
Till dig som lärare 
Hej! 
Denna ppt-presentation vänder sig till dig som lärare och är tänkt att användas som 
inspiration till skolmaterialet ”10 teser om entreprenörskap” utgivet av Svenskt Näringsliv. I 
skolmaterialet presenteras 10 teser som är centrala för förståelsen av hur 
samhällsutvecklingen – och framför allt den ekonomiska utvecklingen – går till. Materialet är 
kopplat till Företagsamheten.se som innehåller hundratals korta artiklar om personer, 
företag och företeelser i den svenska näringslivshistorien. Det går att söka på person- eller 
företagsnamn, på region eller tidsperiod. Här finns också särskilda artiklar om bland annat 
kvinnliga entreprenörer och om handelns historia. Syftet med materialet är att inspirera 
lärare och elever att ta del av Sveriges företagsamma historia samt att söka kontakter med 
det lokala näringslivet. 
 
Användningstips 
Presentationen är uppbyggd med bilder kopplade till varje tes med manus, bakgrund och 
förslag på uppgifter och uppdrag. Uppgifterna till materialet 10 teser om entreprenörskap är 
omfattande och det gäller för dig som lärare att välja det som utmanar och stimulerar dina 
elever. En väg är naturligtvis att eleverna ger sig i kast med olika teser och uppdrag för att 
sedan kunna dela med sig av sina nyvunna kunskaper, tankar och reflektioner till varandra. 
Övningarna är tänkta som uppslag och idéer men det uppkommer kanske bättre idéer i dina 
grupper och låt då inte våra förslag vara ett hinder. Välj själv i vilken ordning du tar dig an 
teserna, uppgifterna och uppdragen.  



OM ENTREPRENÖRSKAP
10TESER



Entreprenör

Entreprenörskap 



IKEAS GRUNDARE INGVAR KAMPRAD 

I EN MÖBELHANDLARES TESTAMENTE, 1976

ENDAST DEN
SOM SOVER
GÖR INGA FEL.



1 
UTVECKLINGEN 
ÄR EXPERIMENTELL 



CARL EDVARD JOHANSSON, CE Johansson 

RUBEN 
RAUSING,  
Tetra Pak  

ULRIKA ELEONORA LINDSTRÖM, Västerbottenost  



När har du själv varit 
entreprenöriell (företagsam)?

När hade du själv en lyckad miss?
 



”Nationens verkliga tillgångar finns inte i hjär-
norna hos den lilla grupp män som kontrollerar de 
stora företagen. Nationens tillgångar ligger i de 
ambitioner, den energi, som inte är begränsad till 
en viss favoriserad klass. Den är beroende av de 
uppfinningar som görs av okända människor, de 
ambitioner som finns hos okända människor. Alla 
nationer förnyas genom insatser av de okända, 
inte av dem som redan är berömda och mäktiga.”
WOODROW WILSON, AMERIKANSK PRESIDENT, 1912



2 
ENTREPRENÖRERNA 
HAR EN NYCKELROLL



ANNA WHITLOCK, Svenska Hem JAN STENBECK, Comviq, Radio Rix, TV3 etc 



Finns det någon entreprenör 
eller något företag som du är 

intresserad av och vill veta 
mer om?



1. Alla skrattar åt den och finner den enbart löjlig.
2. När den trots allt sprids, tvingas man ta den på all-
var och börjar med all makt bekämpa den som farlig.
3. När den trots allt segrat, finner alla den självklart 
riktig.”
ARTHUR SCHOPENHAUER, TYSK FILOSOF

”En livskraftig idés väg:



3 
ENTREPRENÖRER 
MÖTER MOTSTÅND



ERLING PERSSON, H&M  

ULLA MURMAN, Manpower  



Finns det något som du har 
kämpat för och fått igenom? 

Till exempel ett nytt husdjur hemma eller 
ett förslag till din idrottsförening.



”Den värld vi strävar efter måste vara en värld där 
kreativiteten lever, där livet är ett äventyr fyllt av 
glädje och hopp, en värld som bygger på strävan 
att skapa snarare än önskan att bevara det vi be-
sitter eller att erövra det andra äger.”
BERTRAND RUSSELL, BRITTISK FILOSOF, 1918



4
ENTREPRENÖRER BEHÖVS 
INOM ALLA SAMHÄLLSSEKTORER



ELISE OTTESEN-JENSEN, RFSU 

SIGNE JANSSON, 
barnmorska 

ARTUR HAZELIUS, Nordiska museet och Skansen 



Kan du tänka dig exempel på 
entreprenörer inom andra områden?

Är en fotbollstränare en entreprenör?
Är en bibliotekarie en entreprenör?
Är en popstjärna en entreprenör?



”Sedan ska man driva företag och då blir det inte 
bara tekniken som du måste ha ordning på. 
Framförallt måste du kunna sälja det du tillverkar. 
Kan du inte det så har all teknik i världen ingen 
nytta med sig – däremot en stor kostnad.”
INDUSTRIMANNEN PETER WALLENBERG, 2007 



5
DET HANDLAR OM 
MER ÄN UPPFINNINGAR



MONICA LINDSTEDT, Hemfrid  

ASSAR GABRIELSSON, Volvo GUSTAF DE LAVAL, ångturbinen  



SÄLJARE, SOMMARVIKARIAT
Gott&Nyttigt AB är ett expansivt företag i dagligvarubranschen. Vi har specialiserat oss
på färska juicer, smoothies och egentillverkade energibars.

Som säljare hos oss blir du vårt ansikte utåt och ansvarar för kontakterna med nya och 

Intresserad? 

Sara Larsson

123 45 Hamnstad 



”Jag är förfärad över den okunskap som fortfaran-
de finns bland människor om välfärdens principer. 
Resurser måste först skapas, innan de 
kan fördelas och förbrukas.” 
SIGNHILD ARNEGÅRD HANSEN, INSTALLATIONSTAL SOM 

ORDFÖRANDE I SVENSKT NÄRINGSLIV 2007



6
LAGAR OCH REGLER 
SPELAR ROLL



GÖRAN FREDRIK GÖRANSSON, avveckling av 
regler för järnindustrin 

BÖRJE GABRIELSSON, avreglering av 
monopol 

AUGUSTA LUNDIN, näringsfrihet för kvinnor  



Vad tror du att de här lagarna 
betyder och varför är de viktiga?

Patentlagen (1967:837)

Varumärkeslagen (2010:1877)

1 § Den som har gjort en upp!nning, som kan tillgodogöras industriellt, eller den 
till vilken upp!nnarens rätt har övergått Sverige kan, enligt 1-10 kap. denna lag, ef-
ter ansökan beviljas patent på upp!nningen i och därigenom få ensamrätt att yrkes-
mässigt utnyttja upp!nningen. 

1 § I denna lag !nns bestämmelser om varumärken och andra varukännetecken för 
varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet och som var och en 
kan förvärva ensamrätt till. 



”Sätt igång och gör! Många tänker och planerar så 
mycket och vågar aldrig något. Starta i liten skala, 
men låt visionerna fortfarande vara stora. 
Men för guds skull börja göra något. 
Tänk inte på att allt ska vara perfekt. Tänk på vad 
mycket du hinner lära dig om du börja göra något 
idag. Våga börja!”
TILDE BJÖRFORS, GRUNDARE AV CIRKUS CIRKÖR, 2003



7
ATTITYDER 
ÄR OCKSÅ VIKTIGA



OLOF JOHANSSON, Edsbyn 

JOHAN PETTERSSON, Gnosjö  ERIK OCH ERNST ÅQVIST, Örebro  



Finns det något yrke/företag i 
din familj som är ovanligt och 

som få arbetar inom?

Tror du att du vill jobba inom 
det yrket/företaget? 

Varför/varför inte?



BICKY CHAKRABORTY, FÖDD I INDIEN OCH 

GRUNDARE AV DEN SVENSKA HOTELLKEDJAN 

ELITE HOTELS, 2006

ALLT FÖRETAGANDE
BÖRJAR I DESSA TRE ORD.

Dröm, våga, gör.



8
INVANDRARNAS 
BETYDELSE 
HAR VARIT AVGÖRANDE



LOUIS DE GEER, Holland 

WILHELM BECKER, Tyskland  

ANASTASIA 
GEGORDIADU, 
Grekland 



Om du skulle flytta till ett annat 
land. Vad skulle vara viktigt för 
dig för att du skulle känna dig 

hemma och kunna jobba?



Kvinnor måste visa mod och våga vara obekväma.”
LENA APLER, GRUNDARE OCH VD FÖR 

FINANSBOLAGET COLLECTOR, 2011

Det är inte fult att sticka ut.
”Det är inte fult att kräva.



9
KVINNORNAS  
BETYDELSE 
ÄR UNDERSKATTAD



FILIPPA KNUTSSON, Filippa K 

SOFIA GUMÆLIUS, S. 
Gumaelii annonsbyrå  

CHRISTINA PIPER, 
Andrarums bruk 



Hur många kvinnliga 
entreprenörer känner du till?

Inom vilka branscher tror du att 
kvinnliga entreprenörer är mest 

vanliga och varför?



”Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ing-
enting så väldigt att leda, ingenting så osäkert i 
framgång, som att införa en ny tingens ordning; 
ty den som försöker har nämligen alla dem till 
fiender som drog fördel av den gamla ordningen 
och han har endast ljumma försvarare i dem som 
drar fördel av den nya.”
NICCOLÒ MACHIAVELLI, ITALIENSK FÖRFATTARE, 1513 



10
UTVECKLING INNEBÄR 
OCKSÅ AVVECKLING



WALTER WEHTJE, Atlas Copco  

THEODOR ADELSWÄRD, Facit  EMIL SIEURIN, Höganäs  



Har du tänkt på hur det ser 
ut i stan med alla butiker? 

Vissa butiker har funnits där i en evighet. 
Vissa är helt nya och andra försvann kort efter att de öppnat. 

Varför tror du att det är så?



www.företagsamheten.se

FÖR FLER EXEMPEL

OCH DERAS HISTORIA, BESÖK
PÅ FÖRETAGARE


