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Temaplan 2023

1.  SKAPA EN VINNANDE FÖRETAGSKULTUR
Forskningen visar entydigt att en stark och positiv företags-
kultur leder till högre lönsamhet. För engagerade medarbetare 
bidrar i alla led till framgång. Vi berättar hur framgångsrika 
vd:ar som lyckats med sin företagskultur gör och tar del av 
vinnande tips både kring ledarskap, framgångsrika säljteam 
och hur du bygger ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärke.

Utgivningsdag: 9/2
Materialdag: 20/1

2.  SMART EKONOMISTYRNING
Hur håller du koll på ekonomin i företaget och vad baserar 
du din ekonomistyrning på? Vi ger tips och pekar på olika 
redskap som snabbt ger dig järnkoll som vd hur verksamheten 
går. Och vi ger dig nyttiga nyckeltal.

Utgivningsdag: 30/3
Materialdag: 10/3

3 VÄSSA DITT STRATEGIARBETE
Att styra mot mål är bland det viktigaste men också svåraste 
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, men att också bidra till måluppfyl-
lelse? Vi ger tips om effektiv målstyrning och om hur du ska 
undvika fallgroparna.

Utgivningsdag: 19/5
Materialdag: 28/4

4.  FÖRÄNDRINGSLEDNING
En av de största utmaningarna för en verksamhet är för-
ändring. Det sägs att 70 procent av alla förändringsprojekt 
misslyckas. Hur gör man då för att undvika fallgroparna? 
För att bli framgångsrik krävs stor förståelse för ledarskapet, 
medarbetarnas motivation, kommunikationen med sin orga-
nisation och kännedom om effektiva stödverktyg. Här får du 
lära dig mer om hur du ska gå tillväga för att nå framgång.

Utgivningsdag: 31/8
Materialdag: 11/8

5.  VD:NS ROLL OCH DRIVKRAFTER
Du är ensam på toppen. Hur hanterar du din roll och vilka 
strategier ska du ha för att må bra i en utsatt position? 
Och hur vinner du allas förtroende? Hur ska du hantera 
din makt? Här får du ta del av andras erfarenheter och tips 
för att sova gott på natten. Vilka är dina drivkrafter för att 
nå framgång?

Utgivningsdag: 12/10
Materialdag: 22/9

6.  DEN DRIVANDE LEDNINGSGRUPP 
Många vd:ar upplever att deras ledningsgrupper inte riktigt 
fungerar som det team hen tänkt sig. Men är riktlinjerna 
tydliga och är man överens om hur gruppen ska jobba? Hur 
skapar man ett ledningsteam som kan möta omvärldens 
snabba förändringar? Utvecklingen går snabbt mot en mer 
global och digitaliserad värld och den ställer allt högre krav 
på ledningsgruppen. Vi ger tips om hur du undviker de 
största fallgroparna och hur du skapar ditt drömteam.

Utgivningsdag: 23/11
Materialdag: 3/11

HÖSTVÅR


