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ÅRETS HANTVERKARE | SKÅNE 
Deadline:  

 6 februari 2023 

 16:30 

Säljer ert UF-företag en vara eller tjänst som håller hög kvalitet och som utförs för hand? Då 

hoppas vi att ni ska tävla i kategorin Årets Hantverkare. Här får ni möjlighet att visa upp er 

yrkesskicklighet vad beträffar material, teknik och design samt hur ni anpassat varan eller 

tjänsten till marknaden. Produkten ska vara egenhändigt utförd och hålla hög kvalité i både 

tillverkning, design och slutgiltig produkt.  

UF-företaget ska beskriva: 

• Produkten. Affärsidén, tillverkningsprocessen samt en kalkyl för prissättning. 

• Yrkeskunskapen. Hantverket och produktens kvalitet. 

• Hållbarhet. Om tillverkningen sker på ett hållbart sätt, material- och kostnadsmässigt 

• Målgrupp. Vilken målgrupp riktar sig produkten till och hur den nås. 

• Utformning. Hur ni har arbetat med produktens estetiska utformning. 

Juryn bedömer: 

• Yrkeskunskapen. Hur ser det egenhändiga arbetet, tillverkningsprocessen och 

yrkeskunskapen ut? 

• Metoden. UF-företagets förståelse och medvetenhet om tillverkningsmetoden 

och/eller tjänstutförandet. 

• Ekonomi. Är den ekonomiska kalkylen, sett till kostnader och prissättning? 

• Hantverkets användningsområden, kvalitet och estetiska utformning? 

Begreppsförklaringar - vad är ett hantverk? 

Hantverk är ett produktionssätt som utförs för hand, av UF-företagarna. Utövaren behärskar 

hela processen och det färdiga resultatet är nära sammankopplat med hantverkarens 

yrkeskunskap och skicklighet. Det handlar alltså om yrkeskompetens i kombination med 

manuell tillverkning. Ett hantverk kan vara en vara eller tjänst, till exempel billackering eller 

skönhetsbehandling. Det viktiga är att man ha kunskap om hela processen och en särskild 

yrkesskicklighet. 
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Tävlingsinstruktioner: 

• UF-företaget loggar in med sitt användarnamn och lösenord på 

www.ungforetagsamhet.se och följer instruktionerna. 

• I denna tävling finns möjlighet att antingen lämna in ert bidrag som en film ELLER 

skriftligt. 

• För dig som vill ladda upp skriftligt: Ladda upp tävlingsbidrag bestående av en 

skriftlig beskrivning inklusive bilder på maximalt 3 A4-sidor i PDF-format och på 

maximalt 10 MB. 

• För dig som vill ladda upp en film: Ladda upp din film på en videotjänst (ex. youtube, 

vimeo, osv), lägg sedan länken i en PDF tillsammans med nedan uppgifter. 

• I tävlingsbidraget ska följande uppgifter tydligt framgå: UF-företagets namn, region, 

skola och vilken tävling det avser. 

• Affärsidén får inte innehålla plagiat, strida mot svensk lagstiftning eller mot Ung 

Företagsamhets regler. 

• Juryn besöker UF-företagets sida på ungforetagsamhet.se/uf-gallerian. 
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