
A C C E L E R A T I O N  A V  L E D A R E
Antagningen är öppen

Som affärsansvarig ställs idag allt högre krav på din förmåga att tänka

strategiskt och att kunna ta ett helhetsgrepp. Nya konkurrenter och

affärsmodeller, digitalisering och globalisering skriver om reglerna från en dag

till en annan. Genom Acceleration av Ledare ger vi dig de viktigaste

modellerna och verktygen för att ytterligare vässa din konkurrenskraft. Målet

är helt enkelt att hjälpa dig att ta ditt strategiska tänkande till en ny nivå. Vi

arbetar oss utifrån och in – från företagets omvärld till hur konkurrenskraft

skapas, utvecklas och bibehålls. Du kommer under programmet att få möta

några av de bästa föreläsarna från våra främsta universitet. 

 

Programmet riktar sig till dig som är VD eller del av en ledningsgrupp, med

minst 3 års erfarenhet som chef. Är du en del av ledningsgruppen kan detta

program vara förberedande för nästa kliv. 

 Oavsett, garanterar vi dig att du kommer accelerera som ledare!



VARFÖR

ACCELERATION AV

LEDARE?

Programmet är unikt framtaget till dig som vill 

få en större förståelse för de förändringar som

sker på marknaden och hur du och din

organisation kan tackla dessa strategiskt.

Programmet kommer ge dig förutsättningar för

att bli en starkare ledare med större

marknadsförankring. Vi riktar oss till dig som är

VD eller sitter i en ledningsgrupp, med minst 3

års erfarenhet. 

 

01 UTVECKLA DIN STRATEGISKA FÖRMÅGA. LÄR DIG

HUR KONKURRENSKRAFT SKAPAS OCH BIBEHÅLLS.

FÅ INSIKT I DIGITALA AFFÄRSMODELLER.

Du kommer att få ta del av ett stort antal verktyg för att göra din verktygslåda så

komplett som möjligt. Vi fördjupar oss bland annat i hur digitalisering skapar nya

affärsmöjligheter, vi tittar på marknadsföringsfrågor ur ett strategiskt

perspektiv och vilka nya trender och konkurrenter ni bör känna till. 

02 BREDDA DITT NÄTVERK OCH UTBYT ERFARENHET

MED ANDRA SOM VILL ACCELERERA SOM LEDARE.

Under utbildningens gång kommer du att få möjlighet att nätverka och lära känna

andra företagsledare och stigande ledare från olika branscher och bakgrund.

Utbildningen arrangeras på inspirerande platser där som som ledare även får en

paus från den annars så intensiva vardagen. 

03 NÄR DU ÄR KLAR ÄR DU MER RUSTAD FÖR ATT MÖTA

DE FÖRÄNDRINGAR SOM PÅGÅR PÅ MARKNADEN. 

När du har genomfört utbildningens 4 tillfällen avslutar vi med en gemensam

diplomeringsceremoni för att fira att du nu är rustad med större

marknadsförståelse och strategisk förmåga. 

ACCELERATION  AV  LEDARE
FRIENDS OF EXECUTIVE



Programmets
innehåll

Acceleration av Ledare består av 4 moduler.

Modulerna är fördelade över fyra fristående

dagar under året. Du väljer själv om du vill gå

hela programmet eller om du känner att ditt

behov är att enbart fördjupa dig i en/flera

moduler. 

Välj program eller modul Delta fysiskt eller digitalt
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Omvärldsanalys      
Branschanalys      
Konkurrensanalys      
Strukturomvandling och förändring

Målet med modulen är att förbättra din förmåga att läsa av
organisationens omvärld. Vilka nya trender bör ni ta hänsyn till? Hur
ser vinstpotentialen ut i er bransch och vad styr den? Går det att i
förväg räkna ut vad konkurrenterna kommer att göra? Vilka krafter
driver förändringen i er bransch och vad bir konsekvenserna?      
                                         

Modul 1

Digital Strategi
Digitala Affärsmodeller
Digitalt Värdeskapande
Framtidens Digitala Processer
Kompetensbehovet

Under modul 3 ligger fokus på digitalisering som en
möjlighet att vässa existerande affärer och ett verktyg för att
skapa nya. Allt fler företag ser sig idag omsprungna av helt
nya konkurrenter med revolutionerande affärsmodeller. Inte
sällan är det digitaliseringen som möjliggjort detta. 
 

Modul 3

Strategiska Modeller och Verktyg
Företagets Strategiska Positionering - Två Perspektiv
Kärnkompetens som konkurrenskraftens bas
Strategiprocessen
Strategiskt värdeskapande

Denna dag ägnar vi åt att fördjupa oss i hur företag bygger
konkurrenskraft. Du kommer att få ta del av ett stort antal
verktyg och modeller för att göra din verktygslåda så komplett
som möjligt. Teorin varvas med praktiska exempel för att du
skall kunna omsätta kunskaperna i vardagen.    
 

                                                  

Modul 2

Varumärkesstrategier
Relationsmarknadsföring
Sociala Medier - Hot eller Möjlighet
Intern Marknadsföring
Talangstrategi

Modul 4 fokuserar på marknadsföringsfrågor ur ett strategiskt
perspektiv. Traditionellt är detta ett område där svenska
företag inte ligger i framkant. I en tid där produkter och
tjänster blir allt mer lika avgörs ofta affären av hur en
organisation kan differentiera sig genom sitt varumärke. 
 

Modul 4 

1 2

3 4

Välj det upplägg som passar dig bäst!

Gå programmets fyra tillfällen eller

fördjupa dig i enstaka moduler. 

 

Pris hela programmet:  42 500 kr  

Pris per modul: 12 000 kr

 

Priserna är exklusive moms. 

 

Vi erbjuder dig möjlighet att välja om

du vill gå utbildningen på distans

genom våra digitala lösningar eller

fysiskt på plats. 

 

Vänligen uppge vilket alternativ som

passar dig och din situation bäst när

du anmäler dig. 

 



Anmäl dig själv eller
nominera en stigande
ledare!

Intresseanmälan 

Gör en intresseanmälan genom att skicka ett

mail med dina uppgifter, val av program eller

modul, samt om du vill delta fysiskt eller

digitalt till hello@friendsofexecutive.se 

 

Vi kontaktar dig för mer information om hur

ansökningsprocessen går till. Antagning sker

löpande. Varmt välkommen med din

ansökan!
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