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DRÖMRESAN: 
Sätt dig på stolen. Rak i ryggen. Båda fötterna stadigt på ditt underlag. Sitt så där stolt och värdigt som bara du kan. �
Känns det OK så slut ögonen. Ta ett djupt andetag långt ner i magen. Ut med det gamla - in med nytt. �

“Tänk dig att du står någonstans i Sverige. Året är 2030. Kanske står du vid sjökanten och doppar ner tårna i det svala vattnet. 
Eller cyklar runt på en grusväg i skogen och hör vinden leka med löven. Eller så sitter med en kopp te i handen på ditt absoluta 
favoritställe. I din hand har du en tidning. Ja, inte en papperstidning eller en padda, utan framtidens media så klart. Tidningen 
handlar om DIG och om hur du med lätthet har skapat allt det du drömt om. �
Hur du och ditt lag har utvecklat och utvecklats tillsammans. 

När du läser artikeln märker du att allt du drömt om och det du nästan trodde var omöjligt har slagit igenom. 
Vad står det i artikeln?
Vilka val har DU gjort för att ta ansvar för ditt eget och planetens välmående?�
Vilka begränsningar och rädslor har du medvetet fått arbeta med för att de inte skulle ta ledningen i dig? �
Vad är det ditt team har hjälpt dig med så att du kan vara ditt bästa jag och finna arbetsglädje? �
�
Öppna dina ögon och under 3 minuters individuell reflektion skriver du ner det som kommer till dig. �
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•  Vilka val har DU gjort för att ta ansvar för ditt eget och 
planetens välmående?

•  Vilka begränsningar och rädslor har du medvetet fått arbeta 
med för att de inte skulle ta ledningen i dig?

•  Vad är det ditt team har hjälpt dig med så att du kan vara ditt 
bästa jag och finna arbetsglädje?  
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SJÄLVLEDARSKAP
REFLEKTION�

EN GEMENSAM RIKTNING�
SPELREGLER

STRUKTUR & METODER

FRÅN JAGET TILL LAGET:
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LAJAS HÅLLBARHETSMANIFEST (ett utdrag): 
�
Vi lovar att:
•  skapa långsiktig energi, arbetsglädje och kraft tillsammans med de människor, grupper och organisationer vi arbetar 

med.
•  bidra med annorlunda perspektiv.
•  skapa utifrån det som är viktigt på riktigt för oss och de som arbetar med oss. �

Det uppnår vi genom att:
•  vara autentiska i alla möten med människor, såväl fysiskt som digitalt.
•  koppla på våra olika kompetenser i uppdrag vi genomför. Vi skapar tillsammans i teamet och samarbetar med andra 

talanger i vårt ekosystem.
•  varje dag skapa utrymme för reflektion och avslappning som hjälper oss att göra medvetna val.
•  dagligen utforska och lära oss om människan, planetära ekosystem och digitalisering. Dessa parametrar tar vi med in i 

alla projekt och uppdrag.
•  vara i ständig rörelse såväl fysiskt som mentalt. �
�
https://wearelaja.com/manifest �
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TA FRAM SPELREGLER FÖR DITT LAG: �
ÄRLIGHET �
NÄRVARO �

ÖPPEN HAND
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hjälper oss att zooma ut, slippa gissa, skapa relevanta koncept,  med användaren i 
fokus: vår persona  

AHA
!

DESIGN THINKING

EMPATISERA

DEFINERA

IDÉGENERERA

BYGG 

& PROTOTYPA

TESTA 
& UTVÄRDERA

DESIGN THIKING
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MÄNNISKAN
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TESTA
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MISSLYCKAD
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MISS  LYCKAD
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 TACK OCH KONTAKT!

We are Laja 
Anna Linton: anna@wearelaja.com 070-3905335

Johanna Skantze: johanna@wearelaja.com 070-6924542�
�

www.wearelaja.com 
 

�
�


