
 

 

 

  

Det här temabladet genomsyras av mänsklig kreativitet, mod och innovativt tänkande! Entreprenörer 

och entreprenörskap finns överallt och har också en historia. Idag är det inne att vara entreprenör! 

Framtiden för många av våra ungdomar är att utveckla bra idéer och starta egna företag. Här finns 

förslag på material som ger tips och råd om hur man lyckas och övervinner hinder. Att vara 

entreprenör är inte enkelt – här finns filmer som ger exempel på att lyckas och när det inte går som 

det var tänkt. Sök gärna efter mer material i Mediekatalogen SLI. Förslagen är länkade till 

mediekatalogen. Längst ner finns UR Samtiden, som är filmade föreläsningar och seminarier. 

  
 

Crowdfunding 

Dallas Buyers Club – spelfilm 

De obekväma : Underbara Clara 

Designkontoret – serie 

En bok, en författare : Den dummaste jävla idé jag någonsin hört 

En hantverksresa : Hemslöjd 

Entreprenörerna – serie 

Filip och Fredrik presenterar Trevligt folk – dokumentär 

Framtidens öar - serie 

Historien om Minecraft - dokumentär 

Hållbar konsumtion - Global share 

Idéfabriken – serie 

Klippet - spelfilm 

Koldioxid mot vatten 

Mardrömmar i affärsvärlden – serie 

Mat är nya internet 

Max 1800-tal : Uppfinningarnas århundrade 

Miljonärernas framgångsrecept – serie 

Mitt liv som miljardär 

Nature Inc - Miljöteknik skapar jobb 

När Sverige blev rikt – serie 

Pengar och livet 

Pionjärerna i Silicon Valley 

Salvation Boulevard - spelfilm 

Svensk design : Silverdesign 

T.S. Spivets fantastiska resa - spelfilm 

Vallonbruken 

Vinna eller försvinna - serie 

 

UR Samtiden - Social Innovation Summit : Hur en lokal idé blir global 

UR Samtiden - Social Innovation Summit : Hur jag blev en social investerare 

Temablad Entreprenörskap 
 
 
 

http://sli.se/apps/sli/?db=37
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U104733-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1851-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U103400-03
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U41712-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U103629-57
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U102437-10
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U102368-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1939-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U104523-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1992-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1879-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U102537-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1964-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1793-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U102454-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U105056-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U101060-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U104241-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U104009-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1753-%208
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1665-%202
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1886-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U104441-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1716-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U101623-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1907-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V2029-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U101222-06
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=UR198921
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=UR198918


 

 

UR Samtiden - Social Innovation Summit : Kan vem som helst bli social entreprenör? 

UR Samtiden - Social Innovation Summit : Sluta prata, börja göra 

UR Samtiden - Social Innovation Summit : Social innovation i uppsatta mål 

UR Samtiden - Social Innovation Summit : Sociala innovationer och välfärd 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=UR198915
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=UR198922
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=UR198926
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=UR198925

