
I MAKROEKONOMINS 
MED- OCH MOTVIND

Fångad av en stormvind
Hur analyserar du din verksamhets konkurrenskraft i en turbulent makroekonomisk 
miljö? Denna kurs hjälper dig att förstå vilka makroekonomiska risker och möjligheter din 
verksamhet är exponerad för och vad du har för alternativ för att hantera dessa. Du utvecklar 
dina färdigheter i att analysera, tolka och förstå samband som är viktiga för din verksamhets 
förutsättningar, samt får med dig verktyg för att göra ditt företags unika mätning av 
makroekonomisk påverkan.

Att den makroekonomiska miljön i hög grad påverkar ditt 

företags förutsättningar och villkor är väldigt tydligt. En  

sanning som blivit än tydligare på sistone i finanskrisens, 

Brexit och Donald Trumps spår. Blickar vi framåt kan vi se 

hur digitaliseringingen radikalt kommer att förändra den 

makroekonomiska miljön.

I makroekonomins med- och motvind lär du dig att förstå  

vilka makroekonomiska risker och möjligheter din verksam-

het är exponerad för och vad du har för alternativ för att  

hantera dessa. Du kommer att få tillgång till en enkel tanke-

modell som hjälper dig att förstå hur omvärlden förändras 

och hur makroekonomin kan komma att utvecklas under 

kommande år.

Du utvecklar dina färdigheter i att analysera, tolka och 

förstå samband som är viktiga för din verksamhets förut- 

 

sättningar. Du får verktyg för att göra ditt företags unika  

mätning av makroekonomisk påverkan. Du lär dig tolka och 

skilja på vad som är resultatet av makroekonomisk medvind/

motvind och vad som är uthållig vinst.

För dig
Kursen vänder sig till dig som fattar någon form av beslut på ba-

sis av företagets resultat och behöver förstå i vilken utsträckning 

detta påverkats av makroekonomisk med- eller motvind. Den 

vänder sig också till dig som helt enkelt vill förstå – exempelvis 

som extern intressent – hur företagets resultat påverkats av för-

ändringar i räntor, valutor och inflation och därmed skaffa dig en 

bild av hur det underliggande hållbara resultatet – som mått på 

företagets konkurrenskraft – utvecklats.



Vi träffas två heldagar, där vi fördjupar oss i makroekonomi 

genom föreläsning, diskussioner, övningar och workshops.
Vi jobbar med att utveckla dina färdigheter att hantera 

makroekonomisk osäkerhet utifrån nedanstående utgångs-

punkter:

– Förstå den makroekonomiska utvecklingen

– Identifiera makroekonomisk påverkan på ditt företag

– Effektivt kommunicera vikten av makroekonomisk påver-

kan i syfte att säkra ett hållbart resultat för ditt företag, och 

göra det konkurrenskraftigt

Under kursens gång kommer du att få möjlighet att  

inkorporera dessa mål i ditt företag. Du får en enkel  

analysmodell för att förstå den makroekonomiska  

utvecklingen, samt träna på att använda denna för att  

diskutera hur ekonomin och samhället kan utvecklas  

framöver.

Uppbyggnad

Startdatum och omfattning 
Datum:  8 och 9 maj 2017 
Omfattning: 2 dagar  
Plats:   Lund med omnejd

Programavgift
SEK 14 900
SEK 12 900 för medlemmar i EFLs företagsnätverk
Priser exkl. moms.

Kontakt 
Kontakt: Cathrin Cronqvist 
Telefon: 046-222 68 40 
E-post: cathrin.cronqvist@efl.se

Anmälan 
www.efl.se/program/ekonomi/makroekonomins-med-och-
motvind/

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 EFLs Business 

Solutions möter du ett handplockat team som säkerställer 

att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best 

 practice och guidar dig i dina skarpa utmaningar.

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

Lars Oxelheim
Programansvarig

Innehåll

Docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan vid 
Lunds universitet. Fredrik forskar om långsiktig ekono-
misk utveckling, dess orsaker och konsekvenser. Bland 
annat har han studerat förhållandet mellan ekonomisk 
utveckling, penningpolitik och finanskriser. Fredrik är 
även en aktiv debattör i penningpolitiska frågor.

Fredrik NG Andersson
Programansvarig

Professor och författare till mer än 40 böcker  
bland dem bestsellern Corporate Decision- 
making with Macroeconomic Uncertainty (New York:  
Oxford University Press). Känd föredragshållare på den  
internationella arenan och rådgivare åt företag och  
organsationer världen över.


