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TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS FÖRETAGSSTART 
JÖNKÖPINGS LÄN

DEADLINE 29 JANUARI KL. 16.00
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Tävlingsinstruktioner

Lärare: Du som lärare får gärna nominera en f.d. UF-elev till tävlingen. Eleven ska 

efter studenten ha startat företag eller planera att starta företag. 

Skicka din motivering och kontaktuppgifter till eleven du nominerar till 

theodor.curmark@ungforetagsamhet.se 

UF-alumner: En beskrivning av på max två A4-sidor samt en bilaga med företagets 

resultat och balansräkning ska skickas in till Ung Företagsamhet via mail till 

theodor.curmark@ungforetagsamhet.se

Med de skriftliga bidragen som grund kommer juryn att utse finalister som sedan 

kommer att träffa jurygruppen. 

Finalisterna gör en företagspitch på max 5 minuter inför juryn, därefter får juryn 

ställa frågor.

En nominering till Årets Företagsstart sker av 
Ung Företagsamhets regionkontor, lärare eller UF-alumner.  
 
Alla tidigare UF-företagare har möjlighet att delta i tävlingen Årets Företagsstart. 

För att kunna delta ska ett företag antingen ha startats efter UF-perioden eller 

planeras att starta senast under samma år som tävlingen genomförs. Företaget 

behöver inte avse samma affärsidé som UF-företaget arbetade med. Tävlingens 

syfte är att ge deltagarna möjlighet att få visa vad de har lärt sig om att 

kommersialisera en vara/tjänst. De ska visa hur de har skapat eller planerar att 

skapa ett affärsmässigt gångbart företag med tillväxtpotential.

Skriv en nominering som beskriver 

• Affärsidé – Beskriv företagets affärsidé och hur företaget ska drivas. Be 

 skriv på vilket sätt idén ger ökad kundnytta och om den är skalbar.

• Marknaden - Beskriv vilken målgrupp företaget riktar sig till, storleken  

 på målgruppen samt hur målgruppen nås. Beskriv efter¬frågan, fanns  

 den tidigare eller har efterfrågan skapats med hjälp av t.ex. 

 marknadsföring.

• Ekonomisk utveckling - Beskriv företagets ekonomiska utveckling, 

 prissättningen, försäljning, omsättning och lönsamhet.

• Framtidsvisioner – Beskriv hur du/ni tänker företagets framtid och 

 utveckling.

Juryn i tävlingen Årets Företagsstart bedömer

• Affärsidén – på vilket sätt ger den ökad kundnytta och hur väl är den  

 skalbar.

• Marknaden – hur ser marknaden ut? Finns möjlighet till tillväxt? 

• Ekonomisk utveckling – bedömning av företagets omsättning, 

 lönsamhet, kassaflöde och affärsmässighet. Att företaget visar faktisk  

 omsättning av betydelse ger företräde i bedömningen framför planerad  

 omsättning. 

• Framtid – framtidsmöjligheter, potential. Finns en tydlig plan för att nå  

 målen?
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ungforetagsamhet.se

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisa-
tion och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. 
Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom 
utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även på grund- 
skolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna 
och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.
 
  Ung Företagsamhet har tre läromedel för grundskolan Vårt samhälle,   
      Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi och utbildningen 
       UF-företagande på gymnasiet. Dessutom finns ett alumninätverk     
          bestående av före detta UF-företagare.

                Vi erbjuder läromedel, lärarhandledningar, fortbildning, 
                    bedömningsstöd, möjligheter till stipendier, utbyte med an  
                     dra länder och inspiration för lärare och elever.
 
        Vi finns över hela Sverige, från norr till söder, genom ett nationellt 
kansli och 24 regionala föreningar. Vi har över 100 engagerade med-
arbetare till hjälp för elever och lärare, och organisationen har en bred 
kompetens inom entreprenörskap. 
 
Organisationen stöds av offentliga medel och 
det privata näringslivet.

Fler än 450 000 
elever har drivit 
UF-företag sedan 
starten 1980.


