
EFL:S STYRELSEPROGRAM

Stärk din position i styrelser och företagsledning
EFL:s Styrelseprogram är en gedigen utbildning i Corporate Governance. Utifrån ekonomi, 
juridik, ledarskap och strategi tar programmet ett helhetsgrepp och ger dig hävstång för 
framgångsrikt styrelsearbete. Styrelseprogrammet ger dig både formell kunskap och större 
insikt om hur effektivt styrelsearbete bedrivs i praktiken. 

Kombinationen av en effektiv styrelse och en drivande  

företagsledning är oslagbar när det gäller att skapa värde i 

en verksamhet. Detta ställer allt större krav på styrelsens och 

den enskilda styrelseledamotens kompetens.

EFL:s Styrelseprogram är ett heltäckande program där du 

får en komplett verktygslåda som tar dig till en helt ny nivå 

i dina nuvarande eller kommande styrelseuppdrag. Förutom 

nya infallsvinklar och en bredare bas att stå på bygger du 

även ett exklusivt nätverk för dina styrelseaktiviteter.

Programmet knyter praktiskt an till styrningen av din egen 

verksamhet. Under programmets gång tas en personlig  

utvecklingsplan fram, baserad på dina styrkor och svagheter  

i förhållande till styrelsearbete. Du får chansen att upple-

va en unik dynamik med det senaste inom forskningen,  

erfarenhetsutbyte, framstående gäster och reflektion kring 

dina egna utmaningar.

För dig

Ett effektivt styrelsearbete är en konkurrensfördel för hela 

företaget. EFL:s Styrelseprogram vänder till dig som innehar 

eller är på väg in i styrelseuppdrag. Programmet vänder sig 

även till dig som är VD eller på annat sätt operativt ansvarig.
“Programmet ger en mycket bra orientering i det all-
männa styrelsearbetet och tydliggör den egentliga 
omfattningen  av styrelseuppdraget. Samvaron och 
nätverkandet med övriga deltagare är en positiv bo-
nus som inte ska glömmas bort.”

Fredrik Sjöstrand 
CFO
Axis



• Styrelsens olika roller och 

uppgifter

• Styrelsens legala ansvar

• Strategi- och affärsutveckling

• Styrelseordförandens roll och 

utvärdering av styrelsearbete

• Hur skapas effektivt 

styrelsearbete

• Att tolka och behandla 

ekonomisk information

• Internationell Corporate 

Governance

• Förvärv och fusioner

• Aktuella trender inom 

Corporate Governance

Resultat

Du kan inte hitta ett program på marknaden som på ett mer 

heltäckande sätt rustar dig för de allt större  utman ingar 

och krav som ställs på dagens verksamhetsansvariga och 

styrelseledamöter.

Oavsett om du går in i programmet som styrelseledamot, VD 

eller ägare är EFL:s Styrelseprogram en satsning du snabbt 

kommer att kunna räkna hem. Förutom att du blir du blir 

duktig på att behärska styrelsearbetets spelregler, kommer 

du att utveckla en färdighet att se möjligheter på sikt och 

styra strategiskt mot dessa.

Programmet utgår från styrelsens tre roller:

1. Styrelsens kontroll och legala ansvar

2. Styrelsens betydelse och ansvar för strategi- och affärs-

utveckling

3. Styrelsens roll att förmedla information, kontakter och 

kompetens till företaget.

Flera case med en komplex och konkret styrelseproblematik 

läggs fram under programmets gång. Erfarenhetsutbytet  mellan 

deltagarna är en mycket viktig del av inlärnings processen.

Vid varje tillfälle medverkar gäster som är erfarna styrelse-

ledamöter, VD:ar, ägarrepresentanter och forskare.

Programmet avslutas med att deltagarna får lägga fram en 

individuell utvecklingsplan för sin verksamhet som styrelse-

ledamot. Denna diskuteras med en grupp erfarna styrelse-

specialister för att ge dig stöd och idéer för ditt fortsatta 

styrelsearbete.

Innehåll 

Uppbyggnad

EFL:s Styrelseprogram ges en gång om året, med start i oktober 
och avslutning i maj året efter.

Datum 2018-2019
18-19 oktober 2018 (internat)
15 november 2018 
13 december 2018 
17-18 januari 2019 (internat) 
14 februari 2019 
21 mars 2019 
25-26 april 2019 (internat) 
23 maj 2019 (avslutning)

Startdatum och omfattning
Programstart: 18 oktober 2018
Omfattning: Åtta tillfällen under åtta månader 
 (tre internat) 
Plats:  Lund med omnejd 
Tid:  Upplägget omfattar främst heldagar, samt tre  
 stycken 2-dagars internat.

Programavgift
SEK 75 000
SEK 69 500 för medlemmar i EFL:s företagsnätverk 
Priser exkl. moms. Internatkostnader tillkommer. 
 
Kontakt 
Kontakt: Anna Sjöberg Petersson 
Telefon: 046-222 68 41 
E-post: anna.sjoberg_petersson@efl.se

Anmälan 
www.efl.se/program/styrelse/efls-styrelseprogram

Fakta

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, 

 ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra  kopplingar 

till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de 

bästa förutsättningarna för din utveckling. På EFL:s Styrelse-

program möter du ett handplockat och erfaret team som 

 triggar i gång ditt intresse för styrelsefrågor. 

Besöksadress: Alfa 1, Scheelevägen 15 B, 223 63 Lund.  
Postadress: Box 794, 220 07 Lund. Telefon: 046-222 68 50 E-post: info@efl.se

www.efl.se


