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I Företagaren får läsaren lära känna och ta del av verklighetens 
företagande. Författarna beskriver i romanform det dynamiska livet 
i en företagares inre värld. Vi möter entreprenören Esbjörn Järfeldt, 
hans företag och den företagsamhet som för de flesta icke-företagare 
är förhållandevis vag och okänd. Vad är det egentligen som händer 
i affärer och i en verksamhet där entreprenören strävar efter tillväxt, 
förändring och personlig framgång? 

Romanens text följs upp av teorireflektioner som diskuterar kon-
sekvenser av vad som kan uttolkas och förstås i ett företagsekono-
miskt perspektiv. Kopplingarna mellan reell verksamhet och teori-
reflektioner diskuteras även i bokens senare kapitel, vilka ger läsaren 
möjlighet att reflektera över praktik och vetenskapliga synpunkter.

Boken vänder sig till olika utbildningar i företagsekonomi och 
entre prenörskap på exempelvis universitets- och högskolenivå där 
man vill förstå hur ett företagande och en företagare kan fungera. 
Men även praktiker har stor nytta av boken. Till boken finns en 
nerladdningsbar lärarhandledning.

Arne Söderbom och Svante Leijon, båda docenter i företags-
ekonomi, har lång näringslivserfarenhet och forskar inom området 
entreprenörskap.
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Lärarhandledning 
Företagaren – sanningens minuter...

Tankar kring materialet
Boken Företagaren är tänkt att passa in på högskolors och universitets A- och 
B-nivåer. Den är också användbar i studiecirklar, på folkhögskolor och vänder sig  
till praktiker/företagare eller blivande entreprenörer. 

Den passar också utmärkt som mer avancerad kursbok i företagsekonomi och entre-
prenörskap på gymnasiet, och då som komplement till kursen företagsekonomi 2, 
eller för det avslutande gymnasiearbetet.

Boken lämpar sig väl för den så kallade casemetoden, då den är formulerad som en 
blandning av kursbok och utgångstext i novellform. Casemetoden låter studenterna 
själva upptäcka och lösa problem (se presentation av metoden, s. 3). 

Tack vare casemetodens flexibilitet så kan boken användas i nästan vilken företags-
ekonomisk kurs som helst och med olika typer av kursupplägg. 

Lärarhandledningen är ett verktyg för att få ut så mycket som möjligt av boken.

I lärarhandledningen finns även mer traditionella instuderingsfrågor efter varje 
kapitel om det inte är aktuellt att använda casemetoden i undervisningen. Det går 
givetvis att mixa casemetoden med instuderingsfrågor.

Mål för studenten med detta material
övergripande mål

Studenten studerar företagens roll i samhällsutvecklingen och övar sin förmåga att 
reflektera över företagens ansvar för en hållbar utveckling. Dessutom lär sig studen-
ten att ta ställning för demokratiska värderingar och etik i samband med ekono-
miskt beslutsfattande. 

Studenten studerar olika typer av företag och deras villkor i form av lagar och andra 
bestämmelser samt övriga faktorer som påverkar företagens verksamhet. 

Studenten studerar hur man driver företag, samt hur olika funktioner inom företa-
gen samverkar för att förverkliga en affärsidé. 

Studenten lär sig företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller, samt 
övar upp förmågan att använda dessa. 
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Studenten lär sig att identifiera och analysera företagsekonomiska frågeställningar 
samt att reflektera över resultatet. Studenten övar upp källkritisk medvetenhet.

Studenten lär sig att omvandla idéer och teoretiska kunskaper till praktiska och 
målinriktade aktiviteter. Dessutom övas förmågan att utvärdera arbetsprocesser och 
resultat. 

specifika mål för casemetodiken

Studenten lär sig kreativt och självständigt tänkande.

Studenten övar upp sin förmåga att formulera problem och att finna lösningar.

Studenten tränar också på att ta ställning till egna (och andras) lösningar vid semi-
narier.

Case kan också fungera som en bra motivationsmotor, då de allra flesta studenter 
tycker att metoden är rolig.

Koppling till Skolverket och kursplaner 
för gymnasiet

Syftet med boken stämmer tydligt överens med Skolverkets mål, såväl för hela  
ämnet företagsekonomi som för gymnasiearbetet, och ligger även i linje med  
skolans uppdrag överlag.

för alla utbildningar

Casemetodiken passar inom entreprenöriellt lärande och formativ bedömning och 
kan även användas som ett holistiskt verktyg. Dessutom lämpar sig metoden ut-
märkt för arbete i lärarlag, då flera ämnen utöver företagsekonomi kan beröras, till 
exempel:

* svenska (form, språk, innehåll i den skriftliga rapporten och muntlig 
argumentationsförmåga)

* projektarbete (materialet passar det avslutande gymnasiearbetet  
mycket bra)

Lärarhandledningens struktur
Uppgifterna kretsar kring huvudpersonens olika dilemman. Tanken är att uppgif-
terna ska stimulera kreativt lärande, vilket här innebär att det inte finns några givna 
svar.  Det finns därför inte heller något facit, utan studenterna ska fördjupa sina 
kunskaper under själva arbetet med frågorna. 

Andra övningar, som kan användas oavsett val av metod, finns under rubriken ”Alter-
nativa övningar” efter varje kapitel.
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Metod
Casemetoden utgår från ett dilemma, en aktörs (persons) problem, presenterat i en 
text. Detta problem bör vara så verkligt som möjligt, helst en sann historia. Studen-
terna arbetar sedan med att finna olika lösningar på detta problem. 

Här används termen case i stället för fallstudie, som är den närmaste svenska syno-
nymen.

I fallstudier presenteras oftast analysen och därmed spolieras en stor del av övning-
en, som ju består i att studenterna ska göra sin egen analys. 

Studenterna står för sin egen inlärning genom att först formulera problemet så 
tydligt som möjlig och sedan ta itu med detta (eller dessa). Till sist skapar de egna 
förslag till lösningar. Alltså är case ”learning by doing”, men på fiktiv grund. Som stu-
dent ska man analysera sina egna lösningar och kunna motivera dem. Som sagt: Det 
finns inga rätta svar i ett case, tanken är att man som student själv ska reflektera, 
men också pröva metoder och modeller så fritt som möjligt.

I de flesta case har man också ett seminarium där studenterna presenterar sina 
idéer och får försvara dem inför andra studenter, som då förmodligen har andra lös-
ningar på samma problem. Det är viktigt att läraren inte själv presenterar något rätt 
svar, eftersom något sådant inte finns. 

Lärarens roll är katalysatorns, den som får studenterna att agera. Ofta kan det bli ett 
slags ”jag-fattar-ingenting-paralysering” i början eller att studenterna fastnar någon 
gång under processen och då är det viktigt att läraren är där och får igång processen 
igen.

Vid seminariet blir lärarens roll extra viktig eftersom det i casemetodiken oftast inte 
sker någon traditionell redovisning. Studenterna sitter (helst i U-form eller dylikt) i 
klassrummet och presenterar sina idéer. Läraren agerar ett slags coach/moderator.

Studenternas olika problem (man kan ju ha fokuserat på olika saker) och lösningar 
bör skrivas upp på en whiteboard av läraren, med en lämplig struktur, till exempel 
någon form av tankekarta, för att förtydliga och leda diskussionen vidare. 

Ställ många ”varför-frågor” av typen: ”Varför tycker ni det?”, ”Vad grundar ni det  
på?”

En ren slutprodukt finns inte i den ursprungliga casemetoden, eftersom den bara är 
ett inlärningsverktyg. Men om man vill så kan man låta studenterna skriva ner sina 
lösningar i rapportform och använda dessa som betygsunderlag. Givetvis kan man 
också bedöma studenternas insats på seminariet.

En kort bedömningsmall skulle kunna se ut så här:

* struktur (hur arbetet är disponerat, att man tydligt ser problemformulering 
och lösningar)

* kreativitet (egna idéer som är hållbara, kostnaden för kampanjen etc.)

* teoretisk anknytning (koppling till metoder etc.)



4© SNS Förlag

* självständighet (att man hittat egna lösningar och tagit egna initiativ i sitt 
lärande)

* seminariet (förmåga att argumentera för den egna lösningen).

Ett alternativ är att låta studenterna göra en marknadsplan eller dylikt, som ska 
lämnas in och presenteras. Då kan läraren representera banken och övriga studenter 
som lyssnar kan agera bankens styrelse (om man vill ha opposition). 

Studenterna presenterar då detta som autentiskt. Man kan till exempel klä upp sig 
och göra en så professionell presentation som möjligt. Här är det ju också lämpligt 
att diskutera presentationsteknik. Det mest optimala är att kontakta och bjuda in en 
bankrepresentant, som också kan lyssna på (och eventuellt bedöma) studenternas 
arbete.

Fördelen med casemetoden är att den kan användas som ett fristående moment i 
nästan vilken undervisningsform som helst. Här finns en skillnad mot till exempel 
PBL-metoden (problembaserat lärande) där hela organisationen runt undervisning-
en måste tänkas om.

Mer om casemetoden i till exempel Att arbeta med Case i skolan av Michael Allard. 
(Studentlitteratur). http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/1197

Didaktiska tips inför  
varje kapitel samt tidsåtgång
Studentarna kan jobba både i grupp eller enskilt. Om man väljer grupp (vilket är van-
ligast) så bör man inte bli för många. Alla ska få chansen att påverka arbetet. Ämnet 
gruppdynamik tas inte upp i denna lärarhandledning.

Uppgifterna är upplagda som en form av case (fallstudie): studenten lever sig in i hu-
vudpersonens dilemma och löser uppgifterna efter eget huvud. 

Tidsåtgången kan anpassas till den aktuella kursen, då det finns goda möjligheter 
till flexibilitet.

Det tar oftast en hel lektion i anspråk att sätta igång ett casearbete, med presenta-
tion av metod etc. Därefter kan studenterna jobba med sitt case i valfri omfattning, 
alltefter lärarens tidsplanering. 

Här följer två förslag:

* Studenterna får läsa hela boken i ett svep och gör sedan ett större case 
av detta. Man kan då välja att låta studenterna läsa endast kapitlen 1-8, 
eftersom övriga kapitel är mer teoretiska. Som lärare väljer du då vilka 
casefrågor/instuderingsfrågor som ska behandlas, om du inte vill använda 
samtliga. 

* Studenterna ägnar cirka tjugo minuter i slutet av varje lektion åt case och 
låter det följa kursen, som ett slags praktikfall. Det är då lämpligt med ett 
kapitel i veckan. 
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Tänk på att själva seminariet är ett viktigt moment i casemetoden, så låt detta ta 
minst en hel lektion i anspråk. Se vidare under rubriken ”Vad är casemetoden?”.

Ett case kan förslagsvis avslutas med en kort utvärdering av vad som gjorts. Vad 
fungerade bra? Vad kunde gjorts bättre? Självklart kan man också låta studenterna 
utvärdera själva arbetsformen (case).

Kort casepresentation för studenterna 
(praktiska instruktioner)
lite kort information till studenterna

* Casemetoden kommer ursprungligen från USA och Kanada.

* Du studerar en persons problem (som naturligtvis har med ämnet att göra).

* Du försöker därefter formulera ett huvudproblem och kanske några mindre 
delproblem.

* Till sist så försöker du hitta en lösning på detta problem.

tänk på att

* vara entreprenöriell/kreativ, hitta egna lösningar och använd modeller/
metoder du redan kan och försök hitta nya.

* komplettera fakta och kunskaper från andra källor än boken.

* det inte finns några rätta svar, men att du ändå ska stå för de förslag du har 
och underbygga dem med bra och sakliga argument.

* seminariet ska inte leta efter den ”bästa lösningen”, syftet är att öva!

Alternativa uppgifter 
Vill man inte arbeta med casemetoden finns även mer traditionella instuderingsfrå-
gor. Välj fritt bland de frågor som passar din kurs.

tidsåtgång för de alternativa uppgifterna

Räkna med en tjugo minuter till en lektionstimme beroende på om man tänker sig 
genomgång först och därefter en eventuell avslutande diskussion efter varje kapitel.

teoriavsnitten i boken

Dels efter varje kapitel, dels hela kapitel 10–12. 

Man skulle kunna tänka sig att låta studenterna få denna text för att hitta lösningar 
till Esbjörns dilemman och/eller till de alternativa frågorna för kapitlet om man valt 
att använda dessa.
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< kapitel 2>

Att bygga och driva företag

Följande uppgifter gör förslagsvis alla oavsett om man valt case eller alternativa 
uppgifter till boken:

1. Diskutera begreppet entreprenör: Vad kännetecknar en bra entreprenör?

2. Diskutera hela affärsidébegreppet: Beskriv Esbjörns affärsidé, vad innebär 
den?

3. Diskutera produktbegreppet som sådant: huvudprodukt, kringprodukt, 
metaprodukt, där man med metaprodukt avser image etc.: Beskriv Esbjörns 
olika företag och deras produkter.

4. Diskutera företagsformer: Vilken företagsform har Esbjörns företag? Vad 
finns det för fördelar med att omvandla ett bolag till aktiebolag?
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          < kapitel 3>

   En blivande portföljentreprenörs  
   vägval mellan himmel och helvete 

CASE del 1

för diskussion och eftertanke

(Se kapitel 5 och 6 för metodik och didaktik.)

1. Vem är Esbjörn? Beskriv honom så utförligt som möjligt.

2. Vilka är Esbjörns förutsättningar, vilken är situationen?

3. Vilka är hans problem/dilemman i nuläget?

4. Kan du identifiera ett huvuddilemma?

5. Försök hitta andra problem som Esbjörn har.

6. Hur ska huvuddilemmat och övriga problem lösas?

alternativa uppgifter till kapitlet 

1. Gå igenom begreppet payoffkalkyl som nämns i början av kapitlet. Hur 
mycket skulle maskinen dra in per år?

2. Gå igenom prissättning och priskalkyler. Hur tror du priset (som låg 6 % 
under konkurrenternas) motiverats? 
(Här är tanken att studenterna ska komma fram till både en lösning 
innehållande resonemang med kalkyler, men även ta hänsyn till både 
tillgång och efterfrågan).

3. Gå igenom vad som menas med inteckning, borgen och vad banken tittar på 
när man som företag ska låna pengar.

4. Vad menas med ett borgensåtagande?

5. Vad menas med en inteckning?

6. Vad menas med eget kapital? Vad är ett bra eget kapital? Varför?

7. Är sex procent en hög låneränta? I så fall jämfört med vad? Vad beror räntan 
på?

8. Diskutera för- och nackdelar med att vara egenföretagare respektive 
anställd.
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9. Vad gör en revisor?  
(Här kan man ju tänka sig att kanske bjuda in en sådan för en mini-
föreläsning om yrket eller dylikt).

10. Försök reda ut meningen nedan. Vad menas egentligen? 
Det var ju precis som revisorn hade diskuterat – öka kassaflödet så slipper du 
ha så stor exponering av krediterna.

11. Förklara uttrycket ”saltade fakturor”.

12. Vilka för- respektive nackdelar kan du se med att Esbjörn köper upp 
musikinstrumentföretaget?

13. Under vilka omständigheter skulle Esbjörn riskera sin egen villa vid en 
konkurs?

14. Red ut begreppen moderbolag, dotterbolag respektive koncern.

15. Red ut meningen nedan, vad menas? 
Därefter stod personalen i Sverige och hela human resource management-
biten också högt på dagordningen.

16. Red ut meningen nedan, vad menas? 
Varför hade de haft en färdiglageromsättning på bara drygt en gång per år? 
Och varför låg kapitalomsättningshastighet likaså på endast en gång per 
år? Revisorn hade sagt att payoff var stenålder i kalkylsammanhang – måste 
kanske bli mer sofistikerad.

17. Diskutera alternativ till payoff-metoden i detta sammanhang, låt gärna 
studenterna forska kring dessa på egen hand och presentera inför klassen.
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   < kapitel 4>

        Kineseriet

CASE del 2

för diskussion och eftertanke

(Se kapitel 5 och 6 för metodik och didaktik.)

1. Vilket var Esbjörns huvudsyfte med Kinaresan?

2. Fanns det även andra syften?

3. Vilka är aktörerna i detta avsnitt?

4. Vad finns att vinna?

5. Vad riskerar Esbjörn?

6. Vad bör Esbjörn göra i detta skede?

alternativa uppgifter till kapitlet 

1. Förklara utförligt begreppen logistik och infrastruktur.

2. Förklara utförligt begreppen voluntarism respektive determinism.

3. Förklara utförligt och nyanserat följande mening: 
Synergi torde kräva ett betydligt större mått av samverkan än som 
fanns i Järfeldtgruppen med dess relativt lösa kopplingar mellan de olika 
produktdelarna.

4. Vad menar författaren med ”käpphästar”? (Se teoriavsnittet.)

5. Förklara vad som menas med balansomslutning.

6. Drivkraft, timing och kompetens ses som en förutsättning för att få ett 
företag att fungera. Försök förklara varför så utförligt och nyanserat du kan.
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    < kapitel 5>

     Växtprocessen

CASE del 3

för diskussion och eftertanke

(Se kapitel 5 och 6 för metodik och didaktik.)

1. Försök sammanfatta kapitlet så kort du kan. Vad var kärnan?

2. Vilka problem uppfattar du att Esbjörn har i detta skede?

3. Vilka möjligheter finns det för Esbjörn nu?

4. Hur ska Esbjörn lösa problemen ovan? Vad, rent konkret, bör göras i detta 
skede?

(Här kan man som lärare låta studenterna skapa en affärsplan alternativt en finans-
strategi utifrån vad de vet, speciellt om man vill ha någon form av slutprodukt från 
studenterna.)

alternativa uppgifter till kapitlet 

1. Förklara begreppet konsolidering.

2. Förklara begreppet likviditet.

3. Förklara vad nyckeltalet soliditet är.

4. Är 16 % en hög eller låg soliditet? Motivera ditt svar.

5. Bena ut betydelsen av denna mening: 
Mitt förslag är att vi överväger en introduktion på börsen inom small cap, eller 
åtminstone söker efter fler aktieägare och gör en nyemission för att öka på 
substansen i företaget och inte ta upp fler långsiktiga banklån på ett tag. Man 
behöver i detta läge inte bli publik om du inte känner för det.

6. Vad menas med management burnout? 

7. Vad menas med uttrycket hyllvärmare?

8. Bena ut betydelsen av denna mening:  
Den finansiella och juridiska due diligence hade forcerats och blivit lite av en 
”light version”.
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9. Det talas också i detta avsnitt om ett yrke som kallas controller. Vad gör en 
sådan? Ta reda på så mycket du kan om yrket. 
(Här kan man bjuda in en verksam controller till klassrummet.) 

10. Den känslomässiga sidan av människan syns tydligt i detta avsnitt. Esbjörn 
litar på sin magkänsla inför företaget Daring, men hur skall detta tolkas? 
Varför drivs han av att leta efter nya möjligheter och varför driver han 
igenom affären trots alla varningssignaler från ekonomisidan?

11. Redogör för den så kallade Bostonmodellen (eller Bostonmatrisen), som 
nämns i teoriavsnittet.
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   < kapitel 6>

   Ekluten

CASE del 4

för diskussion och eftertanke

(Se kapitel 5 och 6 för metodik och didaktik.)

1. Diskutera de olika produkterna som presenterats hittills. 

2. Vilken strategi bör Esbjörn ha kring dessa? Diskutera olika 
konkurrensstrategier/marknadsmixar och fördjupa produktbegreppet.

3. Försök beskriva organisationen så noggrant som möjligt.

4. Vilka organisatoriska problem har Esbjörn?

5. Hur skulle en lösning av dessa kunna ske?

(Om du som lärare vill ha detta skriftligt så låt studenterna lämna in och presentera 
sin egen version av organisationen.)

alternativa uppgifter till kapitlet 

1. Förklara begreppet koncernbidrag.

2. Förklara begreppet konsolideringsstrategi.

3. Bena ut betydelsen av denna mening:  
Cash is king blir här för portföljentreprenören det Damoklessvärd som 
dagligen svävar över dennes huvud.

4. Ta reda på vad som ingår i en revisors arbetsuppgifter. Vad tjänar en 
nyexaminerad revisor? Revisorer har oftast bra betalt, varför då tror du? 
(En revisor kan bjudas in till klassrummet.)

5. Vad är skillnaden på en auktoriserad revisor och en ”vanlig” revisor?
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     < kapitel 7>

    Kampen om framtiden

CASE del 5

för diskussion och eftertanke

(Se kapitel 5 och 6 för metodik och didaktik.)

1. Esbjörn föreslår i kapitlet ett incitamentprogram, vad menar han?

2. Föreslå alternativ till strategin ovan, motivera dig noggrant och nyanserat.

3. Vad är Esbjörns största problem just nu?

4. Hur ska detta lösas?

alternativa uppgifter till kapitlet 

1. Förklara begreppet substansvärde och i det sammanhanget också meningen: 
Kursen på Järfeldt Group har de facto sjunkit ner till under substansvärdet.

2. Förklara begreppet diskontera.

3. Bena ut betydelsen av denna mening: 
Nej, vi får inte prata om sådant. Det finns många aktieägare i bolaget nu och 
då blir det insiderproblem, det borde väl du veta som är doktor och allt.

4. Bena ut betydelsen av denna mening: 
Daring hade i tredje kvartalet levererat ett positivt resultat före skatt på 23 
mkr och genom konsolideringen i koncernen hade Darings därmed räddat 
koncernen från att hamna i obestånd och behöva upprätta en kontroll-
balansräkning – kontinuitetsprincipen kunde således fortsatt få gälla.

5. Vad är en så kallad riskkapitalist?

6. Bena ut betydelsen av denna mening: 
Dikotomin addition och integration blir därmed det som karakteriserar 
portföljentreprenören och dennes pusselläggande.

7. Vad menas med hostile takeover?
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        < kapitel 8>

         Esbjörn Järfeldt och  
        kausalmodellens mentala upplösning

CASE del 6 (sista delen)

för diskussion och eftertanke

(Se kapitel 5 och 6 för metodik och didaktik.)

1. Sammanfatta Esbjörns resa från ”case del 1” tills nu.

2. Hade Esbjörn kunnat göra något annorlunda? Motivera.

3. Vad bör Esbjörn göra nu?

4. Vad bör Esbjörn göra på sikt tycker du? Försök måla upp en framtidsbild av 
företaget.

Härmed avslutas case-delen med ett slutseminarium, där man summerar vad man 
lärt sig. Om man vill kan man även göra en utvärdering av metoden.

alternativa uppgifter till kapitlet 

1. Förklara begreppet ad-hoc.

2. Förklara begreppet intraprenör.

3. Bena ut betydelsen av denna mening:  
Insikt förvärvas vanligen personligen, och att gå igenom ekluten innebar för 
Esbjörn ett nytt lärande, han fick probleminsikt och kunde fundera vidare över 
en omorientering från sin nuvarande aktörsroll.

4. Vad tycker du att en entreprenörs entreprenörskap är för något?
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Instuderingsuppgifter för kapitel 9 till 12

< kapitel 9> perspektiv på esbjörns affärer

1. Förklara begreppet stagnation.

2. Förklara begreppet obestånd.

3. Bena ut betydelsen av denna mening: 
De olika logikerna kan sammanfattas i dikotomin addition och integration 
som blir det Esbjörn och andra portföljentreprenörer präglas av. Framtiden ses 
som genuint osäker, men för aktörer som Esbjörn är det tvingande nödvändigt 
att hantera sådan osäkerhet från olika bedömningar. 

< kapitel 10> plurala utmaningar

1. Förklara figur nr 1 i kapitlet så noggrant och nyanserat du kan.

2. Förklara begreppet organisk tillväxt.

3. Kapitlet tar upp flera olika definitioner på vad en entreprenör är. Kan du 
sammanfatta de olika beskrivningarna och hitta en kärna i begreppet?

4. Försök hitta ett exempel på en seriell entreprenör och beskriv skillnaden på 
denne och en vanlig entreprenör.

5. Ta reda på så mycket du kan om Kaplans studie Patterns of Entrepreneurship.

6. Ta reda på så mycket du kan om Mintzbergs studie Structures in Fives (senare 
sex stycken).

< kapitel 11> esbjörn och andra entreprenörer

1. Vilka är de tydligaste skillnaderna mellan Mintzberg och Porter inom 
konkurrensstrategi?

2. Hur påverkade herrarna ovan, samt Jan Wallander trender inom företagande 
för 70-, 80- och 90-talen?

3. Ta reda på så mycket du kan om Balanced Scorecard (Kaplan och Norton).

4. Bena ut betydelsen av denna mening: 
Ekonomirollen i en organisation är så komplicerad därför att det finns så 
många dimensioner att ta hänsyn till och så många motstridiga mål att 
främja. Traditionellt har ekonomen (controllern) tidigare betraktats som en 
tjänare till ett systemsynsätt där termostaten är förebild - ”management by 
exceptions.”
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5. Förklara Komplexitetsteorin (Schroder med fleral) i kapitlet så noggrant och 
nyanserat du kan.

6. Vad menas med begreppet going concern-företag?

7. Vad är kapitlets viktigaste budskap tycker du? Motivera dig noggrant och 
nyanserat.

< kapitel 12> organisering

1. Författare har talat om svårigheten att både vara entreprenör och samtidigt 
få företag att överleva på lång sikt. Förtydliga problemet och försök hitta en 
lösning.

2. Vad, enligt författaren, var orsaken till att SAAB och varvsindustrin inte var 
lönsamma på lång sikt?

3. Försök på max en halv A4 beskriva bokens viktigaste budskap.

Going with the Flow

A Taoist story tells of an old man who  
accidentally fell into the river rapids leading to a  

high and dangerous waterfall. Onlookers feared for his life. 
Miraculously, he came out alive and unharmed downstream at the 

bottom of the falls. People asked him how  
he managed to survive.

”I accommodated myself to the water, not the water to me. 
Without thinking, I allowed myself to be shaped by it. Plunging 

into the swirl, I came out with the swirl.  
This is how I survived.”




