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6. Smålandsskopan UF, Stora Segerstad Naturbrukscentrum 

Anmälare: Malin Thestrup, 010-244 26 28. malin.thestrup@rjl.se 
 
Nominerade: Adam Thelin, Anti Kähr, Arvid Bäckman, Jonathan Nyman (Smålandsskopan UF) 
 
Motivering: 
Vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum finns fyra elever vid Naturbruksprogrammet som driver UF-företaget Smålandsskopan UF. Elevernas affärsidé är att 
designa och tillverka en skopa som kan fästas i gripen, t.ex. på en skogsvagn/griplastarvagn eller skotare. Produktens användningsområde är t. ex. vid rens-
ning av skogsdiken eller vid andra enklare grävarbeten som kan utföras med skogskranen, kompletterad med Smålandsskopan. Adam utbildar sig till skogs- 
och viltvårdare medan Anti, Arvid och Jonathan utbildar sig till maskinmekaniker för skogs- och lantbruksmaskiner, samtliga i årskurs 2. Deras gemensamma 
mål är att de ska tillverka en produkt som håller god kvalitet inom ett område som intresserar dem. För att nå detta mål krävs engagemang, samarbete och 
nätverkande, något som dessa elever visar att de behärskar väl. 
 

 egreppet nätverkande utanför skolan. 
Bl. a. har de fått rådgivning och tillgång till materialråvara via företaget EAB där deras rådgivare Stefan arbetar, en man med lång erfarenhet av metallbearbetning, 
svetsning och laserskärning – något som eleverna kände att de ville utvecklas inom i arbetet med UF-företaget. 

 Eleverna har även haft kontakt med en arkitekt som hjälpt dem att ta fram en skiss på skopan, något som de haft stor användning av när de genomfört sin mark-
nadsundersökning; personer de pratat med och visat skissen för har stöttat affärsidén och uttryckt att detta är en produkt som behövs på marknaden. 

 I sin affärsplan har eleverna visat att de har god förmåga att förstå alla delar från idé till färdig produkt; hur de ska ordna materialråvara, lokaler, verkstadsutrust-
ning och transporter, samt vilka kostnader som är förknippade med denna affärsidé. 

 De har även lagt en hel del tid på att läsa Maskindirektivet och prata med sin mekanikerlärare Tobias för att få förståelse för vad som krävs i form av CEmärkning för 
denna typ av produkt. 
 

Under våren kommer eleverna lägga fokus på tillverkning och marknadsföring av sin produkt/prototyp. De ska bl. a. medverka på den regionala UF-
mässan på Elmia i Jönköping i februari, samt vid Stora Segerstads lokala UF-mässa. 
 
http://www.facebook.com/smalandsskopan 
 
Juryns presentation: 
Design och tillverkning av efterfrågad produkt i dialog med branschen: en skopa för enklare grävarbeten med griplastarvagn eller skotare. 
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