
Stockholm: ADRESS  Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov TELEFON  08–517 95 500
Umeå: ADRESS  Vasagatan 6, 903 29 Umeå TELEFON 090–700 900

ORG.NR  556419–7761 E-POST  info@pausermedia.se WEBB  www.pausermedia.se

Temaplan 2022

1. Ställ om till agilt
Det är dags att företag och organisationer överger toppstyrning 
och detaljplanering till förmån för ett agilt arbetssätt. Ökad 
flexibilitet och kundanpassning är nödvändig för att kunna 
parera de snabba förändringarna på marknaden.
UTGIVNING: 9 FEBRUARI
MATERIALDAG: 21 JANUARI

2. Att leda som vd
Hur leder du på effektivast möjliga sätt ett företag? Vad ska du 
delegera för att få medarbetarna att växa och få driv i verksam-
heten, vilka frågor är viktiga att du själv tar ansvar för. Hur 
verkar du i vissa frågor utan att synas? Vi ger dig tips och råd 
så att du blir mer framgångsrik i din ledarroll.
UTGIVNING: 30 MARS
MATERIALDAG: 11 MARS

3. Uppföljning och målstyrning
Att styra mot mål är bland det viktigaste en organisation kan 
göra för att bli framgångsrik. Men vilka mål ska man styra 
mot och hur får man alla medarbetare att acceptera och förstå 
målen? Vilka modeller kan man använda och hur har andra 
gjort för att bli framgångsrika? Vi ger tips om effektiv målstyr-
ning och om hur du ska undvika fallgroparna.
UTGIVNING: 18 MAJ
MATERIALDAG: 29 APRIL

4. Den drivande ledningsgruppen
Hur skapar man ett ledningsteam som gemensamt skapar ett 
driv i organisationen och som du kan luta dig mot som vd? 
Vem ska vara med och hur ska ni jobba som grupp. Utveck-
lingen går snabbt mot en mer global och digitaliserad värld 
och vi skriver om vad dessa utmaningar kräver och ger en rad 
handfasta tips. 
UTGIVNING: 31 AUGUSTI
MATERIALDAG: 12 AUGUSTI

5. Förändringsledning
En av de största utmaningarna för en verksamhet är föränd-
ring. Hur gör man en sådan framgångsrikt, får med sig perso-
nalen och skapar en förtroendefull resa mot framtiden. För att 
bli framgångsrik krävs stor förståelse för ledarskapet, medarbe-
tarnas motivation, kommunikationen mot sin organisation och 
kännedom om effektiva stödverktyg. Här får du ta del av hur 
man kan arbeta med olika verktyg.
UTGIVNING: 12 OKTOBER
MATERIALDAG: 23 SEPTEMBER

6. Ägare & styrelse i fokus
En fungerande styrelse är nödvändig för att företaget ska nå 
framgång. Hur skapar man ett effektivt styrelsearbete? Och 
hur ska man agera som ägare, kanske själv i rollen som vd eller 
som extern vd. Vi ser närmare på de komplexa frågor som är 
kopplade till styrelse och ägar- och vd-skap.

UTGIVNING: 23 NOVEMBER
MATERIALDAG: 4 NOVEMBER


