
Vi ger transformerande individ och ledningsgruppsutveckling, med vetenskaplig grund i mänsklig
psykologisk utveckling, neurovetenskap, psykologin hos den relationella organisationen, 

komplexa adaptiva system och hållbar förändring av sociala system.

Utveckla din Ledningsgrupp i ÅRE
En inre och yttre transformerande resa för individ & ledningsgrupp

för att utveckla hållbara och livskraftiga organisationer

I programmet tränar vi på att:
∞ möta och förstå oss själva utifrån flera olika perspektiv - från en djupare plats.
∞ öppna upp vår förståelse för hur vi påverkas av och påverkar varandra.
∞ förstå människan i ett socialt system och skapa kultur och struktur som stöttar

oss i vår samverkan, som ledningsgrupp och som organisation.
∞ utveckla färdigheter att forma en organisation där individ, team och grupp

växer i hållbar samklang med vår omvärld.

All transformerande förändring börjar inifrån. När vi
utforskar oss själva i mer kärlek och acceptans börjar
vi möta andra på samma sätt; Vi växer. Våra
relationer växer. Vår medvetenhet ökar. Det vi värnar
om växer. Det är för oss en viktig del i en hållbar
framtid för individer, organisationer och planeten.

“I want to share how the program has helped me 
meet people in a completely different way, 

understanding their perspective and triggering 
fear. In doing that, I am able to spark true 

engagement from more people, enabling us to 
go forward together.”

Vistelsen i naturen är en katalyserande kraft för att
fördjupa insikter och relationer. Att vistas i naturen
aktiverar vår uppmärksamhet och låter krävande
kognitiva processer vila. Minne och uppmärksamhet
fördjupas, positiva känslor och prestation ökar. Det
skapar goda förutsättningar för relationsbyggande,
reflektion och transformation, både individuellt och i
grupp.



Kontakta oss:
niklas@intothenew.se karin@intothenew.se niklas@ledargymmet.se

ÅRE – Hur går det till?

I programmet jobbar vi i stöttande och coachande av ert arbete i
ledningsgruppens vardag.
Under året kommer vi att vara i naturen runt Åre vid tre tillfällen à 3 dagar.
Dessa är de fördjupande element där insikter kommer att börja födas. Dessa
insikter kommer vi att fördjupa i arbetet i den egna organisationen, och så
småningom omsätta till handling.

I första modulen börjar vi i individen, och vidgar detta till dynamiken individen-
gruppen. I modul två utvecklar vi detta till att titta på insidan av gruppen, och
vidgar det till dynamiken gruppen-organisationen. I tredje modulen vidgar vi
det ytterligare till att titta på dynamiken organisationen-ekosystemet. Det är
människocentrerad utveckling med helheten i fokus

Vi har designat programmet utifrån vår erfarenhet av att skapa
transformerande ledarutveckling som leder mänsklig och organisatorisk
utveckling. Det finns inga färdiga recept. Men det finns väl belagda samband
och principer. Det är på denna forskning, och erfarenhet av att tillämpa den,
vi bygger våra program.

Vi jobbar transformerande. För förändring sker inte när vi lär oss nya verktyg
eller metoder. Förändring sker när vi ser världen genom nya ögon, och i det
handlar på nya sätt. När vi transformeras på insidan skapar vi hållbar
förändring på utsidan. Vi har sett det hända, om och om igen. Och det är
magiskt!

Vi utforskar oss själva genom de
utvecklingspsykologiska
mönster som alla människor
delar. Att möta sig själv i längtan
och rädslor öppnar upp för en
djupare förståelse i våra
relationer.

Vi jobbar med stöttande
ramverk om hur vi påverkar
varandra i de organisatoriska
system vi skapar.

Efter del 1 kommer vi se oss
själva och varandra med nya
ögon och i det skapa insikter om
hinder och möjliggörare.

MODUL 1
ATT LEDA I ETT SOCIALT SYSTEM

Inför andra tillfället utforskar vi
dynamiken mellan oss som
ledningsgrupp och hela vår
organisation, med övningar och
reflektion.

Under del 2 introducerar vi nya
modeller som ökar förståelsen
för hur vi som ledningsgrupp
bäst skapar förutsättningar där
individer och organisation
tillåts växa i samklang med sin
omgivning.

Nu kan vi betrakta oss själva
och andra i ett system där alla
ges möjlighet att vara sitt bästa
jag.

MODUL 2
SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÄXANDE

Träningen inför del 3 handlar
om att skapa insikter om hela
ekosystemet.

När vi möts kompletterar vi våra
förhållningssätt med nya
perspektiv i syfte att skapa en
samspelt organisation i ständigt
lärande tillsammans med en
föränderlig omvärld.

Vi tränar oss i att betrakta vår
verksamhet som ett komplext
adaptivt system, där vi skapar
förutsättningar för hela eko-
systemet att växa i hållbar
samklang med världen.

MODUL 3
ATT VÄXA TILLSAMMANS
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