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En livsstil som attraherar Guds välsignelse. • För att 
bli lyckas måste du ändra ditt sätt att tänka. • Du 
kommer att få redskap för starta, utveckla och driva 
ett företag. • “Gör affärer tills jag kommer”
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…

Gud vill välsigna dig:

ekonomiskt mentalt socialt och andligt 

genom ditt företag!

I allt detta fokuserar vi  på Guds nåd, litar på honom och ger 
honom äran
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Uppmuntra dig till en livsstil i 
näringslivet som attraherar 
Guds välsignelse

Lär dig en nytt sätt att tänka 
som möjliggör ekonomiskt 
genombrott

Ge dig verktyg och metoder hur 
du kan starta, utveckla och 
långsiktigt driva ett företag
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Bibeln säger: 5 mos. 28:1-13

Gör bibelns principer till din färdplan för ditt företag. 

All slags syndig, ohederlig egoistisk, korrumperad eller lättjefull 
affärspraxis skapar fattigdom på lång sikt.

Vår ambition är att inspirera ditt sätt att leva på, så att det behagar Gud 
och medför Hans favör över ditt liv och ditt företag.

Bibeln är den mest framträdande och kraftfulla management- och business 
litteraturen 
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Förändring börjar alltid med en ny tanke, en ny ide

Vad du tänker på, kommer att avgöra hur ditt liv blir

Vad du har på insidan är kommer att vara som en magnet

När du tänker nederlag, så får du nederlag. 
När du tänker och tror på att du kan lyckas, så kommer 
du då se det. 
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Paulus talar om en omvandlingsprocess 
som sker med oss, likt när en larv 
förvandlas till en fjäril, när våra sinnen 
förnyas.

FOCUS BUSINESS SCHOOL 
vill vara en kokong som omvandlar 
våra sinnen för att lyckas i vårt 
yrkesliv

Från utblottad till framgång! 
Det sitter i skallen!
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När du börjar tänka på ett nytt 
sätt …

…kommer du också börja agera 
på ett annorlunda sätt.
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Hur man planerar för sin uppstart

Hur man gör de mest 
grundläggande uträkningarna för 
lönsamhet

Metoder för marknadsföring och 
försäljning

Skatter, bokföring och juridik 

Vi vill ge dig grunderna för att lyckas i      

ditt företagande. 
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Säden

Hur man hanterar sin 
personliga ekonomi

Drömmar och visioner

Affärsplaner

Marknadsmekanismer

Affärsgrunder

En företagares karaktär

Bibliska finanser

Den andliga företagaren
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–

Introduktion 
till Business school

Säden I

Säden II

1

2

3
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–

Skulder

Gruppdiskussion

Förrådshuset I

Förrådshuset II

4

5

6

7

Budgetering8
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–
Drömmar och visioner

Målsättningar

Grupparbete om drömmar 
och visioner

Handlingsplaner

9

10

11

12

Grupparbeten om 
handlingsplaner

13
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Risk och företagande I

Risk och företagande II

Du och ditt företag

Prognostiserad 
resultaträkning
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Affärsplan18
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Hur marknadsekonomi 
fungerar

Win-Win

Nätverkande

19

20

21
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Marknadsföring I

Marknadsföring II

Försäljning I

Grupparbete om försäljning

22

23
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25

Prissättning

Konkurrens

Kund- och 
leverantörsrelationer

26

27

28
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–

Hårt arbete

Ärlighet 

och integritet

Gruppdiskussion om hårt 
arbete och ärlighet

Serviceinriktad

29

30

31

32

Gruppdiskussion om service

Gruppdiskussion gällande 
framgångsrika företagares karaktär

Excellens

Uppfinningsrikedom och 
kreativitet

33
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Att övervinna problem37



17

–

Guds vilja för din ekonomi

Guds omsorg

Tionde

Givmildhet – den troendes 
naturliga livsstil

38

39
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41

Den barmhärtiga 
samariten 

Givandets-
tjänst

42

43
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–

Att vara företagare och 
gudsmänniska

Skapa en bra miljö för ditt 
företag

Syftet med pengar

Förvaltarskap

44

45

46

47

Kyrkan och företagaren48
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Klass varje torsdag 18-21 

Sista lektionen har vi 12/12

23/1-27/2

Ladda ned materialet på 
focusbusinessschool.org

Facebook –
Focus business school
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STUDY GUIDE för varje lektion 

Du kommer att få en STUDY 
GUIDE som finna att ladda ned på 
nätet. 

Ta anteckningar!

Läxor

Läxorna skickas in varje vecka
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Marco Strömberg Per-Olof Eurell André Andersson
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Bibeln säger – 1 mos. 2:8-15

Företagsamhet är fullfölja Guds uppdrag till 
människan

Företagande är ett sätt att tillbe Gud 
Avodah (Hebr) = arbete och tillbedjan

Företagande är ett sätt att betjäna 
Melawkah (Hebr) = företagare och ledare
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Bibeln säger – Luk 19:13 

Kristus har get oss ett mandat att göra affärer tills 
hans andra ankomst.

Låt oss göra det med tillförsikt och så skickligt som 
möjligt

Ha ett öppet hjärta och sinne!
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