
Lärarhandledning för boken ICA-handlaren 

Allmänt om arbetet med boken i undervisningen 

Boken ICA-handlaren – entreprenör, stöttepelare, idébärare är författad av Anders Johnson och utgiven 
av Centrum för Näringslivshistoria på uppdrag av ICA-handlarnas Förbund. 

När boken används i undervisningen kan man gärna göra detta tillsammans med material 
som finns utlagt på nätplatsen www.ica-historien.se

Till 

. Även denna nätplats är producerad av 
Centrum för Näringslivshistoria på uppdrag av ICA-handlarnas Förbund. 

www.ica-historien.se finns utförlig lärarhandledning på www.naringslivshistoria.se

Diskussionsfrågor och arbetsuppgifter 

. Den 
kan även användas som utgångspunkt för arbetet med boken ICA-handlaren. Därför upptar 
lärarhandledningen för ICA-handlaren endast kompletterande diskussionsfrågor och 
arbetsuppgifter kring bokens teman. 

Handelns betydelse 

Vilken betydelse har handeln i samhällsekonomin? Kan man säga att handeln har större, mindre 
eller lika stor betydelse som industrin? 

Gå igenom några läroböcker eller annan litteratur om Sveriges ekonomiska historia för att 
se om den innehåller några exempel på viktiga handlare eller handelsföretag. Stämmer det att 
handeln får mindre uppmärksamhet än till exempel industrin? 

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom handeln? Vad är det som lockar – eller känns 
mindre lockande? Fördelar och nackdelar jämfört med andra jobb? 

Finns det exempel på någon välkänd historisk eller nutida handlare på din ort eller din 
region? Ta reda på mer om honom eller henne. 

Krav på handeln 

Vad tycket du kännetecknar en bra butik och vilka brister kan du irritera dig på? Ge exempel från 
din egen erfarenhet. 

Vilka egenskaper behöver en duktig handlare ha? Skiljer sig dessa krav från duktiga 
företagare inom andra branscher? 

Gå igenom TV- eller tidningsreklam för några olika butikskedjor. På vilket sätt försöker de 
locka kunder? Skiljer sig de olika företagen från varandra? 

Intervjua någon handlare på orten om hur det är att driva ett handelföretag – vilka 
egenskaper krävs – och vilka krav ställs på dem som ska arbeta i handeln? 

Svenska handelssnillen 

Gör en lista på några svenska handelsföretag som du känner till och ta reda på lite om deras 
historia, till exempel via deras nätplatser. Ta gärna exempel på alla de fyra typer som anges på 
sidan 42 (mångfilialföretag, konsumentkooperativ, frivilligkedja och franchisekedja). 

Gör en lista på några utländska handelsföretag som har etablerat sig i Sverige och ta reda på 
lite om deras historia och när de etablerade sig här. 

Denna lärarhandledning har tagits fram av Anders Johnson på uppdrag av Centrum för Närimngslivshistoria 
hösten 2012. 
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Centrum för Näringslivshistoria bevarar och presenterar näringslivets historia i Sverige. Vi visar hur överraskande aktuellt det 
förflutna är. Vi hanterar över sjutusen företags historia på uppdrag av företagsledningar och ägare och är världens ledande 
näringslivsarkiv. Hos oss kan forskare, organisationer och företag hitta inspirerande historier bland miljoner fotografier, 

dokument, filmer och intervjuer med kända och okända företagare. Besök oss gärna på www.naringslivshistoria.se 
 

http://www.naringslivshistoria.se/�
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