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I en snabbt föränderlig omvärld med allt tuffare konkurrensställs det nya krav på styrelsearbetet. 

Friends of Executives Styrelseutbildning ger dig en bred introduktion till området Corporate

Governance. Med utgångspunkt i styrelsensansvar för ekonomi, juridik, kommunikation samt strategi - 

och affärsutveckling ger programmet dig det som krävs för att effektivt kunna bidra till ett framgångs- 

rikt styrelsearbete. I det ta diplomprogram kommer du att få ta del av spetskunskaper och lärdomar  

genom att vi noggrant valt ut de bästa föreläsarna från de främsta universiteten och kompletterat  

dessa med ett antal framgångsrika företagsledare från näringslivet.

FRIENDS OF EXECUTIVE
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Friends of Executives Styrelseutbildning består av 3 moduler. Läs mer om respektive modul nedan. 
Anmälan sker till hello@friendsofexecutive.se
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MODUL 1
Det övergripande syftet med modulen är att ge 
en fördjupad insikt kring styrelsens ekonomiska 
ansvar. Vi kommer bland annat att behandla: 
 

 Kostnads- och lönsamhetsanalys
 Nyckeltalsanalys & Kassaflödesanalys
 Finansiell planering, budgetering och  

 rapportering
 Investeringkalkylering
 Företagsvärdering
 Incitamentsystem

MODUL 3
Syftet med modulen är att visa på hur 
styrelser aktivt kan bidra till strategi- och affärs- 
utveckling. Frågor i fokus rör exempelvis: 
 

 Styrelsens roll och ansvar i strategi och  
 affärsutveckling

 Relationen till VD i strategiska frågor
 Strategisk omvärldsanalys
 Verktyg för strategi och affärsutveckling
 Vad utmärker framgångsrika företag
 Vad får framgångsrika företag att vackla

MODUL 2
Syftet med denna modul är att fokusera på  
styrelsens legala och kommunikativa ansvar. 
Modul två innehåller: 
 

 Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen  
 och bokföringslagen

 Avtalsrätt, internationall rätt och immaterial-  
 rätt/patenträtt

 Corporate Governance verktyg och modeller
 Internationell Corporate Governance och  

 trender
 Styrelsens kommunikativa ansvar
 Krishantering och Storytelling

AVSLUTNING & DIPLOMERING 
Efter tre genomförda moduler avslutas Styrelse- 
utbildningen med en diplomeringsmiddag  
tillsammans med alla deltagare på kursen.  
 
Efter avslutad utbildning finns du tillgänglig i vår 
databas för styrelseuppdrag.

Friends of Executives  
Styrelseutbildning  
arrangeras delvis  
i Båstad
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Styrelseutbildningen Friends of Executive 

har fått ihop håller otroligt hög nivå. Samtidigt 

är det en chans att nätverka med de andra 

deltagarna på ett bra sätt.

Friends of Executives styrelseutbildning 

håller mycket hög nivå. Otroligt kompetenta 

föreläsare i kombination med engagerade 

deltagare bygger både kunskap och nät-

verk”. 

Trots att jag har en gedigen egen styrelse- 

erfarenhet har detta program gett mig ny 

och värdefull kunskap som jag kommer ha 

stor glädje av i framtiden. 

Vad tycker deltagarna?

Martin Enocsson
managing director, frontpac ab

Åsa Steholt
VD, Gleerups

Magnus Hedin
VD, Go Ahead Nordic
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PROGRAMLEDARE  
Ekon. Dr. Jonas Ridderstråle
Ekon. Dr. och Docent Johan Stein 
 
ANMÄLAN 
hello@friendsofexecutive.se 
 
OMFATTNING 
2+2 + 1 dagar  
(09:00 - 17:00 + kvällsföreläsare vid modul 1 & 2) 
 
PRIS 
39 000 kr exklusive moms
29 000 kr exklusive moms (medlemspris) 
 
CERTIFIERING 
Programmet avslutas med en certifiering 
 
PLATS 
Hotell Skansen i Båstad och Turning Torso i Malmö

DATUM 2021 
7/12 och 8/12

DATUM 2022 
27/1, 28/1 och 8/3




