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

system och hållbar förändring av sociala system.

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.”

Vi ser vistelsen i naturen som en katalyserande kraft
för att fördjupa 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
och reflektion, både individuellt och i grupp.



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

ÅRE – Hur går det till?

LIVEMODULER I ÅRE - NYA INSIKTER SKAPAS NÄR VI TILLSAMMANS UPPLEVER

PERSPEKTIV OCH KÄNSLOR I NATUREN.
VIRTUELLA ”LEADERSHIP MODULES” - FÖRDJUPNING AV INSIKTERNA SKER NÄR VI LÄR

OSS OM VETENSKAPLIGA RAMVERK OCH METODER, DIGITALT NÄR DET PASSAR OSS.
INTERAKTIV TRÄNING – VARAKTIG FÖRÄNDRING SKAPAS NÄR VI TILLSAMMANS

UTFORSKAR VERKTYG, METODSTÖD OCH PROCESSER I DIGITALA OCH INTERAKTIVA

TRÄNINGSTILLFÄLLEN.

PROGRAMMET CENTRERAR KRING TRE GEMENSAMMA VISTELSER I NATUREN RUNT ÅRE

DÄR VI SKAPAR MÖJLIGHET ATT UPPLEVA OCH UTFORSKA DEN EGNA OCH

GEMENSAMMA RESAN GENOM DEN FORSKNING SOM PROGRAMMET BYGGER PÅ.
VISTELSERNA BYGGS UPP MED VIRTUELLA OCH FYSISKA SESSIONER SAMT DIGITALT

FÖRINSPELAT MATERIAL. PROGRAMMET I SIN HELHET FÖLJER MODELLEN INTENTION -
AKTION– REFLEKTION – LÄRANDE OCH LÖPER ÖVER ETT ÅR.

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

mailto:niklas@intothenew.se
mailto:karin@intothenew.se
mailto:Niklas@ledargymmet.se

