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Elevuppgift

Har du någon gång funderat över skillnaden mellan att vara anställd och att driva
ett eget företag? På YRMiS kan du följa personer som arbetar i olika yrken – både
som anställda och som egenföretagare.

Välj ut två yrken som finns beskrivna på YRMiS,    www.yrmis.s  e. Titta på filmerna 
som hör till respektive yrke.

Uppgift 1

Varför har de två egenföretagarna valt att starta eget istället för att vara anställda?

Uppgift 2

Vilka för- och nackdelar kan du se med att vara företagare jämfört med att 
vara anställd? Gör en lista och diskutera i grupp!

Uppgift 3

Behöver en egenföretagare ha några särskilda personliga egenskaper för att 
starta och driva ett företag? Vilka egenskaper? Motivera ditt svar!

Uppgift 4

Slå upp ordet entreprenör i en uppslagsbok eller i din lärobok. Beskriv kortfattat vad
som utmärker en entreprenör! Kan man vara en entreprenör fastän man inte driver
eget företag?

YRMiS AB // Stensätravägen 9 // 127 39 Skärholmen // www.yrmis.se

http://www.yrmis.se/


Uppgift 5

Tror du att det är vanligare att man startar eget företag i vissa branscher än i andra?
Titta på ytterligare några filmer i YRMiS och ge exempel på några yrken där du tror
att det är vanligt med egenföretagare.

Uppgift 6

Tror du att du kommer att starta eget någon gång i framtiden? Skriv en kort 
redogörelse för varför/varför inte? Presentera för varandra i grupp och ge synpunkter!

YRMiS AB // Stensätravägen 9 // 127 39 Skärholmen // www.yrmis.se


