
Välkommen till en utmanande och utvecklande utbildning i affärsutveckling som tar 

ditt företags verksamhet vidare utifrån dina behov. Med avstamp i vårens program 

Affärsutveckling I har vi satt ihop programmet Affärsutveckling II som fokuserar och gå 

på djupet i de områden deltagarna önskade fördjupning i. Utöver det bjuder programmet 

på en workshop med en av Sveriges mest prisade entreprenörer, Björn Söderberg, 

Fair Enterprise Network.

Utbildningen ska fokusera och gå på djupet i följande områden:

Utbildning

Företagsakademin 3.0 bjuder in till 
utbildning i Affärsutveckling II

•	 Business Model Canvas: Vi arbetar vidare utifrån 
ditt företags affärsmodell. Möjlighet att arbeta på 
djupet med de enskilda områdena i modellen, samt 
introduktion till verktyget Growth Wheel. 

•	 Kärnvärden: Vi arbetar med att konkretisera 
företagets kärnvärden, vilka kan användas som 
styrredskap för att skapa riktning, engagemang 
och till att skapa större sammanhang i företagets erbjudande.  

•	 Att få koll på idéerna: Hur man går från idé till praktisk implementering? Det inkluderar 
att strukturera idéer och projekt, identifiera vilka steg som skal tas när, samt vilka 
nyckelpersoner och resurser som behövs för att få idéerna prövade och implementerade. 

•	 Presentationsteknik: Hur formulerar jag mitt budskap – och hur presenterar jag det på bästa 
sätt? Praktiska övningar där deltagarna får övning och konkreta tips, hjälpmedel och verktyg 
för att kommunicera sitt budskap. Deltagarana blir också coachade i att förbättra sina 
framträdanden med teknikträning och konstruktiv feedback.

•	 Masterclasses: Kontinuerligt under kursens gång skapas det utrymme for reflektion och 
sparring deltagarna emellan. Dessutom har vi bjudit in externa expertföreläsare. 

Start september 

Grundutbildning inom CSR
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Affärsutveckling

Att leda för hållbarhet: Strategiskt ledarprogram

Innovation

Export

Kommunikation & marknadsföring

Att leda andra

Företagsspecifika utbildningar

Företagets värderingar & kultur
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30 augusti kl. 09.00-16.00: Modul 1 : Introduktion, status och fördjupning. 
•	 Syfte,	mål,	innehåll	
•	 Status:	Var	är	du	nu?
•	 Förväntningar	på	utbildningen	och	individuella	lärmål
•	 Fördjupning	med	Business	Model	Canvas	
•	 Introduktion	til	Growth	Wheel
•	 Hemuppgift

13 september kl. 09.00-16.00: Modul 2 : Företagets kärnvärden
•	 Introduktion
•	 Arbeta	med	kärnvärdena
•	 Hur	använder	vi	företagets	kärnvärden	i	vårt	arbete?	
•	 Masterclass	med	Björn Söderberg, Fair Enterprise Network 

http://www.fairenterprise.net/


11 oktober kl. 09.00-16.00 : Modul 3 : Att få koll på idéerna
•	 Hur	kommer	man	från	idé	till	verklighet?
•	 Ideimplementering-	och	prövning
•	 Prioriteringsmatrisen	och	gameplan
•	 Personlig	SWOT	
•	 Hemuppgift

1 november kl. 09.00-16.00 : Modul 4 : Presentationsteknik
•	 Förberedelse och struktur 
•	 Budskapet. Vad vill du förmedla?
•	 Förståelse för etos, patos och logos 
•	 Insikt i hur man undviker tråkiga bilder och använder hjälpmedel för att levandegöra 

presentationen 
•	 Presentationsteknik, kroppspråk och personliga framträdanden
•	 Praktiska övningar
•	 Hantering av motstånd 
•	 Hemuppgift

22 november kl. 09.00-16.00 : Modul 5 : Deltagarnas presentationer och masterclass
•	 Individuella	presentationer	och	feedback
•	 Summering	av	utbildningen.
•	 Reflektioner	och	nästa	steg
•	 Utvärdering	och	check-ut

Björn Söderberg, Fair Enterprise Network 
Björn Söderberg, grundare av Fair Enterprise Network, bygger upp och utvecklar ansvarsfulla företag i 

Nepal inom området hållbar avfallsåtervinning. Företagen kombinerar vinstdrivande affärsverksamhet 

med etik, demokrati och miljömedvetenhet som grundvärderingar och bidrar på detta sätt till en hållbar 

utveckling. Där många andra ser problem, ser Björn Söderberg möjligheter och potential. Björn har bland 

annat fått Göteborgspriset för hållbar utveckling 2012, Årets talare 2008 (Talarforum), Framtidens 

ledare 2007 (JCI), Sveriges mest spännande entreprenör 2004 (Företagarna & Shortcut).

Se http://www.fairenterprise.net/

Kursledare: Mick Cordero, Plan B
Vår kursledare Mick Cordero är företagsutvecklare, entreprenör och ledarskapskonsult och har stor 

erfarenhet av att planera och genomföra utbildningsprogram för den offentliga sektor och det privata 

näringslivet. Mick har varit ansvarig utbildare och koordinator för program och utbildningar på Malmö 

högskola, Roskilde Universitet, Malmö stad, Helsingborg stad, Hyper Island, Startup Company och Trel-

leborg Engineering Fabrics. Han har dessutom erfarenhet från projektarbete och utbildning i Afrika, USA, 

Sydamerika och Asien. Se http://www.planb.se/author/mick/

Företagsakademin 3.0 är ett samarbete mellan Malmö stad, Malmö Företags-

grupper och Malmö högskola. Vi finns till för företag som vill växa och stärka sin 

konkurrenskraft genom att förena affärsnytta med samhällsnytta, CSR. 

Vad:   Affärsutveckling II 

Datum: 30 augusti, 13 september, 11 oktober, 1 november, 22 november 

Var:   Företagsakademin 3.0, Lilla Nygatan 3 i Malmö

Anmälan: Klicka för att anmäla dig eller via www.foretagsakademin.org/utbildningar

http://picasaweb.google.com/100718286970111761384/FairEnterpriseNetwork%23
http://www.fairenterprise.net/
http://picasaweb.google.com/100718286970111761384/FairEnterpriseNetwork%23
http://www.planb.se/author/mick/
http://simplesignup.se/private_event/19162/416a8f357f
www.foretagsakademin.org/utbildningar

