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Aldrig har väl arbetslivet förändrats så mycket som nu. Digitalisering, 
hybridarbete, flexibla kontor och ökat självledarskap är sådant som de 
flesta känner igen. Samtidigt förändras innehållet i många yrkesroller  
och man förväntas göra nya saker på nya sätt.

Behovet av att framtidssäkra sin karriär genom att fylla på med ny 
kompetens är därför större än någonsin.

När du deltar i en utbildning på Företagsuniversitetet upptäcker du 
snabbt att våra utbildningar är praktiskt inriktade samtidigt som de vilar 
på en god teoretisk grund. Målet är alltid att du direkt, dagen efter 
utbildningen, ska kunna använda dina nya kunskaper i jobbet.

Hos oss får du aktuella kunskaper, en vidgad syn på din yrkesroll, tillfälle 
till erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet samt, inte minst, 
inspiration och ny kraft. 

Välkommen till Företagsuniversitetet – en av Sveriges största 
mötesplatser för alla som vill utvecklas i jobbet!

Stefan Haglund 
VD 
Företagsuniversitetet AB

2023 – ett år för lärande 
och kompetensutveckling 



3Alla priser exkl. moms.  Med reservation för prisändringar.  www.foretagsuniversitetet.se

Vi har höga krav på kvalitet. För att garantera hög kvalitet på våra 
kurser samt att kursinnehållet är relevant för målgruppens behov, 
mäter vi kundnyttan efter varje kurs.

Marknadens bästa kursledare
Våra kursledare är handplockade från yrkeslivet. De är väl bekanta  
med kursdeltagarnas vardag och behov av utveckling. De har förmåga 
att på ett pedagogiskt och positivt sätt förmedla sina kunskaper och 
erfarenheter.

Ett alltid aktuellt kursutbud
För att säkerställa att våra utbildningar är aktuella och har relevant 
innehåll, skannar vi hela tiden av utvecklingen på marknaden. Vi 
arbetar kontinuerligt med innehåll och kvalitet, för en dialog internt 
och externt med företagsledare, HR-specialister, kursdeltagare och 
kursledare.

Utbildning i tiden
Företagsuniversitetet utvecklas tillsammans med deltagarna och 
deras verklighet. Nya behov och förutsättningar har gett utmaningar 
som stärkt våra relationer och vår förmåga att leva upp till nya 
lösningar. Ett exempel på sådan lösning är ”Hybridkurser”, där 
deltagarna kan välja att vara tillsammans – på plats eller online.     

Nöjda deltagare ger höga betyg

4.6 av 5 möjliga

3

Deltagarnas betyg på våra kurser 
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Kursen gav mig konkreta 
verktyg för jobbet.
Nina Larsdotter, projektledare

De senaste kunskaperna, effektiva  
metoder och praktisk träning
Hos oss hittar du kurser i både skriftlig och 
muntlig kommunikation, för många olika 
situationer och roller. Våra skickliga kurs ledare 
hjälper dig att finputsa och utveckla din  
kommunikativa förmåga, ger dig teoretiska  
insikter, praktiska metoder och konkreta verk-
tyg som du kan använda direkt i ditt arbete. 

Kommunikation Kommunikation 

Praktisk utredningsmetodik 2 dagar

Från planering och faktainsamling till färdig rapport

 � Avgränsa och beskriv problemet
 � Ta fram relevant information
 � Analysera och rapportera resultatet

På den här kursen får du ett praktiskt verktyg och lär dig ett 
strukturerat arbetssätt för effektiva utredningar. Du lär dig hur du 
ska planera och avgränsa din utredning, samla in och sammanställa 
fakta samt analysera och tolka resultatet. Du får också lära dig att 
redovisa resultatet på ett tydligt och trovärdigt sätt.
www.foretagsuniversitetet.se/1007

1-2 juni 2023 Stockholm 14 900:-

30 november - 1 december 2023 Stockholm 14 900:-

 

Produktchefsutbildning 6 dagar

Brand Marketing i praktiken

 � Idé-, produkt- och varumärkesutveckling
 � Digitala medier i marknadsarbetet
 � Konkurrensstrategi och positionering

Du får en helhetsbild av produktchefens yrkesroll och ansvar 
och får kunskaper om bland annat konkurrensstrategier, digital 
marknadsföring och att skapa produktplaner.
www.foretagsuniversitetet.se/1466

Kursstart 28 mars 2023 Stockholm 48 000:-

Kursstart 18 september 2023 Stockholm 48 000:-

 

Effektiva administrativa processer 2 dagar

Effektiva administrativa rutiner

 � Skapa effektiva administrativa processer
 � Framgångsfaktorer: verktyg, modeller och principer som 

fungerar
 � Förbättra organisationens resultat med engagerade medarbetare

Skapa bättre arbetssätt, effektivare administrativa rutiner och få 
engagerade medarbetare med Lean Administration - i den här kursen 
får du verktygen!
www.foretagsuniversitetet.se/1897

12-13 september 2023 Stockholm 14 900:-

 

Praktisk internkommunikation 3 dagar

En solid grund för internkommunikatören

 � Förstå din roll som internkommunikatör
 � Så stödjer du verksamhetsmålen
 � Förstärk den interna dialogen och välj rätt kanal

På den här kursen lär du dig att arbeta effektivt och skapa mervärde 
när du driver internkommunikationen, tar fram material och coachar 
chefer. Du får också lyfta blicken och se internkommunikationens 
roll i organisationen och i framtiden.
www.foretagsuniversitetet.se/1967

23-25 maj 2023 Stockholm 17 500:-

20-22 november 2023 Stockholm 17 500:-

 

Proffsigare presentationer med PowerPoint 1 dag

Så skapar du en presentation med "wow-effekt"

 � De tekniska kunskaperna du behöver för att göra en proffsig 
presentation

 � Så får du dina mottagare att förstå och minnas din presentation
 � Skapa din egen presentation med individuell coaching

På den här kursen lär du dig att göra snygga, enkla och funktionella 
PowerPoint-bilder som stärker och lyfter ditt budskap.
www.foretagsuniversitetet.se/1977

13 november 2023 Stockholm 7 500:-
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Kursledaren var så 
himla bra! Jag fick 
mycket energi och 
inspiration. 
Deltagare på Utbilda och informera”

Skriva och redigera 2 dagar

Effektiva texter och korrekt språkbruk

 � Så skriver du tydligt och lättläst
 � Rätt formulering i rätt sammanhang
 � Bearbeta och förbättra egna och andras texter

Skriv rätt och lätt för att fånga läsarens intresse och engagemang. 
Kursen ger dig verktygen till effektiva texter och korrekt språkbruk. 
Du får aktuella och fördjupade kunskaper i språkriktighet, grammatik, 
stil och ton.
www.foretagsuniversitetet.se/1046

3-4 maj 2023 Stockholm 14 900:-

 

Strategisk internkommunikation 2 dagar

Ta internkommunikationen till nya höjder

 � Så får du alla att leva varumärket
 � Kommunikativt ledarskap och medarbetarskap
 � Hur skapar jag värde i kärnverksamheten?

Varumärket tar avstamp i motiverade medarbetare. På den här 
kursen ger vi dig en strategisk syn på internkommunikationen med 
konkreta metoder, verktyg och idéer som du direkt kan använda i ditt 
arbete.
www.foretagsuniversitetet.se/1968

30-31 maj 2023 Stockholm 14 900:-

 

Tydlig och effektiv kommunikation med NLP 2 dagar

Det personliga ledarskapet

 � Praktiska verktyg som effektiviserar din kommunikation
 � Förstå hur andra tänker och agera därefter
 � Skapa förtroende för dig själv, bygg goda relationer och nå fram 

med ditt budskap

Lär dig använda NLP:s verktygslåda för att effektivisera din 
kommunikation, skapa och bibehålla goda relationer och nå fram 
med ditt budskap. Du får lära dig teorierna bakom neurolingvistisk 
programmering och träna praktiskt på kommunikativa situationer.
www.foretagsuniversitetet.se/1998

9-10 maj 2023 Stockholm 14 900:-

 

Utbilda och informera 1 dag

En kombination av pedagogik och presentationsteknik

 � Lär dig lära ut – och hur andra lär in
 � Planera och genomföra internutbildning
 � Praktiska pedagogiska verktyg

Den här kursen vänder sig till dig som utbildar, instruerar och 
informerar internt. Den ger dig kunskaper om kommunikation, 
informationsförmedling, om hur man lär ut och lär in samt om hela 
processen från förberedelser till genomförande av en utbildning.
www.foretagsuniversitetet.se/379

19 april 2023 Stockholm 7 500:-

17 oktober 2023 Stockholm 7 500:-
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Framtidssäkra din kompetens hos oss
Att vara chef handlar inte bara om att bemästra de 
mjuka ämnena, som till exempel att leda, motivera  
och coacha dina medarbetare. Du behöver också 
kunna driva affären vilket kräver kunskap i ekonomi 
och affärsmannaskap. 

LedarskapLedarskap

Facility Management 4 dagar

För dig som samordnar och köper in servicetjänster

 � Kostnadseffektiv samordning och kommunikation med 
leverantörer

 � Så jämför och köper du in servicetjänster
 � Nyckeltal, budget och regelverk

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom de områden 
som är en Facility Managers ansvar. Du lär dig hur man samordnar 
inköpta servicetjänster och leverantörer för största effektivitet, 
vilka regelverk som måste följas och hur gränsdragningen ser ut. 
Kunskaperna du får gör att du kan agera med större säkerhet och 
trygghet både internt och i kommunikationen med leverantörerna. 
Dessutom bidrar ditt arbete till att spara pengar.
www.foretagsuniversitetet.se/2141

Kursstart 18 april 2023 Stockholm 22 500:-

 

Framgångsrik förändringsledning 1 dag

Lär dig leda och driva förändring

 � Lär dig leda och driva förändringsprocesser med kommunikation 
som verktyg

 � Från motstånd till trygghet och engagemang
 � Bygg en kultur för ständiga förbättringar

På den här kursen lär du dig att leda förändringsprocesser, att 
bemöta reaktioner och att skapa vilja till förändring samt att 
identifiera och hantera motstånd. Du får också praktiska verktyg för 
hållbar hög prestation både för dig själv och dina medarbetare.
www.foretagsuniversitetet.se/2014
17 april 2023 Stockholm 7 500:-

16 oktober 2023 Stockholm 7 500:-

 

Jobba smartare - effektivitet för team och individ 
2 dagar

Ta kontroll över din tid och ditt arbete

 � Teameffektivitet
 � Så fungerar mänskligt fokus
 � Självledarskap, produktivitet och prioritering

I "Jobba smartare" tar du tillbaka kontrollen över ditt arbetsliv, 
utvecklar din samarbetsförmåga och lär dig att få mer gjort på 
mindre tid.Värdefulla och eftertraktade egenskaper på framtidens 
arbetsmarknad.
www.foretagsuniversitetet.se/2121

 

Kommunikativt ledarskap 2 dagar

Tydliggöra, involvera och återkoppla

 � Lär dig leda genom tydlig kommunikation
 � Utveckla ett ledarskap som förbättrar prestation och resultat
 � Så leder du processer och skapar delaktighet

Utveckla ett kommunikativt ledarskap som förbättrar prestation och 
resultat i organisationen! Kursen ger dig praktiska verktyg, metoder 
och träning och gör dig till en medveten och tydlig kommunikatör i 
det dagliga ledarskapet.
www.foretagsuniversitetet.se/1542
27-28 mars 2023 Stockholm 14 900:-

2-3 oktober 2023 Stockholm 14 900:-

 

Konflikthantering och svåra samtal 2 dagar

Konsten att ge utvecklande feedback

 � Professionella samtal – både inspirerande och utmanande
 � Förebygg, hantera och lös konflikter
 � Skapa ett öppet och konstruktivt samtalsklimat

Kursen ger dig verktyg och metoder för att öka din förmåga att 
kommunicera konstruktivt och lösningsfokuserat. Du lär dig 
grunderna för effektiv kommunikation och konsten att ge feedback 
som bidrar till utveckling. Dessutom får du verktyg och tekniker 
för olika typer av situationer och samtal. Du lär dig att förbereda, 
genomföra och följa upp samtal samt att hantera olika känslor och 
reaktioner. Vi går också igenom de vanligaste härskarteknikerna och 
hur dessa kan bemötas.
www.foretagsuniversitetet.se/1801
9-10 maj 2023 Stockholm 14 900:-
23-24 oktober 2023 Stockholm 14 900:-

 

Leda och samordna - utan att vara chef 2 dagar

En kurs i informellt ledarskap

 � Lär dig planera, organisera och kommunicera
 � Skapa gott samarbete genom engagemang och motivation
 � Hantera konflikter och stress

Kursen stärker dig i din roll som samordnare. Den ger dig kunskaper 
om planering, samordning, ledarskap och konflikthantering. Du får 
ökad självinsikt och kunskap om och förståelse för olika ledarstilar, 
motivation, delegering och kommunikation.
www.foretagsuniversitetet.se/1944
4-5 maj 2023 Stockholm 14 900:-
26-27 september 2023 Stockholm 14 900:-
5-6 december 2023 Stockholm 14 900:-
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Utbildningen har 
väckt ett helt nytt 
tänk hos mig i min 
roll som ledare. 
Deltagare på Ledarskap i praktiken

Ledarskap i praktiken 6 dagar

En ledarskapsutbildning som ger praktiska verktyg och 
metoder för dagens ledarskap

 � Praktiska verktyg och metoder för framgångsrikt ledarskap
 � Du som ledare, teamet och organisationen
 � Effektiv kommunikation och samarbete

En praktisk grundläggande utbildning för ett hållbart och dynamiskt 
ledarskap. På den här ledarskapsutbildningen får du praktiska 
verktyg, modeller och struktur för ett väl fungerande, agilt och 
modernt ledarskap utifrån de tre perspektiven: jag, gruppen och 
organisationen. Allt byggt på vetenskapliga grunder och praktisk 
erfarenhet.
www.foretagsuniversitetet.se/1839
Kursstart 24 april 2023 Stockholm 46 500:-
Kursstart 21 september 2023 Stockholm 46 500:-

 



8  www.foretagsuniversitetet.se  Alla priser exkl. moms.  Med reservation för prisändringar. 

Säkra din säkerhetskompetens
Aldrig har väl världen varit så föränderlig som nu 
och alla som arbetar med säkerhet behöver därför 
naturligtvis ligga i framkant och hålla sig ájour. Vi 
har sedan 1982 haft utbildningar inom säkerhet 
och känner att vi  sedan dess har varit med och 
utvecklat arbetet på landets säkerhetsavdelningar. 
Vi vinn lägger oss naturligtvis alltid om att ge våra 
säkerhetsdeltagare teoretiska insikter, praktiska 
metoder och konkreta verktyg. 

SäkerhetSäkerhet

Bedrägerier mot organisation och person 9 dagar

Förebygg, förhindra, identifiera och hantera bedrägerier

 � Bolag som det nya brottsverktyget
 � Domänen– vad döljer sig bakom?
 � Förebygg, identifiera och hantera bedrägerier

I "Bedrägerier mot organisation och person" får du fördjupad 
kunskap om ekobrottslighet men också praktiska verktyg och 
metoder som gör att du kan har en bättre chans att förebygga, 
förhindra, identifiera och hantera internetrelaterade bedrägerier.
www.foretagsuniversitetet.se/2133
Individuell start Online 3 940:-

Diplomerad DSO 1 dag

Dataskyddsombudets roll och ansvar

 � Rutiner och processer för dataskyddsombudet, DSO
 � Så skapar du rätt integritetskultur
 � Balansera rådgivning och kontroll av organisationen

Den här kursen ger dig som dataskyddsombud de kunskaper du 
behöver för att se till att dataskyddsförordningen följs. Du lär 
dig att samla in information om hur organisationen behandlar 
personuppgifter, kontrollera att organisationen följer bestämmelser 
och interna styrdokument samt att informera och ge råd inom 
organisationen. Du får en teoretisk grund men också praktiska och 
konkreta verktyg.
www.foretagsuniversitetet.se/2115

12 april 2023 Stockholm 7 500:-

13 juni 2023 Stockholm 7 500:-

4 oktober 2023 Stockholm 7 500:-

4 december 2023 Stockholm 7 500:-

 

Diplomerad informationssäkerhetschef 8 dagar

Så leder och styr du informations- och 
cybersäkerhetsarbetet

 � Begrepp, standarder och lagar inom informationssäkerhet
 � Teknik och antagonistiska hot
 � Sourcingstrategi, management och trender
 � Rollen som informationssäkerhetschef/CISO

En hyperaktuell diplomutbildning för befintliga eller nya CISOs 
som behöver fördjupad kunskap i hur informations- och 
cybersäkerhetsarbetet ska bedrivas.
www.foretagsuniversitetet.se/2212

Kursstart 18 april 2023 Stockholm 43 500:-

 

Diplomerad säkerhetsskyddschef 9 dagar

Led och styr säkerhetsskyddsarbetet på ett optimalt sätt

 � Säkerställ att organisationen lever upp till säkerhetsskyddslagens 
krav

 � Identifiera och värdera säkerhetshot
 � Arbeta systematiskt med säkerhetsskyddsarbete

En nio dagar lång diplomkurs som tar avstamp i 
säkerhetsskyddslagstiftningen. Du får lära dig att som 
säkerhetsskyddschef eller säkerhetsskyddsansvarig leda och styra 
organisationens säkerhetsskyddsarbete för att tillämpa lagen och 
bidra till verksamhetens och landets säkerhet.
www.foretagsuniversitetet.se/2184

Kursstart 10 maj 2023 Stockholm 55 500:-

 

Kursen var jättebra i 
sin helhet och gav mig 
många aha-upplevelser!
Deltagare på Service och säkerhet i reception  
och kundmottagning 2022

 

Brottsförebyggande arbete - diplomutbildning 9 dagar

De här nya lagkraven måste vi i kommuner och regioner 
leva upp till

 � Vad innebär den nya lagen om kommunernas brottsförebyggande 
ansvar?

 � Så tar ni fram en lägesbild över brottsligheten, en orsaksanalys 
och en aktivitetsplan

 � Hur kan man minska brottsligheten och öka tryggheten - vad 
fungerar och inte?

I den här diplomutbildningen på totalt nio dagar, speciellt framtagen 
för kommuner och regioner, förklaras grunden för de nya lagkraven 
och deltagarna får en stabil grund att stå på när det gäller det 
strukturerade och långsiktiga brottsförebyggande arbetet.
www.foretagsuniversitetet.se/2260

Kursstart 2 maj 2023 Stockholm 38 500:-

Kursstart 20 september 2023 Stockholm 38 500:-
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Intern brottsutredning 2 dagar

Identifikation och åtgärder

 � Så upptäcker du intern brottslighet
 � Så dokumenterar du fakta och bevis
 � Så gör du utredningar, objektiva analyser och värderingar

Trygghet och säkerhet skapas inifrån! Lär dig förebygga, utreda, 
dokumentera och rapportera intern brottslighet. Du får praktiska 
verktyg och de teoretiska kunskaperna du behöver.
www.foretagsuniversitetet.se/1019

12-13 april 2023 Stockholm 14 900:-

2-3 oktober 2023 Stockholm 14 900:-

 

Service och säkerhet  
i reception och kundmottagning 1 dag

Förena god service med hög säkerhet

 � Agera snabbt och korrekt i säkerhetslägen
 � Bra kundmottagande ger förtroende och trygghet
 � Lär dig förebygga, bedöma och avvärja säkerhetsrisker

"Varm vid möten och kall vid fara" - lär dig att klara balansgången 
mellan god service och hög säkerhet. I den här kursen får du 
fördjupade kunskaper i att förebygga, bedöma och avvärja hot och 
säkerhetsrisker - utan att situationen förvärras eller eskalerar.
www.foretagsuniversitetet.se/154

23 maj 2023 Stockholm 7 500:-

29 november 2023 Stockholm 7 500:-

 

Säkerhetschef - diplomutbildning 28 dagar

Säkra upp verksamhetens säkerhet

 � Använd de senaste metoderna för riskbedömning
 � Mätbara effekter av säkerhetsarbete
 � Förankra säkerhetsarbetet i hela organisationen

Säkerhetschefsutbildning med spets, djup och aktualitet och 
marknadens mest erkända diplomutbildning för säkerhetschefer. 
Utbildningen omfattar 28 dagar och ger såväl bredd- som 
specialistkunskaper och det allra senaste inom säkerhetsområdet.

Att vara diplomerad säkerhetschef hos Företagsuniversitetet ger 
dig större trygghet i din yrkesroll. Diplomeringen innebär att du 
och din arbetsgivare kan vara säkra på att du har uppdaterad samt 
kvalificerad och relevant kompetens inom följande huvudområden:

 � Security management
 � Risk management och verksamhetsstyrning
 � Kris- och kontinuitetshantering
 � Fysisk-, brand-, person- och informationssäkerhet
 � Ekonomi, bedrägeriprevention och projektplanering
 � Juridik och upphandlingar
 � Ledarskap och kommunikation
 � Rapportskrivning och intern brottsutredning

www.foretagsuniversitetet.se/229

Kursstart 8 maj 2023 Stockholm 98 000:-

 

Säkerhetshandläggare 2 dagar

Grundkurs i säkerhet

 � Så bedriver du ett systematiskt och effektivt säkerhetsarbete
 � Skapa en trygg och säker miljö för dina medarbetare
 � Riskanalys och skyddsplanering

Ansvar och kontroll – för en säker arbetsplats! Lär dig att arbeta 
systematiskt och kostnadseffektivt med säkerhetsfrågor som t.ex. att 
göra riskanalyser och förebygga interna oegentligheter.
www.foretagsuniversitetet.se/1560

27-28 april 2023 Stockholm 14 900:-

21-22 september 2023 Stockholm 14 900:-

 

Du  missar  Du  missar  
väl inte podden?väl inte podden? www.foretagsuniversitetet.se/ssc-podden

 

Risk Management - grund 2 dagar

Bli bättre på att bedöma och hantera risker

 � Så inventerar och analyserar du säkerhetsriskerna
 � Hur länkar man Risk Management till övriga strategier?
 � Modeller för riskbedömning

Den här grundläggande kursen i Risk Management ger en 
introduktion och en plattform att stå på när det gäller att identifiera 
och hantera din organisations risker. Du får bland annat lära 
dig att bedöma risker i olika scenarion och ta fram risk- och 
sårbarhetsanalyser samt risk- och konsekvensanalyser
www.foretagsuniversitetet.se/2105

29-30 maj 2023 Stockholm 14 900:-

8-9 november 2023 Stockholm 14 900:-

 

Risk Manager - Diplomutbildning 3 dagar

Gör riskbedömningar på det mest effektiva sättet

 � Fördjupa dina kunskaper om modern riskhantering och lär dig 
hantera det okända

 � Så skapar du en effektiv risk managementprocess som bidrar till 
bättre beslutsunderlag

 � Lär dig skapa riskmatriser som kvantifierar risker till kronor och 
ören

Den här kursen ger dig djupa och aktuella kunskaper i Risk 
Management. Du lär dig bl.a. hur man leder workshops för att göra 
risk assessments, hur man skapar en Risk Managementpolicy och 
andra styrdokument samt hur Risk Management hänger ihop med 
hållbarhets- och CSR-processer, omvärldsbevakning, outsourcing 
och digitalisering.
www.foretagsuniversitetet.se/2063

Kursstart 19 juni 2023 Stockholm 17 500:-

Kursstart 12 oktober 2023 Stockholm 17 500:-

Kursstart 4 december 2023 Stockholm 17 500:-
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Säkerhetssamordnare 9 dagar

Lär dig bedriva ett systematiskt och effektivt 
säkerhetsarbete

 � Bygg organisationens säkerhetsmedvetande
 � Lär dig inventera och analysera säkerhetsrisker
 � Så prioriterar du skydd och åtgärder

En nio dagar lång diplomkurs i modernt säkerhetsarbete. Du får 
lära dig att bedriva ett systematiskt och effektivt säkerhetsarbete 
som skapar en trygg och säker miljö för egendom, medarbetare och 
information.

Att vara diplomerad säkerhetssamordnare hos Företagsuniversitetet 
ger dig större trygghet i din yrkesroll. Du och din arbetsgivare kan 
vara säkra på att du har uppdaterad och kvalificerad kompetens inom 
följande huvudområden:

 � Riskhantering och skyddsplanering
 � Säkerhetsekonomi
 � Systematiskt brandskyddsarbete
 � Fysiskt skydd med regler och standarder
 � Security risk management och personsäkerhet
 � Interna brottsutredningar

www.foretagsuniversitetet.se/397

Kursstart 3 maj 2023 Stockholm 43 500:-

 

Säkerhetsskydd - Personalsäkerhet 1 dag

Lär dig grunderna i säkerhetsskydd och personalsäkerhet 
på en dag

 � Säkerhetsskyddsavtalsnivåer, säkerhetsskyddsklasser och 
säkerhetsklasser

 � Blanketter och rutiner vid säkerhetsprövning
 � Säkerhetsprövningsintervjun i teorin

Under denna endagskurs får du kort bakgrund till lagstiftningen och 
till begreppet Sveriges säkerhet men du lär dig också formalian kring 
personalsäkerhet inklusive teorin kring säkerhetsprövningsintervjun.
www.foretagsuniversitetet.se/534

14 juni 2023 Stockholm 7 500:-

28 september 2023 Stockholm 7 500:-

23 november 2023 Stockholm 7 500:-

 

Säkerhetsskydd - Säkerhetsprövningsintervjun 1 dag

Praktisk halvdagskurs för bästa resultat i 
säkerhetsprövningen

 � Inför intervjun
 � Genomförande
 � Genomgång av frågeområden
 � Dokumentation av säkerhetsprövningsintervjun

Den här fristående halvdagskursen omfattar hela intervjuprocessen, 
från förberedelser till dokumentation av samtalet. Kursen utgår från 
aktuella exempel och deltagarna får träna sig i att vara lyhörda för 
vilka svar som behöver kompletterande frågor.
www.foretagsuniversitetet.se/2208

15 juni 2023 Stockholm 2 900:-

29 september 2023 Stockholm 2 900:-

24 november 2023 Stockholm 2 900:-

 

Säkerhetsskyddsanalys 2 dagar

Bättre och snabbare beslut

 � Lär dig grunderna i att göra en säkerhetsskyddsanalys
 � Så identifierar du vad som ska skyddas och vilka hoten är
 � Vilka åtgärder måste vidtas och hur ser säkerhetsskyddsplanen 

ut?

Kursen ger dig praktiska verktyg och en metodik för att leda ett 
säkerhetsskyddsanalysarbete i sin egen verksamhet.
www.foretagsuniversitetet.se/2222

29-30 mars 2023 Stockholm 14 900:-

25-26 maj 2023 Stockholm 14 900:-

5-6 oktober 2023 Stockholm 14 900:-

30 november - 1 december 2023 Stockholm 14 900:-

 

Förtroendeingivande, 
kunnig, pålitlig och 
intressant kursledare! 
Deltagare på Säkerhetsskyddsanalys
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JuridikJuridik

AML för revisorer och redovisningskonsulter 1 dag

Förebygga penningtvätt i verksamheten

 � Så hanterar du ditt penningtvättsansvar
 � Hur kan du som revisor eller redovisningskonsult upptäcka 

penningtvätt?
 � Vad händer om du inte fullgör ditt ansvar för att motverka 

penningtvätt?

www.foretagsuniversitetet.se/2255

21 april 2023 Stockholm 7 900:-

Aktuella och praktiska kunskaper du 
kan använda direkt
Hos oss får du aktuella och praktiska kunskaper 
som du kan applicera direkt, dagen efter kurs. Våra 
kursledare är jurister, advokater och specialister 
med lång erfarenhet av sina respektive ämnes-
områden – både i praktiken och som utbildare.

 

AML i praktiken – effektiva åtgärder  
mot penningtvätt 3 dagar

Praktiska verktyg och best practices för ditt arbete mot 
penningtvätt

 � Vad kräver lagen om penningtvätt av verksamheten?
 � Modus– så jobbar de kriminella
 � Riskanalys för personer och företag utifrån 

penningtvättsperspektivet
 � Källor och verktyg för kartläggning, riskanalys och kontroll

Välkommen till en utbildning för dig som vill uppdatera och fördjupa 
din kompetens inom anti money laundring, AML, och framför allt få 
verktyg och best practices för ditt fortsatta arbete med att motverka 
penningtvätt!

Utbildningen omfattar tre dagar fördelade på tre kurstillfällen. Den är 
praktiskt inriktad och fokuserar på riskbedömning och åtgärder samt 
den viktiga kopplingen mellan AML-arbetet och hela verksamheten: 
en ökad riskmedvetenhet i hela organisationen är oftast avgörande 
för framgången i kampen mot bedragarna.
www.foretagsuniversitetet.se/2190

Kursstart 2 maj 2023 Stockholm 19 900:-

 

Arbetsrätt 2 dagar

Lär dig lagarna och hur de ska tillämpas i praktiken

 � Lär dig tillämpa regler och avtal inom LAS
 � Så tolkar du kollektivavtalet
 � Agera korrekt vid arbetstvister

Kursen ger dig aktuella och praktiska kunskaper om gällande 
arbetsrätt, aktuell lagstiftning och viktiga aspekter vid anställning, 
uppsägning, medbestämmande och avtal.
www.foretagsuniversitetet.se/641

1-2 juni 2023 Stockholm 14 900:-

29-30 november 2023 Stockholm 14 900:-

 

Certifierad Compliance Officer 7 dagar

Spetskompetens för dig som arbetar med compliance inom 
bank och finans, spel,icke finansiell verksamhetochoffentlig 
sektor

 � Bli säker på intern styrning och kontroll
 � Hantera sekretess, intressekonflikter och jäv
 � Så minskar företaget risken för penningtvätt och korruption
 � Lär dig hantera interna kreativa lösningar

Företagsuniversitetet erbjuder tillsammans med Compliance Forum 
en utbildning som introducerar och fördjupar kunskaperna om hur 
arbetet med regelefterlevnad ska bedrivas. .
www.foretagsuniversitetet.se/2130

Kursstart 27 mars 2023 Stockholm 45 000:-

 

Hantering av compliancerisker 2 dagar

En avancerad utbildning i riskbedömning för dig som arbetar 
med compliance

 � Ta kontrollera över organisationens compliancerisker
 � Så identifierar, mäter och rapporterar du risker
 � Så inverkar etik, värderingar och "aptit" på organisationens sätt 

att hantera compliance

Identifiering, mätning och bedömning av risker. Den ger dig också 
modeller för att tillsammans med styrelse och ledning sätta mål för 
compliancearbetet och att identifiera toleransnivåer.
www.foretagsuniversitetet.se/2259

7-8 juni 2023 Stockholm 18 900:-

 

Offert och avtal 2 dagar

Alla kunskaper du behöver för att upprätta korrekta avtal 
vid sälj och köp

 � Kontraktsskrivningens viktiga punkter
 � Se möjligheterna och undvik riskerna
 � Säljarens och köparens åtaganden

Lär dig skriva offerter och upprätta avtal. På den här kursen får du 
både de juridiska och praktiska kunskaperna du behöver för att 
upprätta korrekta kontrakt vid sälj och köp. Du får lära dig att skriva 
offerter och att upprätta och bedöma avtal ur ett både juridiskt och 
affärsmässigt perspektiv.
www.foretagsuniversitetet.se/470

20-21 april 2023 Stockholm 14 900:-

27-28 november 2023 Stockholm 14 900:-

 

Skriva för kundtjänst 1 dag

Hjälp kunden via mejl och chatt

 � Kommunicera kort men trevligt i mejl, sms och chatt
 � Bli proffs på att möta synpunkter i skrift
 � Hitta rätt ton och tilltal

Lär dig hjälpa dina kunder effektivt och trevligt via mejl och chatt. 
Kursen lär dig att kommunicera kort, tydligt och trevligt med alla 
kunder, oavsett kanal.
www.foretagsuniversitetet.se/1997

8 maj 2023 Stockholm 6 900:-
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Utbildningar för assistenterUtbildningar för assistenter
Framtidssäkra dig i assistentrollen
Vi har sedan starten 1982 erbjudit specialutbildningar för dig som är assistent. Våra utbildningar ger dig aktuella 
och praktiska kunskaper som du behöver i din yrkesroll. Vi utvecklar dem tillsammans med er assistenter, för att 
de ska vara relevanta och rätt i tiden. Du kan välja mellan långa utvecklande utbildningar och kortare specialkurser 
som ger dig den kunskap du behöver just nu.

Lyssna gärna på vår pod: www.foretagsuniversitetet.se/EA-podden

Assistenten som samordnare 2 dagar

En kurs i informellt ledarskap

 � Utveckla dina ledaregenskaper
 � Lär dig planera, organisera och kommunicera
 � Skapa gott samarbete genom engagemang och motivation
 � Hantera konflikter och stress

Lär dig fungera bättre i den informella ledarrollen! Du lär dig 
organisera, kommunicera och skapa engagemang och får 
kunskaper om ledarskap, samordning och samverkan som skapar 
förutsättningar för en bra arbetsgemenskap och goda resultat.
www.foretagsuniversitetet.se/1018

3-4 maj 2023 Stockholm 14 900:-

Executive Assistant 2030 5 dagar

Framtidssäkra dig i rollen som assistent

 � Ännu bättre ledarskap – öka din självinsikt och slipa din arbetsstil
 � Bli en del i affären och lär dig navigera i internpolitiken
 � Förändring, megatrender och livslångt lärande

I den här utbildningen får du fördjupade kunskaper i ledarskap 
och lär dig förstå och vara en del i affären. Du lär dig hantera 
internpolitik, att kommunicera ännu bättre både på svenska och 
engelska och får ta del av en spännande dag om förändring, omvärld, 
trender och livslångt lärande. Tillsammans med dina kurskamrater 
har du här möjlighet att fortsätta din professionella utveckling, hålla 
dig i framkant och framtidssäkra din karriär.
www.foretagsuniversitetet.se/2129

Kursstart 19 april 2023 Stockholm 35 500:-

 

Executive Assistant – masterclass 17 dagar

Masterclass för chefsassistenter

 � Vidareutveckla dig i yrkesrollen för att kunna ge chefen mer 
avancerat stöd

 � Lär dig mer om företaget, affären och omvärlden
 � Bredda din kompetens för att matcha framtidens assistentroll

En 17 dagar lång både praktisk och teoretisk utbildning för 
assistenter på ledningsnivå. Du får kunskaper, verktyg och metoder  
som gör dig till ett bättre stöd för chefen. 5 dagar i London.
www.foretagsuniversitetet.se/1913

Kursstart  19 april 2023 Stockholm 63 000:-

Resa & Logi London 19 900:-

Möten och protokoll 2 dagar

Agenda, minnesanteckningar och effektiva möten

 � Medverka till väl förberedda möten
 � Skapa klarhet med entydiga protokoll
 � Så väljer du rätt språk och stil

På kursen lär du dig det du behöver för att kunna planera och 
genomföra olika sorters möten samt skriva olika typer av protokoll 
och minnesanteckningar. Dessutom lär du dig att anpassa språk och 
stil efter syfte och situation.
www.foretagsuniversitetet.se/223

8-9 mars 2023 Stockholm 14 900:-

30-31 maj 2023 Stockholm 14 900:-

Du missar väl inte?

Ekonomi för assistenter och administratörer 2 dagar

Få koll på konton, kalkyler och kostnader

 � Öka dina kunskaper om affärer och ekonomi
 � Löpande redovisning, kontering och bokslut
 � Budgetering, prognos och kalkyler

En grundkurs i företagsekonomi, skräddarsydd för dig som är 
assistent eller administratör. Lär dig läsa ekonomiska rapporter, göra 
kalkyler, förstå budget och prognos samt redovisningens grunder.
www.foretagsuniversitetet.se/205

28-29 mars 2023 Stockholm 14 900:-
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Projektledning för assistenter 2 dagar

Styr mot uppsatta mål och bli klar i tid

 � Organisera projektarbetet effektivt
 � Skapa struktur och tydliga roller i projektet
 � Praktiska metoder och verktyg till din hjälp

En projektledarkurs speciellt utformad för dig som är assistent. Vi 
jobbar med praktiska övningar där du får möjlighet att tillämpa och 
träna på de modeller och verktyg som vi går igenom och ger tid för 
erfarenhetsutbyte och reflektion.
www.foretagsuniversitetet.se/2117

13-14 april 2023 Stockholm 14 900:-

 

Årsstämman – förberedelser och  
genomförande 1 dag

En kurs för dig som administrerar årsstämmann

 � Förberedelse: formalia, kallelser och bifogade handlingar
 � Genomförande: frågor, röstning och dokumentation
 � Praktiska tips och rådl

På den här kursen lär du dig att arbeta effektivt och skapa mervärde 
när du driver internkommunikationen, tar fram material och coachar 
chefer. Du får också lyfta blicken och se internkommunikationens 
roll i organisationen och i framtiden.
www.foretagsuniversitetet.se/1967

24 februari 2023 Stockholm 7 500:-

Företagsuniversitetet har Almega Utbildningsföretagens 
högt ansedda auktorisation och anses därmed uppfylla 
de fastställda kvalitetskriterierna.
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EkonomiEkonomi

Business Management för ekonomer 6 dagar

Från traditionell ekonomistyrning till modern 
verksamhetsstyrning

 � Sambandet mellan ekonomi och affärsmodell
 � Rörelsemarginal, lageromsättningshastighet och kassaflöde
 � Effektiv kommunikation och samarbete

En praktisk och stimulerande utbildning som ger djupa kunskaper 
i verksamhetsstyrning för controllers, redovisningsekonomer och 
andra ekonomer.
www.foretagsuniversitetet.se/2239

Kursstart 24 april 2023 Stockholm 42 500:-

 

Diplomerad ekonomiassistent 10 dagar

För dig som vill bli mer självständig i ekonomiarbetet

 � Redovisningsarbetets alla delar – från transaktion till bokslut
 � Företagsekonomi – sambandet mellan ekonomirutiner och 

nyckeltal
 � Juridik – aktuella lagar och regler som styr ekonomifunktionen

Den här diplomutbildningen ger dig breda grundkunskaper i 
ekonomi och förståelse som gör att du kan medverka självständigt 
och aktivt i ekonomiavdelningens dagliga arbete. Du får praktiska 
kunskaper i redovisningsarbetets alla delar samt ökad förståelse för 
ekonomifunktionens betydelse och din egen viktiga roll.
www.foretagsuniversitetet.se/129

Kursstart 22 maj 2023 Stockholm 42 000:-

Kursstart 13 november 2023 Stockholm 42 000:-

 

Diplomerad redovisningsekonom 10 dagar

Lär dig hantera allt från bokslut till årsredovisning

 � Fördjupa dina kunskaper i redovisning
 � Planera och gör ett bokslut med årsredovisning
 � Praktisk tillämpning av lagstiftning och rekommendationer

En tio dagar lång diplomutbildning som ger värdefulla och praktiska 
kunskaper i redovisningsarbetets alla delar. Tonvikten ligger på 
planering och genomförande av bokslutsarbetet och du får direkt 
träna dina nya kunskaper på ett praktikfall.
www.foretagsuniversitetet.se/216

Kursstart 4 maj 2023 Stockholm 46 000:-

Kursstart 12 oktober 2023 Stockholm 46 000:-

 

Vässa dig inom ekonomi och  
verksamhetsstyrning
Arbetet på landets ekonomiavdelningar ändras en 
hel del i takt med digitalisering och automatisering. 
Alldeles oavsett vad du arbetar med behöver du  
förstås stärka upp de kompetenser som ändå 
behövs, både nu och i framtiden. I korta nischade 
kurser och längre diplomutbildningar vill vi bidra 
till att utveckla och stärka både dig som är ny på 
ekonomi avdelningen och dig som arbetat med  
ekonomi tidigare och som kanske vill ta din  
kompetens till nya nivåer. 

Vi erbjuder även utbildningar för dig som kanske 
inte arbetar på ekonomiavdelningen men som ändå 
behöver öka din förståelse för ekonomi.

Ekonomi för assistenter och administratörer 2 dagar

Få koll på konton, kalkyler och kostnader

 � Öka dina kunskaper om affärer och ekonomi
 � Löpande redovisning, kontering och bokslut
 � Budgetering, prognos och kalkyler

En grundkurs i företagsekonomi, skräddarsydd för dig som är 
assistent eller administratör. Lär dig läsa ekonomiska rapporter, göra 
kalkyler, förstå budget och prognos samt redovisningens grunder.
www.foretagsuniversitetet.se/205

28-29 mars 2023 Stockholm 14 900:-

26-27 september 2023 Stockholm 14 900:-

 

Ekonomi för chefer och ledare 4 dagar

Ekonomistyrning i praktiken

 � Budgetering, kalkylering, mätning och uppföljning
 � Analysera verksamheten utifrån ekonomiska rapporter
 � Välj nyckeltal för aktiv målstyrning

Den här ekonomikursen ger dig de grundkunskaper du behöver i 
rollen som chef eller ledare. Du lär dig bl.a. att skapa säkra rutiner för 
budgetering, kalkylering, mätning och uppföljning av ekonomin.
www.foretagsuniversitetet.se/1152

Kursstart 11 maj 2023 Stockholm 24 000:-

 

Excel - grundkurs 2 dagar

För dig som snabbt vill komma igång med Excel

 � Spara tid och förenkla kalkylarbetet
 � Ge bättre underlag för analys och beslut
 � Skapa lättlästa rapporter och grafik

Lär dig grunderna: att göra kalkyler, skapa lättlästa rapporter och 
grafiska presentationer samt att organisera och hantera register.
www.foretagsuniversitetet.se/1830

20-21 april 2023 Stockholm 12 500:-

5-6 oktober 2023 Stockholm 14 900:-
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Excel - fortsättningskurs 2 dagar

Gör budget, kalkyler och prognoser i Excel

 � Fördjupa dina kunskaper i Excel
 � Lär dig finesserna och bli mer effektiv
 � Så gör du bättre underlag för säkrare analyser

När du har arbetat med Excel under en tid och vill lära dig mer, för att 
kunna hantera större och mer komplexa datamängder.
www.foretagsuniversitetet.se/1831

31 maj - 1 juni 2023 Stockholm 10 900:-

14-15 november 2023 Stockholm 14 900:-

 

Koncernredovisning 2 dagar

Enligt K3-regelveret

 � Så upprättas en koncernredovisning enligt K3
 � Definitioner, lagar och redovisningsnormer
 � Lär dig uttolka en koncernredovisning

Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om 
koncernredovisningens regler samt praktiska metoder och väl 
fungerande tekniker för att kunna upprätta och stämma av ett 
koncernbokslut.
www.foretagsuniversitetet.se/146

27-28 april 2023 Stockholm 14 900:-

22-23 november 2023 Stockholm 14 900:-

 

Moms i internationell handel 1 dag

Hantera momsen rätt vid internationell handel

 � Vem är skattskyldig och när ska moms debiteras?
 � Så hanterar du försäljning till och inköp från utlandet
 � Varor och tjänster i och utanför EU
 � Tvåparts-, treparts- och flerpartsförsäljning

Försäkra dig om att företagets momshantering vid internationell 
handel är korrekt och följer aktuell lagstiftning, i denna högaktuella 
kurs för medarbetare på ekonomiavdelningen samt säljare och 
inköpare med kunder/leverantörer utomlands.
www.foretagsuniversitetet.se/1526

10 maj 2023 Stockholm 7 500:-

 

Diplomet ger större  
självförtroende.
Anna-Karin Rosén gick  
”Diplomerad controller”  
och diplomerades i mars 2022

Företagsbeskattning och deklaration 2 dagar

För dig som vill veta mer än att bara uppskatta

 � Lär dig aktuella skatteregler och skattelagar
 � Så blir deklarationen enklare
 � Avdragsgilla kostnader och skattepliktiga intäkter

Aktuella lagar, regler och grundläggande begrepp. Lär dig beräkna 
skatter och göra deklarationer enkelt och korrekt!
www.foretagsuniversitetet.se/1528

30-31 maj 2023 Stockholm 14 900:-

13-14 november 2023 Stockholm 14 900:-

 

Grundkurs i löneadministration 3 dagar

När du är ny i rollen som löneadministratör

 � Väx in i rollen som löneadministratör
 � Så utför du de vanligaste löneberäkningarna
 � Lär dig tillämpa gällande lagar och regler

Den här kursen ger dig praktiska kunskaper i löneadministrativt 
arbete och förståelse för de krav som kopplas till rollen. Du lär dig 
lagar, regler, att räkna lön, semester-/föräldraledighet, förmåner och 
traktamenten.
www.foretagsuniversitetet.se/1753

29-31 maj 2023 Stockholm 16 500:-

27-29 november 2023 Stockholm 16 500:-

 

K3 - Komponentavskrivningar 1 dag

Lär dig mer om komponentavskrivningar enligt K3

 � Lär dig allt om komponentavskrivningar enligt K3
 � När ska egentligen komponentavskrivningar tillämpas och varför?
 � Utnyttja era tillgångar bättre över tid

Kursen är speciellt framtagen för dig som ska upprätta eller 
medverka i arbetet med bokslut och årsredovisningar enligt K3 och 
som behöver skaffa dig eller fördjupa dina befintliga kunskaper om 
komponentavskrivningar.
www.foretagsuniversitetet.se/2099

15 maj 2023 Stockholm 7 500:-

21 november 2023 Stockholm 7 500:-
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Praktisk redovisning I 2 dagar

När du ska börja arbeta med redovisning

 � Lär dig bokföringens principer
 � Förstå kontoplanens uppbyggnad
 � Så här tolkar du ett bokslut

Företagsuniversitetet erbjuder kurser på tre nivåer inom redovisning, 
där du inte bara får bättre förståelse för företagets ekonomiska 
flöden, utan också blir tryggare i ekonomiarbetets olika delar.

Praktisk redovisning I är grundkursen och riktar sig till alla som precis 
har börjat eller ska börja arbeta med redovisning, medan Praktisk 
redovisning II ger fördjupade kunskaper i exempelvis löpande 
bokföring, hantering av moms, periodiseringar och avskrivningar 
Praktisk redovisning III är en fördjupning, där det ingår mycket 
praktisk övning, bland annat i ett bokföringsprogram. Fokus ligger 
bland annat på att läsa och analysera olika rapporter ur bokföringen.

Du kan välja att gå kurserna efter varandra med en tid mellan, eller 
att bara gå en av kurserna - utifrån dina förkunskaper och ditt behov.

På den här kursen lär du dig grunderna i redovisning och får bättre 
förståelse för företagets ekonomiska flöden. Du lär dig bl.a. de 
vanligaste ekonomiska begreppen, att läsa och förstå ekonomiska 
rapporter, hur kontoplanen fungerar samt att sköta löpande 
konteringar. Mycket praktisk träning ingår.
www.foretagsuniversitetet.se/125

12-13 juni 2023 Stockholm 14 500:-

23-24 november 2023 Stockholm 14 500:-

 

Praktisk redovisning II 2 dagar

För dig som självständigt ska sköta löpande bokföring

 � Säkra dina kunskaper i bokföring
 � Så gör du en korrekt skattedeklaration
 � Ta kontroll över konteringen

Företagsuniversitetet erbjuder kurser på tre nivåer inom redovisning, 
där du inte bara får bättre förståelse för företagets ekonomiska 
flöden, utan också blir tryggare i ekonomiarbetets olika delar. 
Praktisk redovisning I är grundkursen och riktar sig till alla som precis 
har börjat eller ska börja arbeta med redovisning, medan Praktisk 
redovisning II ger fördjupade kunskaper i exempelvis löpande 
bokföring, hantering av moms, periodiseringar och avskrivningar 
Praktisk redovisning III är en fördjupning, där det ingår mycket 
praktisk övning, bland annat i ett bokföringsprogram. Fokus ligger 
bland annat på att läsa och analysera olika rapporter ur bokföringen.

På den här kursen lär du dig bl.a. att självständigt sköta löpande 
bokföring, hantera moms, skatter och avgifter samt att förstå 
periodiseringar och avskrivningar.
www.foretagsuniversitetet.se/1142

27-28 mars 2023 Stockholm 14 500:-

28-29 september 2023 Stockholm 14 900:-

 

Praktisk redovisning III 2 dagar

När du arbetar med kvalificerad bokföring

 � Fördjupa dina kunskaper om redovisning och bokslut
 � 16 nyckeltal för rätt diagnos
 � Mycket praktisk träning

Företagsuniversitetet erbjuder kurser på tre nivåer inom redovisning, 
där du inte bara får bättre förståelse för företagets ekonomiska 
flöden, utan också blir tryggare i ekonomiarbetets olika delar. 
Praktisk redovisning I är grundkursen och riktar sig till alla som precis 
har börjat eller ska börja arbeta med redovisning, medan Praktisk 
redovisning II ger fördjupade kunskaper i exempelvis löpande 
bokföring, hantering av moms, periodiseringar och avskrivningar 
Praktisk redovisning III är en fördjupning, där det ingår mycket 
praktisk övning, bland annat i ett bokföringsprogram. Fokus ligger 
bland annat på att läsa och analysera olika rapporter ur bokföringen.

Det här är en kurs för dig som vill gå vidare till mer kvalificerade 
arbetsuppgifter inom bokföring. Du lär dig bl.a. att läsa och analysera 
rapporter samt att förstå och beräkna nyckeltal.
www.foretagsuniversitetet.se/1143

11-12 maj 2023 Stockholm 14 900:-

19-20 oktober 2023 Stockholm 14 900:-

 

Praktiskt bokslutsarbete 3 dagar

Vässa din kompetens inom bokslutsarbete!

 � God redovisningssed och rättvisande bild - vad innebär det i 
praktiken?

 � Bokslutsarbetet från början till slut
 � Regler, rutiner och tillvägagångssätt i bokslutets olika faser
 � Årsredovisningen

På kursen "Praktiskt bokslutsarbete" lär du dig bokslutsarbetet från 
start till mål.
www.foretagsuniversitetet.se/2258

22-24 maj 2023 Stockholm 17 500:-

2-4 oktober 2023 Stockholm 17 500:-
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ITIT

Dataanalys och Business Intelligence  
för ekonomer 6 dagar

Från databas till beslutsunderlag

 � Lär dig göra affärsnära dataanalyser
 � Så samlar du in, förädlar, förvaltar och omvandlar data till 

användbara beslutsunderlag
 � Verktyg, begrepp och processer

På den här utbildningen får du kunskaperna du behöver för att 
kunna göra affärsnära dataanalyser; det vill säga samla, förädla 
och omvandla data i en databas till tydliga, säkra och användbara 
beslutsunderlag i form av rapporter och dashboards. Du får lära dig 
tekniken och de verktyg dataanalys och Business Intelligence bygger 
på, men även de mjukare delarna för att kunna presentera och tolka 
data på att användbart sätt
www.foretagsuniversitetet.se/2156

Kursstart 30 augusti 2023 Stockholm 43 500:-

 

IT-säkerhetschef - diplomutbildning 9 dagar

Bli trygg i rollen som ytterst ansvarig för IT-säkerheten

 � så får du en säkerhetsmedveten organisation
 � riskhantering, förstå hot och risker och prioritera rätt
 � så här leder du verksamheten genom ett cyberangrepp

Utbildningen syftar till att ge en större trygghet i yrkesrollen, 
genom att ge kunskap inom områden som cybersäkerhet, 
säkerhetsarkitektur och säkerhetsområdet i stort, hotlandskapet, 
förändringsledning, hur ni inför säkra lösningar som inte gör 
processerna svårarbetade, generell förståelse om juridik och ramverk 
samt hur du leder verksamheten genom cyberangrepp. Du får ökad 
förståelse för förväntningarna på en IT-säkerhetschef och hur denne 
mäter och rapporterar om verksamhetens säkerhetsförmåga men 
också verktyg och lärande i hur man på ett effektivt sätt hanterar 
säkerhetsincidenter och det efterföljande arbetet.
www.foretagsuniversitetet.se/2249

Kursstart 12 april 2023 Stockholm 47 900:-

Kursstart 4 oktober 2023 Stockholm 47 900:-

Att beställa IT-projekt 4 dagar

Skapa rätt förutsättningar vid digitalisering av 
verksamheten

 � Gör beställning av projektet utifrån rätt behov och ett tydligt mål
 � Lär dig ställa rätt typ av krav och på rätt sätt
 � Säkra avtal och juridiken kring IT-projekt

För att lyckas med IT-projekt krävs det ett stort engagemang från 
beställaren som i ett tidigt skede av projektet tar ägandeskap, 
förbereder samt engagerar verksamheten samt är införstådd vad 
gäller för- och nackdelarna av vissa val gällande projektmetodik, 
kravspecificeringen samt projektmål.
www.foretagsuniversitetet.se/2242

Kursstart 3 maj 2023 Stockholm 19 900:-

Kursstart 25 september 2023 Stockholm 19 900:-

 

 

Leda och driva IT-projekt 6 dagar

Metoder och verktyg för effektiva och säkra IT-projekt

 � Utveckla en strategi för ett lyckat IT-projekt
 � Agilt vs vattenfall-metoden
 � Applicera agila metoder i projektet
 � Formulera tydliga kravanalyser

Lärdeig  leda och driva IT-projekt med säker hand! Vi går igenom IT-
projektet från beställning till leverans och fokuserar på din roll som 
projektledare. Du får inblick i best practices och kunskap om hur du 
ska göra för att undvika fallgroparna.
www.foretagsuniversitetet.se/2243

Kursstart 7 september 2023 Stockholm 42 000:-

 

Systemvetenskap för arkivarier - steg 1 6 dagar

För dig som vill möta dagens och morgondagens krav på 
arkivering

 � Ta greppet om begreppen inom IT-utveckling
 � Bli säker i samverkan med systemutvecklare
 � Ny teknik för digital lagring och datakonvertering
 � Så påverkar ny lagstiftning

Modern teknik för digital arkivering! Lär dig hur datamängder lagras, 
hanteras och underhålls i dagens IT-system samt hur data ska kunna 
återvinnas till information i framtiden.
www.foretagsuniversitetet.se/686

Kursstart 18 april 2023 Stockholm 35 000:-

Kursstart 26 september 2023 Stockholm 35 000:-

 

Systemvetenskap för arkivarier - steg 2 4 dagar

Fördjupa dina kunskaper i IT-teknik och systemvetenskap

 � Få djupare inblick i informationssäkerhet
 � Framtidens teknik – hur påverkar den arkivariens roll?
 � När systemet ska arkiveras

I den här kursen om två block– totalt fyra dagar– tar vi den 
systemvetenskapliga begreppsvärlden ett steg vidare. Det första 
blocket handlar i sin helhet om informationssäkerhet. Block två 
fokuserar på nutida och framtida aspekter kring system och de 
informationsprocesser som genereras. Hur påverkar våra nya 
arbetssätt de digitala dokumenten? Vad innebär artificiell intelligens 
i praktiken? Hur påverkar begrepp som Big Data och Business 
Intelligence våra verksamheter? Dessa och liknande frågeställningar 
tas upp.

Välkommen till en praktisk och aktuell fördjupningskurs i 
systemvetenskap för arkivarier!
www.foretagsuniversitetet.se/2175

Kursstart 26 april 2023 Stockholm 28 000:-

Kursstart 15 april 2024 Stockholm 28 000:-
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Aktuella kunskaper, praktiska verktyg och effektiva metoder för dagens HR-arbete
I Företagsuniversitetets utbud av kurser och utbildningar inom HR hittar du allt från praktiska grundkurser  
och metodkurser till avancerade strategiska  diplom utbildningar. Hos oss får du som jobbar med HR aktuella  
kunskaper, praktiska metoder och effektiva verktyg. Vi kombinerar teori med praktiska övningar, case,  
diskussioner och reflektion.

HRHR

Arbetsmiljö och social hållbarhet 1 dag

Så bedriver du ett systematiskt arbetsmiljöarbete

 � Systematiskt arbetsmiljöarbete och Organisatorisk och social 
arbetsmiljö

 � Aktuella lagar, föreskrifter och avtal
 � Utveckla HR processer, metoder och verktyg inom arbetsmiljö

För att du som arbetar med HR ska kunna skapa de bästa 
förutsättningarna för att din organisation ska kunna erbjuda 
en arbetsmiljö där medarbetarna trivs, mår bra, utvecklas och 
presterar (och dessutom stannar kvar) behöver du gedigen kunskap i 
arbetsmiljö. På den här utbildningen går vi igenom byggstenarna i ett 
framgångsrikt arbetsmiljöarbete samt ger praktiska råd och verktyg 
för att du ska kunna ge organisationen och cheferna det stöd och 
den kunskap de behöver.
www.foretagsuniversitetet.se/2240
24 maj 2023 Stockholm 7 500:-
18 oktober 2023 Stockholm 7 500:-

 

Bakgrundskontroller för HR 1 dag

För dig som arbetar med rekrytering

 � Ställ rätt krav på och bedöm bakgrundskontrollen
 � Upptäck och förstå varningsflaggor
 � Sälj in och motivera vikten av bakgrundskontroller i 

rekryteringsprocessen

På den här kursen får du förståelse för hur bakgrundskontroller 
kan användas som ett verktyg för att förebygga framtida risk för 
din organisation. Du får tillfälle att problematisera kring processer, 
bedömningsgrunder och beslutsfattande. Kursen ger dig den 
kunskap du behöver för att motivera behovet av bakgrundskontroller 
och säljargument inom organisationen. Kursen innehåller praktiska 
övningar och diskussionsmöjligheter.

www.foretagsuniversitetet.se/2257

24 maj 2023 Stockholm 7 500:-

 

Chefens personalansvar 3 dagar

För dig som tar hand om företagets viktigaste resurs

 � Allt det du som chef behöver kunna för att ha personalansvar
 � Gör rätt från början – arbetsrätt och arbetsmiljöarbete
 � Skyldigheter och rättigheter – dina och medarbetarnas

På den här kursen får du de kunskaper som du som chef med 
personalansvar behöver i det dagliga arbetet, t.ex. arbetsrätt, 
arbetsmiljö samt utvecklings- och lönesamtal. Du får också lära dig 
om ARUBA-modellen och Employer Branding.
www.foretagsuniversitetet.se/2002

10-12 maj 2023 Stockholm 18 500:-

 

Diplomerad HR-koordinator 12 dagar

Kunskaperna du behöver för att bedriva ett aktivt HR-
arbete idag!

 � Utveckla ett framgångsrikt HR-arbete 
 � Arbetsrätt, arbetsmiljö och kompetensbaserad rekrytering
 � Praktiska verktyg och modeller
 � Bygg ett nätverk för framtiden

En aktuell diplomutbildning som ger dig kunskaper om det du 
behöver för att framgångsrikt arbeta med och driva HR-frågorna i 
din organisation.
www.foretagsuniversitetet.se/210

Kursstart 8 maj 2023 Stockholm 55 000:-

 

Employee Experience 2 dagar

HR-processer med medarbetarupplevelse, engagemang och 
resultat i fokus

 � Kunskaper, metoder och verktyg för att arbeta proaktivt med 
medarbetarupplevelsen i fokus

 � Employer Branding och varumärke
 � Från rekrytering och onboarding till utveckling och offboarding
 � Arbetsplatskultur, inkludering, hållbarhet, utveckling och karriär

.På den här kursen får du som arbetar med HR lära dig hur du kan 
utveckla din organisations Employee Experience och Employer 
Branding genom de olika HR-processerna. Vi går systematiskt 
igenom hela cykeln, från hur man kan attrahera, introducera och 
utveckla sina medarbetare till hur man gör en bra offboarding. Vi 
tar även upp frågor som arbetsplatskultur, hållbarhet, mångfald och 
inkludering samt kompetensutveckling och karriär.

www.foretagsuniversitetet.se/2251

4-5 september 2023 Stockholm 14 900:-

 

Förhandlingsteknik vid fackliga förhandlingar 2 dagar

Strategier för en lyckad facklig förhandling

 � Gör rätt i fackliga förhandlingar
 � Formulera acceptabla mål och spelregler
 � Lär dig hitta vinna/vinna-lösningar

Strategier för en lyckad förhandling. Det här är en praktisk 
förhandlingskurs speciellt framtagen för dig som arbetar med HR, om 
t.ex. omorganisationer, anställning, lön och lönevillkor.
www.foretagsuniversitetet.se/1139

15-16 maj 2023 Stockholm 14 900:-

9-10 oktober 2023 Stockholm 14 900:-
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HR Business Partner - diplomutbildning 8 dagar

Bli en affärsdriven partner till ledningsgruppen

 � Så skapar du affärsnytta för organisationen
 � Lär dig jobba med People Analytics
 � Strategier för kompetensförsörjning, Performance och Talent 

Management
 � Team- och ledningsgruppsutveckling
 � Så arbetar du med Compensation and Benefits

Den här utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter som du 
behöver för att bli en affärsdriven HR Business Partner. Du får både 
bredd och djup inom t.ex. Performance och Talent Management, 
konsultativt arbetssätt och analys samt kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling. 
www.foretagsuniversitetet.se/2148

Kursstart 11 maj 2023 Stockholm 55 000:-

Kursstart 10 oktober 2023 Stockholm 55 000:-

 

HR Controller 6 dagar

Samla in, analysera och dra nytta av data och nyckeltal i 
HR-arbetet

 � De viktiga nyckeltalen/KPI:erna för dig som jobbar med HR
 � Lär dig samla, analysera och presentera data
 � Så kopplar du siffrorna till HR-processen

På utbildningen HR Controller lär du dig det du behöver för att 
kunna arbeta med HR-controlling. Från att samla data och mäta 
nyckeltal till att analysera och presentera dem och koppla dem till 
HR-processens alla delar. Du får arbeta med ett eget case, under 
kursledarnas handledning, vilket gör att du kan ha direkt praktisk 
nytta av de nya kunskaperna när du kommer tillbaka till jobbet.
www.foretagsuniversitetet.se/2213

Kursstart 4 maj 2023 Stockholm 45 500:-

 

HSEQ – introduktion och  
grundläggande kunskaper 1 dag

En introduktion till HSEQ

 � Grundläggande begrepp och olika typer av egenkontroll
 � Så arbetar ni framgångsrikt med HSEQ
 � Så stöttar de olika processerna varandra

Den här kursen ger dig grundkunskaper inom HSEQ för att öka 
förståelsen för hur de olika processerna inom arbetsmiljö, säkerhet, 
hållbarhet och kvalitet hänger ihop och tillsammans kan leda till 
framgångsrika resultat.
www.foretagsuniversitetet.se/2250

7 juni 2023 Stockholm 7 500:-

 

HSEQ Manager - diplomutbildning 8 dagar

Befräfta din kompetens

 � Planera ert systematiska HSEQ-arbete
 � Process, ledningssystem och redovisning
 � HSEQ i organisationens affär

I den skräddarsydda utbildningen HSEQ Manager ges en 
övergripande bild av rollen och arbetet på ledningsnivå. Utbildningen 
inleds med ett grundläggande kursblock om ramverk och arbetssätt 
kring processtyrning, ledningssystem, KPI management, risk- och 
behovsanalyser samt redovisning.

.www.foretagsuniversitetet.se/2235

Kursstart 25 april 2023 Stockholm 43 500:-

 

Kompetensbaserad rekrytering 2 dagar

Öka träffsäkerheten i rekryteringen

 � Så rekryterar du utifrån kravprofilen
 � Förbered dig för en lyckad intervju
 � Referenser som ger rätt bild av kandidatens kompetens

Lär dig en professionell metod för rekrytering och intervjuteknik som 
gör att du framgångsrikt kan kartlägga organisationens behov och 
den sökandes kompetens och personlighet.
www.foretagsuniversitetet.se/1067

27-28 mars 2023 Stockholm 14 900:-

29-30 maj 2023 Stockholm 14 900:-

26-27 september 2023 Stockholm 14 900:-

 

Konsultativt arbetssätt för HR 1 dag

Utveckla ett professionellt HR-stöd

 � HR-initiativ till organisationens mål och utmaningar
 � Utveckla ett professionellt samarbete med cheferna
 � Konsultativt arbetssätt – från servicefunktion till Business Partner

En kurs för dig som jobbar med HR och som vill utveckla ett mer 
konsultativt, rådgivande och coachande arbetssätt gentemot 
verksamheten. En energiboost för dig som vill utvecklas i din yrkesroll.
www.foretagsuniversitetet.se/2103

31 maj 2023 Stockholm 7 500:-

26 september 2023 Stockholm 7 500:-

 

Learning and Development  
– diplomutbildning 9 dagar

Arbeta operativt och strategiskt med utveckling,  
utbildning och karriär

 � Aktivt och framåtsträvande arbete med kompetensutveckling
 � Upskilling, reskilling och sourcing för företagets behov
 � Talent och Performance Management och karriärsplanering

Kursen tar avstamp i det strategiska arbetet kring att analysera vad 
organisationen ska lära sig, att skapa en strategisk affärsplan för 
det önskade lärandet och att kvantifiera och utvärdera insatsen i 
efterhand.
www.foretagsuniversitetet.se/1067

27-28 mars 2023 Stockholm 14 900:-
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Skapa större, lönsammare och  
säkrare affärer
Rätt kredit- och kundhantering har blivit ett 
av våra viktigaste konkurrensmedel. Det över-
gripande målet med en affärsmässig kund- och 
kredithanter ing är att få kontroll över kassaflödet 
och risk exponeringen samt att skapa förutsätt-
ningar för större, lönsammare och säkrare affärer.

Kurserna i kredithantering genomförs i regi av 
CREDMA – The School of Credit Management, 
som ägs av Företagsuniversitetet.

KredithanteringKredithantering

Bokslutsanalys i enskild firma - digital utbildning 
9 dagar

www.foretagsuniversitetet.se/2236
Individuell start Online 6 950:-

 

Intressant, rolig och engagerande. Kursen 
har gett mig större respekt och 
medveten het i de dagliga kredit-
besluten. Den har även hjälpt mig 

i balansen mellan att undvika stora och 
kanske onödiga kreditförluster.

Petra Nordqvist, Controller på Sandvik SRP AB.

Bokslutsanalys i enskild firma 2 dagar

Låter enkelt men är knepigt och affärskritiskt!

 � Enskild firmas årsbokslut med resultat- och balansräkning
 � Hur skilja på det privata och näringsverksamheten?
 � Negativt eller positivt eget kapital - vilka konsekvenser kan det 

få?
 � Vilken lön kan enskild näringsidkare ta ut i sin 

näringsverksamhet?
 � Fallgropar och svårigheter vid bedömning av enskild 

näringsverksamhet
 � Hur beräknas det beskattade egna kapitalet?

Att läsa och förstå räkenskaperna för enskild firma innebär att kunna 
bedöma och orientera sig i de dokument, krav och frågeställningar 
som den enskilde näringsidkarens verksamhet ställs inför både civil- 
och skatterättsligt.
www.foretagsuniversitetet.se/1773

8-9 maj 2023 Stockholm 14 900:-

 

Diplomerad Credit Controller 9 dagar

Ett diplom som kvitto på kunskaperna

Att vara diplomerad Credit Controller hos Credma ger dig större 
trygghet och ökade möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. 
Diplomeringen innebär att du och din arbetsgivare kan vara säkra på 
att du behärskar och har uppdaterad samt kvalificerad och relevant 
kompetens inom följande kurser:

 � Läsa och analysera en årsredovisning
 � Företags- och kassaflödesanalys
 � Kreditbedömning och kredituppföljning
 � Kreditsäkerhet– digital utbildning
 � Krav och inkasso
 � Konkurs- och obestånd

Du kan gå kurserna valfri ordning eller helt enkelt följa den 
föreslagna ordningen under boka.

Välkommen till Sveriges ledande kreditutbildning hos Credma, som 
ägs av Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet!
www.foretagsuniversitetet.se/2128

Kursstart 30 mars 2023 Stockholm 59 000:-

 

Företags- och kassaflödesanalys 2 dagar

Fortsättningskurs – djupare analys och tolkning

Kursen har som mål att du självständigt ska kunna genomföra en 
analys av ett företags finansiella situation med hjälp av resultat- och 
balansräkning, kassaflödesanalys samt genom att ställa de rätta och 
relevanta frågorna – och kunna tolka svaren.

Detta är en fortsättningskurs för dig som tidigare gått kursen “Att 
läsa och förståbokslut” eller motsvarande. Den passar personer 
som vill bli bättre på att analyseraoch tolka årsredovisningar, och 
använda professionell kassaflödesanalys i sambandmed kredit- och 
företagsbedömningar. Vi går djupare i de finansiella rapporterna 
ochsätter fingret på vad som är viktigt att läsa noggrant, vad som bör 
vara envarningsklocka i affären och vi blir bekväma med de centrala 
nyckeltalen.
www.foretagsuniversitetet.se/1515

24-25 maj 2023 Stockholm 14 900:-

 

Företags- och kassaflödesanalys  
– digital utbildning 2 dagar

www.foretagsuniversitetet.se/2226
Individuell start Online 6 950:-

 

Företagsvärdering och förvärv 2 dagar

Efter utbildningen ska deltagarna ha fått en grundläggande förståelse 
för hur enföretagsvärdering görs, vilka faktorer som är kritiska för 
värdet och hur risk påverkar värdetpå ett företag. Deltagarna ska 
även ha kunskap om överlåtelseprocessens olika moment.
www.foretagsuniversitetet.se/1555

27-28 april 2023 Stockholm 14 900:-
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Konkurs och obestånd 2 dagar

Ditt agerande – avgörande för kreditförlusterna

Kursen hjälper dig att öka möjligheterna för att ert företag eller er 
bank kan erhålla betalningför fordringar i samband med att en kund 
likvideras, rekonstrueras, hamnar i ekonomisk kriseller försätts i 
konkurs.

När du får varningssignaler om att ett kundföretag är på väg in 
i en ekonomisk kris kräver dittagerande kunskap. Snabbt och 
rätt agerande kommer att vara avgörande för att undvikastora 
och kanske onödiga kreditförluster. Credmas kurs Konkurs och 
obestånd ger digkunskap i vilka möjligheter som finns i och 
med kunders oförmåga att betala. Vi går igenomdet praktiska 
förloppet inom företagsrekonstruktion och konkursförfarande 
samt nyheter ochrättsfall inom området. Vi ger också en överblick 
över möjligheterna att få vd, styrelse,aktieägare och revisor 
betalningsansvariga genom så kallat ansvarsgenombrott.
www.foretagsuniversitetet.se/1518

2-3 maj 2023 Stockholm 14 900:-

 

Krav och inkasso 1 dag

I denna kurs får du kunskaper och praktiska färdigheter i hur du 
bygger upp en effektiv kravhantering. Du får också värdefulla 
tips om hur du kan minska risken för kreditförluster orsakade av 
bedrägerier.
www.foretagsuniversitetet.se/1517

22 maj 2023 Stockholm 7 500:-

 

Kreditbedömning och kredituppföljning 2 dagar

Snabbare och säkrare kreditbedömningar

Efter utbildningen kan du som deltagare förstå vilken metod som 
är den mest användbaraoch effektiva för kreditbedömningar i 
den aktuella situationen. Du ska kunna beräkna riskeroch öka 
sannolikheten för att förutse konkurser.

Genom kursen kommer du kunna identifiera möjligheter, fatta 
snabba beslut, ha riskkontrolloch stärka kassaflödet. Du blir 
snabbare och säkrare i din affärs- och riskanalys och serlängre än 
kreditupplysningen. På så sätt blir du skickligare på att förutse risk 
men ocksåpotentialen till lönsamma affärer. Vi går igenom vilka 
nyckeltal som avslöjar likviditets-,lönsamhets- och finansiell risk, 
samt hur du arbetar effektivt i hela kreditflödet medkundanskaffning, 
kreditanalys, kreditbeslut- och förvaltningsprocessen.
www.foretagsuniversitetet.se/1516

8-9 maj 2023 Stockholm 14 900:-

 

Kreditsäkerhet - digital utbildning 2 dagar

Bättre beslut och säkrare kreditgivning

 � En utbildning som leder till bättre beslut och säkrare 
kreditgivning. 

 � En digital utbildning där du studerar när du vill, i din egen takt
 � Ta del av  teori och praktik för hur man hanterar kreditgivning 

och kreditsäkerhet

www.foretagsuniversitetet.se/2244
 

Individuell start Online 6 950:-

 

Läsa och analysera en årsredovisning 2 dagar

Kreditbedömningar – en grundläggande kunskap

Målet med utbildningen är att du ska kunna läsa, förstå och 
analysera en årsredovisning för ett aktiebolag, även om du inte har 
några tidigare kunskaper i bokföring eller bokslut.

Det är inte bara de som jobbar med bokföring och bokslut som 
behöver veta hur man kan bedöma ett företag och dess ekonomiska 
situation. Det är självklart viktigt vid köp och försäljning av företag, 
men det behövs också i vanligt förekommande situationer som 
till exempel när man står inför att välja en underleverantör. Att 
göra en korrekt bedömning av företag och andra motparter är en 
grundläggande kunskap för många. Balans- och resultaträkningens 
konstruktion inbjuder ibland till kreativ bokföring och då är det 
viktigt att kunna se igenom friserade och felaktiga siffror.
www.foretagsuniversitetet.se/1514

30-31 mars 2023 Stockholm 14 900:-

1-2 juni 2023 Stockholm 14 900:-

 

Milica Milic, Head of Business Development på 
Credma, tidigare vinnare av Stora Kreditpriset.
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ProjektProjekt

Agil projektledning 2 dagar

Förenkla och effektivisera projektarbetet

 � Planera och organisera projekt med agila metoder
 � Roller och ansvar i agila projekt
 � Mycket praktisk tillämpning och övning

I den här kursen lägger vi fokus på hur du använder agila metoder på 
bästa sätt och gör projekten flexibla och effektiva. Kort sagt, hur vi 
förbättrar förutsättningarna till framgång genom att ta bort onödig 
byråkrati och behålla det som verkligen gör nytta.
www.foretagsuniversitetet.se/2138

20-21 april 2023 Stockholm 14 900:-

12-13 oktober 2023 Stockholm 14 900:-

 

Verklighetsnära och praktiskt inriktade utbildningar
Våra projektutbildningar är verklighetsnära och praktiskt inriktade. Du lär dig hela processen, från 
beställning till rapport, utvärdering och uppföljning. Vi arbetar med en generell metod och modeller 
som passar de allra flesta svenska och internationella företag. I vårt utbud finns kurser inom projekt-
ledning och projektadministration.

Våra kursledare är själva projektledare med lång praktisk erfarenhet, både av mindre och större  
projekt i olika branscher. De är skickliga pedagoger som förmedlar sina kunskaper och erfarenheter 
med entusiasm och engagemang.

Att beställa IT-projekt 4 dagar

Metoder och verktyg för effektiva och säkra IT-projekt

 � Utveckla en strategi för ett lyckat IT-projekt
 � Agilt vs vattenfall-metoden
 � Applicera agila metoder i projektet 
 � Formulera tydliga kravanalyser

Välkommen till en utbildning som ger dig praktiska kunskaper, 
verktyg och metoder som gör att du kan leda och driva IT-projekt 
med säker hand! Vi går igenom IT-projektet från beställning till 
leverans och fokuserar på din roll som projektledare. Du får inblick 
i best practices och kunskap om hur du ska göra för att undvika 
fallgroparna.
www.foretagsuniversitetet.se/2242

Kursstart 3 maj 2023 Stockholm 19 900:-

Leda och driva IT-projekt 6 dagar

Skapa rätt förutsättningar vid digitalisering av 
verksamheten

 � Gör beställning av projektet utifrån rätt behov och ett tydligt mål
 � Lär dig ställa rätt typ av krav och på rätt sätt
 � Säkra avtal och juridiken kring IT-projekt

För att lyckas med IT-projekt krävs det ett stort engagemang från 
beställaren som i ett tidigt skede av projektet tar ägandeskap, 
förbereder samt engagerar verksamheten samt är införstådd vad 
gäller för- och nackdelarna av vissa val gällande projektmetodik, 
kravspecificeringen samt projektmål.
www.foretagsuniversitetet.se/2243

Kursstart 21 mars 2023 Stockholm 42 000:-

Projektadministratör 2 dagar

För effektiv projektadministration

 � Projektprocessen och administrationen kring den
 � Skapa effektiva rutiner, organisera och kommunicera
 � Så administrerar du informationsflödet

En proffsig projektadministratör bidrar till lyckosamma projekt, 
med hjälp av god organisation och kommunikation. Skapa effektiva 
rutiner för samarbetet med projektgruppen samt för att administrera 
informationsflödet.
www.foretagsuniversitetet.se/647

8-9 maj 2023 Stockholm 14 900:-

27-28 november 2023 Stockholm 14 900:-

 

Projektledning - basutbildning 3 dagar

Vässa din kompetens som projektledare!

 � Framgångsfaktorer för att nå målet
 � Så formar du en fungerande projektgrupp
 � Planera, organisera och följa upp

Lär du dig projektarbete från start till mål. Vässa dina kunskaper i att 
planera, organisera, rapportera, följa upp och utvärdera ett projekt.
www.foretagsuniversitetet.se/245

29-31 mars 2023 Stockholm 17 500:-

7-9 juni 2023 Stockholm 17 500:-

25-27 september 2023 Stockholm 17 500:-

22-24 november 2023 Stockholm 17 500:-

 

Projektledning - fördjupning 3 dagar

Fördjupade kunskaper om effektivt projektarbete

 � Bygg och vårda relationer för att nå uppsatta mål
 � Följ upp projektet för resultat med hög kvalitetet
 � Det kommunikativa ledarskapets betydelse

På den här kursen får du lära dig bland annat vilka förutsättningar 
som påverkar arbetet, hur du skapar större delaktighet, hur ditt 
beteende påverkar andra och hur din kommunikationsstil kan 
anpassas för att påverka mer effektivt. 
www.foretagsuniversitetet.se/1331

24-26 april 2023 Stockholm 17 500:-

23-25 oktober 2023 Stockholm 17 500:-
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Projektledning för assistenter 2 dagar

Styr mot uppsatta mål och bli klar i tid

 � Organisera projektarbetet effektivt
 � Skapa struktur och tydliga roller i projektet
 � Praktiska metoder och verktyg till din hjälp

En projektledarkurs speciellt utformad för dig som är assistent. Vi 
jobbar med praktiska övningar där du får möjlighet att tillämpa och 
träna på de modeller och verktyg som vi går igenom och ger tid för 
erfarenhetsutbyte och reflektion.
www.foretagsuniversitetet.se/2117

13-14 april 2023 Stockholm 14 900:-

16-17 november 2023 Stockholm 14 900:-

 

Projektplanering under tidspress 1 dag

Från planering och faktainsamling till färdig rapport

 � Korta ner projektets initiala planeringsfas med metoder för 
parallellplanering

 � Skapa beslutsunderlag som leder till aktiva åtgärder på ett tidigt 
stadium

 � Undvik vanliga fel i planeringsprocessen

Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att snabbt kunna 
identifiera vad som behöver göras, sätta upp en projektplan och dra 
igång ett projekt i t.ex. en krissituation, vid en snabb förändring eller 
då något annat händer som kräver snabb handling.
www.foretagsuniversitetet.se/2224

19 april 2023 Stockholm 7 500:-

 

Företagsanpassad utbildning
Om ni är flera på företaget med samma utbildningsbehov  
skräddarsyr vi gärna en utbildning för er.

Kontakta Camilla Godén för mer information.   
camilla.goden@foretagsuniversitetet.se  08-600 62 00.



Telefon: 08-600 62 00

E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

www.foretagsuniversitetet.sewww.foretagsuniversitetet.se

Välkommen till Posthuset, Vasagatan 28 i centrala Stockholm


