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Jag gillade upplägget där teori och praktik 
kombinerades på ett bra sätt – intressanta 
föreläsningar varvades med workshops och 
coaching. Nätverket med de andra deltagarna är 
också väldigt värdefullt!  

STEFAN JOHANSON
CFO, DIN BIL SVERIGE

”Jag valde Beyond the Numbers då jag ville  
utvecklas i min roll som CFO. Bredden av 
deltagare och föreläsare gav mig en djupare 
förståelse för pågående förändringar inom 
digitalisering, hållbarhet och vilka utmaningar som 
finansfunktionen kommer att möta.”

ANDERS WALLIN, PERMOBIL 
VICE PRESIDENT, HEAD OF GROUP FINANCE 

”En av de viktigaste delarna av programmet var 
att expandera mitt ekonomnätverk, men även 
att diskutera strategiska utmaningar inom mitt 
expertområde med andra inom samma skrå.”

LOTTA SJÖGREN
CFO, INSTALCO 
”Ett mycket givande program med bra 
upplägg, ledare och gästföreläsare och 
mycket inspirerande att få träffa och 
höra övriga deltagares problem och 
lösningar i sina organisationer.”

http://novare.se/academy


BEYOND THE NUMBERS – FÖR LEDARE I EKONOMIFUNKTIONER 
som vill utveckla sina kunskaper inom management, strategi och 
kommunikation samt få nya perspektiv på affärsutmaningar och 
globala trender. 

”RING UT DET GAMLA, RING IN DET NYA”. Kanske känner du igen 
citatet från nyårsfirandet på Skansen. Vi skulle vilja omformulera det 
till ”Vårda det gamla, ring in det nya”. Som deltagare vet vi att du bär 
med dig värdefulla kunskaper och erfarenheter. I Beyond the Numbers 
tar vi tillvara på dessa kunskaper samtidigt som vi lägger tyngd på att 
addera nya insikter och förhållningssätt för att hantera en föränderlig 
och utmanande framtid. Man kan säga att vi förflyttar oss från 
baksätet i bilen, till framsätet. Från en ekonomifunktions traditionella 
tillbakablick på siffrorna, till en framåtblickande där du blir en 
strategisk partner som hjälper ledningen att navigera på vägen framåt.
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  VARFÖR JAG? 

Du är en financial professional 
med gedigen kunskap inom 
business finance. Du vill utvecklas 
i din roll och ta dig an mer 
strategiska frågeställningar med 
fokus på utveckling och framtid.

 VARFÖR NU? 

Din organisation står inför 
utmaningar såsom global 
konkurrens, nya affärsmodeller, 
big data och robotisering. Du vill 
lyfta blicken och bli en strategisk 
partner i ledningsgruppen. 

  VARFÖR JUST DETTA? 

Du får en mix av praktiska 
verktyg, erfarenhetsutbyte med 
framstående ledare, diskussioner 
med de andra deltagarna som 
står inför liknande utmaningar 
och ett långsiktigt nätverk. 



BEYOND THE NUMBERS LÖPER UNDER ETT ÅRS 
tid med sex moduler, varav en är en resa till London. 
Modulerna hålls lunch till lunch, inklusive övernattning, 
i Stockholm. Under resan till London kommer vi träffa 
aktuella företag och personer för att fördjupa oss i 
hur Brexit påverkar våra svenska organisationer. 

MODULERNA BYGGER PÅ DESSA KOMPONENTER: 
Företagsledare/experter ger inspiration och 
delar erfarenheter kring modulens tema; intensiva 
workshops där vi knyter inspirationen till de egna 
verksamheterna; diskussion av en aktuell artikel 
från t.ex. Harvard Business Review och interna 
konsultationer där deltagarna kan lyfta upp 

brännande frågor på hemmaplan och nyttja gruppens 
kompetens för att analysera vägen framåt. Modulerna 
är flexibla, vilket innebär att vi kan anpassa innehållet 
efter det som händer just nu. Dock är modulerna 
stabila i den meningen att de är byggda kring 
programmets komponenter och övergripande teman.

KÄRNVÄRDEN I PROGRAMMET 
 » Dagsaktuellt 
 » Evidensbaserat
 » Nya perspektiv 
 » Skräddarsytt för din utveckling
 » Erfaret nätverk 
 » Konfidentialitet & högt i tak 

PROGRAMUPPLÄGG

1. EN VÄRLD I FÖRÄNDRING   23-24 SEPTEMBER 
Vi tar del av de senaste framtidsprognoserna om den globala utvecklingen likväl 
som utvecklingen i vårt närområde (t.ex. Brexit) och diskuterar vad det betyder för 
deltagarnas branscher, företag och yrkesroller framöver.

2. ATT LEDA TILLVÄXT   7-8 NOVEMBER   
Vi inspireras av de tillväxtresor som några företag har gjort och diskuterar hur 
deltagarnas företag kan växa framöver och vad det betyder för yrkesrollerna. 
 
3. STUDIERESA TILL LONDON   17-19 FEBRUARI 
 
Temat för resan är Brexit och vi besöker aktuella företag, organisationer och personer 
för att på riktigt, och inifrån, förstå vad som händer och hur det påverkar oss.  
 
4. EFFEKTFULL KOMMUNIKATION   26-27 MARS  
Den som vill få genomslag måste kunna sina verktyg och vara skicklig på att
kommunicera. Vi jobbar igenom deltagarnas kommunikationsutmaningar och förädlar 
deras kommunikation. 
 
5. HÅLLBARHET   14-15 MAJ  
Vi arbetar med att föra samman strategi, hållbarhet och finans med deltagarnas företag 
i fokus.
 
6. DIGITALISERING & FRAMTID   17-18 SEPTEMBER   
Vi diskuterar hur digitalisering, robotisering och big data påverkar affärsmodeller, 
ekonomisk styrning och yrkesroller.

NOVARES ALUMNINÄVERK  
Efter programmet blir du medlem i Novares alumninätverk där vi löpande bjuder in till 
träffar där du möter intressanta gästtalare och alumner från Novares program.

5 MODULER, RESA TILL LONDON  
& NOVARES ALUMNINÄTVERK

Modulerna skräddarsys efter 
aktuella affärshändelser och 
deltagarnas vardag – för att ge 
maximalt värde och relevans! 
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MÅLGRUPP: FINANCIAL PROFESSIONALS 
Vi formar en grupp om 20-25 deltagare från olika branscher 
som alla har minst 10 års erfarenhet inom en ekonomifunktion. 
Deltagarna är drivna, ambitiösa personer som siktar på att inom 
en snar framtid ta sig en mer strategisk roll i sin organisation. Vi 
intervjuar samtliga deltagare för att säkerställa en dynamisk grupp.  
 
EXEMPEL PÅ ROLLER 
CFO, Business Controller, divisionscontroller eller ekonomichef.  

PROGRAMPERIOD
Programmets sex moduler genomförs i Stockholm och löper från 
september 2019 till september 2020. Tider för programmodulerna 
och mer information om resan till London får du under 
antagningsprocessen. 

INVESTERING
Programkostnaden är 99 000 SEK ex. moms. Utöver det tillkommer 
kostnader för resan samt logi och mat under programmodulerna. 
Programkostnaden faktureras i augusti 2019. 

ANSÖK ELLER NOMINERA MEDARBETARE IDAG 
Företag kan nominera medarbetare och du som individ kan själv 
anmäla intresse och ansöka till programmet. Vänligen skicka 
kontaktuppgifter och en kort motivering till robin.mild@novare.se 
Vi följer upp med en personlig dialog och skickar underlaget som 
behövs för ansökan till programmet. Antagning sker löpande.  

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. 

BEYOND THE NUMBERS GENOMFÖRS I SAMARBETE MED BILD 
& RUNSTEN FINANCIAL LEARNING som har lång erfarenhet av 
att leverera skräddarsydda ekonomiutbildningar till olika typer 
av företag, organisationer och universitet både i Sverige och 
internationellt. Programledarna Magnus Bild & Mikael Runsten 
har båda ekonomie doktorsexamina från Handelshögskolan 
i Stockholm. De har genomfört ett stort antal program för 
controllers och CFO:er i de största skandinaviska företagen 
och kombinerar alltid finansiell och pedagogisk expertis i sina 
utvecklingsprogram. Läs mer på bildrunsten.se. 
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