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Entreprenörskap innebär att initiera och realisera förändringar. De flesta entreprenörer välkomnar och
respekterar samhällets lagar och regler eftersom de ger stödjande ramar för det egna förändringsarbetet. Men
några entreprenörer bryter mot gällande normer, ibland rentav mot lagen. Vissa av dem är olydiga därför att de
vill driva sina verksamheter efter eget tycke, andra för att de ser som sin huvuduppgift att utmana vad som tas
för givet av medborgare, organisationer och myndigheter.
Vi kallar dessa revoltörer för radikala entreprenörer. I boken sätts det radikala entreprenörskapet in i ett
bredare sammanhang. Dess tyngdpunkt ligger dock på ingående porträtt av åtta entreprenörer som alla
utmanat den svenska samhällsordningen, bland andra riksprovokatören Lars Vilks, nöjeskungen Bert Karlsson
och nycirkusens drottning Tilde Björfors. Deras livsverk och syn på Sverige som arena för entreprenörskap
granskar författarna ur olika perspektiv. Det är en analys som bland annat avslöjar entreprenörernas intima
allianser med media och höga närvaro på kulturens arenor. Författarna diskuterar också ingående hur bokens
lärdomar kan vitalisera den akademiska skolningen på tre viktiga utbildningsområden, nämligen lärar
programmen, hälsoutbildningarna och program inom kultursektorn.
Johannisson och Wigren-Kristoferson har båda lång erfarenhet och djup kunskap om entreprenörskap – det
som så många talar om men få på ett enkelt sätt kan definiera eller förklara hur det sk. JOHANNISSON, B –

WIGRENKRISTOFERSON, C. Radikala entreprenörer – om det svenska samhällets behov av olydnad. br:
confira as ofertas para livros em inglês e importados Radikala entreprenörer – rebeller och samhällsförnyare.
ISBN: 9789144092607, Fremdsprachige Bücher - Fremdsprachige Bücher Radikala entreprenörer – rebeller
och samhällsförnyare, Bengt Johannisson och Caroline Wigren-Kristoferson. Datum: 6 oktober 2015
Föreläsare: Professor Bengt Johannisson, Linnéuniversitetet, och docent Caroline Wigren-Kristoferson, Lunds
universitet RADIKALA ENTREPRENÖRER – rebeller och samhällsförnyare. Radikala entreprenörer rebeller och samhällsförnyare I boken sätts det radikala entreprenörskapet in i ett bredare sammanhang.
Boktips producerat av ESBRI: Radikala entreprenörer – rebeller och samhällsförnyare 2015, Häftad. ISBN
9789144092607] Jonsson, Pernilla, Stoopendahl, Patrik & Sundström,. Vad och vem är det. Radikala
entreprenörer. Radikala. Radikala entreprenörer : rebeller och samhällsförnyare. Skickas inom 1‑3 vardagar.
Behöver samhället radikala entreprenörer. 200 frågor och svar om entreprenadjuridik - Boken är en
sammanställning av frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på
problem mellan parterna i ett affärsför radikala entreprenörer rebeller och samhällsförnyare. Fri frakt. rebeller
och samhällsförnyare som hon skrivit tillsammans med professor Bengt Johannesson. se. Lund:
Studentlitteratur. JOHANNISSON, B – WIGRENKRISTOFERSON, C.

