
Inspiration för företagsbyggare som vill utmana
Det finns utförarorganisationer och det finns Challengers. De första är hierarkiska, byråkratiska och trötta. De senare vill något,
de har passion, de tänker nytt och utmanar, de drivs av ett högre syfte och vill ta ansvar för framtiden. Claes Knutson, konsult
med över 20 års erfarenhet av tillväxtbolag, har i nya boken Challengers –företagen som ritar om kartan samlat ingredienserna
för hur man bygger ett Challengerföretag.

Challengers kan vara personer som vill utmana och förändra en hel bransch – genom snabb tillväxt och innovation. Det kan också vara
personer i etablerade företag som kämpar för att följa med i utvecklingen och bli en av dem som leder i stället för att ohjälpligt hamna på
efterkälken i förhållande till snabba startups. Eller så är det entreprenörer som bygger upp en helt ny organisation med en annan attityd än
konkurrenterna, som vänder upp och ned på den etablerade affärslogiken när de hittar nya vägar att göra gamla saker på. Vad alla
Challengers har gemensamt är att de på sikt kommer att påverka och i grunden förändra hur vi bygger företag.

— ur boken

Boken ger entreprenörer, ledare och medarbetare inspiration att tänka annorlunda och en förståelse för vad som krävs för att bygga
morgondagens framgångsrika företag. Boken är kryddad med intervjuer med Challengers som exempelvis Maria Hedengren, CFO på iZettle,
styrelseproffset Christel Kinning och grundaren av Zound Industries, Konrad Bergström.

– Syftet har varit att skriva en inspirationsbok. En bok som inspirerar dig att tänka annorlunda – tänka framåt och få en förståelse för vad som
krävs för att bygga ett challengerföretag i världsklass. Boken riktar sig både till dig som är ledare eller medarbetare i ett challengerföretag och
till dig som bär på en idé som utmanar världen och är nyfiken på hur det skulle vara att sadla om till entreprenör, säger Claes Knutson.

Claes Knutson har lång egen erfarenhet av Challengers, de senaste 20 åren som konsult. Han är grundare av konsultbolaget TXP och har
tidigare skrivit Har du attityden? (2012).

Boken utkommer den 15 maj 2018
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