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Ge dig själv en kvalitetsstämpel. Bli en certifierad styrelseledamot och bidra till 
en professionell styrning av företagets utveckling.

Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen 
så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla 
ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt. 

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet. 
Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras 
och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. 
Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, 
mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, Styrelse
Akademiens normgivande kod inom styrelsearbete. 

Rätt fokus i styrelsearbetet genomförs av StyrelseAkade
miens ackrediterade lärare, som alla har erkänt goda kun
skaper inom svensk bolagsstyrning samt egna erfarenheter 
av styrelsearbete. Varje år väljer därför mer än 1 000 styrelse
ledamöter i svenska bolag att gå denna branschledande 
utbildning som genomförs på ett 20tal orter i hela landet. 

Utbildningen är uppdelad i fyra block som täcker det mesta 
du behöver veta om bolagsstyrning: Hur du får rätt beman
ning, rätt styrning och inriktning, samt ett mer praktiskt 
avsnitt om rätt arbetssätt som även berör ansvarsfrågan.
I utbildningen ingår även en möjlighet att certifiera dig som 

styrelseledamot. StyrelseAkademien är den normgivande 
organisationen för professionellt styrelsearbete i Sverige,  
och vår certifiering ger dig en unik kvalitetsstämpel som  
är meriterande när ägare och valberedningar söker styrelse
ledamöter. 

Vi kan även genomföra utbildningen specifikt för ditt 
bolag och de utmaningar ni möter, kontakta i så fall när
maste förening för mer information.

KURSINNEHÅLL

Rätt styrning
●● Bolagsstyrning

●● Ägarnas roll

●● Styrande dokument

Rätt bemanning
●● Valberedningen

●● Styrelsen

Rätt inriktning
●● Strategi för bolaget

●● Bolagets samhällsansvar

●● Kontroll av bolagets skötsel

●● Samordning med bolagets vd

●● Information till intressenter

Rätt arbetssätt
●● Styrelsens arbetsformer

●● Styrelsens ansvar

●● Utvärdering av styrelsen

UTBILDNINGENS INRIKTNING

Denna utbildning riktar sig till dig som

●● vill uppdatera dina kunskaper eller lära dig grunderna inom den 
lagstiftning som styrelsens arbete vilar på

●● har påbörjat ditt styrelsearbete och  nu vill få hjälp med struktur 
och verktyg för att kunna arbeta effektivare

●● äger ett företag eller jobbar som vd och vill få en bättre förståelse 
för styrelsens roll och ansvar

KURSNIVÅ

StyrelseAkademiens utbildningar är uppdelade i tre nivåer, från grund-
läggande certifieringsutbildningar till högre styrelseutbildningar. I mit-
ten erbjuder vi fristående kurser med viktiga fördjupningsområden.

Master fokus™ i styrelsearbetet
Högre styrelseutbildningar

Ökat fokus™ i styrelsearbetet
Kursserie med fortsättningsutbildningar

Rätt fokus™ i styrelsearbetet
Certifieringsutbildning

PRAKTISK INFORMATION

Kursens omfattning
Lärarledd undervisning,  
totalt två dagar.

Certifiering
Efter avslutad utbildning 
erbjuds du att skriva en digital 
tentamen. Vid godkänt resultat 
erhåller du en certifiering som 
styrelse ledamot.

Kontakt
info@styrelseakademien.se

Kurstillfällen och pris
Aktuella priser och kurs- 
tillfällen hittar du på styrelse-
akademien.se/utbildning

För dig som vill lära dig grunderna i styrelsearbetet.

Otroligt inspirerande. Bra fart och  
mix mellan teori och diskussioner.
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