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VI SÖKER DIG SOM HAR 
DRIV NOG ATT FÖRÄNDRA 
VÄRLDEN. OCH DIG SJÄLV.

Vad är det som gör en god ledare? Kanske handlar det till syvende och sist om 
hur man förhåller sig till världen. Så länge du har driv, engagemang och en vilja att 
alltid utvecklas och förbättra, gissar vi att du redan idag är en god ledare. Och är 
du intresserad av att nå din fulla potential så är vi säkra på att du kan hitta något 
intressant bland våra utbildningar.

I Sverige har vi historiskt varit duktiga på att ta fram bra ledare som hyllats på den 
internationella arenan. Man tycker att vi är professionella, entreprenöriella, öppna, 
innovativa, prestigelösa och inte minst att vi står för hållbarhet – något som blir allt 
viktigare varje dag.

Här på SSE Executive Education vill vi gärna tro att vi har en del i det: vi har näm-
ligen varit med och utbildat några av Sveriges främsta ledare ända sedan 1969, 
och från och med 2001 har Financial Times kontinuerligt rankat oss som bäst i 
Norden.

Men även om vi har rika traditioner, är vår uppgift inte att bevara – en utbildning 
ska utmana. Därför är vi stolta över att så många deltagare vittnar om den påtag-
liga förändring våra utbildningar inneburit. För de flesta handlar det om effektivare 
arbetssätt eller en tryggare yrkesroll, men många är de deltagare som beskrivit
hur hela deras perspektiv på livet förändrats. 

I denna guide vill vi ge dig våra bästa argument för varför livslångt lärande är vikti-
gare än någonsin. Vi presenterar också vårt utbud av chefs- och ledarutbildningar, 
framtagna för att ge dig som ledare de bästa förutsättningarna för att utvecklas
och göra riktig skillnad – vare sig du jobbar i privat eller offentlig sektor, i ett
börsnoterat bolag eller startupföretag.
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LED UTVECKLINGEN 
ISTÄLLET FÖR ATT FÖLJA DEN

I en värld där den tekniska utvecklingen förändrar industrier, våra sätt att leva och hur vi gör 
affärer, går det inte längre att luta sig tillbaka mot studietidens lärdomar. För att vara en effektiv 
ledare över tid måste du regelbundet fylla på med kunskap i takt med att nya krav och behov 
uppstår, samtidigt som du ser till att slipa bort gamla tankemönster som inte längre är relevanta. 
Här är några av de största utmaningarna en modern ledare möter – och hur vi hjälper dig att
möta dem med förändrade perspektiv.

Grunderna till framgångsrikt ledarskap handlar för oss om att agera 
utifrån fakta, att sträva efter förståelse inför sitt eget agerande såväl 
som andras – och att tänka som en ansvarstagande entreprenör.  
Vi kallar det FREE.  

Fact- & science-based mindset 

Reflective & self-aware 

Empathetic & culturally literate 

Entrepreneurial & responsible

LEDARSKAP HANDLAR OM MER ÄN BESLUT
Som ledare formar din roll hela organisationen. Det är ditt ansvar 
att visioner och strategier blir verklighet, och det är du som behöver 
förmedla till medarbetarna hur deras insatser bidrar till helheten – allt 
för att i slutändan generera nöjda kunder. 

Som ledare blir du också en förebild som påverkar kultur, värderingar 
och motivation. Därför är din utveckling inte bara värdefull för egen 
del, utan en minst lika viktig investering för organisationen.

TALANG RÄCKER INTE HELA VÄGEN
Visdom kommer naturligt. Det gör inte expertis. Om erfarna chefer 
och ledare ska kunna upptäcka sina svagheter, och samtidigt stärka 
de kunskaper och färdigheter som behövs för gott ledarskap under ett 
helt arbetsliv, krävs kontinuerlig utveckling.

VÄRLDEN FÖRÄNDRAS, OCH AFFÄRER MED DEN
Den accelererande teknologiska utvecklingen gör att livslångt 
lärande får en allt viktigare roll. Många chefer och ledare behöver 
skifta både perspektiv och arbetssätt, samt bemästra nya verktyg  
och teknologier. Det krävs ingen expertis, men en gedigen  
förståelse – så att du kan se både de påverkansfaktorer och  
möjligheter till utveckling som plötsligt väntar.

DU ÄR FÖRETAGETS ANSIKTE UTÅT
Om varumärket hotas behöver chefen agera snabbt. Skillnaden 
mellan bristande eller klokt handlande kan i vissa fall påverka 
organisationens ekonomi och ställning mer än någon annan faktor. 

Kraven på transparens och förmåga att kommunicera på rätt sätt i 
rätt kanaler blir bara större – och att hantera det rätt är en konst. Vi 
hjälper dig fullända den.

ÖPPNA PROGRAM

Våra öppna program har ett brett utbud av utbildningar som rustar 
dig för nya utmaningar och ger dig säkrare i ditt ledarskap. De  
lämpar sig särskilt väl för utveckling av enskilda individer. Oavsett 
om du går en kortare eller längre utbildning är målsättningen den-
samma: att skapa en miljö där lärande, utbyte och reflektion öppnar 
upp för nya perspektiv. Vi erbjuder allt från breda General Manage-
mentprogram till kortare program med spetsfokus. Programmen har 
en eller flera programstarter per år och här deltar du i gott sällskap 
av duktiga ledare från andra branscher. Det är en garant för nya 
synvinklar på dina utmaningar, samtidigt som det ger möjligheter
till ett bredare nätverk av engagerade ledare. 

SKRÄDDARSYDDA PROGRAM
Våra skräddarsydda program är ett effektivt sätt att dels säkerställa 
att kompetensen inom organisationen går i linje med företagets
strategi och utvecklingsresa, dels att förbereda chefer och ledare på 
nästa steg i utvecklingen. När vi designar ett skräddarsytt program 
utgår vi alltid ifrån företagets specifika behov och utmaningar. 
Vi arbetar iterativt tillsammans med er för att säkra att vi har en så 
effektiv lösning som möjligt. Genom att även titta bortom programmet 
och dess utvalda deltagargrupp, bäddar vi för att förändringen blir 
bestående. När kunskapen planteras i organisationen genom det 

egna lärandet kommer förändringen inifrån – och blir därför en 
naturlig del av kulturen. Våra skräddarsydda program kombinerar 
forskningsbaserade teorier med praktiskt tillämpningsbara verktyg, 
vilket ger kompetenta medarbetare som är trygga i ledarskapet. 
Det leder till ett perspektivskifte där man lämnar konventioner och 
låsningar, för att istället skapa en utvecklingsdriven mentalitet. 
På så vis håller ni jämna steg med samtiden och säkerställer en 
hållbar organisation.

KONSORTIEPROGRAM
SSE Executive Education genomför chefsutvecklingsprogram för en 
utvald och stabil grupp av partnerföretag som delar en långsiktig 
syn på strukturerad chefs- och ledarutveckling. De har ett gemensamt 
intresse i långsiktigt och nära erfarenhetsutbyte och nätverkande 
med andra företag och organisationer. Deltagarna som nomineras 
till programmen möter både kollegor från det egna företaget och från 
de andra organisationerna: ett bra sätt att fördjupa specifika kompe-
tenser och samtidigt få nya perspektiv från helt andra verksamheter. 

Styrkan i konsortieprogrammen är samarbete: utbildningarna tas 
fram av SSE Executive Education och styrgrupper med representanter 
från de över 20 medverkande företagen. Den delade ambitionen att 
proaktivt påverka programmål och struktur garanterar att man får ett 
brett perspektiv på utbildningsbehov och framtida utmaningar – även 
sådana som är långt bort på horisonten för den egna branschen – 
men framför allt att programmen ständigt ger relevanta kunskaper, 
erfarenheter och insikter.
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FLERA SÄTT ATT UTVECKLAS

VÅRT PERSPEKTIV 
PÅ LEDARSKAP

Anders Richtnér, VD på SSE Executive Education.



SÅ HÄR MAXIMERAR DU VÄRDET 
AV NÄSTA UTBILDNING

SEX GODA SKÄL ATT VÄLJA 
SSE EXECUTIVE EDUCATION

1  GRUND I  FORSKNING

De forskare vi samarbetar med tillhör de allra främsta på sina 
områden. Det innebär att du får kunskap och insikter som bygger 
på välgrundad forskning i framkant, inte kortsiktiga trender. Det 
ger en vaccination mot en övertro på trender och ett akademiskt 
förhållningssätt som hjälper dig att sålla bland modeller, verktyg och 
konsultpitcher.

6  NYA PERSPEKTIV PÅ DIN VARDAG

Vi är ingen traditionell skola. Genom vår pedagogiska process, 
”SSE Executive Education Live Learning”, bygger vi på dina tidigare 
erfarenheter och kunskaper. Du får hjälp att förstå dina utmaningar 
bättre, att reflektera över nya perspektiv och får verktyg för att leda 
varaktig förändring.

4  DU SKAPAR VARAKTIGA RESULTAT SNABBT

Vi planerar våra utbildningar så att du ska kunna omsätta dina nya 
kunskaper parallellt med utbildningen. På så vis ger lärdomarna 
värde till organisationen i ett tidigt skede, medan du får möjlighet 
att reflektera över effekterna och bearbeta eventuella utmaningar 
tillsammans med våra experter och dina programkollegor.

5  ETT VÄRDEFULLT NÄTVERK

Genom oss blir du medlem i ett fantastiskt, internationellt alumninät-
verk av framstående ledare, chefer och experter. Behovet av nya 
perspektiv, kunskaper och bra affärskontakter tar inte slut för att 
utbildningen avslutas. Genom våra nätverksträffar och kontaktytor 
kan du fortsätta inspireras och utvecklas även på sikt.

3  STRUKTURERADE UPPLÄGG MED RÖD TRÅD

Varje program hos oss har en ansvarig programledare som håller 
ihop helheten, leder lärprocessen och noga säkrar upp din och 
gruppens lärande. Våra erfarna koordinatorer hjälper till med alla 
praktiska detaljer under programmets gång, så att du kan fokusera 
helt på att ta in, reflektera och lära nytt.

2 ERFARENHETSBASERAD KUNSKAP

Vi ser kunskap kopplad till erfarenhet som nyckeln till framgång. Hos 
oss träffar du framstående experter och företagsledare som förstår 
dina utmaningar utifrån gedigen erfarenhet. Du träffar också dina 
programkollegor regelbundet, med många tillfällen till värdefulla 
diskussioner och erfarenhetsutbyte.

När du väljer att gå ett program hos oss kan du tryggt luta dig mot vår långa erfarenhet, våra höga 
kvalitetskrav och vår tydliga bild av vad en utbildning ska ge dig och din organisation. Här är våra 
starkaste argument varför SSE Executive Education är det bästa valet för dig som chef eller ledare.
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5
DEFINIERA

MÅLSÄTTNINGARNA INTERNT
Vad är det utbildningssatsningen ska uppnå? 
Genom att klargöra vilka effekter du och din 

organisation är ute efter, har du rätt fokus och 
målsättningar under utbildningen. De kan sedan 

följas upp med en konkret plan. 

6
BOKA IN OCH PLANERA

FÖR FRÅNVARON
Många utbildningar har fasta datum för uppstart 

och utbildningens olika moduler. Planera in datumen 
i din kalender och tänk igenom hur din grupp kan 

jobba och utvecklas under din frånvaro. 

3
SE NYTTAN FÖR

DIN ORGANISATION
Tänk igenom vad du vill utveckla och på vilket sätt det 
kommer organisationen till nytta. Stärker en utbildning 
din lojalitet till företaget? Kan du dela med dig av det 
du lärt dig till andra? Hur gynnas företaget av att du 

utökar ditt nätverk?

2
SÄTT DINA MÅL 

Kortsiktigt kan det handla om hur utbildningen 
kommer hjälpa till i din nuvarande roll. Långsiktigt 
kan det handla om att du kan ta på dig ytterligare 
uppdrag och ansvar, och att du kan anta en ännu 
större roll i ditt team och i företaget som helhet.

4
UNDERSÖK ALTERNATIV

Dokumentera vilka alternativ du har, samt deras plus 
och minus. Vilka leverantörer täcker behovet av utbud, 
tillgänglighet, nivå och kvalitet? Behövs någon som kan 

agera som en strategisk partner? 

1
UTMANINGAR
 OCH BEHOV

Identifiera utmaningarna och möjligheterna som du, 
din avdelning eller hela er organisation står inför.



Ger dig ett helhetsperspektiv på ledarskap, affärsutveckling och 
styrning. Vår mest heltäckande chef- och ledarskaps- utbildning. För 
chefer på ledningsgruppsnivå i näringslivet eller i affärsdrivande 
verksamhet inom offentlig sektor.

EXECUTIVE LEADERSHIP
PROGRAM 25 dgr / 8 mån

GENERAL MANAGEMENT

Ett managementprogram för företag som erbjuder kunskapsintensiva 
tjänster av rådgivande och konsultativ karaktär. Utifrån ett helhetsper-
spektiv på ledarskap, affärsutveckling och styrning lär du dig skapa 
starka kundrelationer samt attrahera och behålla talangen.

En gedigen managementutbildning med bygg- och fastighetsspets. 
Branschrelevanta case och erfarenhetsutbyten med andra högre 
chefer ger dig ett helhetsgrepp om viktiga utmaningar och möjlig-
heter. Du får verktyg att driva din verksamhet med hållbarhet och 
konkurrenskraft.

MANAGING PROFESSIONAL
SERVICES 12 dgr / 4 mån

FÖRETAGSLEDNING FÖR BYGG 
OCH FASTIGHET – SBL 20 dgr / 9 mån

ÖPPNA PROGRAM

Våra program inom General Management ger dig ett helhetsgrepp om verksamheten utifrån 
områdena affär, styrning och ledarskap. Genom att studera hur dessa områden hänger ihop och 
påverkar varandra får du de insikter du behöver för att utveckla din organisation. Du hittar även 
program som fokuserar mer specifikt på områdena ledarskap, strategi och ekonomi. 

Affären/uppdraget 

Styrning 

Ledarskap

INNEHÅLLSFOKUS
Skapa goda förutsättningar för framgång i ditt yrke som  
projektledare. Detta program integrerar dina ledarskapsutmaningar 
med ledarskapsmodeller och praktiska lösningar, för att ge de  
kunskaper och verktyg du behöver.

För dig som vill utveckla dina kunskaper och utbyta erfarenheter 
kring hållbarhetsfrågor med koppling till finansiella frågor och den 
finansiella sektorn.

Ekonomikunskaper och begrepp för dig i ledande befattning. 
Programmet ger dig en större förståelse för helheten samt analysverk-
tyg och begrepp som hjälper dig förankra idéer och beslut med 
ekonomiska argument.

FÖRETAGSEKONOMI FÖR CHEFER
OCH LEDARE – VÄRDESKAPANDE 
AFFÄRSUTVECKLING 8 dgr / 3 mån

EKONOMI

Stärk din och ledningsgruppens förmåga att ta vara på verksamhet-
ens utvecklingsmöjligheter. Programmet ger dig nya insikter kring 
sambandet mellan strategi, värdeskapande och organisering.

Utveckla dina kunskaper inom styrning, ekonomi, organisering och 
ledning inom vården. Ett management- program som lyfter specifika 
möjligheter och utmaningar inom vården. Nya perspektiv och 
kunskaper samt tid för erfarenhetsutbyten och reflektion.

EXECUTIVE MANAGEMENT
PROGRAM 12 dgr / 4 mån

CHEFSUTVECKLINGSPROGRAMMET 
FÖR SJUKVÅRDEN 12 dgr / 5 mån

STRATEGI & EKONOMI

PROJECT MANAGEMENT 5 dgr / 1 mån 

SUSTAINABLE FINANCE  
2 dgr 
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En praktiskt orienterad ekonomiutbildning som vänder sig till dig som 
vill utveckla dina ekonomiska och finansiella kunskaper. Utbildningen 
genomförs online, i egen takt och med flexibelt startdatum. Programmet 
erbjuds även på engelska (Business finance – tools for analysis and 
evaluation).

FÖRETAGETS EKONOMI - VERKTYG 
OCH ANALYS Self-paced / ca 8 veckor

Ett managementprogram för dig som är högre chef inom den 
offentliga sektorn. Programmet utgår från den offentliga sektorns 
speciella förutsättningar vad gäller styrning, förändringsarbete och 
verksamhetsutveckling.

OFFENTLIGA SEKTORNS
MANAGEMENTPROGRAM 15 dgr / 4 mån

LEDARSKAP

Höj din projektledarkompetens och skaffa de verktyg du behöver 
för att driva en mer effektiv arbetsprocess. Programmet bygger på 
verklighetsanpassade övningar och de speciella förutsättningar som 
ett projekt består av.

PROJEKTLEDNING – MED
LEDARSKAPET I FOKUS 5 dgr / 2 mån Redo för nästa steg? Bli vassare i din roll och utveckla din förmåga 

som ledare. Programmet utgår från dina dagliga verksamhetsutma-
ningar och integrerar ledarskapets tre huvudperspektiv: affären, 
styrningen och ledarskapet.

CHEF OCH LEDARE 12 dgr / 5 mån

Programmet erbjuds på engelska

Onlineprogram

Ger dig ett helhetsperspektiv på ledarskap, affärsutveckling och 
styrning. Vår mest heltäckande chef- och ledarskaps- utbildning.  
För chefer på ledningsgruppsnivå i näringslivet eller i affärsdrivande 
verksamhet inom offentlig sektor.

SSE MBA EXECUTIVE FORMAT 
50 dgr / 18 mån

EXECUTIVE MBA



Ta din hållbarhetsstrategi till nästa nivå och utveckla dina färdigheter 
som förändringsledare inom området hållbart företagande.

Ett heltäckande vidareutbildningsprogram i finansiell ekonom som ger 
en djup konceptuell förståelse för bakomliggande modeller, viktiga 
frågeställningar och aktuella utmaningar på dagens finansmarknad.

Ett program som fokuserar på hur räntemarknaden fungerar och hur 
ränteinstrument kan användas i ränteförvaltning, upplåning och risk-
hantering. Programmet utgör en fristående del inom Diplomutbildning 
för finansanalytiker (CEFA).

Detta program riktar sig till dig som vill få en ökad förståelse för driv-
krafterna bakom ekonomisk tillväxt och konjunkturcykel svängningar, 
samt på vilka sätt finans- och penningpolitik kan användas för att 
hantera makroekonomiska risker. Programmet utgör en fristående del 
inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA).

Ett program med fokus på derivatmarknaden och dess produkter samt 
lära dig hur derivatinstrument kan användas för finansiell riskhantering 
och aktiv förvaltning. Programmet utgör en fristående del inom 
Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA).

Ett program för dig som är finansiell rådgivare och vill stärka din 
kompetens kring finansiella placeringar.

För dig som vill få fördjupa dig inom värderingsprocessens alla delar, 
från finansiell analys till beslut, oavsett om det rör sig om ett företags-
förvärv, en aktieplacering eller en kreditbedömning. Programmet 
utgör en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker 
(CEFA).

För dig som vill fördjupa din förståelse för hur finansiella teorier och 
modeller kan användas i praktisk kapitalförvaltning. Programmet 
utgör en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker 
(CEFA).

Ett interaktivt och case-baserat program för bolagsjurister, advokater 
och chefer som önskar utveckla sina kunskaper och sin förståelse 
inom Corporate Finance-relaterade frågor.

SUSTAINABILITY, STRATEGY  
& INNOVATION 3 dgr / 3 mån

DIPLOMUTBILDNING FÖR 
FINANSANALYTIKER (CEFA) 

RÄNTEINSTRUMENT – MARKNADER, 
PRODUKTER OCH STRATEGIER 
7 dgr / 5 veckor

MAKROEKONOMISK ANALYS – 
TILLVÄXT OCH KONJUNKTURCYKLER
7 dgr / 5 veckor

DERIVATINSTRUMENT – PRODUKTER 
OCH RISKHANTERING 
7 dgr / 5 veckor

CERTIFIERAD 
PLACERINGSRÅDGIVARE 
4 dgr / 1 mån

FÖRETAGSVÄRDERING – ANALYS, 
VÄRDERING OCH BESLUT  
12 dgr / 3 mån 

KAPITALFÖRVALTNING – MODELLER 
OCH TILLÄMPNINGAR 
7 dgr / 5 veckor

CORPORATE FINANCE FOR LAWYERS 
AND EXECUTIVES  2 dgr

Disruption kan ses både som en utmaning eller en möjlighet som leder 
till att företag behöver ompröva och utveckla sina affärsmodeller. För 
att göra detta behövs en digital strategi, som är kundfokuserad och 
drar nytta av digitala teknologier. Utbildningen erbjuds även med 
engelska som programspråk. 

Utveckla förmågan till att utöva det mångdimensionella ledarskap 
som styrelseordföranderollen i kommunala företag innebär. För 
medlemmar inom Sobona. 

ACCELERATING DIGITAL 
INNOVATION 6 dgr / 6 veckor 

ORDFÖRANDEPROGRAMMET FÖR 
KOMMUNALA FÖRETAG 5 dgr / 4 mån

FÖRDJUPNING 

Med den akademiska forskningen som grund och nära samarbete med marknaden erbjuder vi ett 
urval av program inom särskilda fokusområden.

HITTAR DU INTE
VAD DU SÖKER?

Eller är ni ute efter ett utbildnings-
upplägg som anpassas helt efter 
era behov? Kontakta oss om ett 

skräddarsytt program.
Kontaktuppgifter hittar du i

slutet av guiden.
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Ett program utvecklat för chefer och ledare som vill bidra till att bygga 
eller forma en framgångsrik organisation som på ett bättre sätt kan 
hantera kontinuerlig transformation. Utbildningen erbjuds även med 
engelska som programspråk. 

LEADING TRANSFORMATIVE  
ORGANIZATIONS 6 dgr / 5 veckor 

IFU är en del av SSE Executive Education och Sveriges ledande 
leverantör av utbildning inom Försäkring och Risk Management. IFUs 
diplomutbildningar sätter standarden vad gäller nivå och inriktning. 
Läs mer på ifu.se

PROGRAM INOM FÖRSÄKRING OCH 
RISK MANAGEMENT 

SPECIALISTPROGRAM

I dessa program möter du några av landets främsta experter och 
forskare. Vi erbjuder kvalificerade program inom områdena kapital-
förvaltning, risk management, finansiell analys, företagsvärdering 
och corporate finance.

PROGRAM INOM FINANSIELL 
EKONOMI 

Ett program för dig som är VD i ett kommunalt företag och som vill 
stärka din förmåga att leda, driva och utveckla företaget utifrån 
uppdragets specifika förutsättningar. För medlemmar inom Sobona.

VD-PROGRAMMET FÖR
KOMMUNALA FÖRETAG 9 dgr / 8 mån

Ett program för dig inom kommunal verksamhet som vill utveckla 
förmågan att vara innovativ, driva förändring och samtidigt utgöra  
en stabil ryggrad i ett snabbföränderligt samhällslandskap. För 
medlemmar inom Sobona.

DET STRATEGISKA LEDARSKAPET 
10 dgr / 7 mån 

Programmets övergripande syfte är att stärka, lyfta och trygga det 
ledarskap som oftast är viktigast för en organisation – det nära ledar-
skapet som utövas ”i den första linjen”. För medlemmar inom Sobona.

DET NÄRA LEDARSKAPET 
10 dgr / 7 mån 

Ett centralt tema i programmet är att utgå från verksamhetens 
uppdrag, för att med det som utgångspunkt utmejsla hur HR på bästa 
sätt kan bidra. För medlemmar inom Sobona.

UTVECKLANDE HR
10 dgr / 7 mån 

FÖR KOMMUNALA FÖRETAG

Programmet rustar dig med användbar kunskap samt verktyg och 
ramverk som du kan tillämpa för att medvetet och metodiskt bidra till 
organisationens datadrivna utveckling. Utbildningen erbjuds även 
med engelska som programspråk. 

FROM DATA TO 
BUSINESS IMPACT 6 dgr / 6 veckor 



KONSORTIEPROGRAM CAMPUS & ONLINE

Beroende på de olika krav som våra pedagogiska metoder ställer, hålls våra utbildningar på våra 
egna campus eller online.

1312

Handelshögskolan i Stockholms lokaler på Sveavägen 65 erbjuder ett både centralt och anrikt läge för de utbildningar som inte kräver 
internatboende.

Ger dig ett helhetsperspektiv på ledarskap, affärsutveckling och 
styrning. Vår mest heltäckande chef- och ledarskaps- utbildning. För 
chefer på ledningsgruppsnivå i näringslivet eller i affärsdrivande 
verksamhet inom offentlig sektor.

IMP – INTERNATIONAL MANAGEMENT 
PROGRAM 21 dgr / 4 mån 

Ett utvecklingsprogram för högre chefer och specialister som vill 
fördjupa sina kunskaper i affärsutveckling och framtidens ledarskap.

Ett utvecklingsprogram för högre chefer och specialister som vill 
fördjupa sina kunskaper i affärsutveckling och framtidens ledarskap.

Programmet för dig som är senior chef och som vill utveckla och 
stärka din förmåga att göra affärer i global miljö.

En skräddarsydd diplomutbildning för erfarna controllers som vill 
utveckla en konkurrenskraftig profil inom operationell ledning.

En gedigen managementutbildning med bygg- och fastighetsspets. 
Branschrelevanta case och erfarenhetsutbyten med andra högre 
chefer ger dig ett helhetsgrepp om viktiga utmaningar och möjlig-
heter. Du får verktyg att driva din verk- samhet med hållbarhet och 
konkurrenskraft.

GEM – GEMENSAMT MANAGEMENT 
PROGRAM 25 dgr / 7 mån

SPM – STRATEGIC PROCUREMENT-   
MANAGEMENT PROGRAM 15 dgr / 7 mån

TIO – INTERNATIONAL EXECUTIVE 
PROGRAM 21 dgr / 4 mån 

BPD – BUSINESS PERFORMANCE 
DIPLOMA 18 dgr / 8 mån 

FEM – EXECUTIVE MANAGEMENT 
PROGRAM  19 dgr / 8 mån 

Konsortie är ett format som baseras på ett långsiktigt samarbete med över 20 företag. Varje 
program har en grupp av partnerorganisationer som proaktivt kan påverka mål och struktur för 
utbildningen. Gemensamt har de synen på kontinuerlig chefs- och ledarutveckling och
nätverkande över gränser.

INFORMATIONSMÖTEN

Våra informationsmöten ger dig en bra inblick i våra olika program och möjlighet att träffa programteamet. Här får du mer under-
lag och vägledning för ditt beslut kring val av öppna program. Vi håller informationsmöten löpande under året, både online och 
fysiskt, och det är givetvis helt kostnadsfritt att delta.

Vår online learning stärker såväl individer som team genom ett flexibelt och effektfullt lärande. Var du än befinner dig i din karriär – eller i 
världen – stöttar vi dig med en lärupplevelse som får dig att nå dina personliga och professionella mål.



Eva Lundström, Marketing & Brand Director på Scandic
Accelerating Digital Innovation, december 2019 på twitter

”I just finished ”Accelerating Digital Innovation” 
- a five week online course at @ExEdSSE where 
you learn about disruption, innovation of  
business models, digital strategy, data-driven 
decision making and transformative leadership 
in an inspiring and efficient way.  
Recommended!”

”Jag är så oerhört nöjd med denna utbildning 
och jag är en mycket bättre chef och ledare idag 
än för ett år sedan tack vare den.”

Stefan Paulsson, Regionchef SYD, Finja Prefab
Företagsledning för bygg- & fastighet, januari 2020

“Framgången med programmet var kombinationen av föreläsning 
och deltagarnas arbeten i stora eller mindre grupper med ”case” 
från vardagen. Sammansättningen av gruppen bidrog till lärande 
över de olika branscherna som fanns representerade, mycket bra.”

Mikael Lönroth, Servicemarknadschef, Swecon Anläggningsmaskiner AB
Executive Leadership Program, september 2019

”Överlag en väldigt bra utbildning − jag vill hellre 
använda ordet utbildning än kurs − många polletter 
som trillade ner och fantastisk hög nivå på  
föreläsare och programledare.”

My Svedlund, Regionchef Stockholm / Senior projektledare, Forsen 
Managing Professional Services, september 2019

REFERENSER
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Vår kursgård Kämpasten har varit i vår ägo sedan det byggdes 1982 och är utformat specifikt för att skapa en stimulerande och effektiv 
pedagogisk miljö för dig som deltagare.

Campus Kämpasten ligger i Sigtuna, ungefär 20 minuter från Arlanda flygplats.



Sveavägen 65
Box 451 80
104 30 Stockholm 
Telefon 08-586 175 00
Fax 08-31 43 60
www.exedsse.se

För frågor eller rådgivning
– kontakta gärna våra programrådgivare:
tel: +46 8 586 175 60, programadvisors@exedsse.se

Öppna program
tel: +46 8 586 175 60, programadvisors@exedsse.se

Skräddarsydda lösningar och konsortieprogram
Henrik Björck, Director Business Area Customized Solutions, 
tel: +46 72 572 28 92, henrik.bjorck@exedsse.se

SSE Executive MBA
Ann-Kristin Bjurström, Program Advisor,
tel: +46 8 586 175 04, ann-kristin.bjurstrom@hhs.se

Campus Kämpasten
www.kampasten.se, 
tel: +46 8 592 585 00, kampasten@exedsse.se


