
 

 

 

 

 

 

Tävlingsresultat: 

Årets Digitala närvaro – Tävlingsvärd, Mina Bästa Polare 
 

1:a pris: Skinbutiken UF JGY Wargentin och Storsjögymnasiet, Östersund 

Juryns motivering: Det här UF-företaget har valt sociala kanaler efter målgrupp och 

vågar tänka nytt för möta sin marknad. Marknaden har svarat och de digitala insatserna 

har tydligt genererat försäljning. Engagerade följare och en stor webbshop med 

trygghetsindikatorer, film som visar hur du handlar, recensioner och support. Ja, årets 

vinnare är solklar! 

 

2:a pris: Blankspace UF   Storsjögymnasiet, Östersund 

3:e pris: Klas Hagelbeck Photograpy  Åre Gymnasieskola, Järpen 

 

Årets Affärsplan – Tävlingsvärd, Deloitte 
 

1:a pris: Skinbutiken UF JGY Wargentin och Storsjögymnasiet, Östersund 

Juryns motivering: Vinnaren av Årets affärsplan har en genomarbetad och realistisk 

affärsplan och en affärsidé som ligger i tiden. Det finns en röd tråd mellan produkt, 

målgrupp och marknadsundersökning. Likivditets- och resultatbudget är tydligt 

redovisade och det finns en stor potential för fortsatt verksamhet att nå det högt uppsatta 

ekonomiska målet. Affärsplanen har ett unikt digitalt angreppssätt från produkt och 

marknadsföring till försäljning.  

 

 

2:a pris: Jämtlugn UF JGY Wargentin, Östersund 

3:e pris: Granola & Chrunch Hjalmar Strömerskolan, Strömsund 

 

  



 Årets Hantverk – Tävlingsvärd, Linnean blommor& design 
 

1:a pris: Bolani UF JGY Wargentin, Östersund 

Juryns motivering: Det här är en föratagare som från grunden behärskar ett genuint 

hantvek av god smak. Vi ser ringlande köer på Sveriges sommarfestivaler av hungriga 

kunder som trånar efter denna godbit. 

 

2:a pris: Bondeprodukter UF Hjalmar Strömerskolan, Strömsund 

3:e pris: Bathbuddies UF JGY Wargentin, Östersund 

 

Årets Hållbara UF-företag – Tävlingsvärd, Östersundshem 

 

1:a pris: VOM UF Hjalmar Strömerskolan, Strömsund 

Juryns motivering: Genom att tillvarata en avfallsprodukt har detta företag förädlat en 

lokalproducerad vara helt utan tillsatser och på så sätt skapat en attraktiv produkt till 

nytta för människans bästa vän. 

 

2:a pris: Elma UF JGY Wargentin, Östersund 

3:e pris: Bondeprodukter UF Hjalmar Strömerskolan, Strömsund 

 

Årets Produktutveckling – Tävlingsvärd, ALMI 
 

1:a pris: RHEVA UF Dillegård Naturbruksgymnasium, Dille 

Juryns motivering: UF-företaget har utgått från ett eget upplevt problem där det inte 

funnits någon kommersiell lösning. Vad juryn sett, finns ingen motsvarande produkt på 

marknaden samtidigt som vi finner att det finns ett stort uttalat behov. Det innebär att det 

finns goda förutsättningar att kommersialisera produkten. UF-förtaget har under 

processen löst olika problem och testat fram olika metoder som slutligen lett fram till en 

fungerande prototyp. Det ska bli spännande att följa hur produkten vidareutvecklas 

 

2:a pris: Dentic UF Åre gymnasieskola, Järpen 

3:e pris: Vågat UF Åre gymnasieskola, Järpen 

 
  



 Årets Vara – Tävlingsvärd, Woolpower 

 

1:a pris: VOM UF Hjalmar Strömerskolan, Strömsund 

Juryns motivering: Årets pristagare har en innovativ och skalbar idé, som redan har nått 

mognad för kommersialisering. Produkten har god lönsamhet och riktar sig till en tydlig 

målgrupp.  

 

2:a pris: RHEVA UF Dillegård Naturbruksgymnasium, Dille 

3:e pris: Elma UF JGY Wargentin, Östersund 

 

Årets Tjänst – Tävlingsvärd, Swedbank 
 

1:a pris: Skinbutiken UF JGY Wargentin och Storsjögymnasiet, Östersund 

Juryns motivering: En väl genomtänkt tjänst som inte lämnat något åt slumpen. 

Företaget är mycket lönsamt där riskhantering, analys och strategi är naturliga inslag i 

företagets vardag. Företaget har på kort tid hittat sin unika plats på en 

världsomspännande digital marknad. En färdig tjänst redo för omvärldens utmaningar. 

 

2:a pris: Blankspace UF Storsjögymnasiet, Östersund 

3:e pris: Wargen Massage UF JGY Wargentin, Östersund 

 

Årets Säljare – Tävlingsvärd, Mittmedia 
 

1:a pris: Veronica Edebo, Slippers UF, Åre gymnasieskola, Järpen 

Juryns motivering: Säljande personlighet som säkert hanterade säljprocessens alla 

delar. Vinnaren kan sälja till alla – kunderna slipper inte undan. 

 

2:a pris: Ebba Andersson, VOM UF, Hjalmar Strömerskolan, Strömsund 

3:e pris: Hugo Lennartsson, Vågat UF, Åre gymnasieskola, Järpen 

 

  



 Årets Monter – Tävlingsvärd, Gärdin och Persson 

 

1:a pris: VOM UF Hjalmar Strömerskolan, Strömsund 

Juryns motivering: Monterns detaljrikedom och ett engagerat samspelt team möter 

kunden, både på avstånd och vid nära möte. Årets monter återspeglar på ett 

förtroendeingivande sätt produktens seriositet och värde. Helheten lockar tveklöst till sig 

sin målgrupp. 

 

2:a pris: Björk of Jämtland UF JGY Wargentin, Östersund 

3:e pris: Vågat UF Åre gymnasieskola, Järpen 

 

Årets UF-företag – Tävlingsvärd, Länsförsäkringar Jämtland 

 

1:a pris: Skinbutiken UF JGY Wargentin och Storsjögymnasiet, Östersund 

Juryns motivering: Årets UF-företag är ett innovativt företag som ligger rätt i tiden och 

som vi ser har en ljus framtid och goda affärsmöjligheter. Företaget inger stort förtroende 

och är väldigt kunniga i sin unika bransch.  

 

2:a pris: Snyggt och Säkert UF JGY Wargentin, Östersund 

3:e pris: Arida Fructum UF JGY Wargentin, Östersund 


