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ÅRETS TECH UF-FÖRETAG | SKÅNE 
Deadline:  

 6 februari 2023 

 16:30 

Har ert UF-företag en vara eller en tjänst som bygger på teknologisk innovation? Då kan ni 

tävla i tävlingen Årets Tech UF-företag. 

Ett tech UF-företag säljer någon form av tjänst eller produkt som antingen direkt eller indirekt 

handlar om tekniska lösningar. Det kan vara i form av hård- eller mjukvaror, plattformar, 

molnlösningar, digitala tjänster mm.  

2023 är året då tävlingen Årets Tech UF-företag introduceras! Som UF-företagare har ni 

möjlighet att bli de första någonsin i Sverige som vinner titeln. 

 

UF-företaget ska beskriva: 

• Produkten, affärsidén samt en kalkyl för prissättning.  

• Varför affärsidén passar in inom tech-området. 

• Vilka strategier, metoder och tekniker som använts för att ta fram varan/tjänsten. 

• I vilken utsträckning deras produkt är skapad av UF-företaget eller om man har tagit 

extern hjälp. I så fall, varför och på vilket sätt? 

• Vilken målgrupp produkten riktar sig till, hur den nås samt vilka behov produkten 

tillfredsställer.   

• Hur konkurrenssituationen ser ut.  

 

Juryn bedömer: 

• Teknisk innovationshöjd - om tjänsten eller varan är innovativ och nytänkande. 

• Produkten - I vilken utsträckning UF-företaget själva tagit fram sin produkt och om 

produkten tillfredsställer ett behov på marknaden och ger ökad kundnytta.  

• Affärsmöjligheter - hur affärsmöjligheterna ser ut på lång sikt.  

• Strategier - vilka strategier, metoder och tekniker som använts.   
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Tävlingsinstruktioner: 

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

• Ladda upp tävlingsbidrag bestående av en skriftlig beskrivning på max 3 A4-sidor i 

PDF-format och på max 10 MB. Ni har även möjlighet att ladda upp max 5 

bilder/ritningar och på max 128 MB om ni önskar.  

• Följande uppgifter ska tydligt framgå i tävlingsbidraget: 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.  

TÄVLINGSVÄRD: 
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