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PARTNERERBJUDANDE 

UNG FÖRETAGSAMHET SKÅNE 

 

Genom att bli samarbetspartner till Ung Företagsamhet Skåne möjliggör 

ni att elever får möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, 

företagsamhet och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet Skåne bidrar 

starkt till att få fler företagsamma människor i Skåne men också för att få 

fler företagare.  
 

Ung Företagsamhet är en viktig del i uppbyggnaden av Skånes, och 

Sveriges framtid. Tillsammans med våra partners hjälper vi elever att få 

mer kunskap inom entreprenörskap och nå sina företagsamma mål. I 

denna folder får ni ta del av hur vi arbetar och hur ni kan vara till hjälp att 

bygga ett samhälle där alla unga får utveckla sin företagsamhet. 

 

OLIKA TYPER AV PARTNERSKAP 

GULDPARTNER  150 000 SEK 

SILVERPARTNER  100 000 SEK 

BRONSPARTNER  50 000 SEK 

TÄVLINGSVÄRD  20 000 SEK 
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MARKNADSFÖRING 

Vi arbetar mycket med sociala medier och har interaktion med 

elever även fysiskt då vi har hög närvaro ute på skolorna. Här får ni 

synas tillsammans med oss. 

 

 

CSR – CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

Genom att stötta föreningen Ung Företagsamhet Skåne är ni med 

och tar ett samhällsansvar. Genom oss når ni ut brett till ungdomar 

och lärare i hela Skåne, från grundskola till gymnasium och unga 

vuxna och sätter ert varumärke i ett positivt sammanhang. 
 

REKRYTERING 

Vi har en attraktiv rekryteringsbas då vi varje år har tillgång till 

Skånes mest företagsamma ungdomar även efter UF-året genom 

vårt nätverk UF-alumni. 

 

 

PARTNER TILL UNG FÖRETAGSAMHET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EMPLOYER BRANDING 

Ungdomarna är vår framtid och era framtida anställda eller kunder. 

Genom Ung Företagsamhet får ni möjlighet att marknadsföra er 

som en attraktiv arbetsgivare. 
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SÅ ARBETAR VI FÖR 

ETT STÖRRE SYFTE 

 

FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN 

Längst ner på Ung Företagsamhets logga står texten ”A member of JA 

Worldwide”, vilket vi bär med rejäl stolthet. Moderorganisationen Junior 

Achievement blev 2022 nominerad till Nobels fredspris för sitt arbete med att 

ge unga människor egenmakt över sin ekonomi.  

JÄMSTÄLLDHET 

Ung Företagsamhet vill bidra till ett mer jämställt näringsliv och ser en stark 

korrelation mellan UF-företagande och kvinnligt entreprenörskap. Kvinnor som 

drivit UF-företag är 80% mer sannolika att driva eget företag och det är 44% 

större sannolikhet att de blir chefer. I UF-företagen är 5/10 VD:s unga kvinnor.  

 

GENOMFÖRANDE OCH PARTNERSKAP 

Som en del av JA Worldwide har Ung Företagsamhet ett internationellt nätverk 

med över 120 systerorganisationer och tillsammans har vi utbildat nästan 13 

miljoner unga människor världen över. Genom att värna våra internationella 

relationer bygger vi broar mellan länder och drar lärdom av varandra. 

GOD UTBILDNING 

Utbildning är en av de viktigaste grunderna för ett välmående samhälle och 

Ung Företagsamhet bidrar genom att ge unga i alla åldrar möjlighet att 

utveckla sin företagsamhet. Därför inkluderar vårt erbjudande såväl 

grundskolan som gymnasiet, samt ett alumninätverk efter skoltiden.     

 

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN 

Genom att bidra till ungas egenmakt över sin ekonomi och genom att inspirera 

framtids entreprenörer att tänka socialt och ekologiskt hållbart, så bidrar Ung 

Företagsamhet till att bygga hållbara städer och samhällen. I Skåne arbetar vi 

hårt med att nå vår väldigt varierade demografi – från landsbygd till storstad.  

SÅ UTBILDAR VI UF FÖRETAGEN 

Idag går det inte att driva företag utan någon form av hållbarhetstänk. Därför erbjuder vi koncept 

såsom Hållbarhetskollen till alla UF-företagare och prisar årligen de mest socialt och ekologiskt 

hållbara UF-företagen i Skåne och Sverige. Vi vill inspirera UF-företag till att göra gott och ser 

idag hur innovationer och initiativ från UF-företag bidrar till ett hållbart samhälle.  
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MER OM 

UNG FÖRETAGSAMHET SKÅNE 

Ung Företagsamhet är en ideell och politiskt obunden utbildningsorganisation med 

syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i 

utbildningssystemet. Vi ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin 

kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap från grundskolan till gymnasiet. 

Ung Företagsamhet har tre läromedel för grundskolan Vårt samhälle, Se möjligheterna 

och Min framtid och ekonomi och processutbildningen UF-företagande på gymnasiet 

för lärare. Dessutom finns ett alumni-nätverk bestående av före detta UF-företagare. 

Vårt erbjudande till lärare och skolledare innefattar fortbildning, bedömningsstöd, 

seminarier, möjligheter till stipendium, utbildningsmaterial, inspiration för lärare och 

elever med mera. Vår vision är ett samhälle där alla unga får utveckla sin företagsamhet. 

Genom att hjälpa ungdomar att upptäcka och tro på sin egen företagsamhet, från 

grundskola upp till gymnasiet bidrar vi till att skapa företagsamma ungdomar och 

tillväxt i Skåne. 

 

 

       Mer än… 

500 000 
gymnasieelever har drivit 

UF-företag sedan 1980. 

 

3 699 
gymnasieelever drev 

UF-företag i Skåne 2021/2022. 

 

434 
grundskolelärare i Skåne 

är registrerade hos oss. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

VI VILL ATT FLER UNGA  

SKA FÅ CHANSEN!  
Ert partnerskap möjliggör att vi kan växa i antal elever som driver UF-företag, att vi kan 

öka antalet lärare som kan undervisa UF-elever genom utbildning och fortbildning. 

Arbetet på grundskolan kan utökas genom workshops för lärare och särskilda projekt 

med samverkan mellan skolor och näringsliv. 

De senaste åren har antalet gymnasieelever som driver UF-

företag i Skåne varit ungefär 30% av en årskull. Förra året gjorde 

vi en stor ökning. Vi växer kontinuerligt, vilket är väldigt 

glädjande, men vi saknar fortfarande flertalet av eleverna som 

aldrig får chansen att utforska och utveckla sin 

företagsamhet. Vi tycker att alla ungdomar under sin 

gymnasietid borde få utveckla sin entreprenöriella 

förmåga genom vår metod att driva UF-företag. Förutom 

att eleverna lär sig om ekonomi, försäljning och får sätta 

saker som de lär sig i skolan i ett sammanhang, får de en 

mängd erfarenheter och färdigheter inför arbetslivet – 

innovativt tänkande, självledarskap, konflikthantering, 

mod, presentationsteknik, samarbete - oavsett om de 

kommer bli anställda eller starta egna företag. 

I takt med att intresset för UF-företagande ökar och vi 

ökar vårt engagemang på både grundskolan och 

gymnasiet behöver vi också öka upp finansieringen från 

det skånska näringslivet för att kunna behålla vår nära 

kontakt med elever och lärare samt kvalitét i utbildningen 

även när vi växer. 
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HÖR FRÅN VÅRA PARTNERS 
I samband med Tävlingsdagen 2022 bad vi våra tävlingsvärdar och partners att 

besvara varför de väljer att stötta Ung Företagsamhet Skåne och vårt arbete för ett 

samhälle där alla unga ska få utveckla sin företagsamhet. Här är deras svar. 

”Framtidens entreprenörer finns bland dagens unga. Genom Swedbank och 

Sparbankens Skånes samarbete med Ung Företagsamhet och som tävlingsvärd till 

Årets UF-företag får vi vara med och bidra till att fler unga får chansen att utveckla sina 

entreprenöriella förmågor och utforska företagandet. Att fler vill starta företag är viktigt 

för Sveriges tillväxt.” säger Sofia Kristiansson, Projektledare Samhällsengagemang 

Swedbank. 

Ung Företagsamhet har den fantastiska förmånen att få arbeta tillsammans med 

framtidens förmågor och som partner till oss så är man själv nära denna spännande 

målgrupp. Linnea Nilsson, SEB, partner och tävlingsvärd för Årets UF-skola, uttrycker 

det på följande sätt: ”Skolan inspirerar och skapar förutsättningar för våra unga 

entreprenörer.” Tillsammans med 

skolan ger Ung Företagsamhet 

årligen nästan 40 000 gymnasie-

elever förutsättningar att utforska 

sin företagsamhet. Genom vår 

utbildning i entreprenörskap är du 

som partner direkt med och 

bidrar till framtidens samhälle.  

”Ung Företagsamhet erbjuder en 

fantastisk miljö och möjlighet för 

unga att inspireras till 

entreprenörskap och att växa 

som företagsamma personer” 

- Carola Netterlid, juryordförande 2022 Årets Vara 
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PARTNERERBJUDANDE 
Den främsta skillnaden mellan partnernivåerna är hur varumärket exponeras. Ju högre 

partnernivå, desto större, högre eller bättre i blickfång, visas partnerns logga. Dessutom 

har alltid en partner på högre partnernivå förtur då det dyker upp nya möjligheter för 

exponering eller då ett begränsat antal, av exempelvis partnermontrar, finns att tillgå. 

 

 
GULDPARTNER 

150 000 SEK 
SILVERPARTNER 

100 000 SEK 
BRONSPARTNER 

50 000 SEK 

Ingå i Ung Företagsamhets nätverk 

och bjudas in till partnerträffar.    

Inbjudan till våra evenemang, ex. 

StartUp och UF-mästerskapen.    

Möjlighet att delta som jurymedlem 

vid tävlingstillfällen.    

Möjlighet att ställa ut med monter 

på StartUp och UF-mässan.    

Synas med varandras varumärke 

på respektive hemsida.    

Exponering i Nyhetsbrev till UF-

företagare, UF-lärare och näringsliv.     

Möjlighet att visa upp 

karriärmöjligheter.    

Möjlighet att hålla, eller medverka,  

i konceptet Crash Course.     

Möjlighet att medverka på UF-

alumni event, Power Hour mfl.    

Möjlighet till årligt reportage kring 

ert partnerskap.    

Tävlingsvärdskap    
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TÄVLINGSVÄRDSKAP  
Under ett UF-år har gymnasieelever möjlighet att tävla i UF-mästerskapen och varje år 

väljer cirka tusen skånska UF-företagare att göra detta. Som partner till Ung 

Företagsamhet Skåne finns möjligheten att vara tävlingsvärd för någon av tävlings-

kategorierna då de regionala vinnarna ska koras. 

Skåne har alltid varit framgångsrika på tävlingsfronten gällande ungt entreprenörskap. 

Healthy Heroes UF, som senare blev bolaget Färsking, tog SM i Ung Företagsamhet 

med storm med sina superhjältedräkter och draknästesuccén Rawstraw UF gick hela 

vägen från den regionala tävlingsdagen till Europamästerskapen i ungt 

entreprenörskap. Vill ni vara en del av detta – bli då tävlingsvärd! 

SÅ GÅR DET TILL: 

För guldpartners till Ung Företagsamhet Skåne ingår tävlingsvärdskap i partnerskapet. 

Eftersom antalet tävlingar är begränsade så har partners alltid förtur till tävlings-

värdskap. De tävlingar som återstår erbjuds mot en kostnad av 20 000 SEK. Följande 

tävlingskategorier finns 2023: 

Årets UF-Företag 

Årets Säljare 

Årets Vara 

Årets Tjänst 

Årets UF-skola 

Årets UF-grundskola 

Årets UF-lärare 

Årets Ekologiskt Hållbara UF-företag 

Årets Socialt Hållbara UF-företag 

Årets Innovation 

Årets Hantverkare 

Årets Monter 

Årets Digitala Närvaro 

Årets Grafiska Profil

Som tävlingsvärd garanteras man bred exponering i samband med UF-mästerskapen. 

Dels på sociala medier innan och efter tävlingsdagen, dels under tävlingarnas gång i 

juryrummen och under den tillhörande prisutdelning. Som tävlingsvärd delar man ut 

pris på scen till vinnande UF-företag och har juryordförandeskap för sin 

tävlingskategori. Tävlingsvärdskapet ger 

kort och gott en fantastisk exponerings-

möjlighet inför näringsliv, UF-företagare och 

alla andra i Ung Företagsamhet Skånes 

nätverk.  

Har ni några frågor kring tävlings-

värdskapet. Kontakta ansvarig för 

evenemang och kommunikation. 

Kontaktuppgifter finner ni på s. 10. 
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TACK FÖR ATT NI ÄR MED OCH 

BYGGER SKÅNES FRAMTID 

 

 

 

KOMMUNPARTNERS 
Burlövs kommun 

Båstad kommun 

Eslövs kommun 

Helsingborgs stad 

Hässleholms kommun 

Höganäs kommun 

Hörby kommun 

Klippans kommun 

Kristianstads kommun 

Kävlinge kommun 

Landskrona stad 

Lomma kommun 

Lunds kommun 

Malmö stad 

Osby kommun 

Perstorps kommun 

Simrishamns kommun 

Staffanstorps kommun 

Svedala kommun 

Trelleborg kommun 

Vellinge kommun 

Ystad kommun 

Åstorps kommun 

Ängelholms kommun
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BLI PARTNER MED OSS IDAG! 
 

 

JOHAN CEIMERTZ  
REGIONCHEF  

johan.ceimertz@ungforetagsamhet.se 

070-141 10 07  

 

 

 

 

 

SPECIFIKA FRÅGOR OM VÅR VERKSAMHET? KONTAKTA OSS 

 

 

 

JESPER STENBERG 
KOMMUNIKATION OCH EVENEMANG 
 

jesper.stenberg@ungforetagsamhet.se 

073-022 85 15  

SOSSI GHAZARIAN MICHAILIDOU 
PROJEKTLEDARE GRUNDSKOLAN 
 

sossi.g.m@ungforetagsamhet.se 

070-910 22 58 

 

MANDA SVÄRD 
PROJEKTLEDARE GYMNASIET 
 

manda.svard@ungforetagsamhet.se 

070-960 48 58 
 

CECILIA LUNDSTRÖM 
PROJEKTLEDARE GYMNASIET 
 

cecilia.lundstrom@ungforetagsamhet.se 

070-866 21 56 
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