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Vi är 5 tjejer som går på Hantverksprogrammet Hudvård, Västermalms skola. Vi driver ett företag i 
kursen Entreprenörskap genom Ung Företagsamhet. Vi startade vårt företag Beautifying UF i år 2 
och erbjöd då olika skönhets- och SPA-behandlingar till förmånliga priser. I år 3 kompletterar vi vår 
verksamhet och framställer 2 egentillverkade produkter, en hudkräm och ett läppbalsam. Vår 
affärsidé bygger på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vilket vi anser är superviktigt. Vi 
vill att alla ska erbjudas möjligheten till avslappning och välbefinnande till bra priser och med 
ekologiska produkter. Vi har räknat på att en del av våra behandlingar är ungefär 70% billigare än 
på andra salonger. Vi vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att finna avslappning genom 
SPA branschen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi på Beautifying UF vill förändra och social hållbarhet är en ledstjärna i vårt arbete. Vi vill göra 
skillnad för människor och bidra till ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i 
centrum. Vi valde därför att skänka pengar till Slink in, en organisation för de hemlösa i Sundsvall. 
Vi fick superbra respons och de var otroligt tacksamma. I slutet av UF-året år 2 skänkte vi 10 kr 
från varje behandling och det slutade med en check på 1 000 kr. En eftermiddag var vi där och 
hälsade på, vi köpte med oss fikabröd och satt oss ner med ett gäng härliga människor på Slink In, 
de skojade med varandra som familjer gör och berättade om hur de om nätterna sover på 
tågstationen. Att utsätta sig själv för denna insikt är tufft. Det tog dagar och nästan veckor, innan vi 
hade bearbeta att människan vi precis träffat faktiskt inte hade något hem! De sa att vi var modiga 
som kom dit och förvirrat frågade vi varför? Vi fick förklarat för oss att det var många som inte 
vågade, som var rädd för dem. I Sundsvall är alltså fattigdom, hemlöshet men framförallt 
utanförskap en del av en vardag som många inte vet existerar, vissa blundar för det och vissa väljer 
att vilja förändra – Vi vill förändra!  
 
 

 



I vårt företag arbetar vi också med att utveckla oss själva och varandra. Vi har alla olika roller i 
företaget, anpassade efter våra individuella egenskaper och personligheter. Vi arbetar mycket med 
gemenskap och att alla ska känna sig viktiga och behövda. För att driva ett framgångsrikt företag 
måste man känna sig trygg, säker och motiverad. Vi hjälper varandra att höja varandras styrkor och 
bära varandras svagheter. De erfarenheter och lärdomar vi tillägnat oss är något vi kommer att ha 
nytta av hela livet, både som anställd och som egen företagare. Något vi är väldigt nöjda med är att 
vi har presenterat och skapat ett företag som faktiskt händer, just nu. Vi driver inte vårat företag 
grundat på en plan eller en prototyp som inte är verkställd. Utan vi finns, just nu. Vi tar varje vecka 
emot individuella kunder som går igenom olika saker i sina liv, men som väljer att komma till oss 
för avslappning, lugn och kontakt. Vi säljer ekologiska och naturliga produkter som stolt tar plats i 
badrumshyllan. Vi gör skillnad. 
 

I år 3 utvecklade vi vår affärsidé och ville därför ta det hela ett steg 
längre, vi tog fram en liten egentillverkad hudvårdsserie, en ansiktskräm 
och ett läppbalsam. Båda produkterna är ekologiska och helt naturliga. 
För oss på Beautifying UF är ekologisk hållbarhet mycket viktigt. Vi 
kommer även i år att låta 10 kr från varje behandling gå till Slink In och 
deras verksamhet. Vi har köpt ekologiska arbetströjor som vi sedan 
själv handtryckt. När vi säljer produkterna får kunden den i en lyxig, 
naturbrun och oblekt papperspåse som vi handtryckt vår logga på.  
 
Psst. Kolla gärna in en video från när vi tryckt över 100 påsar. 
https://www.facebook.com/1563365517241885/videos/vb.15633655172
41885/1686105158301253/?type=3&theater  
 
 

Vi beställer våra ingredienser från en hemsida som heter Organic Makers. De säljer ekologiska och 
etiska råvaror, som vi köper in och gör våran kräm och läppbalsam av. De som jobbar på Organic 
Makers har väldigt höga krav på både kvaliteten och även inom de ekologiska och etiska råvarorna. 
De tror som vi, att om man är medveten om vad det är i det man lägger på huden så är det lättare att 
göra ett aktivt val och välja det naturliga och ekologiska. Både för miljön, vår värld och för oss 
själva. Ingen av råvarorna är heller testade på djur, vilket är mycket viktigt för oss. Organic Makers 
är även väldigt noga med arbetsförhållanden i de länder där ingredienserna kommer ifrån. De har 
till och med valt att flytta produktionen av vissa ingredienser till ett land där de har bättre 
arbetsförhållanden. Det visar att Organic Makers som företag är väldigt pålitligt och rättvist, vilket 
gjorde dem till ett självklart val när vi skulle välja leverantörer.  
 
Organic Makers hemsida: http://www.organicmakers.se/  
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Allt det här gjorde att det verkligen kändes rätt att finna inspiration till våran hudkräm och att 
beställa ingredienser från deras hemsida. Vi har även valt att använda en ofärgad glasburk att sälja 
krämen i för att inga kemiska färger då behövs.  Vi håller gärna det här miljötänket hela vägen och 
när vi presenterat våra produkter på olika UF-mässor har vi självklart valt ekologiska frukter för att 
fysiskt visa upp produkternas dofter - apelsin och grapefrukt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I vårt hållbarhetsarbete har vi sett att ekonomisk hållbarhet och miljö går hand i hand. En hållbar 
ekonomi bygger på att inte slita på naturresurser eller människan. När vi säljer 
skönhetsbehandlingar har vi valt att använda helt naturliga produkter som inte innehåller några 
farliga ämnen. Vissa produkter som vi använder är även Fairtrade märkta. Vi delar alltid på 
bomullpadsen för att använda så lite förbrukning som möjligt. Vi är även väldigt noga med att inte 
hälla ut massageolja eller liknande i diskhon, Även om våra massageoljor vi använder oss utav inte 
innehåller några farliga ämnen så kan det täppa till avloppen, vilket i sin tur leder till att olika 
kemikalier och medel krävs för att lösa upp proppen i avloppet. Därför är vi väldigt noggrann med 
just det.  
 
Vi väljer vidare att använda tvättmedel med så låg miljöpåverkan som möjligt, energisparande 
tvättprogram, lågenergilampor i salongen, sociala medier som marknadsföringskanal för att slippa 
ta ut så många behandlingsmenyer i pappersform, servering av ekologiskt tilltugg och så klart 
sopsortering.  
 

  
 



 
Hållbart företagande och utveckling är något som ligger oss varmt om hjärtat. Vi hoppas på att 
kunna utveckla vår produktserie. Vi vill fortsätta jobba med det ekologiska och naturliga, då vi alla 
är eniga om att det är nyckeln till hållbart företagande. Vi ser oss själva på marknaden med vår 
affärsidé att erbjuda ekologiska produkter och behandlingar och samtidigt stötta och samverka med 
socialt utsatta människor i vårt samhälle. Vi har nu tagit vårt första steg i den riktningen och kan nu 
stolt meddela att skönhetssalongen Belle Visage i Sundsvall har tagit in en av våra produkter i sitt 
sortiment. Ett verkligt roligt och hedrande kvitto på vår verksamhet och vår affärsidé var när vi 
tilldelades en andra plats i tävlingskategorin ”Hållbart företagande” under regionala Mässan UF 
bland 140 andra företag. 
 

 
 
Vi har under detta år tillsammans upptäckt att ingenting är omöjligt. Vi har tillsammans tagit oss an 
alla problem och jobbiga känslor som uppstått under vägen och stöttat varandra till 110%. Vi 
känner att allt är möjligt bara vi vill och det är det som är vår drivkraft. Vi vet att vi kan lyckas med 
vad som helst bara vi är redo att lägga ner tid och engagemang på det. 
Vi är oerhört glada och tacksamma av att vi har funnit varandra. Vår 
målinriktade, omtänksamma och intresserade attityd leder oss framåt 
och det är den som har guidat oss till den framgång vi haft under det 
här året. Vi har satt oss på marknaden och konkurrerat med andra 
salonger på ett rättvist sätt. Vi har sålt 48 stycken Beautibase och 25 
stycken Beautibalm och haft över 100 kunder som kommit till oss för 
en behandling – därmed har vi också informerat alla dessa kunder om 
hur viktigt ekologiska och naturliga produkter faktiskt är - För både 
miljön och människan. Vi tror på att den stora förändringen vi kan 
göra för miljön, är den som händer i vardagen, så om något så lite 
som en ny hudvårdsserie och miljötänk vid behandlingar skulle kunna 
göra skillnad för miljön. Då vill vi vara med. Vi unga är framtiden 
och vi vill leva i en värld där omsorgen för miljön inte är en 
ovanlighet utan en självklarhet. Vi bidrar till att gruppen människor 
som är intresserad av skönhetsvård och hudvård öppnar upp ögonen 
för hur viktigt det är med produkter som är rättvist skapade, som har 
miljötänk och som är gjorda med omsorg. Framtiden är för oss 
oskriven men vi tänker vara med att påverka den. Vår dröm är att 
kunna konkurrera ut alla dyra och ”fina” märken med våra lyxiga helt 
naturliga och ekologiska produkter. 
 
 
 
 



För oss skulle det betyda så otroligt mycket att vinna detta fina pris som avslutning av vårt företag 
Beautifying UF - vår dröm som blev som vårt kära lilla barn. Att ta studenten och skiljas från inte 
bara varandra utan också företaget kommer att vara tufft. Vi har lagt ner hjärta och själ i detta 
företag och vi har tillbringat många sena kvällar med varandra, men även jobbat på var och en på 
olika håll. Vi har verkligen kämpat för att få Beautifying UF ut på marknaden och i och med att 
Belle Visage nu säljer en av våra produkter så har vi glädjande nått det målet.  Vi är ett litet företag 
med stort hjärta och all uppskattning vi får och alla peppande ord vi får höra gör att vi når lite längre 
och lite högre varje gång. Att vinna det här priset skulle verkligen vara ett kvitto på att hårt arbete 
lönar sig och det kommer inte bara synas för oss utan det kommer även att visas för alla våra kunder 
och människor som följer våran spännande resa på sociala medier. Nöjda kunder som förstår vårt 
budskap är återkommande kunder och vår bästa marknadsförare, det har vi verkligen märkt under 
året. Att göra sitt bästa är otroligt viktigt, vi har gett Beautifying UF 110% av oss själva och 
verkligen åstadkommit något som vi kan vara stolta över.   

Vi är framtiden och att vi kan bidra med så mycket till den här världen, bara vi fortsätter att tro på 
varandra och våra idéer såsom vi gjort nu.  Därför är vi i vår generation så otroligt viktiga, det är vi 
som måste vara delaktiga i framtidens hållbarhets arbete och självklart miljötänk. Vi ser dessa 2 
fantastiska år med Beautifying UF som startskottet på en väldigt ljus framtid och att avsluta på topp 
har hela tiden varit vårat mål, så att få chansen att kanske vinna det här fantastiska priset skulle göra 
så mycket för oss, både som motivering till framtiden och kanske även en start på nya härliga 
ekologiska och hållbara idéer. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Tejerna från Beautifying UF 
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