir vad man avtalar med konsumenten. Vad menas med 
”skäligt” pris i vad avser lag tas upp med exempel. 

 

• Värdet av ”logistik” dvs hur man får bästa produktivitet och effektivitet 
på ett bygge genom att planera inköp och arbetsmoment. Det sägs att 
”hämta, lasta, lagra och leta” varor kostar konsumenten 4 ggr inköpspriset 
på den köpta varan, problemet berörs. 

• Betalningssäkring med bankspärr och andra betalningssäkringsformer 
berörs. 

• Stoppa läckaget! Tar upp hur reklamationer och garantifrågor kan påverka 
priset. Konsumentens rätt enligt Konsumenttjänstlagen. Vad kan vi göra 
för att undvika dyra goodwill-lösningar. 

 

• Fakturering och betalningsplan. Vid en undersökning för något år sedan 
konstaterades att stor del av de mindre företagen inte hade systematisk 



fakturering. Det är ett stort problem och därför tar kursen upp vikten av 
”casch flue” på bankkontot. 

• Nyckeltal som likviditet, soliditet m.m.  

• Hur påverkar priset om man har aktiebolag, handelsbolag eller enskild 
firma. Om ansvar och sparande i bolaget. 

 

 


