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Föredragning 

Ung Företagsamhet i Uppsala län har sammanställt en verksamhetrapport för läsåret 

2016/2017. 

 

Ung Företagsamhet är en ideell och partipolitisk obunden organisation med syfte att 

tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i 

utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och 

utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.  

 

Ung Företagsamhet har fyra läromedel: Vårt samhälle, Se möjligheterna, Min framtid & 

Ekonomi och processutbildningen UF-företagande. Dessutom finns ett Alumni-nätverk 

bestående av före detta UF-företagare. 
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Verksamhet  

Ung Företagsamhet är en ideell och partipolitisk obunden organisation med syfte att tillsammans med skolan införa 

entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet 

att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.  

Ung Företagsamhet har fyra läromedel: Vårt samhälle, Se möjligheterna, Min framtid & Ekonomi och processutbildningen 
UF-företagande. Dessutom finns ett Alumni-nätverk bestående av före detta UF-företagare. 

Målbild 

Under 2016/2017 fick vi en ny målbild att förhålla oss till. Målbilden sträcker sig över fem år till och med läsåret 2020/2021. 

 

1.Grundskola 

NKI hos de lärare som arbetar med Ung Företagsamhets läromedel på grundskolan ska öka med minst 20 % till 2020/2021. 

Antalet lärare som i sin undervisning använder våra läromedel, ska öka med i genomsnitt 5 % per år till 2020/2021. 

2. Gymnasiet 

Genomströmning: 85 % skall vara intygsberättigade.  

Målet för läsåret 16/17 är 40 % i genomslag.  

NKI hos de lärare som arbetar med Ung Företagsamhets erbjudanden på gymnasiet ska öka med 10 % till 2020/2021. 

3. Alumni 

Antalet registrerade aktiva medlemmar i hela nätverket ska växa med tio procent varje år fram till läsåret 2020/2021. 

4. Organisation 

Nöjd medarbetarindex, NMI, ska öka med 10 % per läsår fram till läsåret 2020/2021 

5. Finansiering 

Varje enskild förening ska senast läsåret 2020/2021 ha likvida medel för sex månaders drift av verksamheten. 

Varje enskild förening ska sträva efter en balans mellan offentlig och privat finansiering. 

Läsåret 2015/2016 uppgick antalet UF-företagare till 1204 stycken (348 UF-företag), vilket motsvarar 36 procent av samtliga 

gymnasieelever i Uppsala län. Uppsala län ökade med 31 procent jämfört med föregående läsår, detta är andra året i rad 

Uppsala län gör en ökning med över 30 %. En orsak till detta var att fler yrkesprogram valt att använda sig av metoden UF-

företagande. 48 procent av läsårets UF-företagare var flickor respektive 52 procent pojkar.  

 

Under läsåret 2016/2017 arbetade Ung Företagsamhet i Uppsala län med 21 av länets 27 gymnasieskolor. Under läsåret 

tillkom sju nya UF-lärare i länet.  

 

  

Läsår UF-elever 
Skillnad 
från  föregående 

UF-
företag Andel   

    antal procent   flickor pojkar 

2013/2014 705 -51 -7% 211         51%         49% 

2014/2015 922 217 31% 272         50%         50% 

2015/2016 1204 282 31% 348 52% 48% 

2016/2017 1258 54 5% 358 49% 51% 
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När registreringen för läsåret 2016/2107 stängde den 1 december uppgick antalet UF-företagare till 1258 stycken och 358 

stycken UF-företag. I förhållande till övriga 24 regioner ligger Uppsala län på andra plats i genomslagskraft efter Värmland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ung Företagsamhet i Uppsala län  

817603-0891 

 

”Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egen företagsamhet” 

Andel UF-företag i respektive kommun i Uppsala län. 

 

 

 

Andel UF-företag som bor i respektive kommun i Uppsala län 

 

 

 

 

 

Enköping
8%

Håbo
6% Knivsta

1%

Tierp
4%

Uppsala
78%

Östhammar
3%

Enköping Håbo Knivsta Tierp Uppsala Östhammar

Enköping
11%

Heby
5%

Håbo
6%

Knivsta
6%

Tierp
6%

Uppsala
52%

Östhammar 
7%

Övriga
7%

Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Östhammar Övriga



Ung Företagsamhet i Uppsala län  

817603-0891 

 

”Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egen företagsamhet” 

52 av länets 151 grundskolor arbetar med Ung Företagsamhets grundskolematerial. 65 av länets 2808 grundskollärare finns 

i Ung Företagsamhets register. 
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Väsentliga händelser 

I april månad genomförde Ung Företagsamhet i Uppsala län en studieresa tillsammans med vår referensgrupp (bestående av 

8 stycken UF-lärare från länet) av UF-lärare till Köpenhamn. Resan innehöll ett besök på Copenhagen Business School, där 

vi fick en föreläsning av Daniel Hjort, professor i entreprenörskap. Gruppen hade också planeringstid med Hjort för den 

länsövergripande studiedagen i augusti som Hjort deltog i. Vi var också på besök hos TEC Köpenhamn (en teknikskola som 

är framgångsrik inom UF-företagande). Utvärderingen visar att medlemmarna i referensgruppen har kommit varandra 

närmare och att de har stor nytta av erfarenhetsutbytet som sker inom gruppen. För Ung Företagsamhet i Uppsala län är 

referensgruppen otroligt viktig i rollen som ambassadörer för vår verksamhet samt att Ung Företagsamhet hela tiden kan 

förbättra och utveckla verksamheten med hjälp av input från verksamma UF-lärare.  

 

Hösten 2016 lyfte Ung Företagsamhet kick-offen till en ny nivå. Då var vi över 1300 personer i Uppsala konsert och 

kongress. Under oktober månad anordnade Ung Företagsamhet en föreläsningsserie med tema försäljning, varumärke, 

ekonomi och digitalisering. Föreläsarna var Ung Företagsamhets samarbetspartners. UF-företagarna var mycket nöjda med 

föreläsningarna, som var fullbokade. 

 

Ung Företagsamhet anställde en medarbetare med huvuduppgift att sälja in grundskolans läromedel till länets grundskolor. 

Implementeringen av läromedlen i grundskolan fortsatte och under 2016 har regionchefen och ansvarig för grundskolan 

kontaktat näringslivscheferna i samtliga kommuner för att ställa frågan om de kan finansiera läromedlen för grundskolan. 

Samtliga näringslivskontor har varit positiva till detta, Heby och Enköping vill avvakta tills de vet om skolorna har ett behov 

av dessa läromedel.  

 

Finansiering 

Under 2016 har vi lyckats behålla en stabil likviditet och vi har drygt 60 stycken samarbetspartners från näringslivet. Region 

Uppsala, Swedbank, Sparbanken Enköping och Kallenbergs Stiftelse var de största finansiärerna till  

Ung Företagsamhet under 2016. Under 2017 tillkom Sparbankstiftelsen som en av Ung Företagsamhets störst finansiärer då 

de gick in i ett tre årigt projekt för årskurs 8 ”Framtidskoll” Alla länets årskurs 8.or skall erbjudas en heldag i 

entreprenörskap, ekonomi och framtidval. Föreningen har ett betydelsefullt nätverk från näringslivet och kommunerna som 

stöttar med såväl likvida medel som tjänster.  

 

Framtida utveckling 

Med ett positivt resultat kommer Ung Företagsamhet att kunna satsa än mer på länets UF-lärare i form av utbildningar och 

läroböcker. Vi kommer också att kunna göra en del investeringar till föreningen. För att nå den höga målbilden som innebär 

att Ung Företagsamhet ska ha 582 fler UF-företagare registrerade 2020/2021 vilket gör att personalstyrkan bör öka med 

ytterligare en elevinspiratör.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala den 29 maj 2017 

Sofi Lahyani  

Regionchef Ung Företagsamhet i Uppsala län 
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