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Årets UF-företag  
 
Motivering:  
 
Med ett brinnande engagemang och stark försäljning är vinnaren av Årets UF-företag 
rätt i tiden. Genom att läsa av och förstå marknaden erbjuder UF-företaget en del av 
lösningen på en av samhällets största utmaningar. Affärsidén andas innovation och 
med de teknikinvesteringar som vi har framför oss ser framtiden ljus ut. 

 

1:a pris: JämställdTeknik UF, Minervagymnasium, Umeå 

2:a pris:  Swebreeze UF, Dragonskolan, Umeå 

3:e pris:  Bakning för alla UF, Maja Beskowgymnasiet, Umeå 

   
 
 
 
 
 

Årets säljare  
Motivering:  
 
Vinnaren har med glädje och energi fångat upp kunden genom att ställa rätt frågor, 
lyssna och skapa köplust. Säljaren är genuint engagerad i sin produkt och kund. 

 

1:a pris: Signe Järnö, Syrups UF, Minervagymnasium, Umeå 

2:a pris:  Liv Bodén, Flos UF, Dragonskolan, Umeå 

3:e pris:  Felix Hedin, ReRails UF, Liljaskolan, Vännäs   
  



 
 

 

 

Årets tjänst  
Motivering:  
 
En unik idé som är skalbar gentemot en köpstark målgrupp. Finns inga hinder för er 
med en stark digital utveckling inom hästsporten.

 

1:a pris: HorzeEducation UF, Liljaskolan, Vännäs 

2:a pris:  Studio Guld UF, Anderstorpsgymnasiet, Skellefteå 

3:e pris:  Fluorfri Framtid UF, Maja Beskowgymnasiet, Umeå 

 
 

 
Årets vara  
 
 

Motivering:  
 
Med ett tydligt mål i sikte har UF-företaget lyckats kombinera små, men viktiga, 
detaljer och satt samman ett helhetskoncept som fungerar. En klassisk produkt i ny 
och unik tappning med förutsättningar att gå långt. En självklar vinnare för alla. 

 

1:a pris: Bakning för alla UF, Maja Beskowgymnasiet, Umeå 

2:a pris: IB Media UF, Maja Beskowgymnasiet, Umeå 

3:e pris: Unashamed UF, Minervagymnasium, Umeå 

  



 
 

 

 

Årets hantverkare  
Motivering:  
 
Med nyfikenhet och tålamod har årets vinnare skapat ett fint hantverk. Vinnarna är 
noggranna och gav sig inte förrän deras hållbara produkt var perfekt. Det fina finns i 
det lilla och simpla, med ett sådant hantverk blir dagarna bättre. 

 

1:a pris: Better Days UF, Dragonskolan, Umeå 

2:a pris:  Syrups UF, Minervagymnasium, Umeå  

3:e pris:  Respoonit UF, Dragonskolan, Umeå   

 
 
 
 
 

Årets ekologiskt hållbara UF-företag  
Motivering:  
 
Genom att ge tidigare högt älskade mjuka värden ett andra och kanske tredje liv har 
företaget skapat utomordentliga förutsättningar för hög lönsamhet med hjälp av ett 
cirkulärt och långsiktigt tänkande. Företaget bidrar även till social hållbarhet genom 
behjärtansvärda insatser för behövande. Vi räknar med att detta företag nu fortsätter 
även utanför UF-miljön, för ni behövs.

 

1:a pris: ReLoved UF, Minervagymnasium, Umeå 

2:a pris:  HorzeEducation UF, Liljaskolan, Vännäs 

3:e pris:  refire UF, Anderstorpsgymnasiet, Skellefteå 

  



 
 

 

 
Årets innovation  
Motivering:  
 
Med ett tydligt målgruppsfokus har vinnaren tagit fram en innovation som 
uppenbarligen var efterlängtad. Genom smart marknadsföring och distribution har de 
nått kunder över hela Sverige och redan finns planer på en uppföljande produkt. 
Vinnaren angriper en marknad som ännu inte är mättad så vi säger bara - fortsätt 
baka nya innovationer!

 

1:a pris: Bakning för alla UF, Maja Beskowgymnasiet, Umeå 

2:a pris:  WarmWheel UF, Thoren Business School, Umeå  

3:e pris:  ReRails UF, Liljaskolan, Vännäs  

 
 
 
 
 

Årets socialt hållbara UF-företag  
Motivering:  
 
Med en tydlig affärsidé på en av samhällets utmaningar visar UF-företaget stort 
socialt ansvarstagande då man med utgångspunkt i kundens behov inkluderar en 
målgrupp som tyvärr ofta är förbisedd. Produkten är unik i både innehåll och 
utformning och som tillsammans med en väl genomtänkt budget skapar stora 
möjligheter att växa. Med denna affärsidé gör man det svåra enklare. 

 

1:a pris: Bakning för alla UF, Maja Beskowgymnasiet, Umeå 

2:a pris:  JämställdTeknik UF, Minervagymnasium, Umeå 

3:e pris:  No Norms UF, Dragonskolan, Umeå 

  



 
 

   

 
 
 
 

Årets UF-lärare  
Motivering:  
 
Årets UF-lärare i Västerbotten har med sitt stora hjärta lyckats skapa ett familjärt 
arbetsklimat i klassrummet där alla UF-företag svetsas samman och stöttar varandra. 
Genom sin stora drivkraft och sitt positiva tänkande har Årets UF-lärare under detta 
annorlunda läsår ändå lyckats skapa möjligheter och bidragit med det lilla extra 
genom att arrangera en fullfjädrad UF-mässa på skolan.

 
 
Vinnaren är: Annika Kajander, Malgomajskolan, Vilhelmina 
  

 

 
 
 
 
 
 

Årets UF-skola  
Motivering:  
 
Årets UF-skola har på ett imponerande sätt ökat antalet UF-elever med 83 % från 
förgående läsår, och skolan har ett driv att öka ytterligare med UF-företagande på nya 
program. UF-lärarna på skolan har en bred kunskap och för en prestigelös dialog med 
varandra över de olika programmen. Extra glädjande är att skolan tar tillvara på 
kontakten med Ung Företagsamhets personal som får träffa UF-eleverna vid flera 
tillfällen under läsåret. Det i samband med att externa föreläsare från näringslivet 
bjuds in gör att elevernas processutbildning berikas ytterligare.

 

Vinnaren är: Baldergymnasiet, Skellefteå 

  



 
 

   

 
Årets reklamfilm  
 
 
 
 

Motivering:  
 
På ett modernt och nytänkande vis håller vinnarna oss intresserade genom hela 
filmen. Med ett visuellt och kreativt bildspråk tänker de utanför boxen. UF-företaget 
som vinner årets reklamfilm är de som fångande juryns attention. 

 

1:a pris: attention UF, Maja Beskowgymnasiet, Umeå 

2:a pris:  Eco Tablet UF, Liljaskolan, Vännäs 

3:e pris:  HorzeEducation UF, Liljaskolan, Vännäs 

 
 
 
 

Årets drivkraft 
  
Motivering: 
 
Med ett påtagligt lugn och vilja att fördjupa sig i kunskap och detaljer har vinnaren 
påvisat att med hårt arbete och hög ambition kan man ta både sig själv och sitt 
företag långt. En god disciplin har varit nyckeln till framgång för vinnarens personliga 
utveckling likväl som att lyhördhet är vad som gjort henne till en viktig pusselbit i  
UF-företaget. 

 

Vinnaren är: Johanna Gufler, ComFlex UF, Dragonskolan, Umeå 

 
Motivering: 
 
Vinnaren har påvisat ett stort personligt driv och flexibilitet med möjlighet att anpassa 
sin egen prestation utifrån andras. En god ledare hjälper andra att bli bättre. Med gott 
ledarskap och en stor portion glädje har vår vinnare genom konkreta exempel påvisat 
hur andras utveckling för UF-företaget framåt. 

 

Vinnaren är: Ida Henriksson, ComFlex UF, Dragonskolan, Umeå 
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