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    EFL:s öppna utbildningar hösten 2019 

 
 
Affärskunskap – ”civilekonom på 8,5 dagar” 
 
En kurs som på 8,5 dagar under 10 veckor (sammankomst en dag i veckan, torsdagar) på ett inspirerande, 
kul och effektivt sätt ger dig kunskap om företagsekonomins byggstenar. Perfekt för den som befinner sig i 
eller är på väg in i en roll som behöver mer koll på ekonomiska begrepp, nyckeltal och samband. 
 
Programstart den 26 september 
https://www.efl.se/program/affarsmannaskap/affarskunskap/ 
 
 
EFL Ledarskap i organisationer  
 
En rejäl ledarskapskurs som arbetar med ditt ledarskap i sitt sammanhang av affär, strategi och 
organisation. Arbetar med ledarskapets plats i olika faser av en organisations utveckling och ger 
verktygen för att bygga ditt ledarskap och din verksamhet på rätt sätt. 
Omfattning: 17 sammankomster en kväll i veckan (17.30-21.30) under 20 veckor, samt två heldagars 
ledarskapsinternat. 
 
Programstart den 3 september 
https://www.efl.se/program/ledarskap/efl-ledarskap-i-organisationer/ 
 
 
EFL Marketing – koncept, planering och nytänkande 
 
En kurs på både djupet och bredden i marknadsföring. I marknadsföringsprocessen från strategi till 
genomförande arbetar vi med de olika kunskaper och färdigheter som krävs, de vägval som behövs göras 
– och olika sätt att tänka kreativt för att nå framgång. Vi gör djupare nedslag i aktuella 
marknadsföringsutmaningar som exempelvis digital marknadsföring och varumärkesbygge. 
Omfattning: 20 sammankomster en kväll i veckan (17.30-21.30) under 20 veckor. 
 
Programstart den 26 augusti 
https://www.efl.se/program/marknadsforing/efl-marketing/ 
 
 
EFL Affärsstyrning – strategi, verksamhetsstyrning och ekonomisk analys 
 
Ger dig verktygen för att på ett effektivt sätt kunna ta den ekonomiska pulsen på verksamheter. Ett bra 
och gediget sätt att skaffa dig en bas att stå för oavsett om du arbetar med affärsstyrning, som 
verksamhetschef, projektledare eller sitter i en styrelse och behöver vara ordentligt påklädd inom 
området. 
Omfattning: 20 sammankomster en kväll i veckan (17.30-21.30) under 20 veckor. 
 
Programstart den 26 augusti 
https://www.efl.se/program/ekonomi/efl-affarsstyrning/ 
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Organisation – strategi, struktur och styrning 
 
Kursen ger dig verktygen för att ur ett managementperspektiv analysera och förstå organisationen ur 
olika intressenters perspektiv, relationen mellan organisationens olika delar, samt hur man mest effektivt 
arbetar för att skapa förändringar i en given organisationsmiljö. 
 
Omfattning: 6 sammankomster á en kväll i veckan (17.30-21.30) i sex veckor. 
 
Programstart den 26 augusti 
https://www.efl.se/program/affarsmannaskap/organisation-strategi-struktur-och-styrning/ 
 
 
Performance Management – det som följs upp blir gjort  
 
Hur styr och analyserar man som chef min organisations prestationer och vad kan göras för att nå en 
bättre resultatuppfyllnad? Kursen fördjupar sig i hur man styr och följer upp avdelningar och gruppers 
prestationer, samt med detta som bas arbetar med utveckling av verksamhet och medarbetare. 
 
Omfattning: 3 heldagar i december (datum: 3, 10 och 11 december) 
 
Programstart den 3 december 
https://www.efl.se/program/ledarskap/performance-management/ 
 
 
EFL:s Styrelseprogram 
 
Ett av skandinaviens mest gedigna och välrenommerade styrelseutbildningar som ger dig både formell 
kunskap och större insikt om hur effektivt styrelsearbete bedrivs i praktiken. Utifrån ekonomi, juridik, 
ledarskap och strategi tar programmet ett helhetsgrepp och ger dig hävstång för framgångsrikt 
styrelsearbete. 
Omfattning: 11 dagar fördelat på åtta sammankomster under åtta månader (tre internat á 2 dagar samt 5 
heldagar) 
 
Programstart den 17 oktober 
https://www.efl.se/program/styrelse/efls-styrelseprogram/ 
 
 
Leading IMPACT – executive management and leadership program 
 
Ett kraftfullt executive managementprogram som parallellt utvecklar dig som ledare och din organisation 
för att kunna ta ledartröjan i en snabbföränderlig värld. Ett gediget utvecklingsprogram inom 
affärsutveckling, management och ledarskap som erbjuder en uppsättning tekniker, strategier och 
strukturer för att på riktigt koppla och integrera lärandet med organisationens kontinuerliga förändring 
och utveckling.   
Omfattning: 15 sammankomster á tre sammanhängande dagar per månad under 15 månader 
 
Programstart den 9 oktober 
https://www.leadingimpact.se 
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Diplomerad Marknadsekonom 
 
En fyra terminer lång utbildning i ekonomi, marknadsföring, strategi, marknadsanalys, projektledning och 
ledarskap. Utbildningen bedrivs på halvfart med sammankomst en kväll i veckan under 20 veckor per 
termin. Utbildningen riktar sig till dig som vill öka sin kompetens att arbeta både strategiskt och operativt 
med marknadsföring. Programmet tränar dig i att analysera, motivera och fatta kvalificerade beslut. 
 
Programstart den 27 augusti 
https://www.efl.se/program/marknadsforing/diplomerad-marknadsekonom/ 
 
 
Diplomerad Controller 
 
En fyra terminer lång utbildning i ekonomi, strategi, affärsstyrning, projektledning och ledarskap. 
Utbildningen bedrivs på halvfart med sammankomst en kväll i veckan under 20 veckor per termin. 
Utbildningen riktar sig till dig som vill öka sin kompetens att arbeta både strategiskt och operativt med 
marknadsföring. Programmet tränar dig i att analysera, motivera och fatta kvalificerade beslut. 
 
Programstart den 27 augusti 
https://www.efl.se/program/ekonomi/diplomerad-controller/ 
 
 
Ekonomistyrning 
 
Goda kunskaper i ekonomistyrning är viktigt för de flesta typer av beslut inom företag och organisationer. 
Utbildningen ger dig grundläggande logiker och tankesätt för att kunna fatta rätt produktions-, 
prissättnings- och investeringsbeslut i din verksamhet. 
 
Omfattning: 8 sammankomster á en kväll i veckan (17.30-21.30) i 8 veckor. 
 
Programstart den 6 april 2020 
https://www.efl.se/program/ekonomi/ekonomistyrning/ 
 
 
Extern Redovisning och räkenskapsanalys 
 
Att förstå företags och organisationers finansiella information kan ibland vara snårigt och krångligt. 
Extern Redovisning och räkenskapsanalys vänder sig till dig som vill förstå och behärska redovisningens 
logik och på ett effektivt sätt kunna tolka verksamheters finansiella kommunikation. 
 
Omfattning: 10 sammankomster á en kväll i veckan (17.30-21.30) i 10 veckor. 
 
Programstart den 20 januari 2020 
https://www.efl.se/program/ekonomi/extern-redovisning-och-rakenskapsanalys/ 
 
 
För mer information, besök: 
www.efl.se 
www.leadingimpact.se 
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