
Vad händer egentligen när en företagsmedlem blir 
skadad, sjuk eller är borta under längre tid? 

Den 22e Mars stod Scribo Typing Solution  inför en 
episk utmaning - en företagsmedlem var med om 
en trafikolycka. Kvar stod Adam Bogefors, företag-
ets VD.

Gässens lärdomar
Gässens lärdomar är den välkända teorin som 
innefattar effektivitetsökning när man arbetar till-
sammans; då varje gås flaxar  med sina vingar 
skapas ett 'upplyft' som fåglarna följer. 

Genom att flyga i en 'V' formation, blir hela flockens 
räckvidd för en flygning 70% längre än om varje 
fågel flög för sig själv. 

Samma effekt kan appliceras på företag och 
organisationer; tillsammans arbetar vi effektivast. 
Dels eftersom arbetsbörda sprids ut eftersom vi sti-
mulerar varandra. 

På samma sätt som att man bör, på tunn is, sprida 
ut kroppsvikten, bör arbetsuppgifter fördelas mellan 
kollegor.

En annan välkänd effekt av gässens lärdomar är 
hur ledaren, även då gässens spets, kan ”trigga” 
och inspirera sina medarbetare att arbeta.

Katastrof
Den 22e mars, 19.00, var Carl Hultberg (CFO  i SM-
tävlande UF-företaget Scribo Typing Solutions), på 
väg hem från sin födelsedagsfest i en sportbil. Då 
small det. 

Föraren fick sladd och en annan bil körde in på 
passagerarsidan varpå Carl fick föras till sjukhuset 
med en fraktur i ansiktet och ett ben som hade gått 
rakt av.

Förberedelserna inför SM i Ung Företagsamhet 
2013 var i full gång, och kvar stod Adam Bogefors 
(CEO i företaget).

”Kaotiska dagar”
Adam Bogefors berättar;
- ”Jag led enormt med Calle, samtidigt så skulle 
jobb utföras inför SM. Det var mycket som skulle 
göras; APL, monterdesign, visitkort etc, etc. Jag 
kände mig extrem stressad och när man inte har en 
axel att stödja sig på är det svårt.”

Adam förklarar hur Chris Hansson, företagets 
coach, försökte hjälpa till i möjlig mån.

- ”Jag ringde Chris när han var iAmsterdam. 
Därifrån fick jag riktlinjer och hur jag borde arbeta, 
det kändes något bättre ..”

Gässen
Tveklöst är Scribos utmaning ett praktexemplar för 
hur gässens lärdomar kan appliceras. Utan varan-
dra blir arbete svårt. Vi behöver varandras egen-
skaper, kunskaper och färdigheter för att driva före-
tag och organisationer framåt - och vi har alltid 
behövt.

Idag
När jag träffar Carl står han på två ben. Han 
berättar att han kommer återhämta sig till 100%. 
Otroligt nog stod han vid Adams sida under 8 tim-
mars mässa i Stockholm. 

De två killarnas resa är inspirerande och de båda 
är intresserade av att föreläsa om deras utveckling 
och utmaning.

- ”Vår resa kan inspirera andra”, 
säger Carl Hultberg.

Gässens lärdomar på ett skadeskjutet företag
- En artikel om två entreprenörers största utmaning


