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Vikingarna seglade långt i stora
grupper. Bilden på framsidan
visar starten i Atlantic Rally for
Cruisers från Kanarieöarna till
St Lucia i Västindien. Några
deltar för att det är säkrare
när många seglar samtidigt.
Seglingen går för det mesta i
sol och medvind.
Vikingarnas seglingar över
Atlanten till Newfoundland
gick i små, öppna båtar i
kallare vatten och med osäkra
väder- och vindförhållanden
utan avancerad navigationsutrustning.

Vikingarna seglade långt. De
besökte alla kuster runt Europa.
De koloniserade Grönland,
Island, delar av Skottland, Irland,
England, Frankrike (Normandie)
och Ryssland.
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Viking Plym, på bilden t h,
är lika lång som en av de
mindre båtarna som seglade
i österled. Båten sköts av Täby
Vikinga Skeppslag. Mer info på
www.vikingplym.org
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Aspö, en naturlig hamn i Skärgårdshavet, nära den södra
skärgårdsleden. En led som använts sedan urminnes
tider. Kanske var Aspö en hamn redan på vikingatiden?
Vikingarna seglade gärna inomskärs. Hur kunde de hitta
bland alla 100 000 öar mellan Sverige och Finland?

Vikingeffekten. Svenskt ledarskap och lagarbete
Vikingarnas visdomsord lever än idag. Vikingarna kom långt med
små öppna båtar. Hur kunde de komma så långt? Lär mer om
vikingarna och hur vi kan använda vikingasymbolik för att reﬂektera
över svenskt ledarskap och medarbetarskap idag. Reﬂektera över
dem och våra förfäder hur de formade arbetsliv, företag och vårt
svenska välfärdssamhälle.
Vilka värderingar bär vi med oss. Vad händer i Sverige och i världen
med människors, företags och nationers kulturer. Vilka är våra
rötter. Vad formar ledarskap och organisationer i Sverige i vår värld
igår, idag, i framtiden är en fråga jag fått svar på i denna bok med
historiskt perspektiv. Den som söker ﬁnner. Alla kan hitta några
guldkorn.
En bok att reﬂektera över för dig själv eller tillsammans med någon.
Diskutera texterna tillsammans i en ledningsgrupp, projektgrupp,
arbetsgrupp, styrelse eller ett nätverk. Ägna några minuter vid varje
möte åt reﬂektion och känn historiens vingslag. Med starka rötter
står träden stadigt långt in i framtiden också när det stormar.
Boken vänder sig till dig som arbetar med eller studerar ledarskap,
organisation, personalfrågor eller management. Den vänder sig
också till chefer, arbetsledare, medarbetare, företagsledare, projektledare, egenföretagare och alla med intresse för dessa frågor. Den
vänder sig till dig som är nyﬁken och vill bidra till att värna om eller
vidareutveckla viktiga värderingar i våra organisationer och i vårt
samhälle.
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