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Nominering av Ung-Ullbaggestipendiet 2023 till företagsamma naturbrukselever 

De nominerade är 

1. Blekinge naturbruksgymnasium – ALGO UF 
2. ForshagaAkademin – Äventyr i Nepal 
3. Gamlebygymnasiet – Matredskap från naturen UF 
4. Grans naturbruksgymnasium – Ridskola Gran UF 
5. Himmelstalunds utbildningscentrum - Wild Cards UF 
6. Hvilan Utbildning – Glada Bin UF 
7. Kalmar, Naturbruksgymnasiet – Stea-Stubben UF 
8. Munkagårdsgymnasiet – ELDkubben UF 
9. Nuntorpsgymnasiet – G. C. grimmor UF 
10. Realgymnasiet Gävle – Oskars Inspirationsfilmer Naturturism 
11. Realgymnasiet Lund – Kapa UF 
12. Realgymnasiet Stockholm – All In One UF 
13. Realgymnasiet Sundsvall – L & K Secondhand UF 
14. Segragymnasiet – Happy Box UF 
15. Spånga gymnasium – Re-Fruit UF 
16. Strömma Naturbrukscentrum – Albins Iron Works 
17. Strömsholm, Ridsportgymnasiet – Equi Iron UF 
18. Svalöfs gymnasium – Ullegull UF 
19. Svenljunga, Naturbruksskolan – Picture UF 
20. Sötåsen-Axevalla, Naturbruksskolan – Filce UF 
21. Vreta utbildningscentrum – Ljungs Läderhantverk UF 
22. Wången, Jämtlands gymnasium – Swool UF 
23. Öknaskolan, Sörmlands naturbruk – HORSE UPgrade UF  

 
Nedan följer närmare beskrivningar:
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1. ALGO UF – Blekinge naturbruksgymnasium 

Anmälare: Elin Berglin, 070-148 98 50, elin.berglin@edu.ronneby.se  
 
Nominerade: Liam Sjöholm, Alfred Andreasson, Oskar Bengtsson, Gustav Johansson (ALGO UF) 
Algo UF (@algo_uf) • Foton och videor på Instagram 
Algo UF | Ung Företagsamhet (ungforetagsamhet.se) 

 
Presentation: Från skräphög till funktionell inredningsdetalj – landsbygdsentreprenörer förädlar gamla brädor och spik till vinglasställ. 
 
Motivering: 
Årets bidrag från Blekinge naturbruksgymnasium är UF företaget ALGO UF. Samtliga elever 
läser sitt sista år på skolan, hälften av gruppens medlemmar går inriktning skogsbruk och hälf-
ten av gruppen tillhör lantbruks inriktningen. Företagets affärsidé är att ta vara på gamla brä-
dor och spik som ligger och skräpar och ge dem nytt liv igen genom att förädla dem till vinglas-
ställ. Från skräphög till en funktionell inredningsdetalj i hemmet. Genom en genomarbetad 
affärsplan, fina produkter och insiktsfulla diskussioner om företagets förutsättningar och ut-
maningar har elevgruppen vid återkommande tillfällen visat prov på gott entreprenörskap. 
Gruppmedlemmarnas entreprenöriella förmågor och brinnande intresse inom respektive in-

riktning har de visat prov på vid flertalet tillfällen, bland annat tog sig ele-
verna an en granplantering i kommunens regi. Ett arbete där eleverna även 
engagerade sina klasskompisar i projektet under kvällstid.  

Elevgruppen har under sin studietid hos oss ställt upp som goda represen-
tanter för skolan så väl som för sina framtida branscher inom de gröna nä-
ringarna vid skolbesök och gymnasiemässa. Vi lärare är alla helt övertygade 
om att ALGO UF endast är startskottet av elevernas individuella entrepre-
nöriella resa. Vi ser fram emot att möta dem som egna entreprenörer ute i 
näringslivet! 

mailto:elin.berglin@edu.ronneby.se
https://www.instagram.com/algo_uf/
https://ungforetagsamhet.se/company/algo-uf
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2. Äventyr i Nepal – ForshagaAkademin 

Anmälare: Mikael Ekelund, 072-727 21 33, mikael.ekelund@forshagaakademin.se 
 
Nominerade: Axel Widlund, Katja Sjögren, Marcus Mårding (Äventyr i Nepal) 
 
Presentation: Drivna elever får efter UF-år möjlighet att bygga egna varumärken inom naturturism via praktik i aktivitets- och eventföretag i Nepal. 
 
Motivering: 
Vi på Forshagaakademin vill stolt nominera “Äventyr i Nepal” till årets Ung-Ullbaggestipendie -22. 
 
Tre av Äventyrsgymnasiets mest drivna elever i olika UF-företag på skolan får, efter att ha ansökt, chan-
sen att visa framfötterna hos ett av Nepals främsta aktivitets- och eventföretag, Royal Beach Camp. Här 
får Axel, Katja och Marcus använda sina nyvunna kunskaper till att prova på ett stort antal fartfyllda akti-
viteter, samtidigt som de bygger sitt egna varumärke. 
 
Ansökningskriterierna är i det närmaste exakt överensstämmande med de som gäller för Ung-
Ullbaggestipendiet, vilket gör följande tre elever mycket värdiga att nominera. 

 
Som grupp kompletterar de varandra på ett föredömligt sätt där var 
och en av dem är medveten om vilka styrkor och svagheter han/hon 
besitter. Alla delar på ledarrollen beroende på vilket moment eller upp-
gift som ska klaras av och “laget går alltid före jaget”. 
 

Alla tre har också som hägrande mål att, efter studenten, jobba 

inom naturturismbranschen men med olika inriktning. Gemensamt 

är dock den starka drivkraften som gör att vi säger grattis till de 

som får möjligheten att arbeta med dessa tre ambassadörer. 

mailto:mikael.ekelund@forshagaakademin.se
https://www.royalbeachnepal.com/
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3. Matredskap från naturen UF – Gamlebygymnasiet 

Anmälare: Märta Jensen, 073-414 21 51, marta.jensen@gamlebygymnasiet.nu 

 
Nominerade: Alfred Hjort, Alfred Johansson, Alvin Adolfsson, Felix Hjort, Karl Tydén (Matredskap från naturen UF) 
(20+) Matredskap Från Naturen | Facebook 
MatredskapFrånNaturenUF (@mrfnuf) • Foton och videor på Instagram 
Matredskap från naturen UF | Ung Företagsamhet (ungforetagsamhet.se) 

 
Presentation: Gruppens fritidsintresse ledde till design av unika matredskap med skaft från skogens hornbärande djur – tyska turisters dröm! 

Motivering:  
Med en affärsidé att designa och sälja unika handgjorda matredskap från naturen, där greppet 
tillverkas utav horn från något av våra hornbärande djur i skogen, och med en brinnande ambit-

ion och stor vilja har detta UF-företag visat hur man 
kan förena sina fritidsintressen och sin utbildning 
för att starta ett företag som säljer unika, designade 
produkter av hög kvalité, med liten miljöpåverkan – 
och som dessutom möter efterfrågan från ett viktigt 
kundsegment i den region där vi är verksamma, d v 
s svenska och utländska turister. 
 

 

 

mailto:marta.jensen@gamlebygymnasiet.nu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086077942052
https://www.instagram.com/mrfnuf/
https://ungforetagsamhet.se/company/matredskap-fran-naturen-uf


     
 Nominerad till Ung-Ullbaggestipendiet 2023 
 
 

 

4. Ridskola Gran UF – Grans naturbruksgymnasium 

Anmälare: Bertil Nilsson, 070-288 34 57, bertil.nilsson@pitea.se 
 

Nominerade: Gry Isaksson, Tilda Larsson, Vilma Karlsson (Ridskola Gran UF) 
Ridskola Gran (@ridskola_gran) • Foton och videor på Instagram 

Presentation: Företagsamma elever skaffar erfarenhet inför framtida yrkesval: lågstadiebarn lär sig rida, ta hand om hästar och umgås i ett nytt 
socialt sammanhang! 

Motivering:  

Från Grans naturbruksgymnasium i Piteå vill jag nominera tre 

driftiga tjejer, Gry Isaksson, Tilda Larsson och Vilma Karlsson 

som driver projektet ”Ridskola Gran” inom ramen för kursen 

entreprenörskap. De går alla tre i årskurs två på Hästinrikt-

ningen.  

mailto:bertil.nilsson@pitea.se
https://www.instagram.com/ridskola_gran/
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Ungdomarnas mål och syfte med ridskolan, som riktar sig till barn i lågstadieålder, är att ge fler barn en chans att lära sig rida och ta hand 

om en häst, och därigenom också introducera barnen till en rikare fritid. Tjejerna vill få barnen att känna sig hemma i stallmiljön och 

kanske också kan hitta kamrater som har samma intresse. De gläds verkligen åt att få jobba med att lära och instruera barn.  

De har under hösten utbildat en barngrupp med ungefär åtta deltagare. Barnaktiviteterna genomförs genom att halva gruppen har stallkunskap med andra halvan 

av gruppen rider, sedan byter de efter halva tiden. Nu i januari startar tjejerna en ny grupp. Projektet kommer att avslutas i mars – april någon gång. 

Tjejerna har under resans gång också fått bli varse om vilken betydelse kontakten med djur, i det här fallet hästar, kan ha för barn med vissa svårigheter. Ridskolan 

har därigenom också fått en ”rehabiliterande” funktion för en del av deltagarna, något som också fått projekttjejerna att se sin verksamhets betydelse som än 

viktigare. Responsen från föräldrar och barn är väldigt positiv. 

Vad gäller själva projektets genomförande så är ungdomarna mycket självgående och jobbar helt självständigt vad gäller planering, marknadsföring och genomfö-

rande av projektet. De har gjort goda ekonomiska kalkyler som de följer upp genom löpande bokföring. Ungdomarna har också knutit till sig privatägda hästar till 

sin ridskola. Projektet genomförs med en rimlig vinstmarginal. 

Stallchefen på Grans naturbruksgymnasium följer projektet med intresse och har tankar på att kunna kopiera upplägget och föra över det till skolverksamheten 

och skapa en elevdriven ridskola som en del av undervisningen.  

Gry, Tilda och Vilma vill samtliga jobba med hästar efter gymnasiet och att driva en ridskola som projekt är en bra erfarenhet som tjejerna hoppas kunna ta med 

sig vidare i sitt kommande arbetsliv, eventuellt som egenföretagare med egen gård. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att Gry, Tilda och Vilma verkligen har ett entreprenörskapstänk som nyttjas på ett utmärkt sätt genom att de också har god 

hand med hästar och barn. Det här projektet har gett tjejerna en god insikt i att de vill, och kan genomföra projekt som ger nytta för dem, men också för andra, 

som i detta fall där ungefär 16 barn får eller fått ta del av en gemenskap runt hästen. De deltagande barnen har fått vistas i en miljö som de kanske annars aldrig 

skulle ha fått möta, eller i vart fall fått vänta på att få möta i kö till de ridskolor som finns. Bara vinnare i detta projekt!   
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5. Wild Cards UF – Himmelstalunds utbildningscentrum 

Anmälare: Håkan Lundström, 070-657 28 68, Hakan.Lundstrom@nbg.nu  
 

Nominerade: Felix Carlsson, Alida Jepson, Fredina Vadenborn, Saga Gustafsson, Benjamin Viberg (Wild Cards UF) 
(20+) Wild Cards UF | Facebook 
Wild Cards UF (@wildcards_uf) • Foton och videor på Instagram 
Wild Cards UF | Ung Företagsamhet (ungforetagsamhet.se) 

 
Presentation: Nytänkande elever fotograferar exotiska djur – produkten vykort synliggör djurskyddsorganisationers viktiga arbete för biologisk 
mångfald. 

Motivering:  
Nytänkande entreprenörer som vill förbättra den biologiska 
mångfalden, genom att modernisera vykort ökar vi närheten 
mellan människor och stimulerar djurskyddsorganisationers 
livsviktiga arbete. 

mailto:Hakan.Lundstrom@nbg.nu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089612260871
https://www.instagram.com/wildcards_uf/?next=%2F
https://ungforetagsamhet.se/company/wild-cards-uf
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6. Glada Bin UF – Hvilan Utbildning 

Anmälare: Helena Lam, 073-679 64 21, helena.lam@hvilanutbildning.se 
 

Nominerade: Alva Malling Glad (Glada Bin UF) 
(20+) Glada Bin | Facebook 
Glada.binUF (@glada_bin_uf) • Foton och videor på Instagram 
Glada bin UF | Ung Företagsamhet (ungforetagsamhet.se) 

 
Presentation: Blivande trädgårdsmästare tillverkar fröbomber av lera, jord och ängsfröer – allt för att stimulera bus-odling för att hjälpa naturens 
viktiga pollinatörer! 

Motivering: 
Höstterminen år 2021 började Alva på Hvilan gymnasium i Kabbarp. Valet av utbildning gjordes 
dels utifrån hennes stora intresse för blommor, dels utifrån att Naturbruksprogrammet med 
inriktning trädgård lät spännande och roligt. Alva är idag väldigt nöjd med sitt programval. 
Drömmen är att driva ett eget företag som trädgårdsmästare, något som kan bli verklighet efter 
gymnasiet då trädgårdsmästare är en av programmets yrkesutgångar. I kursen Entreprenörskap, 

som eleverna läser i år 2, samarbetar Hvilan gymnasium 
med Ung företagsamhet, UF. Alva driver det hållbara 
UF-företaget Glada bin UF på egen hand och är före-
tagsledare/VD.  
Med affärsidén att göra en fröbomb utav lera, jord och 
fröer, för att ha kvar våra bin som börjar försvinna. 
Fröbomben är bra för att hålla våra pollinatörer kvar på 

jorden.Målet med verksamheten är att främja bina, en 
hotad pollinatör som idag är med på den nationella 
rödlistan. 
 

mailto:helena.lam@hvilanutbildning.se
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088339775559
https://www.instagram.com/glada_bin_uf/
https://ungforetagsamhet.se/company/glada-bin-uf
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7. Stea-Stubben UF – Kalmar, Naturbruksgymnasiet 

Anmälare: Malin Printz, 070-225 59 81, malin.printz@nbgkalmar.se  
 

Nominerade: Elin Andersson (Stea-Stubben UF) 
Stea-Stubben UF (@steastubbenuf) • Foton och videor på Instagram  

Stea-Stubben UF gallerian (ungforetagsamhet.se) 

Presentation: Engagerad och kreativ skogselev som, med hållbarhet i fokus, tillverkar närproducerade engångsgrillar och värmande luffarbrasor. 

Motivering: 
Till Ung-Ullbaggestipendiet har vi på Naturbruksgymnasiet i Kalmar valt att nominera Elin Andersson. Elin går tredje året 
på Skogsprogrammet. Elin är en mycket kreativ och ambitiös elev. Hon har en bra närvaro som blandas med en hög ar-
betsmoral och hon är otroligt driven. Att Elin även är nyskapande och idérik visar hon prov på med sitt fina UF-företag 
Stea-Stubben. Med Stea-Stubben tar hon tillvara på de möjligheter som naturen och miljön erbjuder. Nedan är ett utdrag 
från Elins affärsplan som lyder:  

      “En idé tog form, en idé om att möjliggöra ett grönare och miljövänligare alternativ till engångsgrillar av aluminium. 
För att framställa produkten används råvaror från de svenska småländska skogarna och på så sätt kan UF-företaget er-
bjuda kunden ett grönare samt närproducerat val. Produkten består enbart av naturliga råvaror från skogen vilket gör att 
förbrukad produkt kan lämnas kvar i naturen, förutsatt att den är ordentligt släckt. Produkten är i sin enkelhet en form av 
"luffarbrasa", en stubbe av granträ som konstruerats med hjälp av verktyg till en värmande engångs brasa med möjlighet 
att värma/tillaga mat samt dryck på”. 

      Elins starka drivkraft gör att hon valt att tävla med sitt UF-företag och hon har på egen hand skickat in tävlingsbidrag 
till årets vara och till årets ekologiskt hållbara vara. Elin har lätt för att samarbeta och är hjälpsam mot sina klasskamra-
ter. Om någon inte förstår så finns Elin där och hjälper, vilket vi anser vara en väldigt fin egenskap. Elin ser sin framtid 
inom skogen på landsbygden. Därför läser hon våra högskoleförberedande kurser och målet är att studera på Skogskandi-
datsprogrammet på Linnéuniveritetet. Elin bor med sin familj på landsbygden på en skogsgård, där hon har sina hästar som hon kör i skogen. Med detta i ryggen 
anser vi att Elin är en perfekt kandidat för Ung-Ullbaggestipendiet. 

mailto:malin.printz@nbgkalmar.se
https://www.instagram.com/steastubbenuf/
https://ungforetagsamhet.se/gallerian/kalmar-lan/stea-stubben-uf
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8. ELDkubben UF – Munkagårdsgymnasiet 

Anmälare: Eva Ingvarsson, 070-959 60 17, eva.ingvarsson@regionhalland.se 
 

Nominerade: Emma Christell, Gustaf Rödlund Werdien (ELDkubben UF)  
ELDkubben uf (@eldkubbenuf) • Foton och videor på Instagram 

ELDkubben UF | Ung Företagsamhet (ungforetagsamhet.se)  

Presentation: Driftiga elever nyttjar förnybar resurs på ett hållbart sätt – de tillverkar eldkubbar och marschaller för smidig grillning och ljusspridning 
utomhus. 

Motivering: 

I kursen Entreprenörskap startar eleverna på Munkagårdsgymnasiet fiktiva 

företag inom Ung Företagsamhets koncept. 

ELDkubben UF:s Affärsidé är att erbjuda eldkubbar som är färdiga att tända 

när de ska användas. De kommer även tillverka tändkuber och även en 

liten mindre variant utav kubbar som kan användas som marschaller. Eld-

kubbens grundfunktion är för smidig grillning samt matlagning utomhus 

utan behovet av en grill, eldstad, kol, tändvätska och kan även användas 

som enbart värmekälla. Därmed är eldkubben lämplig för barnfamiljer eller 

bara den som tycker det är mysigt att grilla ute. För de som äger kamin 

eller önskar tända sin grill på ett miljövänligt sätt, erbjuder företaget tänd-

kuber tillverkade av sågspån och återvunna stearinstumpar. Emma och 

Gustaf som driver företaget ELDkubben UF läser inriktning Trädgård och 

har ett genuint intresse för allt inom natur och trädgård, vilken gör att för 

dem var det ett enkelt val av affärsidé. Då kursens viktigaste mål är att 

fokusera på hållbarhet, så har eleverna lyckats bra genom att skapa något 

mailto:eva.ingvarsson@regionhalland.se
https://www.instagram.com/eldkubbenuf/
https://ungforetagsamhet.se/company/eldkubben-uf
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nytt och användbart av ett naturligt och hållbart material. Förutom sitt UF-företagande visar Emma och Gustaf fina resultat i skolan och har ett 

brinnande intresserade för sin yrkesutgång Trädgård. De är två driftiga elever som arbetar på bra både teoretisk men främst praktiskt i alla de 

kurser som de har här på Munkagårdsgymnasiet.  

Samarbetet mellan dem fungerar perfekt då deras individuella egenskaper och förmågor kompletterar varandra väl, samt att de är duktiga på att lyfta varandra 

genom beröm och vänskapliga ord. Som företagare har de ordning och reda på bokföringen som sker via FortNoxs digitala verktyg, är båda fantastiskt duktiga säl-

jare och har över lag mycket goda entreprenöriella egenskaper och förmågor. De har deltagit på julmarknader och redan sålt många färdiga produkter till ett fler-

tal kunder och de har även ett gott sam-

arbete med företag i trädgårds-

branschen som beställer och säljer vi-

dare deras produkter. Med dessa kon-

takter och bra nätverk ser jag att det 

bådar gott för Emma och Gustaf om de 

planerar för att bli företagare i framti-

den. 
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9. G. C. grimmor UF – Nuntorpsgymnasiet 

Anmälare: Jeanette Olausson, 0521-57 60 81, jeanette@nuntorpsgymnasiet.se  
 

Nominerade: Cornelia Wijk Olcén, Gabriella Hjalmarsson, Mickaela Thompson  (G. C. grimmor UF)  
(20+) GC Grimmor | Facebook 

G.C Grimmor UF (@g.cgrimmoruf28) • Foton och videor på Instagram 

G.C. grimmor UF | Ung Företagsamhet (ungforetagsamhet.se) 

Presentation: Engagerade elever ser marknadens behov av prisvärda grimmor till hästar. Resultat: tillverkning av handflätade repgrimmor, bl.a. med 
reflexer. 

Motivering: 

Cornelia, Gabriella och Mickaela är tre mycket engagerade och drivna elever som ta stort ansvar för sin 

utbildning. De visar prov på stort engagemang genom sitt UF företag 

där de tillverkar och säljer handknutna repgrimmor. Idéen till UF 

företaget kom ifrån att de såg ett att det fanns ett behov av grimmor 

som både var estetiskt tilltalande och samtidigt prisvärda.  

Eleverna tog sig an UF företaget i rasande fart och började fundera 

på många olika projekt, men då de alla tre har ett stort intresse kring 

djur och lantbruk föll valet snart på färggranna grimmor för hästar. 

De har tillsammans forskat vidare och försökt arbeta så miljövänligt 

och närproducerat som möjligt både i val av material och leverans till 

kund. För att nå sin kundgrupp har de gjort reklam inom sina kon-

taktnät samt skapat en instagramsida, G.CGRIMMORUF28, där de 

marknadsför sin produkt. Målgruppen för deras produkt är hästin-

tresserade i alla åldrar. 

mailto:jeanette@nuntorpsgymnasiet.se
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087737967639
https://www.instagram.com/g.cgrimmoruf28/
https://ungforetagsamhet.se/company/gc-grimmor-uf
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10. Oskars Inspirationsfilmer Naturturism – Realgymnasiet Gävle 

Anmälare: Jens Lee Persson, 076-100 94 44, jens.leepersson@realgymnasiet.se  
 

Nominerade: Oskar Björk  (Oskars Inspirationsfilmer Naturturism)  

https://www.instagram.com/reel/CjE5SF0KIVr/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/reel/CmYzUN9AiEH/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/reel/Cgr9stAKzbW/?utm_source=ig_web_copy_link  

Presentation: Nyskapande filmskapare förmedlar känslan av en spännande utbildning – via skolans sociala medier attraheras nya målgrupper! 

Motivering: 
För sina entreprenöriella egenskaper att skapa filmer för marknadsföring. 

  

Oskar skapar genom sina filmer en ökad förståelse för naturturism som företeelse i samhället och naturturism 

som utbildning. 

Med en modern och ungdomlig känsla skapar Oskar material på sociala medier som har fått Realgymnasiets 

kommunikationsavdelning att få upp ögonen. Det började med en film i slutet av september där Oskars utbild-

ning, naturturism på Realgymnasiet i Gävle besökte Höga kusten och Skuleskogens nationalpark. Filmen speg-

lade utbildningsinnehållet på ett ärligt sätt och skapade en känsla av att vilja vara där i naturen och uppleva 

samma sak. 

 

Oskar säger själv att han ville skapa något för utbildningen naturturism, film i stället för lite stela bilder som ofta 

används i marknadsföringen. 

 

Det är via TIK TOK och Instagram som Oskar har lärt sig att skapa rörligt material. Han har otroliga entreprenö-

riella egenskaper och visar det genom sin kreativitet, problemlösningsförmåga och positiva inställning.  

 

https://www.instagram.com/reel/CjE5SF0KIVr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CmYzUN9AiEH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/Cgr9stAKzbW/?utm_source=ig_web_copy_link
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Oskar beskrivs av andra som en person som ser 

och lyfter andra, alltid trevlig, lojal och med en 

stor känsla för service. 

 

Sedan starten på årskurs två är Oskar elevambas-

sadör och genom det ett av skolans ansikten utåt. 

Han säger själv att har inte är den personen som 

gärna står i centrum utan han bidrar gärna på 

andra sätt för att visa upp den bästa sidan av ut-

bildningen naturturism, helst genom film. 

 

Efter filmen om Höga kusten fick Oskar i uppdrag 

att skapa en ny film ifrån en alpin utbildnings-

vecka i Vemdalen. Han beskriver i planeringen av 

filmen att han vill ha ett tydligt vinterfokus med 

fina vyer ifrån fjällen, men även en agenda av att 

visa delar av naturturismutbildningens gemen-

skap, glädje och utbildningsinnehåll. 

Filmerna har använts i utbildningen kopplat till 

kurserna naturturism 1-2, service och bemötande 

1, kommunikation och aktivitetsledarskap. Ele-

verna har fått arbeta med marknadsföring riktat 

mot olika målgrupper genom att skapa beskri-

vande text, taggar och att sätta musik till Oskars filmer. För filmen ifrån Vemdalen har Oskar med hjälp av profillärare och kommunikatör satt texten. 

Oskar nomineras för sin drivkraft och förmåga att förmedla naturturismens kärna genom dagens digitala kanaler. Han har även gett oss på skolan en 

möjlighet att utveckla nya undervisningsmoment som eleverna uppskattar. Oskars nästa uppdrag är att skapa en film om skoterutbildningen som tillhör 

kursen terrängtransporter. 

I tillägg till dessa två filmer har Oskar även skapat en film för OK hammaren orienteringsklubb där han ger sin bild av orienteringsevenemanget O-

ringen.  
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11. Kapa UF – Realgymnasiet Lund 

Anmälare: Pantea Enö, pantea.eno@realgymnasiet.se 
 

Nominerade: Kevin Andersson, Linnéa Jacobsson, Marcel Borg, Simone Lindhjö (Kapa UF)  
Kapa UF (@kapa.uf) • Foton och videor på Instagram 
Kapa UF | Ung Företagsamhet (ungforetagsamhet.se) 

 

Presentation: Entreprenöriell elevgrupp återbrukar tomma glasflaskor – här värnas om miljön genom att tillverkas skålar och ljusstakar till försälj-
ning. 

Motivering: 
Vi från Realgymnasiet i Lund vill nominera ett av våra driftiga UF-
företag, Kapa UF. 
Med hänsyn till miljön har eleverna på ett innovativt sätt återanvänt 
tomma glasflaskor som annars skulle slängts för att ge dem ett nytt liv 
som skålar eller ljusstakar. 
De har en stark drivkraft och har på eget initiativ redan arbetat med för-
säljning på olika marknader i Skåne. 
Gruppen har en god samarbetsförmåga och har alla gjort en personlig 

utveckling och hittat vägar för att lyfta fram 
varandras styrkor. 
UF-företaget värnar om landsbygden och hjälper 
inte minst med sitt återbruk till att bevara vår 
miljö som i sin tur bidrar till att bevara vår lands-
bygd. 
Eleverna har genom kur-
sen Entreprenörskap visat prov på ämnet då de 
har drivit sitt företag från idé till färdig produkt 
(och så småningom även avveckling av företaget) 

mailto:pantea.eno@realgymnasiet.se
https://www.instagram.com/kapa.uf/
https://ungforetagsamhet.se/company/kapa-uf
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samt genom att skriva både gemensamma och individuella affärsplaner. 
Gruppen har aktivt deltagit i utvecklingen av skolan och undervisningen mot mer autentiska / entre-
prenöriella arbetssätt genom att alltid bidra på lektionerna, engagera sig i skolans djurrum på helger 
och vara ambassadörer för vår skola. Med en positiv attityd till har eleverna tagit sitt UF-företag på 
allvar och deras hårda arbete både i och utanför skolan visar hur mycket de verkligen brinner för äm-
net. 
 
Innovation 

Vi i företaget Kapa UF tänker på miljön genom att återanvända tomma glasflaskor som annars skulle slängts. Vi har tacksamt tagit 
emot glasflaskor från en vinbar i Lund som de annars skulle ha gjort sig av med, men istället hamnade de hos oss och får ett nytt liv.  

Samtidigt har vi en ny och rolig idé då vi har skapat vår produkt med hjälp av vår egen fantasi, kreativitet och vårt miljötänk. Genom att vi har utvecklat den här 
idéen och fortsatt processen har vi inte bara gjort en gärning för miljön, utan också fått fler och fler människor till att tänka miljösmart och att man inte behöver 
investera i helt nya produkter hela tiden.  

Stark arbetskraft  

Alla vi strävar och jobbar mot samma mål och det ger oss en stor motivation till att fortsätta med vår utveckling av våra produkter. Vi kom igång relativt tidigt med 
försäljningen genom att vi hade en bra och strukturerad plan för när vi senast skulle ha startat upp vår försäljning. Det har också gjort att vi har haft starka mål och 
drivkrafter för att uppnå våra mål, vilket vi har gjort. Om vi i vårt företag har lagt upp planer och mål så har vi gjort allt för att bli klar med uppgifterna i tid men 
samtidigt levererat och utfört de på ett bra och utförligt sätt. Om vi vid något tillfälle inte har nöjt oss med resultatet, så diskuterar vi om vad som hade kunnat gå 
bättre och försöker ytterligare en gång för att nå målet.  

God arbetsförmåga  

Företagets medlemmar har alla gjort en personlig utveckling och vi har hittat vägar för att alla ska jobba med sina vardera styrkor. Vi har tillsammans lyft fram 
varandra genom att hjälpa varandra att se våra styrkor. Genom att vi har lyft fram varandras styrkor har vi skapat en styrka inom vår grupp och med den, har vi 
tillsammans gjort vårt arbete effektivt men även noggrant. Vårt effektiva arbete har gjort att vi snabbt kommit igång med vår försäljning.  

Eftersom vi kom igång snabbt med vår försäljning har vi också haft mer tid till att utveckla vidare vår idé och finslipa på detaljer. Vilket förhoppningsvis kommer att 
locka flera kunder då de ser att vi lägger ner mycket tid och engagemang på våra produkter och på vårt företag.  

Vill skapa vår egen framtid på landsbygden Vi i företaget brinner för att behålla vår landsbygd och ser landsbygdens framtid som något viktigt. Vi alla har på något 
sätt en koppling till landsbygden och därför vill vi bevara den som den är, men även bidra med en bra och bättre framtid för de som väljer att leva där. Vi tänker 
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även på den kommande generationen och ser gärna att våra barn även ska se landsbygden så som vi har sett och ser den. Vi bidrar 
genom vårt återanvändande till att bevara vår miljö som i sin tur bidrar till att bevara vår landsbygd.  

Visat prov på entreprenörskap  

Alla har på något sätt visat prov inom den här kursen då vi har fått utföra inlämningar som affärsplaner. Då vissa i företaget även valde 
att göra den avancerade versionen visar det också på att vi har en tendens till att engagera oss i entreprenörskapet. Den gemensamma affärsplanen visar prov på 
vår kunskap inom entreprenörskap samt prov på vårt samarbete. Då vi tillsammans utförde uppgiften med vår kunskap inom entreprenörskap. Aktivt deltagit i 
utvecklingen av skolan och undervisningen mot mer autentiska / entreprenöriella arbetssätt Två av våra medlemmar i företaget är ambassadörer och är aktivt 
delaktiga i skolans förbättring, en i vår grupp engagerar sig i djurrummen på helgerna vilket visar på hur vi är engagerade i skolan. Vi bidrar även till ett mer auten-
tiskt och entreprenöriellt arbetssätt genom vårt effektiva och seriösa arbete. Samtidigt som vi har en god relation med de andra UF-företagen. Då vi genom vår 
goda relation visar på ett autentiskt arbetssätt kan motivera andra till att också ha ett autentiskt arbetssätt. Vi står för det vi gör och visar vår positiva attityd till 
vårt företag genom vårt hårda arbete både i och utanför skolan. Detta hoppas och anser vi bidrar till ett ökat autentiskt och entreprenöriellt arbetssätt. 
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12. All in One UF – Realgymnasiet Stockholm 

Anmälare: Pantea Enö, pantea.eno@realgymnasiet.se 
 

Nominerade: Elsa Löveneke, Ingrid Wilsson, Kajsa Lycksell, Linnéa Henriksson Alm, Nellie Granskog (All in One UF)  
All in One UF (@all.in.one_uf) • Foton och videor på Instagram 
All In One UF | Ung Företagsamhet (ungforetagsamhet.se) 

https://www.allinoneuf.com.se/ 

Presentation: Driftiga hästelever tillverkar och erbjuder marknaden en slittålig axelväska som skyddar ridhjälmen mot repor och skador. 

Motivering: 
Jag vill nominera All In One UF från Realgymnasiet Stockholm. 

Deras affärsidé är:  

 

 

 

All In One UF består av fem tjejer från Naturbruksprogrammet med inriktning häst. De spenderar mycket tid i stallet och 
även tävlar med hästar på fritiden. De upptäckte ett behov av att ha en snygg och praktisk väska för att ta kunna ta med sig 
hjälmen utan att den repas eller skadas. Därför har de skapat en väska med mjuk fleece på insidan, regnavvisande tyg på 
utsidan.  
 
För att skapa en lite tuffare design så hängs väskan över ena axeln och har sedan ett band över magen som kan anpassas 
och dras åt eller släppas ut av bäraren. Bandet är skapat av återvunna bilbälten. Väskorna kan också individuellt anpassas 
efter köparen genom val av färg (svart eller blå in- och utsida) och eftersom ett par av tjejerna är tävlingsryttare finns också 
möjligheten att brodera ägarens namn samt svensk flagga på väskan om man vill. 

"Vi erbjuder hästmarknaden fodrade hjälmväskor i slitstarkt och  
vattenavvisande material, med en praktisk ficka." 

mailto:pantea.eno@realgymnasiet.se
https://www.instagram.com/all.in.one_uf/
https://ungforetagsamhet.se/company/all-one-uf-1
https://www.allinoneuf.com.se/
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Tjejerna är mycket drivna och har en stark teamanda. UF-företaget består av fyra vänner och en tjej som kom in lite senare i gruppen. 
Att en elev går in i en grupp av vänner skulle kunna innebära att den senare eleven känner sig utanför men de inkluderade henne med 
en gång. De är ETT team. De tar ansvar utifrån sina olika roller, men stöttar varandra när det behövs och ger ofta beröm och lyfter 
fram varandras individuella insatser. De gör också arbete tillsammans som att åka till en bilskrot och leta bilbälten samt sy väskorna. 

Det är tydligt att de tycker entreprenörskap och UF är roligt. De har en stark drivkraft och ligger allt på och ofta steget före undervisningen. De tar tag i saker och 
hittar lösningar. 
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13. L & K Secondhand UF – Realgymnasiet Sundsvall  

Anmälare: Erik Staaf, 076-627 40 61, erik.staaf@realgymnasiet.se 
 

Nominerade: Klara Öhlén Lodin, Lovisa Sjölander (L & K Secondhand UF)  
(20+) L & K secondhand UF | Facebook 

L&K Secondhand UF (@landksecondhanduf) • Foton och videor på Instagram 

L and K secondhand UF | Ung Företagsamhet (ungforetagsamhet.se) 

Hästutrustning - L & K secondhand UF (yourvismawebsite.com) 

Presentation: Drivna elever med miljötänk: affärsidé att begagnade hästprodukter ska komma till återanvändning via förmedling till en andrahands-
marknad. 

Motivering: 
Vi skulle vilja nominera Klara och Lovisa. Två drivna elever som inte bara ser till sitt egna företag utan sträcker 
alltid ut en hjälpande hand till resterande elever på skolan. I sina brinnande intresse för sitt UF företag ligger de 
stundtals före läraren i vad som behöver utföras för att nå bästa möjliga resultat. I sin bransch har de sett behovet 
av värdet gällande hållbarhet att ta tillvara på begagnat utrustning för att sälja detta vidare. Förslag finns i företa-
get att växa och kunna ta emot produkter från andra personer inom branschen. I Sundsvall är de först ut och hop-
pas kunna växa. Med varmt hjärta rekommenderar vi Klara och Lovisa till Ung Ullbaggestipendiet.  
 
 

mailto:erik.staaf@realgymnasiet.se
https://www.facebook.com/groups/880871836280809
https://www.instagram.com/landksecondhanduf/
https://ungforetagsamhet.se/company/l-and-k-secondhand-uf
https://www.yourvismawebsite.com/l-k-secondhand-uf/hastutrustning
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14. Happy Box UF – Segragymnasiet  

Anmälare: Therese Persdotter, 076-119 51 48, therese.persdotter@segrag.se 

Sara Andersson, sara.andersson@segrag.se, Charlotta Jönsson, Charlotta.jonsson@segrag.se  
 

Nominerade: Alicia Palm, Josefin Roskvist, Hilda Sjöberg, Kristina Berggren (Happy Box UF)  
@happy_box_uf • Foton och videoklipp på Instagram 

 

Presentation: Initiativrika ungdomar som sålt egentillverkad äppelmust av lokala äpplen – allt enligt kommunens miljökrav. 

Motivering: 
Happy Box UF har genom sin initiativförmåga, kreativitet och marknadsföring drivit ett förtjänstfullt 
företagande med fokus på hållbarhet. Deras affärsidé att ta tillvara på äpplen och göra äppelmust blev 
en produkt som inte bara visar på innovation och ett entreprenöriellt arbetssätt men även varit god och 
har tilltalat kunder. Under deras resa har de stött på motgångar där de av egen kraft och vilja tagit sig 
an svårigheterna, tänkt vidare och genomfört företagande på ett ansvarsfullt sätt. Happy Box har vidare 
genomfört bokföring, marknadsföring och kommunicerat med varandra bra utan några konflikter. 
För att genomföra produktionen av äppelmust har det krävts tillstånd som sökts hos miljökontoret och 
beviljats, det har även krävts kunskap kring själva tillverkningen som gruppen tagit reda på. 
Happy Box blev ett uppskattat UF företag under julmarknaden 27/11 och de sålde slut på alla sina flas-
kor! 
 

mailto:therese.persdotter@segrag.se
mailto:sara.andersson@segrag.se
mailto:Charlotta.jonsson@segrag.se
https://www.instagram.com/happy_box_uf/
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15. Re-Fruit UF – Spånga gymnasium  

Anmälare: Linda Mazzi, 073-698 38 90, linda.mazzi@edu.stockholm.se   
 

Nominerade: Alba Ricking Simoncini, Catherine Falkbäck, Jennifer Palmqvist, Jennifer Ekström, Isabelle Loman (Re-Fruit UF)  
Re-Fruit UF (@recyclefruit.uf) • Foton och videor på Instagram 
Re-Fruit UF | Ung Företagsamhet (ungforetagsamhet.se)  

Presentation: Engagerade elever som drivs av att arbeta hållbart och minska matsvinnet – här omvandlas lokal fallfrukt till sylt och marmelad. 

Motivering: 

Re-Fruit UF drivs av fem Spångaelever som har en stark driv-

kraft att minska matsvinnet genom att ta tillvara på det som 

närområdet har att erbjuda. Gruppen samlar in fallfrukt ge-

nom att etablera ett nätverk av grannar i skolans och elever-

nas närområden. De har även etablerat kontakter med lokala 

handlare för framtida samarbete och sponsring i form av 

överbliven frukt. I väntan på svar från matbutikerna kom 

gruppen på idén att använda fallfrukt. Det här är alltså ett UF-

företag som inte ger sig i första taget. Om de möts av ett 

”Nej” hittar de nya vägar.  

mailto:linda.mazzi@edu.stockholm.se
https://www.instagram.com/recyclefruit.uf/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://ungforetagsamhet.se/company/re-fruit-uf-0
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Sedan kursstart har gruppen visat prov på stort engagemang och förmåga att tackla utmaningar. På kort tid (då eleverna var på 

arbetsplatsförlagt lärande, praktik, under första delen av terminen) lyckades de starta upp sitt företag och producera tillräckligt 

med sylt och marmelad för att sälja vid UF:s julmarknad i Kungsträdgården, Stockholm, vid första advent. Detta såg de som ett 

gyllene tillfälle att komma i gång med sin försäljning och väcka intresse för företaget. Mycket riktigt var efterfrågan på sylt och marmelad som minskar matsvinnet 

väldigt god och gruppen sålde slut på samtliga produkter. Nu säljs nytillverkade produkter löpande och företaget marknadsför sig med sin egenhändigt framtagna 

logga, på sociala medier och genom möten med kunderna och leverantö-

rerna i närområdet. RE-Fruit UF genomsyras av en hållbarhetssyn som 

uppskattas av såväl samarbetspartners som kunder. 

Inte bara i kursen entreprenörskap, utan genom hela skolgången, har 
eleverna visat prov på autentiskt arbetssätt då de engagerat sig i skolans 
utveckling både som guider på öppet hus och som pionjärer i skolas nya 
elevkår. De här eleverna tar tillvara på varje chans att vara med och bidra 
till något större! 
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16. Albins Iron Works – Strömma Naturbrukscentrum  

Anmälare: Caroline Jonsson, 073-658 77 87, 070-491 73 26, caroline.jonsson@strommanaturbruk.se    
 

Nominerade: Albin Thörnblom (Albins Iron Works)  
 http://albinsironworks.heymo.se 

Presentation: Ett hållbarhetstänk med återbruk av gamla hästskor – Albin tillverkar ljusstakar och marschallhållare, allt efter kundens önskemål. 

Motivering: 
Som en del av kursen Entreprenörskap får alla elever i årskurs 2 i uppgift att utföra ett valfritt projektar-

bete som sträcker sig under en period av 7 veckor på höstterminen. Syftet är att eleverna ska lära sig 

grundläggande projektmetodik som inkluderar planering, dokumentation, genomförande, presentation 

och utvärdering av projektet. Strömma Naturbrukscentrum vill nominera eleven Albin Thörnblom med 

projektet ”Albins iron works” till Ung-Ullbaggestipendiet 2023 för hans kreativa och nyskapande pro-

jektarbete. 

 

Albin Thörnblom har tillverkat ljusstakar och marschallhållare av använda hästskor som han sedan sålt. 

Albin har visat stor företagsamhet genom att själv ta kontakt med stallägare för att köpa in gamla häst-

skor. Efter rengöring, genom bland annat blästring, och ytbehandling har hästskorna monterats ihop till 

olika kreationer. Albin har producerat ljusstakar och marschallhållare efter egen design men även tagit 

upp beställningar efter kunders önskemål, vilket visar på kreativitet och stor innovativ förmåga. Ett ex-

empel på det sistnämnda är en större eldkorg som kan användas för att värma i vinterkylan (se foto). 

 

Albin har stor praktisk kunskap med avseende på hantverket och uppvisar en stor drivkraft när det gäller 

att förverkliga och genomföra sina idéer. Han har sålt produkter till personal på skolan, samt till allmän-

heten i samband med skolans julmarknad och planerar även att delta på kommande marknadsdagar. 

Marknadsföring är en viktig del av entreprenörskap och som ett led i detta har Albin startat en egen 

hemsida där han visar upp produkterna, samt tar upp beställningar efter kunders önskemål. Länk till 

hemsida: albinsironworks.heymo.se 

mailto:caroline.jonsson@strommanaturbruk.se
http://albinsironworks.heymo.se/
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Att ha ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv är viktigt för Albin, vilket han visat genom att återanvända gammalt material på nytt. Brukade hästskor får 

nytt liv i hans praktiska produkter som håller hög kvalitet. Albins entreprenöriella arbetssätt, engagemang och framgång gör honom till en god och 

uppskattad förebild för andra ungdomar på skolan men även i ett större sammanhang. Genom att vända sig utanför skolan bidrar han med att marknads-

föra skolans utbildning inom entreprenörskap på ett positivt sätt, samt till att berika utbudet av lokalt producerade hantverk på landsbygden. 
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17. Equi Iron UF – Strömsholm, Ridsportgymnasiet  

Anmälare: Eva Damberg, 070-658 38 28, eva.damberg@rsflyinge.se     
 

Nominerade: Miriam Larsson, Emilia Nordin, Tilde Permats Daniels (Equi Iron UF) 
(20+) Equi Iron UF | Strömsholm | Facebook 
Equi_IronUF (@equi_ironuf) • Foton och videor på Instagram 
Equi_iron UF | Ung Företagsamhet (ungforetagsamhet.se) 
 

Presentation: Innovativa elever återanvänder hästskor och designar ljusstakar och vinställ – samarbete finns med annan skola för del av tillverkning-
en. 

Motivering: 
Återanvänder gamla hästskor och designar och tillverkar modern heminredning såsom ljussta-

kar, väggkrokar och vinställ. En miljövänlig återanvändning till ett nytt användningsområde. 

 

- Innovativa: eleverna har utvecklat egna produkter av restavfall, hästskor. De får förbru-

kade hästskor från bland andra Hovslageriet, Strömsholm och tillverkar produkterna 

tillsammans med ett gymnasium i Köping, efter UF-företagets design. Sedan målas pro-

dukterna före försäljning till konsument. 

 

- Eleverna har från starten av UF-företaget visat en stark drivkraft och en mycket god 

samarbetsförmåga och har ett samarbetsavtal. De finner lösningar och tillverkare som 

de på egen hand sökt upp och kommit fram till samarbeten med. 

 

- De visar på god samarbetsförmåga och fördelar arbetsuppgifterna väl mellan sig. 

 

- Produkterna av hästskor är ekologiskt hållbara. Tillverkningen av heminredningspro-

dukter tillhör cirkulär ekonomi och uppfyller hållbarhetsmålen (FN:s globala mål). 

 

mailto:eva.damberg@rsflyinge.se
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086931542968
https://www.instagram.com/equi_ironuf/
https://ungforetagsamhet.se/company/equiiron-uf
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- De har aktivt deltagit i utvecklingen av kursen mot mer entreprenöriella arbetssätt i skolan.  

 

- Företaget har goda möjligheter att skapa arbetstillfällen på landsbygden då det är lättillgängligt med material, ut-

tjänta hästskor, samt att det går att utföra tillverkningen på landsbygden med tillgång till rätt utrustning, vilket ofta 

är standar på landsbygden eller i närområdet. 

 

De har skickat in bidrag till UF:s tävlingar inför den regionala UF-finalen i Västmanland, Regional UF-mässa, Västerås 2023. 
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18. Ullegull UF – Svalöfs gymnasium  

Anmälare: Liz Borsing, liz.borsing@svalov.se     
 

Nominerade: Tess Carstensen, Viola Thorbjörnsson, Ammie Norden, Isabelle Lindeberg, Saga Setterhag (Ullegull UF) 

Presentation: Tvättning, kardning, tillverkning, marknadsföring: Här är stor åtgång på entreprenörernas närproducerade ullprodukter för hemmet! 

Motivering: 
Lokalt egenproducerade varor med hållbarhet i fokus. Produkterna består dels av kransar och hjärtan, med svet-
sade stålstommar vilka är klädda med fårskinn, samt grytunderlägg som består av kardad och tovad ull. Allt 
material är hämtat från det direkta närområdet och produkterna är en stor försäljningsframgång! 

mailto:liz.borsing@svalov.se
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19. Picture UF – Svenljunga, Naturbruksskolan  

Anmälare: Kai Tammiruusu, 072-238 82 34, kai.tammiruusu@vgregion.se      
 

Nominerade: Saga Broberg, Mathilda Pettersson (Picture UF) 

(20+) Picture UF | Svenljunga | Facebook 
Picture UF gallerian (ungforetagsamhet.se) 

Presentation: Gamla patronhylsor och tavelramar nyttjas med hållbarhetsfokus: här tillverkas nyckelringar och ordtavlor efter beställning. 

Motivering: 
Picture UF är ett företag som tillverkar ord-tavlor och tavlor av gamla 
patronhylsor. Tjejerna är otroligt drivna då de lägger stor möda på att 
samla in gamla hylsor från olika skjutbanor, i ur och skur, samt varit på 
ett antal loppmarknader för att köpa gamla ramar då de känner att det 
vill arbeta med återvunnet material. De har också passat på att med-
verka på flera olika marknader som blivit tillgängliga med kort varsel. De 
säljer via sociala medier eller på mässor och marknader. Tjejerna är 
öppna för nya idéer då den kan anpassa sina tavlor efter kundernas be-
hov. En del kunder kan vara ganska så krävande så tjejerna har visat på 
en bra samarbetsförmåga då det löst alla sina antagande med bravur. 
Tjejerna läser: Jakt och viltvård samt Upplevelseturism och ser sig gärna 
att kunna arbeta med 
 med dessa utgångar hemmavid (deras egna landsbygd). 

 
  

mailto:kai.tammiruusu@vgregion.se
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087213973369
https://ungforetagsamhet.se/gallerian/alvsborg/picture-uf
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20. Filce UF – Sötåsen-Axevalla, Naturbruksskolan 

Anmälare: Maria Jansson, 073-735 63 17, maria.e.jansson@vgregion.se  
     

Nominerade: Elina Andersson, Elin Bergström, Indra Frid Ålrud och Robin Karlsson Eriksson (Filce UF) 
(20+) Filce UF | Facebook 

🔹️Filce UF🔹️ (@filce_uf) • Foton och videor på Instagram 
Filce UF | Ung Företagsamhet (ungforetagsamhet.se) 
 

Presentation: En måttanpassad produkt möter kundens behov: entreprenörerna tillverkar träckfiltar i fleece, dvs. hästtäcken till träning och tävling. 

Motivering: 
Gruppen har utifrån egenupplevda problem designat och skapat en pro-
dukt som de såg saknades på hästmarknaden, nämligen en typ av träckfilt 

(hästtäcke till träning/tävling) 
som används inom trav- och 
ridsport. De syr denna själva 
på beställning och kan därige-
nom erbjuda kunden något så 
unikt som en måttanpassad 
produkt och ett stort utbud av 
färgkombinationer att välja 
mellan. 
Gruppen har dessutom i full 
gång att ta fram en vidareut-
veckling av produkten anpas-
sad efter önskemål från kun-
der inom travsporten.  

mailto:maria.e.jansson@vgregion.se
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086739070597
https://www.instagram.com/filce_uf/
https://ungforetagsamhet.se/company/filce-uf
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21. Ljungs Läderhantverk UF – Vreta utbildningscentrum 

Anmälare: Per-Erik Persson, 013-20 10 96, Per-erik.persson@nbg.nu  

 Nominerade: Liam Ljung (Ljungs Lädergantverk UF) 
(20+) Ljungs Läderhantverk UF | Norrköping | Facebook 
Liam Ljung (@ljungs_laderhantverk) • Foton och videor på Instagram 
Ljungs Läderhantverk UF gallerian (ungforetagsamhet.se) 
 

Presentation: En företagsam och hantverkskunnig skogselev tillverkar huggarbälten av läder – en efterfrågad produkt som ersätter dagens bälten av 
plast. 

Motivering: 
Liam Ljung läser andra året på Naturbruksprogrammet med skogsinriktning på 

Vreta utbildningscentrum. Ljungs läderhantverk drivs av Liam Ljung en skogsin-

tresserade, engagerade och hantverkskunnig student som genom sitt företag vill 

lösa ett problem med att ersätta plasttillverkade huggarbälten m.m. som nu i 

stället tillverkas av läder. Ljungs läderhantverk håller en mycket hög kvalité och 

har en stor efterfrågan. Försäljning och marknadsföring sker främst genom Fa-

cebook och genom det egna nätverk som finns. Försäljningen har redan översti-

git målsättningen och man kan se att företaget har stor potential att kunna fort-

sätta på långsikt. 

mailto:Per-erik.persson@nbg.nu
https://www.facebook.com/people/Ljungs-L%C3%A4derhantverk-UF/100086738183995/
https://www.instagram.com/ljungs_laderhantverk/
https://ungforetagsamhet.se/gallerian/ostergotland/ljungs-laderhantverk-uf
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22. Swool UF – Wången, Jämtlands gymnasium 

Anmälare: Hans Liljekvist, 070-324 62 92, hans.liljekvist@wangen.se  
 

 Nominerade: Erik von Essen, Linus Dahl, Henrik Kihle, Mads Marloth (Swool UF) 
https://www.facebook.com/people/Swool/100086542126476/  
Swool UF (@swool_uf) • Foton och videor på Instagram 
Swool UF | Ung Företagsamhet (ungforetagsamhet.se) 
 

Presentation: Engagerade travelever tillverkar efterfrågade ben-paddar av närproducerad ekologisk fårull – används såväl förebyggande, mot skador, 
som för hästens återhämtning. 

Motivering: 
Jag vill nominera en grupp unga män till Ung-Ullbaggestipendiet. De är Erik von 

Essen, Henrik Kihle, Linus Dahl och Mads Marloth, alla 

med ett brinnande intresse för travsporten. Genom sitt 

deltagande i branschen har de upptäckt en brist på en 

ekologisk och funktionell produkt till bra pris och ge-

nom kreativt tänkande och förmågan att lösa problem 

skapat en produkt som det finns stort behov av. 

De driver ett UF-företag som heter Swool UF, vilket 

tillverkar och säljer paddar, som kan återanvändas flera 

gånger, till hästar. Paddarna tillverkas av en ekologisk 

restprodukt (ull) helt utan kemikalier och syntetiska 

material som gör deras verksamhet hållbar. Ullens naturliga oljor gör paddarna utmärkta för såriga och dåliga ben och fungerar både 

som olja och liniment. De används både förebyggande, mot skador och för återhämtning.  

mailto:hans.liljekvist@wangen.se
https://www.facebook.com/people/Swool/100086542126476/
https://www.instagram.com/swool_uf/
https://ungforetagsamhet.se/company/swool-uf
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Det finns ett stort behov av produkten. Marknaden består av alla hästägare. Framför allt i travbranschen finns det ett mycket stort 

behov av paddar. Fårullspaddarna fyller flera olika funktioner utan tillförande av extra produkter, så som olika varianter av liniment. 

Erik, Henrik, Linus och Mads är mycket ambitiösa, drivande och engagerade i företagandet och genom deras ansvarstagande, förmåga 

att skapa nätverk, viljan att ställa upp och hjälpa till och mycket goda sociala kompetens är de dessutom goda förebilder för alla på 

vår skola. De visar prov på en mycket god entreprenöriell anda. 
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23. HORSE UPgrade UF – Öknaskolan, Sörmlands naturbruk 

Anmälare: Håkan Hellström, 070-656 98 78, hakan.hellstrom@oknaskolan.se   
 

 Nominerade: Thyra Fängå, Stella Stenshamn, Amy Svensson (HORSE UPgrade UF) 
HORSE UPgrade UF (@horseupgradeuf) • Foton och videor på Instagram 
 

Presentation: Innovativa elever har skapat en hållbar utrustningsdetalj som underlättar att spänna fast sadelgjorden på hästen – ett steg i förbättrad 
arbetsmiljö! 

Motivering: 
Eleverna Thyra Fängå , djurinrikning , Stella Stenshamn , hästinrikting och Amy Svensson hästin-
rikting driver företaget HORSEUPgrade UF. De har mycket innovativt kommit på en unik lösning på 
en utrustningsdetalj för att spänna sadelgjorden fast på en häst. Denna lösning gör det mer bekvämt 
för hästen och samtidigt lättare för personen som ska spänna fast sadeln p g a mindre muskelan-
spänning och lättare att efterjustera rätt spänningsgrad. 
Dessa elever har visat sin starka drivkraft för att underlätta för både djur och människa i de praktiska 
moment som förekommer inom deras ämnen och har samtidigt kombinerat detta med mycket god 
samarbetsförmåga mellan olika inriktningar på skolan. Drivkraften har också mycket tydligt visat sig 
när de valde att vara med i Sörmlands Sparbanks företagspitchtävling för skolelever där de kom på 

tredje plats. De har också anmält sig för att vara med på den 
regionala UF-mässan som är på samma plats som Nyköpings 
Bomässa 18 mars 2023. 
De har också , på skolan , i sitt arbete att nå ut till presumtiva 
kunder visat prov på entreprenörskapets grunder , bl.a på en 
lokal skolmässa ,  i mycket god förmåga att bemöta kunder med 
mycket bra presentationsteknik samtidigt som de har visat prov 
på hur de på ett fullt naturligt sätt tar reda på olika kunskaper 
och enkelt tar kontakt med de personer som de ska samverka 
med. 

mailto:hakan.hellstrom@oknaskolan.se
https://www.instagram.com/horseupgradeuf/
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 Dessa elever har med sina egna intressen för djur och natur skapat sig en plattform för att med sitt företag kunna verka där deras hu-
vudintresse finns dvs på landsbygden som därmed får ytterligare ett företag som är på deras arena. 
Thyra , Stella och Amy har dessutom ingen frånvaro och stort engagemang på Entreprenörskapskursen vilket också visar på stort intresse 
samt drivkraft för uppgiften.  


