Tranemo gymnasieskola
Tranemo gymnasieskola är belagt i Tranemo som är
ett samhälle i sjuhäradsbygden. Den har funnits sedan 1994 på grund av att tranemos näringsliv ville
ha en skola i Tranemo kommun. Tidigare fick man
söka sig till annan ort så som Gislaved och Borås.
Det går omkring 450 elever på skolan, från orter
runt omkring både i och utanför kommunen. Och
här får du möjlighet att utvecklas utifrån dina egna
förutsättningar. Vi här på skolan anser att en av de
viktigaste sakerna är att alla elever ska känna sig
trygga och känna att de får en bra utbildning.Vi har
fem stycken ledord, Närhet, Framtid, Gemenskap,
Yrkesliv och Studier.

Här på gymnasieskolan finns det fyra högskoleförberedande linjer, ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet
och teknikprogrammet. Och detta innebär att du får
de kunskaper du behöver för att klara av fortsatta
studier på högskola eller universitet. Men om man
känner att man inte vill plugga mer efter studenten
finns det även alternativ för detta. Dessa program är
byggprogrammet, el-& energiprogrammet, handel-&
administratörprogrammet, industritekniska programmet och vård-& omsorgsprogrammet, men om man
vill kan man läsa till kurser som gör att det går att
plugga vidare sedan.

Enligt oss går skola och näringsliv hand i hand.
Och det är viktigt att samarbetet med näringslivet
fungerar. Här på skolan får eleverna en inblick i det
lokala näringslivet och en chans att förbereda sig
genom att exempelvis skapa ett eget företag, Ung
Företagsamhet.

Tack vare vår sponsor Sparbanken har vi möjligheten
att erbjuda eleverna att genomföra resor. Med dessa
resor får man chansen att utveckla sina språkkunskaper, uppleva andra kulturer och skapa sig flera roliga
minnen. Vissa av resmålen som erbjuds är England,
Lettland och Polen.

Skolan erbjuder 8 olika linjer och på dessa linjerna
finns det möjlighet att välja att jobba med Ung företagsamhet. Ung företagsamhet innebär att man
startar ett eget företag och driva det i en grupp
eller själv under cirka ett års tid, sedan får eleverna
avveckla företaget. Alla kan välja till UF men går
man, Teknikprogrammet, Handels-& administratörprogrammet eller ekonomiprogrammet måste man
driva ett UF företag annars är det frivilligt. De som
måste driva ett UF företag skriver sitt gymnasiearbete ut efter UF företaget. De övriga programmen
skriver oftast ett gymnasiearbete utöver UF.

På skolan har vi även en elevkår som anordnar fester,
olika lekar såsom killergame, fikastunder i cafeterian
och olika tävlingar. Tävlingarna kan vara vem som kan
äta upp en glassburk snabbast eller får in flest marshmallows i munnen och sedan får vinnaren såklart ett
pris.

Ung företagsamhet
Jan Eckerman och Robert Grubbström är de två män som såg till att UF startades i Sverige 1980 på Lindköpings universitet.
Jan hade varit i USA på 1960 talet och jobbat och där fanns flera ungdomar som försökte sälja sina produkter, då insåg att han saknade detta i Sverige. Han lärde sig så mycket som möjligt om junior achivement, hur
det fungerade, budskapet och vad de gick ut på.
Meningen var att praktisera skolämnen i ett litet företag, man skulle inse hur allvarligt det var med alla
aspekter i ett företag så som, förlust, affärsidé, försäljning, marknadsföring, personalfrågor. Allt detta skulle
man lära sig om så man var väl förbered för vuxenlivet. Till en början var det många som var emot denna
idé och de hade inget stöd från staten men idag har det skett en stor förändring där det är positivt med UF
och sett den viktiga innebörden. Sedan starten 1980 har över 330 000 elever startat och drivit ett UF-företag i Sverige.
Ung företagsamhet är politisk obunden organisation och är en del av Junior Achievement. UF finns över
hela Sverige med 24 regionala förningar, 100 engagerade medarbetare med hjälp av lärare och elever.
Ung företagsamhet är en utbildning för gymnasieelever mellan 16–20 år, där man får lära sig om företagets
livscykel från start, drift till avveckling. UF drivs för att ge elever möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, samarbete, problemlösning, beslutsfattande och ett stort ansvarstagande. Detta ger eleverna en bra
grund inför arbetslivet och ger dom bra kontakter runt om i näringslivet.
Utbildningen håller på i 25 veckor, start i augusti och avslut i maj. Eleverna är i grupp mellan 3–5 personer
och de får själva undersöka marknaden, skaffa startkapital och sedan välja vad de vill jobba med. UF-företagarna får inte ta lån, de får istället sälja riskkapital, hitta samarbetspartner eller tex jobba hos företag för att
tjäna ihop tillräckligt med pengar för att starta upp sitt UF-företag. Företagarna får sedan tillgång till mässor,
tävlingar och nätverk för att kunna hitta kunder och visa sin idé.
Till hjälp har eleverna Ung företagsamhets läromedel, sina lärare, rådgivare och medarbetare. Efter detta år
så har förhoppningsvis eleverna med sig erfarenhet och kunskap.
UF var något som Sverige, ungdomar och skolan verkligen behövde. Det förändrade hela Sverige, och det
har haft stor betydelse för Sveriges plats på världskartan.

Förra årets Vinnare

Merch of Sweden
Förra året i UF SM så vann Merch of Sweden, dem var återförsäljare för moderna, exklusiva och begränsade kläder och skor inom streetwear. Det var en bra kväll för västmanländsk UF då merch vann både “Årets
Vara”och “Årets UF-företag samt tog andra pris i “Årets Tillväxtföretag” och “Årets Lärare Sverige”.
De köper och säljer genom olika sociala medier som instagram och även på andra hemsidor. Personer som
vill sälja kan även kontakta Merch of Sweden på sitt instagramkonto där de kontaktar de som de vill köpa av.
sen kollar de igenom produkten och säljer den på sin instagram där personer får buda och dem kontaktar
högstbjudande och säljer den och paketerar varan och skickar den med postnord. kunderna köper av “Merch” eftersom de är säkert och att de på “merch” är kunniga. Merch of Sweden har även ett brett sortiment
och är ett konkurrenskraftigt företag eftersom de kan sätta ett bättre pris än den föregående marknaden.
UF-företaget består av Fredrik Rinaldo och Mikael Wallentin och nu har de tagit sitt UF-företag till ett riktigt
företag.

Ace Sweden
Företaget består av Christoffer Sanquist Marknadschef,
Kristoffer Andersson VD, Albin Eksterner Produktionschef, Haris Chehic Ekonomichef. Dom vann företagandet
här på tranemo gymnasieskola.
Företaget producerar plånböcker och datorfodral i läder.
Deras läder var restprodukter från företag i närheten och
deras produktion håller dom i Gnosjö. Detta för att dom
vill hålla produktionen inom Sverige först och främst för
miljöns skull men även för att dom vill skapa fler jobb
inom industrin i Sverige. Dom säljer i första hand sina
produkter genom e-handel via deras instagram men även
på mässor och andra säljtillfällen. Deras vision med UF
var att skapa ett starkt varumärke inom modebranschen.
Dom ville inte heller bara sätta kunden i fokus utan även
miljön. Deras läder ser dom till är 100% vegetabiliskt garvat och genom det visa att läderbranschen inte behöver
vara så dålig som det ofta sägs att den är.

Kalendarium 2018–2019

Augusti 2018
•
7 augusti – UF- kontoret öppnar
•
Löpande – Inpirationsföreläsningar

September 2018
•
1 september – Registrering av UF-företagen öppnar
•
25 september – Kickoff för UF-företagare
Oktober 2018
•
1 oktober – Lärarkickoff med fokus på framgångscase
•
24 oktober – Grundutbildningar steg 2
•
30 oktober – storregional lärarträff
November 2018 & December 2018
•
23 november – Registrering av UF-företag stänger
•
23 november – Sista dagen att betala registreringsavgift
•
23 november – deadline för uppladdning av Årets affärsplan samt Årets grafiska profil (15.00)
•
16 december – Julmarknad för UF-företag i Borås city
Januari 2019
•
Löpande – mässföreläsningar
•
10 januari – mässanmälan öppnar (8.00)
•
10 januari – uppladdning av tävlingsbidrag (8.00)
Februari 2019
•
7 februari – mässanmälan stänger (15.00)
•
7 februari – sista dagen att betala mässavgift (15.00)
•

7 februari – deadline för uppladdning av övriga tävlingsbidrag (15.00)

Mars 2019
•
7 mars – företagspresentationer Årets UF-företag
•
13–14 mars – entreprenörskap på riktigt 2019, Åhaga
•
14 mars – Grundskolaraktivitet
•
14 mars – Deadline för uppladdning av Årets affärsplan + nationella tävlingsbidrag till SM (13.00)
April 2019
•
Löpande – avvecklingsföreläsningar & Inspirationsföreläsningar
•
10 april – Deadline av uppladdning av övriga tävlingsbidrag till SM
•
10 april – Grundutbildning steg 3
•

11 april – SM-pepp för SM-trupp

Maj 2019
•
6–7 maj – SM i UF, Stockholm
•

15 maj – grundutbildning steg 1

•

23 maj – deadline för uppladdning av årsredovisning (15.00)

Flameless UF
Vendela Palmqvist, Peter Hörstedt, Ida Andersson, Jonathan Andersson bildar Flameless UF som
tillverkar förkläden av flamskyddsmaterial som därmed skapar en produkt med mer än ett syfte.
Peter- VD
Vendela- Produktansvarig
Jonathan- Ekonomiansvarig
Ida- Marknadsanvarig

Vad är ert syfte med UF?
-Vårat syfte med UF är att vi vill tjäna pengar såklart
men även att vi hoppas på att vi ska vinna många
tävlingar på mässor och dylikt.
Hur funkar er produkt?
-Vi har gjort ett förkläde i flamskyddatmaterial med
stilrena läderdetaljer.
Man kan använda vår produkt när man t.ex. lagar
mat eller grillar och om det skulle börja brinna kan du
snabbt och enkelt använda förklädet som en brandfilt. Förklädet har kardborreband som man kan lossa
om faran skulle komma.
Hur kom ni på produkten?
-Vi hade tillgång till flamskyddatmaterial så vi arbetade utifrån det så skapade vi ett förkläde.

Har ni någon miljö-aspekt?
-Vi använder spillmaterial från olika företag. Våra
producenter och andra företag som hjälper oss ligger
nära så som i Borås, Svenljunga och Tranemo.
Hur fungerar ert samarbete?
-Vi tycker att det funkar bra i företaget. Det är lagom
med fyra personer. Men det enda som är ett problem
är att vi har svårt att dela upp olika uppgifter i företaget så vi jobbar oftast med samma sak. Annars är
samarbetet jättebra.
Era förväntningar och mål?
-Vi har 58 stycken förkläden som vi vill ha sålt först,
men som mål vill vi ha sålt ungefär 100 stycken totalt
men hoppas självklart på fler. Våra förväntningar med
UF och vårat företag är att vi ska ha kul och försöka
komma så långt som möjligt.

Bonfire UF
Bonfire UF är ett företag som består av tre grundare, Alva Rydin, Lina Nordström och Moa Johnsson.
Deras produkt är tändkottar som ska göra det enklare att tända t.ex. brasan, grillen eller kaminen.
Vad har ni för roller i företaget?
Lina Nordström är VD, hon är engagerad, social
och brinner för deras UF företag.
Alva Rydin är Marknads och försäljningsansvarig,
Alva är en lugn och noggrann tjej.
Moa Johnsson är ekonomi- och produktansvarig, Moa är en driven tjej och ser till att saker blir
gjorda.
Vad har ni för produkt?
Vår produkt är tändkottar som ska underlätta vid
tändning av brasa och grill som kommer vara mer
miljövänligt och enklare. De handplockas och
torkas och sedan behandlas de i stearin. De ska
ersätta tändvätska och tändningskuber som inte är
så miljövänligt.
Hur kom ni på produkten?
Vi satt och bläddrade lite och hittade något liknande och så kollade vi lite googlade och så bestämde
vi att vi kör på det.
Vad har ni för syfte och mål?
Målet är att lära oss att sälja, marknadsföra och
lära oss att driva ett eget företag. Våra utgifter just
nu är stearinet som vi doppar kottarna i, och förpackningarna och därför är det lättare att gå med
vinst och kunna täcka utgifterna.

Hur fungerar ert samarbete?
Vi har ju våra roller men vi hjälps ju åt med allting.
Hittills har det inte uppstått några bråk, det har mer
varit en diskussioner men vi har alltid kommit fram
till ett gemensamt beslut.
Har ni några förväntningar?
Lina svarar snabbt: vinna hela skiten, nej jag skoja.
Men att det ska gå bra och gå som vi vill, att det ska
gå med vinst och att det inte blir några konstigheter
eller bråk.
Vad har varit det svåraste?
Idéen satte vi redan före sommarlovet, och vi kände
ska vi verkligen köra på det här det är ju liksom bara
en kotte? Så det var lite osäkert men vi bestämde oss
för att nu kör vi på det här och byter inte. Och att hitta en förpackning som stämmer överens med vad vi
vill ha, om man beställer från ett företag så finns det
ett standardantal som kanske är 3000 kartonger och
vi behöver ju inte 3000 lådor, så det har väl varit den
största utmaningen.
Tycker ni att ni har fått den utbildningen ni behöver
för att klara av att driva företaget?
Vi har inte kommit så långt ännu att vi har fått pröva
vår kunskap, det känns inte riktigt som att det har
dragit igång ännu.

Grip and Flip UF
Grip and Flip UF drivs utav fyra killar som går i EK16 i Tranemo Gymnasieskola. De köper in och säljer ett
köksredskap som ska underlätta matlagningen.
Vad är ert syfte med UF?

Har ni någon miljöaspekt?

Vi vill lära oss driva ett företag och testa det vi gjort i
skolan i verkligheten.

Nej vi har lagt någon fokus på miljön, vi köper även
in sin produkt från Storbritannien eller USA vilket
inte är jättebra för miljön.

Hur funkar er produkt?
Det en tång och en stekspade och så är den hopdragbar. Det gör så att det är lättare att vända på
något i stekpanna till exempel, men du kan också
hälla upp mat med den också.
Era roller i företaget?
William Ronnemo är vd
Victor Bygård är ekonomichef och produktionschef
Adam Johansson är säljchef
Gustav Josefsson är marknadsföringschef
Hur kom ni på er produkt?
Vi kom på vår ide när Adam satt och kollade lite på
Facebook och då kom den produkten fram och vi
tänkte då att det inte fanns i Sverige och ville då ta
den marknaden hit.

Hur funkar ert samarbete?
Vårt samarbete funkar mycket bra och vi tre kompletterar varandra bra.
Era förväntningar?
Vi vill sälja mycket, tjäna pengar och lära oss så att
vi är förbereda för framtiden så mycket som möjligt.
Era mål?
Vi vill som sagt sälja och vi vill komma topp 10 UF i
Sverige.

Drip & Drain UF
Drip and Drain är ett UF företag som består av 5 drivna killar, Endrit Ibishi, Jean Paul Khalaf, Hampus
Öberg, Jakob Falk och Adam Granden som ska tillverka ett durkslag i silikon som går att anpassa till alla
kastruller.
Vad är era roller i företaget?
Endrit Ibishi är produktansvarig i företaget
och ansvarar för produkten han ser till så att
den fungerar som den ska. Jean Paul Khalaf
är vd i företaget och han ser till så att företaget fungerar som det ska. Hampus Öberg
är marknadsansvarig och han ser då till så
att dom syns på marknaden. Jakob Falk är
ekonomiansvarig och han har hand om deras
ekonomi och ser till så att den fungerar.
Adam Granden är säljare och gör sitt yttersta
för att sälja deras produkt.
Vad har ni för produkt?
Vår produkt är ett durkslag i silikon som ska
underlätta matlagningen. Vi köper in en existerande produkt och gör den bättre som vi
sedan säljer vidare.
Hur kom ni på er produkt?
Vi hade ett gäng med alternativ i början, vi
beställde hem produkter som en doft grej till
bilen, men det var inget som vi fastnade för.
Vi kände en viss stress för vi inte hade någon produkt, sen kom vi fram till att göra en
produkt som ska underlätta i vardagen och då
kom på att göra ett durkslag.
Vad har ni för syfte och mål?
Vårt syfte och mål med UF är att skapa en
större marknad för en större målgrupp eftersom produkten passar in på så många. Vi vill
också lära oss att driva eget företag. Vi är väldigt drivna och taggade för ett roligt UF året.

Hur fungerar ert samarbete?
Vi har ett system som håller ihop gruppen men om det
skulle bli konflikter så löser vi det med demokrati och diskuterar ut det och löser problemet snabbt och enkelt. Vi
har även en metod som vi kör med och den kallas för Drip
and Drain metoden, och det innebär att om folk är försenade och inte jobbar så dras 3% av pengarna från vinsten
och detta har lett till så att alla jobbar.
Har ni någon miljöaspekt?
Eftersom den är så flexibel tar den mindre utrymme. T.ex.
om en diskmaskin är full kommer man ändå få plats med
durkslaget och därmed spara mer energi.

Eftersmak UF
Filip, Krzysztof och Hugo går på Teknikprogrammet och deras affärsidé för sitt UF-företag är att tillverka
och sälja smaksatta tandpetare.
Berätta om ert företag och er produkt.
Vårt företag heter Eftersmak, vi köper in smaksatta
tandpetare och dessa försöker vi då sälja här i närområdet. Vår idé är att det inte finns så mycket företag som säljer smaksatta tandpetare här i Sverige
men vi vill gärna ändra på det eftersom vi tycker att
det är en kul grej. Man ska också få en bra eftersmak av tandpetarna, det är vad vi fick namnet
från. Eftersmak är något man gärna vill bli av med
och därför tyckte vi att namnet passade bra.
Hur kom på ni att ni skulle sälja just smaksatta
tandpetare?
Hugo Adolfsson berättar att det var Krzysztof som
kom på det, han är för närvarande inte här. När
han var på en pizzeria fick han en eftersmak av vitlök, han använde sig då av en tandpetare och kom
på att det hade varit gott med smak på tandpetaren istället för bara en tråkig trätandpetare.
Vad vi ska ha för smak på tandpetarna är dock inte
bestämt än men tanken är det ska finnas några
smaker att välja mellan. Vi håller just nu på med en
undersökning om vilka smaker som är mest populära så ska vi försöka rätta oss där efter sen.
Vad har ni för uppgifter i företaget?
Filip Nilsson säger: jag är VD i företag, det jag gör
är att jag strukturerar upp och delar ut uppgifter,
sätter upp mål och kollar upp vad man ska jobba
efter. Krzysztof Lekstan är kommunikatör, hans
huvudsakliga uppgift är att nå ut till potentiella
kunder och företag som skulle vilja köpa och sälja
vidare våran produkt.
Hugo Adolfsson säger: Jag är ekonomichef, jag har
koll på det ekonomiska men hittills har det inte
funnits så mycket ekonomiska uppgifter att ta hand
om så jag har bland annat vart med och utvecklat
affärsidén. Vi är bara tre stycken och det tycker
vi är lagom eftersom det vi gör är att köpa in och
sälja vidare. Samarbetet i vår grupp fungerar även
väldigt bra, det är lättare att komma överens om
namn, produkt, vem som skulle göra vad osv när vi
är så få.

Hur säljer ni vidare era produkter?
Vi använder oss av sociala medier, speciellt facebook
där vi heter Eftersmak UF och detta använder vi oss
av för att nå ut till vanligt folk. Sen när det kommer
till företag kontaktar vi dem direkt via telefon.
Har ni någon miljöaspekt?
Detta har vi tänkt på mycket. Det vi inte vill göra är
att köpa in tandpetare gjorda av plast eftersom det
ofta kastas i naturen och som många vet är plast
dåligt för miljön. Det tar hur lång tid som helst för
plast att förmultna i naturen och det ser inte heller så trevligt ut. Det finns även små djur som äter
plastbitarna och sätter de i halsen så därför vill inte
ha tandpetare i plast. Vi har istället tandpetare i trä
och med smak.
Har ni några mål med UF?
Allra helst vill vi att vårat företag ska gå med vinst,
vi vill att vi ska göra ett bra jobb och att folk ska vara
nöjda med oss och våra tandpetare. Vårt huvudfokus
ligger på att bygga upp ett bra företag som ska hålla
länge. Vi vill ju lära oss så mycket som möjligt om att
driva företag och få erfarenheter. Vi vill få reda på
hur saker och ting fungerar, hur det är ute i arbetslivet och vi har redan lärt oss en hel del.

Elefanten i Rummet UF
Elefanten i Rummet består av fem tjejer från olika bakgrund som går på Vård- & Omsorgsprogrammet. De
har en podcast där de tar upp och pratar om brännande och känsliga ämnen.

Vad har ni för roller i företaget?
Dominique Lussenburg - VD
Therese Harald - Marknadsförare
Deeqo Mohamed - Ekonomiansvarig
Semhar Meles - Försäljare
Sabirina Ali - Produkt- och inköpsansvarig
Vad har ni för produkt/tjänst?
Elefanten i Rummet är en podd där vi tar upp olika ämnen som vi upplever att folk inte vågar prata om.
Hur kom ni på idén?
Vår grupp är väldigt speciell då vi kan ifrågasätta varandra och uttrycka våra åsikter utan att de andra tar
illa upp. På så sätt kan vi ställa de frågorna som ingen
annan vågar ställa till varandra, och förhoppningsvis
göra det mer accepterat. Idén kom vi på när vi satt och
diskuterade något i klassen och tänkte att det faktiskt
skulle kunna vara något som andra hade velat lyssna på.
Vad har ni för syfte och mål?
Genom att visa att vi kan dela våra olika åsikter och
diskutera dem med respekt har vi som syfte och mål att
få andra att göra detsamma.

Hur fungerar ert samarbete?
Vårt samarbete har fungerat bra hittills då vi
känner varandra ganska väl. Vi känner till varandras styrkor och svagheter och försöker jobba
utifrån det för att få till det bästa arbetet.
Har ni några förväntningar?
Eftersom detta är helt nytt för oss har vi inga
förväntningar mer än att det ska bli väldigt kul
och lärorikt.
Vad har varit det svåraste?
Det svåraste har varit att hinna med allting.
Många torsdagar, då vi har UF-lektionen, har
försvunnit och utan en ordentlig planering blir
det svårt att få saker gjort.
Tycker ni att ni har fått den utbildning ni behöver för att klara av att driva företaget?
Vi har inte haft jättemånga genomgångar än,
men så fort vi behöver hjälp finns lärarna tillhands.

Safe pocket UF
Safe pockets idé är att tillverka trygga, egendesignade och klimatsmarta kortfodral i jeanstyg. Skimmingkort medföljer för att hindra trådlösa kortstölder.
Safe pocket är ett företag som består av fem
elever som går handelsprogrammet. Erik Juntorp
är försäljningsansvarig och har därmed hand om
försäljningen av produkterna. Maja Englund är
marknadsansvarig. Hon marknadsför produkterna
genom sociala medier. Ramona Kaulén är företagets inköpschef, hon tar hand om utvecklingen
av kortfodralen och kommer med nya idéer och
tankar. Ekonomiansvarig är Sofia Knutsson som ser
till att budgeten går ihop och hon håller koll på alla
kvitton och fakturor. Den sista personen är Johan
Oskarsson som ser till att alla inom företaget har
något att göra. Han är VD och gör allt för att de ska
få fram den bästa produkten.
Vad har ni för produkt?
Vi har en korthållare i jeanstyg med tillhörande
skimmingkort. Vi har valt att använda oss av skimmingkort då tjuvar kan gå runt med scannrar i
jackärmen och ta ut pengar från folks bankkort.
Ett skimmingkort har samma form som ett bankkort men det förhindrar och blockerar signalerna
som gör att man kan bli av med pengarna. Dessa
kort kommer att finnas i kortfodralen.
Vad kommer era produkter ligga på för pris?
Vi kommer att sälja kortfodralen tillsammans
med ett skimmingkort för cirka 129 kronor men
vi kommer även att sälja skimmingkorten enskilt.

Har ni någon miljöaspekt?
Vårat jeanstyg är spillmaterial från Gina Tricot och
Lager 157. Vi får de jeanstyg som blir över när
dem syr upp jeans eller vid reklamationer. Genom
att vi återanvänder material istället för att köpa in
nytt så tänker vi på miljön.
Hur kom ni på idéen till produkten?
Det är lite oklart då vi satt och pratade om vad vi
själva skulle vilja ha och kom att tänka på korthållare, då våra egna är i läder. Vi fick då idén av att
göra dem i jeanstyg istället och vi kände att detta
är något som alla har nytta av.
Vad är ert syfte med UF?
Syftet är att lära sig hur det fungerar med att ha
ett eget företag. Det känns skönt att göra detta i skolan då man får ett smakprov på hur det
fungerar. Vi får mycket hjälp från skolan, som
exempel bankkonto, Swish och sponsrade grejer.
Hur har ert samarbete funderat och kommer ni
försätta efter gymnasiet?
Det har varit lite gräl och konflikter med det är
sånt man får räkna med. Alla är inte alltid sams
men vi löser alltid det till slut.
Går det bra för vårt företag så är vi sugna på att
fortsätta och utveckla företaget. Skulle det däremot inte gå som beräknat lär vi lägga ner. Vår
rådgivare berättade att han tyckte att vår idé var
bra och så det skulle vara kul om vi lyckades.

Keep up UF
Keep up UF är fem tjejer som går tredje året på Ekonomiprogrammet på Tranemo Gymnasieskola. De
designar och tillverkar sin egen variant av sladdhållare.
Roller i företaget
Maja Grandén – VD
Miranda Grandén – Ekonomiansvarig
Maja Johansson – Försäljningsansvarig
Isabell Svensson – Marknadsansvarig
Maja Ryndal – Inköp- & produktionsansvarig
Vad är er produkt?
” Vi erbjuder en stilren kabelhållare för att du enklare
ska hålla ordning och reda på dina sladdar samtidigt
som tillgängligheten ökar.”
Hur kom ni på er produkt?
Till en början var tanken att vi ville framställa en produkt som löser ett enkelt vardagsproblem. Vi började brainstorma idéer och trots många sökningar på
internet fanns det inget som intresserade oss särskilt
mycket. Vi fortsatte spåna idéer och efter någon vecka
kom företagets marknadsansvariga med en åsikt. Hon
hade nämligen stött på ett problem med trasslande
dator- och mobilladdare och ville därför skaffa fram
en vara som skulle organisera och öka tillgängligheten.
Alla i företaget var eniga och tyckte idén verkade bra
och intressant. Det var så Keep Up UF lade grunden
för sin produkt.
Vad har ni för syfte och mål med UF?
Vi är intresserade av att starta företag efter vi har
slutat gymnasiet, så vi satsar på att lära oss så mycket
som möjligt om företagande nu när vi får chansen.

Hur fungerar samarbetet?
Det fungerar väldigt bra. Om vi har en konflikt så
sätter vi oss ner och går igenom det så att det inte
blir en större grej.
Har ni några förväntningar?
Att vår slutprodukt ska se ut som vi har tänkt oss
och att vi ska få igång en ordentlig försäljning innan
jul. Sedan hoppas vi att det kommer gå bra för oss
i någon tävling på den lokala eller den regionala
mässan.

Easy travel UF
Easy Travel UF tillverkar high-end produkter i läder och deras första vara på marknaden är ett passfodral.
Berätta om er produkt och dess utveckling
Det hela började med att vi i våras skrev ner massa
idéer, och den bästa av de var ett tuggummipaket
som var som såg ut som en snusdosa, men där
blev det problem och det fanns ingen leverantör
som kunde tillverka detta. Detta ledde till att vi
kom på en idé att göra armband, som man använder till fallskärmar, men det ville vi inte köra på då
det inte kändes riktigt rätt. Sedan kom vi överens
om att köra på passfodral, som också var en av de
idéerna från första början. Det kändes bra och det
var hyfsat enkelt att kunna få en leverantör som
kunde tillverka detta.
Hur tillverkar ni er produkt?
Vi har kontakt med ett företag i Gnosjö som tillverkar våra passfodral av spillmaterial. Passfodralen
är gjorda av spillmaterial som är behandlat av
vegetabiliska och naturliga oljor från naturen vilket
är bra för miljön.
Vad har ni för uppgifter i företaget?
Matilda Nilsson säger: Jag är marknadsansvarig och
har hand om våra sociala medier såsom instagram
facebook och hemsida.
Clara Palmgren säger: Jag är VD och min uppgift är
att se till att alla har något att göra
Wilma Ek säger: Jag är ekonomiansvarig och jag tar
hand om våra räkningar, fakturor och även ser till
att vi betalar och får betalt.

Ebba Berglund säger: Jag är produktionsansvarig
och jag ser till att vi alltid har varor hemma.
Hur fungerar ert samarbete?
Samarbetet fungerar väldigt bra, då alla känner
varandra väldigt bra, det gör de enklare att säga precis vad man tycker och tänker. Det var lite i början
då vi var lite oense om vad vi skulle göra för produkt
och så.
Vi är glada att vi är fyra stycken, är man fler så är
det nog svårare att komma överens, vilket det redan
kan vara.
Vad har ni för förväntningar och mål på UF?
Våra förväntningar är att vi ska lära oss så mycket som möjligt om UF. Även hur det är att driva
UF-företag men också ett vanligt företag så vi själva
kan starta eget och driva ett företag i framtiden
eftersom vi troligen inte skulle vilja fortsätta med
just denna idén.
Våra mål är att ta sig så långt som möjligt, och tjäna
pengar och kunskap på det. Vi vill att vår vara ska bli
en etablerad vara så vi kan ta oss till SM och tävla.

Responsible UF
Medlemmarna i Responsible UF går på Ekonomiprogrammet och tillverkar galgar av återvunnet material
med tryck på.
Vad är ert syfte med UF?
Vi vill tillverka miljövänliga galgar så att kunderna kan
välja ett bättre alternativ än de som finns på marknaden just nu.
Hur fungerar er produkt?
Det är en papp-galge som klarar av både fukt och
tyngre kläder. Det är en galge med många fördelar.
Vilka är era roller i företaget?
Produktansvarig Maja Kindlund
Ekonomiansvarig Julia Elverlind
Marknad/Sälj ansvarig Karolina berg
VD Johan Eriksson
Hur kom ni på produkten?
Eu ska förbjuda engångsplast 2030 så vi ville komma med något innovativt som kan hjälpa resan i rätt
riktning. Vi tillverkar galgar av återvunnet material,
vilket är bra för både vår miljö och vår framtid.

Har ni någon miljöaspekt?
Galgen är 100% förnybart spillmaterial.
Materialet är spillmaterial som kommer från ett
företag som samlar ihop från hela Sverige
Hur fungerar ert samarbete?
Vi är ganska eniga. Det funkar bra och går framåt, vilket vi tycker är kul.
Vad har ni för förväntningar?
Att få ett roligt och lärorikt år och kunna ta med
kunskapen ut i näringslivet. Möjligen att vi fortsätter med detta och bildar bolag.
Vad har ni för mål?
Vill sälja minst 400 galgar. Vi vill gärna vinna ett
pris på mässan och komma upp till Stockholm.

Socks on socks UF
Socks on socks är ett uf-företag som ska tillverka sneaker strumpor som är gjorda så att sockan inte ska
synas i skorna. dom är tre drivna killar som har hand om företaget, det är Albin Liljedahl, David Bergman
och Simon Broman.

Roller i företaget
Albin Liljedahl som är VD, Albin ser
till att allting fungerar som det ska i
företaget David Bergman är ekonomiansvarig, David ser till så att ekonomin
fungerar och att dom går plus Simon
Broman är försäljningsansvarig, Simon
gör allt han kan för att sälja deras produkt

Vad är er produkt?
Vår produkt är en kvalitetsstrumpa som ska vara gjort
för att inte synas i skorna. det kommer även att vara
en logga på strumpan så att det ska underlätta att
hitta i tvätten men även att det ska vara snyggare när
man tar av sig skorna.
Hur kom ni på er produkt?
Vi satt och brainstorma och funderar ut olika idèer
och kom fram till att alla tycker att strumpor kan förstöra en hel outfit och på så sätt kom dom på deras
produkt. Vi vill även göra denna produkten för det är
en bred målgrupp, alla behöver strumpor.
Vad har ni för syfte och mål?
Våra syften med UF är att lära sig hur ett företag drivs
och förhoppningsvis få en stor erfarenhet, även att
lära sig sälja och känna på hur det riktiga näringslivet
fungerar.
Hur fungerar ert samarbete?
Samarbetet fungerar väldigt bra och vi gör allting
tillsammans.
Har ni några förväntningar?
Våra förväntningar med UF är att ha roligt och att
tjäna pengar.

Events UF
Erlisa, Hamz och Sanah går på Handelsprogrammet och deras UF-idé är att anordna evenemang åt äldre
personer och pensionärer.
Roller i företaget
Erlisa Kovaqi - VD
Hamz Krasniqi - Marknadsansvarig
Sanaa Y S Ketah - Ekonomiansvarig
Vad är er produkt?
Vi ska arrangera evenemang för pensionärer och äldre
då vi tycker att de kan behöva fler roliga saker att göra.
Hur kom ni på er produkt?
Vi hade många idéer, allt från kakor till armband. Inget
av det kändes rätt och vi visste att det tar mycket tid
och kraft att tillverka något själva. Då bestämde vi oss
för att göra en tjänst, och vi såg ett behov på marknaden vad det gäller aktiviteter för äldre.

Vad har ni för syfte och mål?
Att vi ska lära oss så mycket som möjligt vad det
gäller att driva ett företag. Det är kul att få använda det vi har fått lära oss i de andra kurserna i
praktiken. Ett annat mål är att göra vårt företag så
känt som möjligt i vår egen kommun.
Hur fungerar samarbetet?
Vi tycker olika många gånger, och det kan bli bråk
men vi lyckas alltid att lösa det och gå vidare.
Har ni några förväntningar?
Vi tycker att det ska bli kul med den regionala
UF-mässan i Borås. Det ser vi fram emot.

Crystal Taste UF
Dessa tre killar går på Teknikprogrammet och de är väldigt intresserade av produktutveckling. De tillverkar sitt eget chokladsalt.
Roller i företaget
Erik Lindström- VD
Alex Ridefjord - Ekonomichef & Inköpsansvarig
Zeb Josefsson - Marknadsansvarig
Vad är er produkt?
Vi tillverkar ett chokladsalt som kan användas i bakning
och matlagning. Det består av en blandning av salt och
kakao nibs. Chokladsaltet är paketerat i glasburkar som
vi har skaffat via Ardagh. Tanken är att burken ska kunna
stå framme i ditt kök som en prydnad.
Hur kom ni på er produkt?
Vi gillar matlagning och smaker. Först hade vi tänkt oss
att ha salt med tre olika smaker, men vi upptäckte att
folk var mest intresserade av chokladsaltet. Det beror
väl på att ett chokladalt, så som vi gör det finns inte på
marknaden.
Vad har ni för syfte och mål
Vårt ena mål är att se till att göra chokladsaltet till en
känd produkt både här hemma och på andra platser i
Sverige. Ett annat mål är att lära sig så mycket som möjligt om produktutveckling.

Hur fungerar samarbetet?
Det fungerar bra. Vi är lika som personer och
tycker lika om det mesta. Om vi någon inte gör
det så tar vi en diskussion.
Har ni några förväntningar?
Att många ska bli intresserade av vårt chokladsalt och att vi ska ha kul på Regionala Mässan.

EK17 - Skaparna av denna tidning

Vi är 20 stycken elever som går på ekonomiprogrammet på Tranemo gymnasieskola. Vi började på ekonomiprogrammet eftersom vi alla känner ett driv till att starta ett eget företag i framtiden, men också för
att det är en bred utbildning. Vi har stark gemenskap och vi hjälper och stöttar varandra.

På ekonomiprogrammet studerar vi ekonomiämnen som företagsekonomi, privatjuridik, och
entreprenörskap.
I företagsekonomin får vi en inblick i hur företag
fungerar från start till mål, men också hur marknaden ser ut.

I privatjuridiken läser vi om lagar och regler som har
allt ifrån samhället att göra till
företagen.
I entreprenörskapen lär vi oss hur man startar ett företag, vilka hinder som finns på vägen och sedan hur
man når sina mål.
Vi kommer att ha UF som kurs nästa år och vi är mer
än förberedda.

