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1.

VD har ordet

Idag lever vi i en kultur där stress och aktivitet 
tillhör samhällets förväntningar på människan. 
Med fullspäckat schema kommer ofta studierna 
i andra hand och detta resulterar i försämrade 
studieresultat och sänkt studiemotivation. Stud-
iecoachen motverkar detta genom vår produkt, 
personlig studiecoaching. Genom att kombin-
era en begåvad gymnasieelev med en utbild-
ning i studieteknik och motivation har vi under 
det gångna året hjälpt barn och ungdomar i 
alla åldrar med att lyckas bättre i skolan.

Under ett verksamhetsårs två första månad-
er vandrar hela organisationen i blindo, i alla 
fall om man heter Studiecoachen. Vi kunde ti-
digt läsa våra kunders behov för tjänsten, prob-
lemet var bara att våra kunder inte visste att de 
hade ett behov. Till en början var försäljning 
svårt, tråkigt och lite för långt utanför komfort-
zonen även om ingen riktigt ville erkänna det. 

Genom att delta på flera mässor har vi fått 
möjligheten att träna vår säljteknik, självförtro-
ende och förtroende för tjänsten till en nivå vi 
inte tidigare trodde var möjlig. 

Försäljningen tog fart och nu står vi med 8 eta-
blerade samarbeten med privatkunder samt 
ett samarbete med PeterSvenskolan i Helsing-
borg. 

Vi har under året omsatt 12 000 kr, ett resul-
tat vi är väldigt nöjda med.

Att ha fått möjligheten att inte bara driva 
företaget med tre andra företagsmedlemmar 
utan även en stab på fem övriga anställda har 
varit fantastiskt lärorikt. Att ställas inför logistis-
ka utmaningar vi aldrig tidigare handskats med 
inger stor respekt hos allas person. Just den 
utmaningen kan vi stolt tillskriva vårt UF-företag 
som unik i Sverige.

Detta var en kort beskrivning av ett UF-år 
jag, mina medarbetare och vår personal ser till-
baka på med stolthet och glädje.
 

Fredrik Cedergren
Verkställande Direktör
Helsingborg 28/5 - 2013

“Studiecocahen 
erbjuder via 
direktförsäljning, 
personlig läxläsning 
med fokus på 
studieteknik till barn 
och unga i 
grundskolan i 
Nordvästra Skåne.”  
 



2.

Innehållsförteckning

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Innehåll

VD har ordet

Produkt och prissättning

Vision, Mission
Idealkund

Försäljning
Webb

Marknadsföring
Organisationen

Handlingsplan

Teambuilding
Styrkor och svagheter

Verksamheten och händelser under verksamhetsåret

Lärdomar och erfaranheter
Framtid

Styrelsemöten, firmatecknare och revisor

Årsöversikt
Vinstdisposition

Revisors signatur samt styrelsens signaturer
Resultat - och balansräkning

Verksam
hetsberättelse

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning för brutna räkenskapsåret 2012-09-01 -- 2013-05-31
Styrelsen för Studiecoachen UF avger härmed följande årsredovisning, 

Revisionsberättelse Bilaga 1



Verksamhetsberättelse
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Vision
Vi vill se ett Sverige med höjd kunskapsstan-
dard uppnådd genom en korrekt studieteknik. 
Detta genom att erbjuda studiecoaching med 
hög kvalité och seriositet. 

I verksamheten strävar vi efter att skapa ett 
stabilt varumärke och vara det självklara valet 
inom läxhjälp. 

Mission
Att underlätta studier och hjälpa till att höja 
betygen för barn och ungdomar. 

Produkt och prissättning 
Vid privat studiecoaching får eleven en person-
lig studiecoach som coachar till framgång, det 
vill säga att eleven uppnår sina mål. Detsamma 
gäller för elever i grupp. Dock fokuserar Stud-
iecoachen här mer på att hjälpa till med utman-
ingarna som finns just nu, då ett individuellt 
långsiktigt arbete är svårt i grupp. 

Vi skapar arbetstillfällen för unga. Som an-
ställd hos Studiecoachen samlar man erfaren-
heter, utvecklar sitt ledarskap, får en bra merit 
att skriva i sitt CV, tjänar egna pengar och får in 
en fot på arbetsmarknaden. Våra studiecoacher 
handplockas för deras engagemang, förmåga 
att lära ut och ämneskunskaper. De intervjuas 
och kontrolleras noggrant innan de välkomnas 
till Studiecoachen. För att garantera en hög 
kvalitetsnivå har ledningen utvecklat en kurs 
med fokus på studieteknik och motivation som 
varje studiecoach måste genomföra. 
Vi börjar varje samarbete med ett kostnadsfritt 
introduktionsmöte för att förstå varje enskild 
familjs önskemål och behov. Därefter väljer vi 
den mest lämpade studiecoachen för uppgiften. 
Vi gör kontinuerlig uppföljning för att säkerställa 
att barnets mål uppnås samt att tjänstens kval-
ité motsvarar Studiecoachens standard och 
familjens förväntningar.  

Att hålla ett lägre pris än våra konkurrenter 
ger möjlighet för fler elever att utnyttja studie-
coaching. Som kund har man möjligheten att 
välja mellan engångslektion eller klippkort. Ge-
nomsnittspriset är 147 kr per timme. 

Idealkund
Tina är 35 år och har ett barn i grundskolan. 
Hennes jobb kräver mycket tid vilket resulterar 
i att hon har lite tid att spendera med sitt barn. 
Tina har råd och är villig att betala läxläsningen 
så att hon och hennes barn kan hitta på andra 
aktiviteter när de är tillsammans. 
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Försäljning
Företagets intäkter kommer från försäljning av 
tjänsten till barn och ungdomar samt etablerade 
samarbeten med grundskolor i Helsingborgs- 
och Höganäsregionen. Genom referens- och 
direktförsäljning via telefon och säljmöten säljer 
vi själva tjänsten och ökar därmed intäkterna. 
Genom kontinuerlig återkoppling med redan 
befintliga kunder upprätthåller vi goda rela-
tioner vilket underlättar och möjliggör referens-
försäljning till kunders bekanta. 

Försäljning

Helsingborg -Höganäs

Privatpersoner Skolor

AvtalKlippkort

Webb
Studiecoachens webb har agerat som en infor-
mationsplattform för personer vi har pratat med 
på mässor och i andra offentliga sammanhang 
för företaget. Webbplatsen är uppbyggd med 
flikar där besökaren kan läsa om vad studie-
coaching handlar om på ett djupare plan. Det 
finns en flik för personer som söker jobb och vi 
beskriver här vad vi letar efter och hur man kan 
nå oss. 

All text står i Helvetica, ett diskret men lättläst 
typsnitt sett till mängden text på sidan. Webb-
platsen har alltid varit något vi har kunnat ref-
erera till vid samtal vilket har varit värdefullt då 
många av mässorna har varit relativt stressiga.
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Marknadsföring
Studiecoachen är ett modernt företag som i förs-
ta hand marknadsför sig på företagets Face-
booksida där både föräldrar och ungdomar 
är aktiva. Studiecoachen har också fördelen 
att kunna delta i mässor som går under Ung 
Företagsamhet där vi huvudsakligen fokuserar 
på att sprida vårt varumärke. En annan mark-
nadsföringskanal är genom annonsering i ny-
hetsmedier som Helsingborgs Dagblad, Metro 
och City.

Studiecoachen tror på “word of mouth” och 
började genom dörrknackning att marknads-
föra vår tjänst till målgruppen. Detta skapade 
medvetenhet hos aktiva kunder som spred de-
ras positiva uppfattning om Studiecoachen. Vi 
har även nätverkat på olika grundskolor i Nor-
dvästra Skåne för att dela ut informationsblad. 
Föreläsningar och föräldramöten har varit ytter-
ligare ett sätt att nå ut till vår målgrupp. 

Som VD för Studiecoachen bidrar Fredrik med 
tydlig struktur och trygghet inom företaget. 
Hans ambition är att utveckla gruppen så långt 
det går. Hans tidigare erfarenheter som barn- 
och ungdomstränare samt att han främjar god 
balans i gruppen gör honom till en duktig le-
dare. Fredriks känsla för grafiska trender har 
gjort att han även är vald till Art Director.

Hanna är tjejen som har ett sinne för siffror och 
har därför valts till ekonomiansvarig. Hon har 
en fallenhet för att se helheten i ett företags 
ekonomiska arbete och med sin utomorden-
tliga organisationsförmåga bidrar hon till en 
trygg atmosfär inom organisationen.

Olivia har stor fantasi och noterar ständigt nya 
möjligheter och vägar att öka företagets försäl-
jning och är därför vald till marknadsansvarig. 
Hon kommer med nya och innovativa alternativ 
att marknadsföra Studiecoachen på. 

Då Ellen har lätt för att skapa och upprätthål- la 
kundrelationer genom en stor social kompetens 
har hon valts till försäljningsansvarig. Hennes 
goda säljegenskaper samt förmåga att se kun-
dernas behov tar vår försäljning till nya höjder. 

Fredrik Cedergren  Hanna Nilsson

Olivia Johansson Ellen Olsson

Organisationen

Hanna Nilsson
Fredrik Cedergren  Olivia JohanssonEllen Olsson



Föreläsning med Max Söderpalm

Föreläsningar i studieteknik

Effektivitetsmätning på Forza

Marknadsföringsaktivitet i Laröd

ProCivitas årliga julmässa

Besök på skolor

Näringlivsdagarna i Helsingborg 

sep

sep

sep

okt

sep

nov

dec

Årsskiftet
2012/2013

Anställningsprocessen inleds feb

Forzamässan feb

Regionala mässan i Helsingborg mar

SM i ung företagssamhet maj

Säljmöte på Vikenskolan jan

Vi kunde effektivisera vår arbetsprocess utefter resultatet på 
mätningen. Detta gav oss en fördel när vi skrev affärsplanen.

Marknadsföringen i Laröd blev en lektion i vilken infallsvinkel 
som fungerar bäst vid marknadsföringen. Detta underlättade 
för oss på julmässan.
Här observerade vi hur professionella företagare agerar i ut-
ställningssammanhang och vi fick inspiration i hur man han-
terar stress på mässor.

Det är mycket tack vare föreläsningarna i studieteknik som 
gjort att vi har kunnat skapa företagets egen kurs i studieteknik.

Under julmässan mötte vi potentiella kunder och fick möjlighet 
att träna vår sälj- och samarbetsförmåga. Vi lärde oss att be-
hovsorientera en potentiell kund innan vi introducerar produk-
ten. 

Efter att under hösten ha praktiserat tjänsten själva tog vi nu 
steget och började rekrytera studiecoacher.

Säljmötet i Viken innebar ett nytt samarbete vilket i sin tur in-
nebär ökat behov av personal och ökade intäkter.

På Forzamässan fick vi möjlighet att samtala med personer 
från näringslivet som besöker mässan. Vi knöt nya kontakter 
och fick nya kunder.
Här fick vi möjligheten att i Skåne glänsa en sista gång i ut-
ställningssammanhang. 

Föreläsningen med Max var en bra start på verksamhetsåret. 
Vi lärde oss om hur “gnällhörnan” påverkar försäljning och or-
ganisationer negativt och hur man tar sig ur den.

När vi i början på året besökte skolor runt om i Helsingborg och 
Höganäs hittade vi både utvecklingspunkter och saker som vi 
kunde vara stolta över. Genom detta kom vi i kontakt med skolor.

På SM i Stockholm fick vi kämpa mot alla regioners bästa tjän-
ster, en upplevelse som utvecklade säljförmåga och stärkte 
teamkänslan.

Verksamhetsberättelse
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Vi hade vårt första möte i början på augusti. 
Fyra helt olika individer med de få gemensam-
ma faktorer att vi gick på samma program, på 
samma skola och att vi alla kände en stark 
drivkraft till att starta ett UF-företag. Ivern och 
engagemanget på det första mötet var oslag-
bart.

Att vi skulle utvecklas mycket under det 
kommande UF-året var det ingen tvekan om. 
Alla pratade om UF och hur mycket det skulle 
utveckla oss som individer. Ett halvår senare 
kan vi konstatera att alla hade fullkomligt rätt. 
Vi har kommit en bit på vägen men vi har lång 
väg kvar att vandra.

Till skillnad från då vi hade vårt första möte, 
är vi idag på väg att bli självständiga entre-
prenörer som ingår i en stark och harmonisk 
gruppdynamik. Vi är alla eniga om att projektet 
har bidragit till att alla i gruppen har utvecklat 
sitt ansvarstagande och framförallt förmågan 
att planera och ha en god framförhållning. Vi är 
en grupp som redan från början tog beslutet att 
hellre vara för långt fram än för långt bak vilket 
märktes rejält de första veckorna av UF-året. Vi 
offentliggjorde vår affärsidé väldigt tidigt och 
många kände till vilka vi var. 

Teambuilding
Det kändes som att vi hade ett stort försprång 
och mycket hände på kort tid. Känslan var rik-
tigt härlig, därför har vi valt att alltid lägga kraft 
på att ligga i fas och göra uppgifterna så fort vi 
får dem.   

Ett viktigt verktyg i strävan efter utveckling 
är feedback. Genom feedback stärker vi vår 
sammanhållning och utvecklas på ett person-
ligt plan vilket vi jobbar mycket med. Att alltid 
vara ärlig och säga vad man tycker och tänker 
är otroligt viktigt för att gruppen ska kunna ut-
vecklas maximalt.

Ju mer tid vi har spenderat tillsammans 
desto mer har vi lärt känna varandras olika 
sidor, både positiva och negativa. Utifrån detta 
har vi fått en bättre känsla för varandra. Vi har 
lärt oss att på bästa sätt förbättra vårt samar-
bete och förebygga problem. Vi bär alla på en 
drivkraft och ett engagemang som konstant vill 
kämpa hårdare och mer målmedvetet än tidi-
gare. Därigenom behåller vi den iver, drivkraft 
och engagemang som vi hade på det första 
mötet. 

Styrkor Svagheter
Tillit inom gruppen, leder till effektivitet Osäkerhet kring kundförhållningssätt
Produktivitet med garanterad presterad kvalité Begränsad tid att ängna åt företaget
Målmedvetenhet
Olika personligheter som kompletterar
Stark teamkänsla och samansvetsad organisation
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Under årets gång har vi lärt oss otroligt mycket, 
allt ifrån att starta upp ett företag, skaffa kunder 
för att sedan skapa en kontinuerlig kund-
kontakt. Utöver det har vi lärt oss att hantera 
nya situationer med flera deadlines, förbättrat 
stresståligheten och ökat vår effektivitet. 

Året har gett oss oförglömliga erfarenheter 
som vi tar med oss i framtiden. Att starta upp 
ett helt nytt företag och etablera konceptet på 
en relativt mättad marknad har varit svårt men 
gjort att vi vet att ingenting är omöjligt. 

Lärdomar och erfaranheter
Studiecoachen har haft en härlig tid. Vi ser ljust 
på framtiden men medlemmarna i organisa-
tionen går skilda vägar. Vi har avvecklat före-
taget och kommer inte driva vidare det, dels för 
att delar av organisationen kommer att stud-
era utomlands nästa år och dels för att varje 
medlem ska kunna utforska nya områden inom 
företagande. 

Framtid

Förvaltningsberättelse

Studiecoachen UF driver ett tjänsteföretag un-
der kategorin Ung Företagsamhet. Vi har ut-
format en tjänst som vi kallar personlig studie-
coaching. Vår affärsidé är att erbjuda personlig 
läxläsning med fokus på studieteknik till barn i 
grundskoleålder i Nordvästra Skåne. 

UF-företaget avvecklas per den 31 maj 
2013. Efter ett år fyllt av lärdomar och erfaren-
heter har vi bestämt oss för att avveckla före-
taget och utveckla oss själva inom företagande. 

Vidare bedöms inga väsentliga risker eller 
osäkerhetsfaktorer som kommer att påverka 
bolaget eller dess verksamhet.

Verksamheten
Den 2:e oktober 2012 sålde vi vår första timme 
studiecoaching. Detta innebar ett stort steg i 
vårt försäljningsarbete. Den 16:e januari 2013 
hade vi vårt första möte med PeterSvenskolan 
i Helsingborg med syfte att etablera samar-
bete. Samarbetet med skolan har varit en stor 
framgång för oss under våren 2013. 

Studiecoachen har under verksamhetsåret 
medverkat på 4 stycken mässor. Den tredje 
mässan var Regionala mässan som arrang-
erades i Helsingborg Arena. Där knöt vi dels 
värdefulla kontakter med privatpersoner, lärare 
och rektorer men vi vann även priset för andra 
bästa tjänst i Skåne. Detta gav oss en direkt-
plats på SM i ungt företagande i Stockholm den 
6-7 maj 2013.

Händelser under verksamhetsåret
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Styrelsen i Studiecoachen UF föreslår att, till förfogande stående 
vinstmedel (SEK) disponeras enligt följande:

Eftersom vi har kapital till att betala tillbaka våra riskkapitalister 
kommer de få tillbaka sin insats. Ingen utdelning på pengarna 
kommer ges då företagets vinst kommer gå till styrelsen som likvi-
da medel. 

Förslag på vinstdisposition

Årsöversikt (SEK) dec-12 maj-13 Totalt 
Omsättning 1 320 6 150 7 470
Antal sålda timmar 9 42 51
Antal anställda 2 7 7
Omsättning per anställd 660 879 1 070
Vinstmarginal (%) 186 99 115
Balansomslutning 3 472 9 817 9 817
Soliditet (%) 100 100 100
Avkastning på eget kapital (%) 245 483 679

Under UF-året har fyra styrelsemöten hållits. 
Då har vi bland annat diskuterat faktorer som 
uppkommer vid avvecklingen, till exempel vin-
stdispositionen. 

Styrelsemöten
Fredrik Cedergren, 950915-0018 och Hanna 
Nilsson, 950910-6929, har gemensamt tecknat 
firma. Därmed har Fredrik och Hanna ansvarat 
för företagets ekonomiska händelser samt ans-
varat inför företagets bankdosor. 

Firmatecknare

Revisor har varit Henrik Nilsson, Baker Tilly 
Helsingborg. 

Revisor

Till riskkapitalister utdelas                                                1 000
Övriga vinstmedel överföres till ägarna                           7 557
Summa årets vinst                                                            8 557

51 sålda timmar, genomsnitt 147 kr per timme. 
Total försäljning uppgick till 7 470 kr. 
Fasta kostnader uppgick till 3 720 kr.
Nollpunktsvolym är 27 timmar. NPV nåddes i feb-
ruari 2013
Omsättning per anställd
7 Anställda coacher. Arbetstid per coach är i snitt 
7 tim. Omsättningen per anställd är 1 070 kr. 
Soliditet uppgår till 100 % då det inte finns några 
externa skulder.

Förutsättningar
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Intäkter
3010 Försäljning 17 470
3988 Sponsring 24 332
3989 Prispengar 31 000

Summa intäkter 12 802

Kostnader
5940 Utställningar och mässor -534
5970 Webb -648
6110 Kontorsmaterial -638
6150 Trycksaker -1 600
6991 Registrering UF -300
7010 Löner -525

Summa kostnader -4 245

8999 Årets resultat 48 557

1Försäljningen omfattar 51 h studiecoach-
ing med ett genomsnittspris på 147 kr/h.

2Sponsring främst inför mässor från bland 
annat Storbildsbolaget, Bosses mattor, 
Granit, Lakritsfabriken och Skylthuset.

3Prispengar från Regionala mässan för 
andra bästa tjänst i Skåne.

4Årets resultat förs över från RR till BR.

5Består av riskkapital samt övriga in-
sättningar av styrelsen.

6Årets resultat förs över från RR till BR.

Noter till resultat- och balansräkning
Resultaträkning för perioden 1 september 2012 - 31 maj 2013. 
Alla siffror redovisas i svensk valuta (SEK) och i hela krontal.

Tillgångar
1910 Kassa 2 475
1930 Bank 7 342

Summa tillgångar 9 817

EK och skulder
2018 Egen insättning 51 260
8999 Årets resultat 68 557

Summa EK och skulder 9 817

Balansräkning per den 31 maj 2013. 
Alla siffror redovisas i svensk valuta (SEK) och i hela krontal.

Fredrik Cedergren
Verkställande Direktör

Hanna Nilsson
Ekonomiansvarig

Olivia Johansson
Marknadsansvarig Ellen Olsson

Försäljningsansvarig

Helsingborg 28/5 - 2013

Henrik Nilsson
Auktoriserad revisor, 
Baker Tilly Helsingborg 



Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Studiecoachen UF i Helsingborg 

Rapport om årsredovisningen
Jag har reviderat årsredovisningen för Studiecoachen UF för brutna räkenskapsåret 2012/2013.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild en-
ligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild en-
ligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Jag har granskat företagets räkenskaper, årsredovisningen och styrelsens förvaltning. Jag anser 
att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt utta-
lande.

Uttalande

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av företagets finansiella ställning per den 25 
maj 2013 och av dessa finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberät-
telsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning för företaget, 
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Helsingborg 25 maj 2013

Henrik Nilsson
Auktoriserad revisor, 
Baker Tilly Helsingborg 


