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Handy 5 består av fem stycken
medlemmar; Frida som är VD,
Anders som är ekonomi- och
inköpsansvarig, Linda är
personalansvarig, Carolina är
marknadsföringsansvarig och
Evelina försäljningsansvarig.
Help me bee free består av fyra medlemmar: Rebecka som är VD och försäljningsansvarig, Linus
som är marknadsföringsansvarig, Anton är personalansvarig och Emelie är ekonomi- och
inköpsansvarig,
Att få möjligheten att följa UF-företagen under deras år för att sedan få höra deras uppföljning vid
sluttampen är något som, för mig, är mycket inspirerande och roligt. I början av året träffade jag
två UF-företag, Handy 5 UF och Help me bee free UF, från Furulundsskolans gymnasiesärskola.
Help me bee free UF:s affärsidé är att erbjuda alla att slippa getingar i halsen genom att sälja lock
för läskburkar, de säljer även säkerhetsutrustning för bil och fritid. Handy 5 UF:s affärsidé är att
tillverka och sälja egentillverkade armband och kryddlådor.
Första mötet med UF-företagen skedde i början av året, jag möttes då av ett entusiastiskt gäng
precis i starten av deras resa och nu har jag fått möjligheten att få en uppföljning över hur de tyckt
att året gått.
UF-året kräver mycket arbete men vad man inte får glömma är att detta samtidigt är väldigt roligt,
frågan är, vad tyckte medlemmarna från dessa företag varit roligast?
Jag möttes av en del blandade åsikter från företagen, vilket inte var förvånande, alla är vi ju olika,
men något stack ändå ut och det var deras planeringsmöten.
De flesta medlemmarna från företagen kunde instämma om att deras planeringsmöten, som ägt
rum en gång i veckan, har varit ett av de roligaste momenten under UF-året. Där har alla kunnat
bidra med olika tankar och åsikter samtidigt som de fått tid för skratt och samverkan. Min
uppfattning är att dessa möten samtidigt har spelat en betydande roll för eleverna, eftersom de där
fått möjlighet att visa deras kunskaper inför olika delar av näringslivet som deltagit vid olika
mötestillfällen.
Linda, personalansvarig i företaget Handy 5 UF, tyckte dock annorlunda. Hon berättar att det är
tillverkningen som varit roligast, att få ha specialiserat sig på att göra armband.

Flera medlemmar delade samma åsikt om att tillverkningen också varit en rolig del av UF, men
inte bara av armbanden, även monterbygget inför den årliga mässan har varit ett väldigt roligt
arbete, berättar dem.
– Att helt själva få ta fram en egen idé för att sedan ta den till verklighet, har varit det absolut
roligaste berättar Rebecka, VD och Försäljningsansvarig för Help me bee free UF.

LÄRDOMAR OCH ERFARENHETER
Men allt kan inte bara vara kul med att driva ett UF-företag, det finns även en del hinder och
svårigheter att ta sig förbi under året. Men det är genom att ta sig förbi dessa hinder som man
utvinner de största lärdomarna, och medlemmarna i Handy 5 UF och Help me bee free UF, har lärt
sig mycket.
– Vi har lärt oss att man måste ta sig igenom de tråkiga sakerna också, för att sedan kunna få det
roligt.
”Om vi inte satsar så vinner vi inget” – säger Rebecka.
Att vara drivna och inte ge upp trots att det är svårt, är en lärdom som alla medlemmar från
företagen har erhållit. De har lärt sig att satsa hårdare och ge mer.
De har också lärt sig mycket om ekonomi och fått en större insikt över hur det fungerar. De
berättar också att de lärt sig att arbeta bättre utanför skoltid.
Under året har även UF-företagen besökt olika skolor och berättat om sig själva och sina företag,
något som gjort att de nu känner sig säkrare med att ta kontakt med nya människor och att prata
inför folk.
En annan lärdom de fått genom UF är förmågan att dela upp arbetet efter deras kunskaper.
– En del gillar att prata och sälja och får därför det ansvaret medan andra är duktiga på att
organisera och får därför ta ansvaret över områdena där det behövs, förklarar dem.
Redan i början av hade UF-företagen en del förväntningar över året och vad de såg fram emot
mest!
– Vi tänkte på lite olika sätt. Kul att kunna tjäna pengar och att få slippa skolböckerna bland annat.
Men det absolut bästa, berättar dem, var friheten att få bestämma själva och förverkliga sin egen
idé. Att få möjligheten att jobba med något de själva brinner för.
Allt som allt håller samtliga med om att de haft ett kul år, med mycket skratt och glädjande
stunder.
Dock började deras resa annorlunda, redan i början av året kom första utmaningen, att våga satsa.
Deras mål var att sälja bra och hitta produkter som folk efterfrågade. Målet kändes svårt och de var
osäkra på sina produkter. Men med takt med att deras försäljning ökade, ökade också deras
självförtroende, och idag känner de alla att de lyckats uppnå deras största mål, att sälja mycket.
Medlemmarna från Handy 5 UF, berättar att det är deras stora trälåda som varit den mest
populära produkten från deras sortiment och det som sålt bäst. För företaget Help me bee free UF

är det deras lock som varit den mest efterfrågade produkten och även dem har lyckats mycket bra
med sin försäljning.

UF-MÄSSAN 2015
En av de största händelserna under året är den regionala mässan som Ung Företagsamhet
anordnar. Mässan ger samtliga UF-elever möjligheten att få visa upp sina företag, sälja sina
produkter och nätverka med näringslivets olika delar. Både Handy 5 UF och Help me bee free UF
valde att ställa ut på årets mässa och berättar nu om hur de upplevde dagen.
-Det var mycket folk och mycket intryck, berättar dem, och de kände därför att det var skönt att de
var så många och kunde byta av varandra i montern.
Under mässan äger även en näringslivslunch rum, där lärare och personer från olika branscher i
näringslivet medverkar. Rebecka, medlem ur Help me bee free UF, fick äran att representera UFföretagen under näringslivlunchen och tala om deras resa. Hon berättar att det var lite pirrigt
innan, men att hon gillar att prata inför folk och tyckte att det var en väldigt rolig upplevelse.
Försäljningen under mässan gick bra för företagen, inte minst för Help me bee free som sålde slut
på sina lock väldigt fort, något samtliga självklart tyckte var mycket kul.
Nu när året lider mot sitt slut känner de allihop att de kommer sakna deras UF-företag. De
kommer att sakna varandra och att jobba med vad de brinner för, kreativiteten och känslan över
att det just är deras företag.
Det sista de vill göra är att sprida vidare budskapet om att alla kan driva UF-företag. Trots att alla
är väldigt olika i företagen så bidrog varje medlem med nya kunskaper och erfarenheter.

