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EM i ung företagsamhet går av stapeln i London -  

Musikalföretagarna Anna-Clara och Frida representerar 
Sverige med Teatermakarna Dalarna UF                                                          

I maj korades Teatermakarna Dalarna UF, från Hagagymnasiet Borlänge och 
Haraldsbogymnasiet Falun till Sveriges bästa UF-företag. Företaget sätter upp 
teaterföreställningar där grundidén är att varje uppsättning ska belysa ett 
samhällsproblem. Företaget representerar i dagarna Sverige då EM i UF-
företagande går av stapeln den 17-19 juli. Och vilken stad kunde passa de unga 
företagarna bättre än Europas teatermetropol, London! 
EM i UF-företagande har i ett första steg föregåtts av 24 regionala mässor och 
tävlingar runt om i hela Sverige. De bästa företagen från varje region gick sedan 
vidare till SM som avgjordes på Älvsjömässan i maj där vinnarna i totalt 14 kategorier 
utsågs. Den mest prestigefulla kategorin är Bästa UF-företag, och det är alltså detta 
vinnarbidrag som får åka till EM i London. 

– Det ska bli fantastiskt att få representera Sverige i EM. Det är spännande och 
nervöst men mest roligt såklart. Tänk att vi får åka till teaterstaden London 
med vårt eget företag Teatermakarna säger, Anna-Clara Eriksson och får 
medhåll av kollegan Frida Johansson.  

Teatermakarna Dalarna UF vann med motiveringen ”Med äkta engagemang och en 
vilja som försatt berg, har det här laget lyckats åstadkomma verklig förändring. 
Ledarskapet, den enastående arbetsinsatsen och en genomgående hög nivå i alla 
kategorier tog dem till final. Det slutliga avgörandet var kombinationen av 
samhällsengagemang och affärsmannaskap – Ung Företagsamhet, på riktigt.” 

– Vi är mycket stolta över Teatermakarna och tror att vårt svenska bidrag ligger 
mycket rätt i tiden. De har lyckats kombinera sitt genuina engagemang för 
idén med det affärsmässiga. Allt genomfört med hög kvalitet och med glimten i 
ögat, säger Cecilia Nykvist, VD för Ung Företagsamhet i Sverige. 

 

EM i UF-företagande anordnas årligen av nätverket Junior Achievement Young 
Enterprise, JA-YE Europe. Young Enterprise UK firar dessutom 50 år vilket gör att 
evenemanget i år ges extra uppmärksamhet. 

Kontakt:  
Cecilia Nykvist, VD för Ung Företagsamhet i Sverige 
e-post: cecilia.nykvist@ungforetagsamhet.se Telefon: 0725-65 98 66 

Elin Holst Granlund, Regionchef Ung Företagsamhet i Dalarna  
e-post: elin.holstgranlund@ungforetagsamhet.se Telefon: 0722 - 00 55 41 



Mer information om tävlingen samt bilder fria för publicering finns på: 
www.ungforetagsamhet.se 

Följ oss även på facebook: www.facebook.com/ufsverige                                                      

För mer information om JA-YE, Junior Achievement Young Enterprise besök:  
http://ja-ye.eu/ 

Bifogade filer:  
Bilder från Teatermakarnas föreställningar  
Årsredovisning Teatermakarna UF Dalarna  
Bildrättigheter i samarbete med  

 

 

 

Ung Företagsamhet är en ideell, partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att samverka 
med skolan för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska 
utbildningssystemet. Lärare erbjuds stöd och vägledning och eleverna ges möjlighet att 
utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Detta genom en kombination 
av teori och praktik. 

Ung Företagsamhet har tre olika utbildningskoncept för grundskola och gymnasiet samt ett 
Alumni-nätverk bestående av före detta UF-företagare. UF-företagande är ett av dessa 
koncept och innebär att elever under ett läsår får driva egna så kallade UF-företag, under 
handledning och med speciellt framtagna läromedel och stödmaterial. 

Kortfakta om Ung Företagsamhet 

UF-företagande läsåret 2012/2013: 

Antal regioner Ung Företagsamhet har verksamhet i: 24  
Antal UF-företag: 7 035  
Antal UF-elever: 22 451    
Antal kvinnliga elever: 11 572    
Antal manliga elever: 10 879  
Antal aktiva lärare med UF-företag: 1 599  
Antal rådgivare: 7 590     
Antal skolor som erbjuder Ung Företagsamhets koncept UF-företagande: 573  
Antal elever som drivit UF-företag sedan starten 1980: Ca 257 000 

Ung Företagsamhet gör skillnad! 
”Effekter av utbildning i entreprenörskap”.http://www.ungforetagsamhet.se/kortfakta-om-ung-
företagsamhet 

 

 


