
Det finns inget tak för framgång
Ledarutveckling på Maltas systerö Gozo

Välkommen till en ledarutveckling som utmanar.

18 - 23 april 

2016

Ledarlyftet.se

Är du chef och ledare är du välkommen till en 
ledarutveckling utöver det vanliga, på Maltas vackra 
och tysta systerö Gozo mitt i Medelhavet. Det är inte 
för inte som denna pärla kallas Glädjens ö. Från 18 till 
23 april 2016 träffar du andra intressanta chefer och 
ledare, och utvecklar ditt ledarskap i samklang med 
naturen och din egen, mer eller mindre medvetna, 
ledarfilosofi. Ledarskapsträningen leds av Kristina 
Landgren Carestam, Björn Natthiko Lindeblad, Karina 
Lindgren och Ann Westermark. Ledarutvecklingen 
är upplevelsebaserad och sker i nära samspel med 
hav och berg, vandringsvägar, nattlig stjärnhimmel 

och slutligen den puls som möter i huvudstaden 
Valletta. Meditation, reflektion, kvalitetssamtal 
och eget skrivande är genomgående inslag denna 
utbildningsvecka. Med dig hem får du, om du vill, 
en förfinad, utvecklad och vässad ledarfilosofi. Vi 
är överens om att med rätt förutsättningar och rätt 
inställning finns inget tak för framgång. Är du en av de 
som kommer med i gruppen på Gozo i april? Förbered 
dig på arbete och reflektion i samband med båtturer, 
vandringar, naturupplevelser och påfyllnad av energi, i 
ett långsiktigt medvetandehöjande ledarskapsprogram. 
Välkommen med din anmälan. 

Kristina Landgren Carestam Björn Natthiko Lindeblad Karina Lindgren Ann Westermark



Torsdag 21 aprilUtbildningsdag 3: Tema Vägen.Kl. 07.30: God morgon med Björn, meditation och reflektion. 

Kl. 09.00: Gemensam frukost.
Kl. 10.00: Fortsättning, ledarskapsträning med ledarfilosofi.  

Kl. 13.30: Gemensam lunch.
Kl. 14.30-16.00: Upplevelsebaserad ledarskapsträning med naturen 

som inspirationskälla. Vi vandrar och reflekterar, coachar och blir 

coachade. Dagens tema är vägen. Vi arbetar med vägen till målet, 

medveten närvaro, reflektion över vägval, alternativa oprövade 

vägar och spår, hur tar jag mig fram och hur har jag det på min resa, 

konsten att skapa sin egen väg. Walk and talk. Fredag 22 aprilUtbildningsdag 4: Tema Stjärnan. Kl. 07.30: God morgon med Björn, meditation och reflektion.

Kl. 09.00: Frukost och båtfärd med ledarskapsträning på havet. 

Vi arbetar denna dag med tema stjärnan, i fråga om visioner och 

förankring av ledarfilosofin. Vi styr båten mot Maltas huvudstad 

Valletta där vi landar för gemensam lunch. Eftermiddagen ägnas 

åt grupparbete och egen reflektion samt att slutföra arbetet med 

den egna ledarfilosofin. Avslutande middag med diplomutdelning 

på kvällen. Vi stannar över natten i Valletta på centralt hotell med 

takterass och hisnande utsikt över hela hamninloppet. Dagen 

därpå är det frukost och gemensam avslutning med reflektion och 

presentation av ledarfilosofier. Lördag 23 aprilDag 5: Valletta: Tema Puls.Kl. 07.30: God morgon med Björn, meditation och reflektion.

Kl. 09.00: Frukost och avslutning med tema puls. Reflektion 

och skrivövning kring: Hur tar jag med mig det hälsofrämjande 

förhållningssättet och det inre lugnet tillbaka till vardagen. 

Hur bevarar och sprider jag glädje och positiv energi för ökad 

måluppfyllelse i min organisation, även när det är ett högt tempo? 

Ledarlyftet.se

Hur vill du utvecklas som ledare?

På Gozo blandar vi chefer på olika nivåer och från olika slags verksamheter, för en kreativ mix. 

När du anmält dig får du ett frågeformulär kring dina utmaningar och vilka områden du helst vill 

fokusera på. Vi individanpassar och säkerställer att du får arbeta med det som är viktigast för dig och 

din organisation eller arbetsgrupp. 

För broschyr och intresseanmälan  

Kontakta Ann Westermark på Skrivhälsan AB T. 0705-132456,  

info@skrivhalsan.se eller till Karina Lindgren på Kareva Business & Values 

AB, karina.lindgren@kareva.se T. 076 – 102 07 30. Välkommen.

Du möter oss på Malta – Gozo 18 - 23 april 2016

Det finns inget tak för framgång och en hälsofrämjande arbetsplats. Välkommen till Ledarlyftets ledarutveckling på Gozo (Malta) som utmanar och gör positiva avtryck på hemmaplan för dig som är chef och för din organisation.

Karina Lindgren är ledarutvecklaren som genom åren 
har lett flera lyckade förändringsprocesser, medvetet 
och närvarande, steg för steg, med en hälsofrämjande 
arbetsplats som positiv bieffekt. Oavsett vad det primära 
målet med förändringsprocessen är leder hon arbetet inom 
ramen för en hälsofrämjande arbetsplats, där människor 
trivs, mår bra och gör bra ifrån sig på kort och lång sikt. 
Karina är Jur. kand. med femton års erfarenhet som chef 
på olika nivåer i näringslivet, sedan 2007 ledarskapskonsult 
i det egna företaget Kareva Business & Values AB. 
Karina lär oss hur förändring ska vara långsiktig och 
ske i små steg, medvetet med engagemang. På Gozo får 
vi nycklarna till en förändringsprocess success och ett 
coachande förhållningssätt, med syfte att ge värdefulla 
avtryck på hemmaplan. Karina är verksam även som 
organisationscoach och har flera styrelseuppdrag. Hon 
utmärker sig som en klok och ytterst intressant ledare. 

”Medveten 
förändring sker i 
små steg”

Karina
Lindgren

Björn Natthiko Lindeblad är civilekonomen som mitt i 
karriären gav bort allt han ägde och blev skogsmunk i 
Thailand under 16 års tid. Han hade fått erbjudande om att 
bli ekonomichef på ett AGA-bolag, vilket skulle ha gjort 
honom till den yngste ekonomichefen på ett AGA-bolag 
någonsin, när han valde en annan väg. Namnet Natthiko 
betyder den som växer i visdom. Det namnet fick Björn 
som buddhistmunk. Nu är han åter hemma i Sverige och 
delar aktivt med sig av sina erfarenheter och livsfilosofi om 
att vara närvarande och lyssna till sin intuition. Han rönte 
stor publikframgång som sommarpratare i P1 sommaren 
2014. Vill du lära dig att lyssna på riktigt, söka balans och 
känna mer mod och glädje i tankar och beslut i syfte att bli 
en visare chef, missa inte Björn Natthiko Lindeblad på denna 
ledarutveckling. Vi är oerhört stolta att ha med oss Björn på 
Gozo, för att lära oss använda mer av oss själva när vi leder 
oss själva och andra. 

”Viljan att växa  
i visdom”

Björn Natthiko
Lindeblad

Kristina Landgren Carestam var tidigare förbundskapten 
för dam- och herrlandslaget i innebandy. Hon var den 
första kvinnliga förbundskaptenen någonsin för ett svenskt 
herrlandslag och är fortfarande ensam i landet om att ha 
tagit både damer och herrar till SM-guld och VM-guld. 
Kristina, som idag är klubbchef i Pixbo Wallenstam, är en 
nydanare som fått kämpa för sin rätt till sitt ledarskap och 
sin ledarfilosofi. Hon vet det mesta om vad som gör ett 
vinnande team och om hur man kommer tillbaka med nya 
krafter efter en förlust. Hur får du med dig organisationen 
med vilja och mod att tillsammans göra sitt bästa och nå 
uppsatta mål? Hur får du till samspel och laganda samtidigt 
som varje individ får sin egen yta att spela på? En sak är 
säker, du når ingen framgång om du går i andras fotspår, 
säger hon. Vi är mycket glada att ha med oss Kristina på 
ledarutvecklingen på Gozo för att prata vinnande team och 
vägen till måluppfyllelse i praktiken.

”Framgång är  
ingen slump”

Kristina  
Landgren Carestam

Ann Westermark är beteendevetare, specialist i 
hälsofrämjande kommunikation, författare och föreläsare. 
För henne är kommunikation en flerbottnad kreativ 
process och den allra viktigaste källan till mänskliga 
möten och meningsfullhet, vilket leder vidare till viljan 
att bidra, utvecklas och göra sitt bästa för ett team. Ann 
är utbildad informatör, diplomerad copywriter (DIHM) 
och bildterapeut med fokus på såväl muntlig som skriftlig 
kommunikation. Under hennes ledning får vi utmanas i 
samtalskonst och skriva intuitivt, vi utvecklas i konsten 
att ge och ta emot feedback som gör skillnad och vi får 
verktyg för kommunikationens KASAM och den skrivande 
och skapande chefen. Ann är en fena på att se och leda 
individer och grupper. Utan krav på prestation kan vi skapa 
mästerverk för oss själva och andra. Ann Westermark, 
som driver Skrivhälsan AB sedan 25 år tillbaka, är en 
inspirerande och mycket uppskattad konsult och föreläsare. 

”Den skrivande 
och skapande 
chefen”

Ann
Westermark

••• Efter måndagskvällens träff med mat 
och mingel på kurshotellet vaknar vi till tisdagens 
tema Berget. Från den pittoreska byn Xlendi 
ser vi berg så långt ögat når och vi startar med 
meditation, före frukost. (Obs! För den som vill 
finns kaffe/thé och frukt från klockan 07.00. Ingen 
meditationsvana krävs, man sitter som man vill 
och kan. Glöm alla prestationskrav och ha det 
bra.) 
 Bergets dag leder oss till arbete med 
grundläggande värderingar; det vi utgår ifrån 
och förlitar oss på i vårt ledarskap och vårt sätt 
att ta in och relatera till omvärlden. Vi beger oss 
till bergets topp. Arbetar, samtalar, processar 

Programmet dag för dag i april 2016.

Ledarlyftet.se

Ledarutveckling på Maltas systerö Gozo

Måndag 18 april Ankomstdag: Nu är vi här. Kl. 19.00: Mingel med mat och dryck på kvällen. Introduktion och 

presentation av kursledare och deltagande chefer. Detta är vi. Tisdag 19 aprilUtbildningsdag 1: Tema Berget. Kl. 07.30: God morgon med Björn, meditation och reflektion. 

Kl. 09.00: Gemensam frukost.
Kl. 10.00: Fortsättning, introduktion på taket under bar himmel. 

Kl. 13.30: Gemensam lunch.
Kl. 14.30-16.00: Upplevelsebaserad ledarskapsträning med  

naturen som inspirationskälla. Grundvärderingar, mål och 

drivkrafter, vad ser jag, vart vill jag. Nulägesanalys för mig och min 

verksamhet kopplat till mål. Dagens tema är berget. Om att stå 

förankrad, orubblig, utsikt och perspektiv, nå toppen, flytta berg.

Att tänka påVi kommer att promenera; inga svåra övningar men normal rörelseförmåga är önskvärd. Var 

beredd på ett fantastiskt vatten, med möjlighet att bada. Arbeta och vila i samma andetag för ännu 

bättre måluppfyllelse. Välkommen till en ledarutveckling som utmanar och ger positiva avtryck på 

hemmaplan.  Räkna med visst kvällsarbete. Förändringar i programmet kan förekomma. 

Onsdag 20 aprilUtbildningsdag 2: Tema Havet.Kl. 07.30: God morgon med Björn, meditation och reflektion. 

Kl. 09.00: Gemensam frukost.
Kl. 10.00: Båtutflykt till Blue Lagoon. Ledarskapsträning med tema 

hav som inspirationskälla. Flöde, klarhet, transparens, stormar, 

flow, underliggande strömmar, mjuka värden, hälsofrämjande 

arbetsplats. Intuition. 

Kristina Landgren Carestam ”Framgång är  ingen slump”
Björn Natthiko Lindeblad”Viljan att växa  i visdom” Karina Lindgren”Medveten förändring sker  i små steg” Ann Westermark”Den skrivande och  skapande chefen”

Veckans  
program

Se programmet  
i sin helhet i  
vårt programblad

och reflekterar över egna utmaningar, redovisar 
i grupp. Lunch och middag. Kvällsarbete kan 
förekomma.
 Havets dag inleds med meditation och 
reflektion. Vi gör en båtutflykt till oförglömliga 
Blue Lagoon för arbete med mjuka värden såsom 
intuition, transparens, flöde och hälsofrämjande 
arbetsplats på djupet. Arbete och måltider som 
vanligt fram till kvällen.
 Vägens dag inleds med meditation och 
reflektion under bar himmel. Vi vandrar och 
reflekterar, samtalar och lyssnar, coachar och blir 
coachade, och ser vägen till målet som ett mål i 
sig. Maten står vackert uppdukad på vägen. 

 Stjärnans dag tar oss ut på havet 
för ledarskapsträning, efter morgonens 
meditationspass och frukost. Vi arbetar med 
visioner och finslipar ledarfilosofin. Därefter styr 
vi kosan mot huvudstaden Valletta för avslutande 
middag med diplomutdelning. I myllret av 
människor, med utsikt över natthimlen och 
stjärnorna från hotelltaket, skapar vi rum och 
förankrar vår ledarfilosofi. Nu är den klar! 
 Vi vaknar till Pulsens dag i Valletta, med 
meditation och reflektion. Hur tar jag med mig det 
hälsofrämjande förhållningssättet och hur sprider 
jag positiv energi för ökad måluppfyllelse i min 
organisation eller på min avdelning?



 Ķ Fem dagars ledarutveckling som ger positiva avtryck på 
hemmaplan. 

 Ķ Upplevelsebaserad träning i fantastisk miljö. 

 Ķ Meditationer, walk & talk, föreläsningar på taket, 
gruppövningar, båtturer, kvalitetssamtal och reflektion.

 Ķ Möjlighet till individuell coachning. 

 Ķ Värdefulla prestigelösa möten med andra chefer och 
ledare. 

 Ķ Dokument och ramar för mål & måluppfyllelse.

 Ķ Du får med dig en utvecklad och vässad ledarfilosofi.

 Ķ Tillgång till fyra ledarutvecklare och medmänniskor; 
specialister på sina respektive områden, som brinner för 
att få jobba med er. 

www.ledarlyftet.se

Vi träffas på Glädjens ö Gozo 
kvällen 18 april och avslutar i 
den maltesiska huvudstaden 
Valletta 23 april. Från Maltas 
flygplats tar du dig bekvämt 
med förbeställd taxi direkt till 
färjeterminalen (Gozoferries) 
och åker vidare från Gozo med 
taxi till kurshotellets entré. 
Använd vår resebyrå We Travel 
så ordnar de med allt. 

Fredag 22 april åker vi 
gemensamt med båt till 
Valletta för fortsatt arbete och 
övernattning på centralt hotell 
samt avslutning efterföljande 
förmiddag.

Så anmäler du dig
Boka din plats via kontakt med 
Ann Westermark eller Karina 
Lindgren, på kontaktuppgifter 
nedan. Skicka enklast ett 
mejl så kontaktar vi dig för 
ytterligare information och 
säkerställer att det finns plats 
kvar. För att säkra din anmälan 
betalar du därefter in en 
anmälningsavgift om 5.000 SEK 
inklusive moms. Obs! Betala 
inte in anmälningsavgiften 
förrän du har fått klartecken om 
att det finns plats och mottagit 
samtliga handlingar med villkor 
och faktura. Efter inbetald 
anmälningsavgift är anmälan 

bindande enligt villkoren som 
sänds till dig. Förändringar i 
programmet kan förekomma. 

Pris
Din investering är 26.000 SEK. 
I priset ingår kursledning 
med samtliga utflykter, 
båtturer, inträden, måltider 
och fikastunder i programmet 
under kursperioden: måndag 
kväll kl. 19.00 på Gozo till 
lördag förmiddag cirka 10.30 
i Valletta. Det som inte ingår 
är: Flygresa/resa till och 
från Malta, hotellnätter samt 
transfer mellan Malta och 
kurshotellet på Gozo samt 

från Valletta till flygplatsen. 
Hjälp med bokning av 
hotell och resa får du av vår 
förträffliga resebyrå We Travel i 
Kungsbacka. T. 0300 - 308 40. 

Anmälan görs till:  
Ann Westermark på  
Skrivhälsan AB T. 0705-132456, 
info@skrivhalsan.se eller till 
Karina Lindgren på  
Kareva Business & Values AB,  
karina.lindgren@kareva.se  
T. 076 – 102 07 30. Varmt 
välkommen!

Ledarlyftet är en 
företagssamverkan

Ledarlyftet.se är en företagssamverkan 
mellan Kareva Business & Values 
AB och Skrivhälsan AB med Karina 
Lindgren och Ann Westermark som 
grundare. Karina och Ann startade 
för många år sedan sitt samarbete 
i ett gemensamt metod- och 
utvecklingsprojekt för hälsofrämjande 
arbetsplatser. Detta ledde vidare till 

en långsiktig företagssamverkan i 
syfte att fortsätta inspirera varandra 
att utvecklas till sina bästa jag, till 
måluppfyllelse i de gemensamma 
konsultuppdragen och att trivas och 
ha det bra på jobbet. Hösten 2014 gav 
de ut boken: Alla är vi ledare – metod 
för en hälsofrämjande arbetsplats 
(av Ann Westermark och Karina 
Lindgren). De är i dag flitigt anlitade 
konsulter, både tillsammans och var 
för sig i sina respektive bolag.

Ann och Karina är initiativtagare 
till och medarrangör av denna 
ledarutveckling på Gozo. De har 
anlitat de två mest intressanta 
ledarskapsprofiler de känner till för att 
ledarutvecklingen ska få den höjd och 
inriktning som de önskar. 

Det som förenar Kristina, Björn 
Natthiko, Karina och Ann är en 
samsyn i grundläggande värderingar 
och behovet av ständig utveckling 

samt insikten om att mångfald och 
nära kreativa samarbeten berikar. 
Med rätt förutsättningar finns inget 
tak för framgång. Ett särskilt tack 
till Kristina Landgren Carestam och 
Björn Natthiko Lindeblad för att 
ni vill vara med oss i Ledarlyftet på 
Gozo. 

Ledarlyftet.se

Anmäl dig 
redan idag

Så anmäler du dig till ledarutvecklingen på Gozo

 Ķ I priset ingår, förutom ledarskapsträningen, samtliga 
utflykter, måltider (frukost, lunch, middag, fika) samt 
övriga inträden och chartrade turer under utbildningen. 

Pris: Ledarutvecklingsprogrammet Det finns inget tak för 
framgång och en hälsofrämjande arbetsplats är en investering 
för både dig och din organisation. Pris 26.000 SEK. Moms 
25% tillkommer.

Detta får du med dig efter kursveckan

Ingår ej: Hotellrum och flygresa till och från Malta betalar
du separat. Detsamma gäller transfer från Maltas flygplats
till Gozo ankomstdagen, transfer från Valletta till flygplatsen 
samt ev. övriga egna kostnader. Möjlighet finns att lägga 
till extra dagar. Vi samarbetar med resebyrån We Travel i 
Kungsbacka som hjälper dig med flyg och transfers efter att 
du säkrat en plats på utbildningen. Välkommen!


