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Är att leda detsamma som att styra?
EFLs program Ledarskap – modeller, 
erfarenheter och färdigheter ger dig 
möjlighet att stärka din kompetens 
inom ledarskap, strategi och organi
sationsutveckling.

Ledarskap
 – modeller, erfarenheter och färdigheter 

Ledarskap – modeller, erfarenheter och färdigheter omfattar en  
termin och vänder sig till dig som vill utveckla både ditt personliga 
och ditt strategiska ledarskap. Kursen består av tre delar som syftar 
till att ge dig generalistfärdigheter inom ledarskap och strategi.  
De olika delarna är integrerade med varandra och löper parallellt 
under terminen.

Det första delmomentet utgörs av 
ledar skap och inleds med ett tvådagars 
internat där fokus ligger på teamut-
veckling och ditt personliga ledarskap. 
Vi kommer att arbeta med generella 
teorier, situationsanpassade verktyg 
och inte minst med att utveckla dina 
personliga färdigheter. Ökad själv-
kännedom och reflektion kring egna 
erfarenheter är väsentliga inslag.

Den andra delen fokuserar på pro-
jektledning. Att leda projekt är inte 
främmande från annat ledarskap men 
utmärks vanligtvis av särdrag som 
innebär extra utmaningar. 

Den tredje delen har rubriken stra-
tegisk ledning. Fokus kommer att 
ligga på ”strategi som process”, det 
vill säga hur strategier kommer till, 

vilka verktyg man kan använda sig 
av samt hur strategier kommuniceras 
och implementeras. Vi kommer även 
att se närmare på kopplingen strategi 
– organisation – ledarskap.

Terminen avslutas med en casedag där 
du får tillfälle att använda dig av dina 
nya kunskaper för att lösa ett reellt 
företagsproblem. Under kursens gång 
löper även ett fördjupningsarbete där 
deltagarna i mindre grupper väljer en 
strategisk frågeställning inom affärs-
styrning eller marknadsföring. Arbetet 
innebär ett utredningsprojekt som 
gruppen, baserat på en frågeställning, 
presenterar i en rapport i slutet av  
terminen. Ett andra syfte med arbetet 
är att gruppen utifrån ledar- och team-
teorier analyserar sin arbetsprocess 
från början till slut.

det finns för många chefer och 
för få ledare idag. ska vi klara 
oss i den globala konkurrensen 
måste vi utbilda ekonomer med 

känsla för strategi och ledarskap.

Stein Kleppestø
Handledare Ledarskap 
– modeller, erfarenheter 
och färdigheter
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EFL erbjuder kompetensutveckling och executive education för yrkes verksamma inom Ekonomi, 
Juridik, Marknadsföring, Organisation, Styrelseutveckling och Ledarskap. Stiftelsen EFL grundades 
1969 och har en nära koppling till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. EFL och Ekonomihög-
skolan är internationellt ackrediterade genom EQUIS (European Quality Improvement System), 
utfärdat av EFMD (European Foundation for Management Development).

Besöksadress: Alfa 1, Scheelevägen 15 B, 223 63 Lund. Postadress: Box 794, 220 07 Lund.
Telefon: 046-23 59 50. Fax: 046-23 59 51. E-post: info@efl.se
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Målgrupp
Ledarskap – modeller, erfarenheter och färdigheter riktar sig till dig som redan idag eller i framtiden  
kommer att befinna dig i någon form av ansvarsposition. Du vill nu stärka din generalistkompetens och  
öka dina färdigheter inom ledarskap, strategi, organisationsutveckling och kunskapsutveckling. Målet är  
att du efter genomgången kurs ska stärkas i din yrkesroll som såväl strateg, chef och ledare.

Förkunskaper
Kursen omfattar en termin och ingår som en del i EFLs Akademiska Diplomprogram där den utgör fjärde 
terminen. För dig som redan är bekant med grundläggande teorier och modeller inom strategi, särskilt kon-
kurrensstrategier, kan kursen även läsas fristående. För att du på ett bra sätt ska kunna tillgodogöra dig kursen 
bör du ha minst två års arbetslivserfarenhet, du bör också ha förkunskaper motsvarande Företagsekonomisk 
grundkurs. Är du osäker på om du har rätt förkunskaper, kontakta oss gärna.

Pedagogik
Sammankomsterna består av föreläsningar, praktikfallsdiskussioner, workshops och praktiska övningar.  
Lektioner hålls vanligtvis en kväll i veckan. Fokus ligger på förståelse och tillämpning av de teoriområden 
som behandlas. Genom analys av dina egna erfarenheter, din verksamhet och ditt ledarskap stödjer vi din 
personliga utveckling som ledare och strateg.

Resurspersoner
Våra resurspersoner består av lärare från Ekonomihögskolan och näringslivet. De har mångårig erfarenhet 
från kompetensutvecklingsprogram för yrkesverksamma och är skickliga på att kombinera teori med praktik.

Strategisk ledning

-  strategiutveckling

-  relationen strategi –
 organisation – ledarskap

-  strategiimplementering
 och organisationsutveckling

Fördjupningsarbete

-  utredning av en frågeställning

-  reflektion över gruppens arbetsprocess
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Ledarskap

-  ledarskapsteorier

-  relationen chef 
 och ledare

-  att leda team och
 stora organisationer

-  utveckling av ditt
 personliga ledarskap

Projektledning

-  projektorganisation

-  projektledning och
 projektstyrning

-  hjälpmedel för
 projektstyrning

-  att bygga projektteam

-  kommunikation


