
EMERGE LEADERSHIP PROGRAM ÄR ETT NYTT KONCEPT FÖR 
NÄSTA GENERATIONS LEDARE med syfte att ta tillvara på deras 
kraft, nyfikenhet, ambition och kreativitet. I programmet får du ta 
del av de senaste verktygen och förhållningssätten inom ledarskap, 
organisationsutveckling och affärsmannaskap. Här skapas även 
förutsättningar för maximal utväxling mellan generationer. Vår 
ambition är att rusta dig som ”emerging leader” med HUR du kan 
vara en katalysator och agera för att göra impact i din organisation, 
nu och i framtiden. 

SYFTET MED EMERGE ÄR ATT RUSTA EN NY GENERATION 
LEDARE och bolag i Sverige som har ett modernt förhållningssätt 
där engagemang, snabbhet, hållbarhet, och konstant ”reskilling” är 
ledord. Vi på Novare Leadership Academy når ut till bolag som är 
nyfikna och öppna inför att låta sina framtida ledare göra skillnad 
och bidra med nya verktyg och idéer samt möjliggöra att dessa 
individers ledarskapskapacitet nyttjas till fullo. Genom interaktiva 
övningar, konkreta verktyg och diskussioner får du som deltagare 
ny kunskap att applicera direkt i ditt arbete.

DU FÅR ACCESS TILL ETT UNIKT AFFÄRSNÄTVERK med dagens 
och framtidens tongivande ledare. Genom EMERGE blir du en 
del av Novares nätverk och får träffa operativa ledare som delar 
sina erfarenheter kring HUR man skapar hållbara, lönsamma och 
attraktiva organisationer. Vi bjuder in experter inom ledarskap och 
kommunikation som ger dig verktyg för ditt personliga ledarskap 
samt skapar en plattform för erfarenhetsutbyte med andra 
”emerging leaders”. 
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 1. THE EMERGING WORKSPACE (2 DAGAR)

• Framtidens arbetsmodeller, arbetssätt och arbetsmiljöer 
• Att leverera i en agil kultur och att leda i det nya kollaborativa teamet
• Förstå och agera i olika ”areas of influence” för att påverka och bidra
• Praktiska metoder att driva småskaligt förändringsarbete i vardagen

2. YOUR EMERGING LEADERSHIP (2 DAGAR)

      SJÄLVLEDARSKAP FÖR EMERGING LEADERS – BLI EN KRAFTFULL LEDARE
• Min unika och hållbara ledarstil - baserat på värderingar, styrkor och drivkrafter
• Autentiskt ledarskap
• Skapa påverkanskraft som Emerging Leader
• Att arbeta tillsammans över generationer

     ”CO-LEADERSHIP” – ATT LEDA I NYA, FRAMTIDA STRUKTURER
• Nya arbetssätt för att effektivt leda kollaborativa team
• Situationsanpassat ledarskap
• Verktyg för feedback samt för att inspirera och motivera andra
• ”The culture code” för att skapa högdynamiska team

3. YOUR EMERGING VOICE (2 DAGAR)

• Praktisk träning och personlig feedback på din framtoning, röst och kroppsspråk 
• Strategisk kommunikation i försäljning och förhandling
• Din kraftfulla kommunikation i ledarskapet
• Hur bli en stark ambassadör och bygga företagets strategiska varumärke

SKRÄDDARSYTT PROGRAMUPPLÄGG
EMERGE löper från december 2019 till maj 2020 med tre 
moduler á 1,5-2 dagar samt en digital incheckning. Modulerna 
hålls i Novares lokaler på Blasieholmen i Stockholm samt på 
innovativa nätverksplatser. Varje modul består av workshops, 
som leds av experter inom respektive tema, samt pass där 
framstående, operativa ledare delar med sig av ”real stories”. 
Formatet är interaktivt, kreativt och inspirerande med fokus på 
konkreta verktyg, diskussion och erfarenhetsutbyte. 

PERSONLIGA MÅL & HANDLINSPLAN
Inför varje modul skapar du, tillsammans med din chef, ett 
personligt mål samt formulerar en affärsutmaning kopplat till 
modulens tema. Efter modulen får du med dig en handlingsplan 
som du delar med din chef/HR samt andra interna stakeholders 
med syfte att sprida de verktyg och idéer du fått med dig från 
programmet. Målet är att du har kapacitet, och får chans att, ta 
större ansvar i ditt företags verksamhetsutveckling. 

3 INTERAKTIVA MODULER

PROGRAMMET



 

MÅLGRUPP: EMERGING LEADERS
Novare Leadership Academy formar ett program med talangfulla 
individer med ambition och potential att bli framstående ledare och 
nyckelspecialister. Vi söker dig som är projektledare, konsult, chef 
eller specialist. Du har uppvisad förmåga att driva projekt och leda 
andra människor samt har en öppen inställning där du tar ansvar för 
din egen utveckling. 

DATUM & PROGRAMUPPLÄGG 
Programmets moduler löper från januari till maj 2020 och vi inleder 
med en digital incheckning i december 2019. Datum för modulerna 
får du i samband med din ansökan. Vi har flera grupper som löper 
parallellt och kan därmed erbjuda möjlighet att byta datum för 
modulerna om du mot förmodan inte kan deltaga med din grupp. En 
av gruppera genomförs på engelska. 

INVESTERING
Kostnaden för programmet är 59 000 SEK ex. moms. Material, lunch, 
nätverksträffar och medlemskap i Novare Alumni Network ingår i 
programkostnaden.

ANSÖK/NOMINERA INNAN 10 DECEMBER 
Företag kan nominera medarbetare och du som individ kan själv 
anmäla intresse och ansöka till programmet. Vänligen kontakta oss 
via emerge@novare.se. Vi följer upp med en personlig dialog som 
blir underlag för din ansökan till programmet.  

KONTAKT
Vi på Novare Leadership 
Academy tar gärna en dialog 
med dig för att berätta mer om 
programmet och förstå hur vi kan 
stötta dig i din utveckling. 

Varmt välkommen att höra av dig!

ALICE STÅL
PROGRAMANSVARIG
ALICE.STAL@NOVARE.SE
(+46) 0763 18 65 06

NOVARE LEADERSHIP ACADEMY
BLASIEHOLMSGATAN 4B
111 48  STOCKHOLM
SWEDEN

novare.se/academy

ANSÖK IDAG

NOVARE GRUNDADES 2001 AV WALLENBERGSFÄREN 
OCH INVESTOR AB. Novare Leadership Academy, en del av 
Novaregruppen, driver högkvalitativa, exklusiva och innovativa 
program med fokus på ledarutveckling. Vi arbetar med svenska 
och internationella företag och blickar utanför Sveriges gränser 
för att förstå vår omvärld samt hämta inspiration och kunskap. 

SEDAN 2009 HAR VI GÅTT I BRÄSCHEN FÖR UTVECKLING 
AV FRAMTIDENS TALANGER genom mentorskap, ledarskap 
och affärsmannaskap och vi skapar unika mötesplatser för 
ledare från olika sektorer och branscher. Vi är övertygade om 
att organisationers framgång och innovationskraft bygger på 
kraften hos ledare och individer som törstar efter ny kunskap 
och insikter. Vi ser att vår roll är att öppna upp för unika möten 
och erfarengetsutbyten som skapar förutsättningar för individer 
att vara best-in-class nu och i framtiden.
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