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7. Warm&Cozy UF, Stora Segerstad Naturbrukscentrum 
 
Anmälare: Malin Thestrup, 070-5491160, malin.thestrup@rjl.se 
 
Nominerade: Linnéa Gerdin, Amanda Hellkvist, Emilia Larsson & Sofia Nilsson (Warm&Cozy UF) 
 
Motivering: 
Vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum finns fyra elever vid Naturbruksprogrammet som driver UF-företaget Warm&Cozy UF. Elevernas affärsidé är att köpa ull från en 
närliggande gård med alpackor som de sedan tovar och förädlar till bl.a. barnvantar, pannband, inredningsdetaljer, nyckelringar och glasunderlägg; allt i unika mönster, 
former och färger. Bilder på deras fina produkter finns på deras Facebook-sida www.facebook.com/warmandcozyuf  
 
Eleverna heter Amanda Hellkvist, Linnéa Gerdin, Emilia Larsson och Sofia Nilsson. Amanda och Linnéa utbildar sig vid lantbruksinriktningen och utbildar sig till 
djurskötare, Emilia och Sofia utbildar sig till Hundförare/Hundskötare vid djurinriktningen, samtliga i årskurs 2.  
 
Elevernas gemensamma mål är att de ska känna att de gjort sitt yttersta för att lyckas så bra som möjligt under året som UF-företagare.  
 
- ”Vi vill uppleva hur det är att driva företag genom att tillverka en produkt som vi kan vara stolta över, som vi kan visa upp och sälja”, skriver eleverna i sin affärsplan. För 
att nå detta mål krävs bl.a. engagemang, samarbetsförmåga. kunskapsinhämtning, hantverkskunnande och mycket passion, något som dessa elever verkligen har visat. 
De utvecklar och genomför sin affärsidé i kursen Entreprenörskap, men de har framförallt visat prov på att kunna ta begreppet nätverkande långt utanför lektionstid och 
skolans område.  
 
Redan i slutet av årskurs 1 visste eleverna att de ville göra något tillsammans; de är alla kreativa, ansvarstagande, drivna och målinriktade. Att de ville tillverka något 
med råvaror från naturbrukssektorn var de rörande överens om och ganska snart hade de bestämt sig för att arbeta med ull. Att det blev ull från alpackor är extra roligt 
tycker eleverna; det är ett material som inte är lika vanligt och konkurrensutsatt som de industriproducerade ullprodukter som oftast kommer från får.  
-Vi har kunnat välja ull med omsorg, berättar eleverna. Vidare berättar de att det varit viktigt för dem att inhandla ullen lokalt då de har velat stödja svenskt 
landsbygdsföretagande under sitt UF-år. 
 
Eleverna fokuserade tidigt på att knyta kontakt med olika personer som de kunde bolla sina idéer med, som kunde inspirera och ge råd. Redan sedan starten av 
företaget har de samarbetat aktivt med sin rådgivare Dennis Johansson; en ung företagare som brinner för att dela med sig av sina tankar och idéer kring just 
företagande i allmänhet. Eleverna kom i kontakt med sin rådgivare på en rådgivarträff som anordnades av skolans UF-lärare. Eleverna tyckte att Dennis kändes som en 
väldigt positiv och driven person, vilket var precis vad de önskade av sin rådgivare.  Tillsammans med Dennis utvecklade eleverna sin affärsidé och utökade sitt nätverk 
genom att börja samarbeta med ett företag som Dennis tipsade om; Majsans Alpackor. Utöver leverans av ull till UF-företaget har Majsan bidragit med mycket ny 
kunskap om alpackor och vad som krävs för att lyckas i ullbranschen, något som eleverna är mycket tacksamma för.  
 
 
– Valet av affärsidé har lärt oss massor om detta spännande djurslag, berättar eleverna. I elevernas nätverk har det även funnits personer som visat och berättat om hur 
ullen ska tovas och hur den kan förädlas till olika produkter, något som eleverna har blivit riktigt duktiga på. 
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Under första delen av UF-året har eleverna lagt stor vikt vid att formulera sin affärsidé, genomföra marknadsundersökningar och skapa marknadsplaner. Parallellt med 
detta har de gjort inköp av ull och ordnat tovningsredskap, lärt sig tova, tillverka, marknadsföra och sälja sina ullprodukter. De har bl.a. medverkat vid julmarknader och 
andra evenemang, alltid med ett professionellt bemötande och ett leende på läpparna. I november utsågs de till Månadens UF-företag av Ung Företagsamhet i 
Jönköpings län. Kommande evenemang som eleverna ska medverka vid är bl.a. UF-mässan på Elmia i februari, samt den lokala UF-mässan på Stora Segerstad 
naturbrukscentrum senare i vår. 
 
Företaget marknadsför sig främst via Facebook, där de har en egen sida med information om företaget och sina produkter: /www.facebook.com/warmandcozyuf  
 

Nf-Juryns motivering: 
Passionerade elever som knyter nätverk, tovar, marknadsför och omvandlar lokal alpacka-ull till kvalitativa unika produkter. 
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