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FÖRORD

FLER SÖKER YRKESPROGRAM
Nästan alla yrkesprogram hade fler sökande detta år jämfört med förra året.  
Störst ökning var det för fordons- och transportprogrammet som hade en ökning  
på 17 procent. Totalt sökte 38 procent, 46 360 elever, en yrkesutbildning detta läsår.  
Nästan alla yrkesprogram hade en ökning i antal sökande, totalt låg ökningen på  
1,2 procent om man jämför med förra året.

Vår vision är att yrkesutbildningar ska vara ett attraktivt förstahandsval och vår mission
är att stärka WorldSkills Sweden (WSS) som ett naturligt nav för samverkan mellan  
yrkesutbildningens intressenter för ökad kvalité, status och attraktionskraft. För att vi  
ska komma dithän är det av största vikt att vi tillsammans med alla parter fortsätter  
kraftsamla i frågan. Yrkesutbildning är helt enkelt ett smart val!

NU FLYTTAR VI FRAM POSITIONERNA
Det är väldigt glädjande att fler nu väljer yrkesprogram och att eleverna ser vilka stora 
möjligheter det medför. Men, det är ett långsiktigt arbete och det krävs fortsatt flera 
aktiviteter för att öka attraktionskraften och medvetenheten kring yrkesutbildningar. 
Här presenterar vi en sammanfattning av 2018 års verksamhet, exempelvis: yrkestävlingar, 
aktiviteter med internationell profil, medverkan och inspirationsinsatser samt projekt.
 

     Pontus Slättman 
     vd, WorldSkills Sweden

WorldSkills Sweden, WSS, har som mål att höja kvaliteten, statusen och attraktionskraft för svensk yrkesutbildning.  
WSS är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet  
och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, 
myndigheter, skolor och företag aktivt och ekonomiskt i denna angelägna och viktiga satsning.
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YRKESTÄVLINGAR

2018 ÅRS YRKES-SM I UPPSALA BLEV EN SUCCÉ 
Genom att arrangera yrkestävlingar skapar vi uppmärksamhet och attraktionskraft kring  
yrkesprogrammen. Vår nationella tävling, Yrkes-SM, arrangerades 2018 i Uppsala där  
Sveriges skickligaste unga yrkesutövare under tre dagar kämpade inför 21 600 besökare  
för att vinna medalj och därmed ha möjlighet att ta en plats i Yrkeslandslaget. 

•  Under Yrkes-SM i Uppsala visade närmare 400 av Sveriges yrkesskickligaste ungdomar upp 
sina färdigheter inom 59 olika yrken och besökande elever kunde prova på olika yrken och få 
inspiration samt idéer inför sitt framtida studie- och yrkesval. Nästa gång arrangeras Sveriges 
jobbigaste evenemang i Helsingborg 2020.

•  Under Yrkes-SM i Uppsala gjordes en undersökning av elevernas inställning till yrkesutbildningar. 
Undersökningen visade att 78% av eleverna hade en positiv inställning till yrkesutbildning  
efter besöket på Yrkes-SM. Att få titta på tävlingarna, att själva få prova på olika yrken och  
att få information om många yrken samtidigt var de delar som enligt undersökningen upp- 
skattades mest.

Att döma av kommentarerna så verkade lärarkåren minst lika positiva som eleverna. Förutom att 
erbjuda detta ”multi-prao” för skolorna tas dessutom de bästa av de bästa från Yrkes-SM ut till 
Yrkeslandslaget och får representera Sverige vid kommande Yrkes-EM och Yrkes-VM. 
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YRKES-EM I BUDAPEST 2018 
– TRE SVENSKA GULD OCH ETT BRONS 
Yrkes-EMs viktigaste uppgift är att lyfta yrkesutbildning och yrkesskicklighet kopplat till alla de 
talangfulla och skickliga ungdomar som deltar. Efter tre tuffa tävlingsdagar avslutades Yrkes-EM 
2018 med prisutdelning och avslutningsceremoni i Budapest.

– Det var första gången vi åkte till ett mästerskap med en trupp som aldrig tävlat 
internationellt, så vi visste att det skulle bli en tuff utmaning för laget. Trots det 
har vårt svenska yrkeslandslag tagit hem tre guld, ett brons och tre Medallion for 
Excellence. Vi är extremt stolta över vad våra tävlande presterat här i Budapest, 
säger Patrik Svensson, tävlingsansvarig för WSS.

Tre guld och ett brons blev det fantastiska resultatet för Sverige i Yrkes-EM i Budapest.
Guldmedaljerna togs av Lina Andersson, bagare, Viktor Thulin, kock, och Martin Lindelöw,  
industrielektriker. Bronsmedaljen togs av Emil Fäldt, hotellreceptionist. Lina Andersson vann  
också utmärkelsen ”Best of Nation” då hon hade högst poäng av alla de svenska tävlande.

Medallion for Excellence är en utmärkelse som tilldelas de tävlande som visat prov på  
exceptionellt hög kvalité och lyckats samla in höga poäng (700 eller över) i respektive  
yrkeskategori. Medallion for Excellence togs av Louise Olsson, hudterapeut, Anton Ala-Englund, 
CNC-fräsare, och Alexander Olofsson, personbilstekniker.
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• Runt 100 000 besökare tog sig till Yrkes-EM i Budapest. På plats kunde de följa 500 tävlande 
från 28 olika länder som kämpade om medaljer inom 40 olika yrken. Det svenska Yrkeslands- 
laget kom till mästerskapet med en trupp på 32 tävlande som deltog i 27 yrken.

• I juni hade det svenska Yrkeslandslaget sin första lagträff där tävlande och experter gavs  
tillfälle att lära känna varandra och planera träning och tävling. Laget fick också mental träning 
samt medieträning där de gavs möjlighet att träna på att bli intervjuade och få feedback på  
sin insats.

Lagträffen gav också experterna möjlighet att förbereda sig genom att fördjupa sig  
i bedömningskriterier och regelverk. Den andra lagträffen ägde rum i augusti då ytterligare  
förberedelser och teambuilding inför tävlingen låg i fokus.

• Den 30 september arrangerades en mottagning av Yrkeslandslaget på Arlanda för anhöriga 
och andra som ville ta emot och fira våra hjältar i det svenska Yrkeslandslaget.
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INFÖR EN AV VÄRLDENS STÖRSTA TÄVLINGAR  
– YRKES-VM 2019

Yrkes-VM, WorldSkills Competition är vår yttersta måttstock på yrkesskicklighet där Sverige  
klarat sig mycket bra genom åren.

• Under 2018 utsågs yrkeslandslaget 2019 och en första lagträff genomfördes.

 • Varje tävlande har en expert/coach som hjälper till att finslipa tekniken inför tävlingen.  
Förutom det anordnar WSS tre lagträffar, där ungdomarna ges tillfälle att bygga laganda,  
få medieträning, mental träning, blir fotograferade, gå igenom yrkesspecifik träning med sin 
expert, samt få en hel del praktisk information inför resan till Yrkes-VM. 

• Yrkes-VM är världsmästerskapen i yrkesskicklighet för ungdomar under 23 år där Sverige  
representeras av Yrkeslandslaget. Det är en spektakulär tävling och uppvisning av olika yrken. 
Över 1 200 unga yrkesverksamma från ca 70 länder kommer tävla i över 50 olika yrkesgrenar 
under de fyra tävlingsdagarna.

• Under Yrkes-VM möts även medlemsländerna, internationella industripartners, myndigheter 
och utbildningsinstitutioner med flera för att utbyta kunskap och erfarenheter länder emellan. 
Inför tävlingarna tränas och utbildas Yrkeslandslaget av experter.

• Yrkes-VM arrangeras vartannat år i något av WorldSkills-länderna. Nästa Yrkes-VM sker  
i augusti 2019 i Kazan, Ryssland. 
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INTERNATIONELLT

CAROLINE SÖDERQVIST - EUROPEISK REPRESENTANT 
FÖR WORLDSKILLS CHAMPIONS TRUST  
Caroline Söderqvist tidigare tävlande i Yrkeslandslaget har blivit utvald att ingå i WorldSkills 
Champions Trust (WSCT); en internationell grupp bestående av nio unga mästare från hela  
världen med syfte att representera och arbeta för att lyfta sina respektive yrken utöver själva 
tävlingarna. Ett prestigefyllt uppdrag som erbjuds ett fåtal.

– Detta är riktigt roligt och jag är övertygad om att Caroline kommer bidra positivt  
i utvecklingen av WSCT. Dessutom är Caroline en fantastisk ambassadör för WorldSkills 
Sweden och svensk yrkesutbildning, säger Patrik Svensson, tävlingsansvarig för World-
Skills Sweden.

WORLD YOUTH SKILLS DAY 
Det är viktigt att dagens unga ges möjlighet att bygga på sina färdigheter och talanger för att 
bygga en framgångsrik och meningsfull karriär. Yrkesutbildning är en väg att uppnå dessa mål och 
samtidigt ge unga möjligheten att påverka och förbättra vår värld.

Den 15 juli var det ”World Youth Skills Day”, en dag för att hylla alla talangfulla unga och den 
positiva påverkan deras skicklighet har i vårt samhälle.

Youth Skills Day initierades av FN för att lyfta betydelsen av att unga världen över får  
möjligheten att utbilda sig för att bygga på sin skicklighet och talang. Målet är att uppnå  
bättre socioekonomiska förhållanden för dagens unga samt lyfta utmaningarna med arbetslöshet 
och kompetens som inte tas tillvara.

Vi vill även passa på att lyfta vårt yrkeslandslag, experter och andra deltagare i våra Yrkestävlingar. 
Deras yrkesskicklighet i kombination med deras engagemang bidrar till att sprida kunskap vidare 
till en ny generation av talangfulla unga.

DEN EUROPEISKA VECKAN FÖR YRKESUTBILDNING  
Den 5–9 november arrangerade EU-kommissionen “Den europeiska veckan för yrkes- 
utbildning” i Wien. Veckan arrangeras för tredje året i rad och omfattar hundratals evenemang 
runt om i Europa. Syftet är att lyfta fram fördelarna och möjligheterna med att välja en  
yrkesutbildning. Pontus Slättman, vd för WSS har utsetts till svensk ambassadör för initiativet som 
går under parollen ”Discover your Talent!”. Som ambassadör har Pontus i uppdrag att visa att 
yrkes- och lärlingsutbildning är ett smart val som leder till högkvalificerade jobb och ökad  
anställningsbarhet.

• Pontus är en av flera ambassadörer från olika EU-länder som deltar i initiativet. Bakom  
utnämningen av Pontus står EU-kommissionen och myndigheterna i Sverige.

• Under förra året genomfördes 1500 evenemang i 45 länder under den andra upplagan av  
europeiska veckan för yrkeskompetenser – i år förväntas ett ännu större deltagarantal. 
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BLANDAT

ATTITYDMÄTNING – DEN POSITIVA INSTÄLLNINGEN 
TILL YRKESPROGRAM ÖKAR

WSS har genomfört två undersökningar tillsammans med Ungdomsbarometern och SIFO  
för att få en övergripande bild av inställningen till yrkesutbildning. Den första rapporten  
genomfördes tillsammans med Ungdomsbarometern där 1000 ungdomar i årskurs 9 slump-
mässigt valdes ut för att svara på frågor. Den andra rapporten, gjord av SIFO, riktade sig  
mot personer 18–65 som fick svara på frågor kring sin syn på yrkesutbildning.  
Över 1000 personer svarade på enkäten.

Den positiva inställningen för yrkesutbildning ökar både hos ungdomar och hos allmänheten.  
Av eleverna i årskurs 9 kan 58% tänka sig att läsa ett yrkesprogram. Det är en ökning med  
3% i jämförelse med 2017 års resultat. Även hos allmänheten ökar tron på yrkesprogrammen  
då i första hand för att det leder till arbete efter studierna.

Ungdomar i årskurs 9 tycker att det finns många intressanta yrkesprogram och att de också  
ger en bra utbildning. Den positiva inställningen generellt för yrkesprogram har också ökat. 

WORLDSKILLS I ALMEDALEN

Det är viktigt att synas och kunna lyfta fram yrkesprogrammen också i en politisk miljö.  
Därför medverkar WSS i Almedalen.

Under årets Almedalsvecka fanns WorldSkills Sweden på plats för att synliggöra Yrkeslandslaget. 
Detta gjordes genom en ”supporterklubb” där personer klädda i landslagspiké rörde sig på  
Visbys gator och torg under tisdagen och onsdagen. Budskapet var att yrkesutbildning är ett 
smart framtidsval.
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INSPIRATIONSSAMLING

Det finns många bra yrkesutbildningar runt om i landet och vi vill lyfta fram några av dessa  
i vår Inspirationssamling på worldskills.se.

• Genom de korta reportagen vill vi visa på framgångsfaktorer som bidrar till en ökad  
attraktionskraft och kvalité i olika yrkesutbildningar.

• Inspirationssamlingen riktar sig till alla som på olika sätt arbetar med gymnasial  
yrkesutbildning. Den kan också vara av värde för ungdomar som ska välja gymnasieutbildning 
och för deras föräldrar. 

WSS BESÖKER RIKSDAGEN

Ju viktigare frågan om yrkesutbildning blir desto mer ökar intresset om vad WSS gör, presterar 
och betyder. I samband med “Den europeiska veckan för yrkesutbildning” hölls därför ett  
seminarium den 8 november i Riksdagshuset där WSS berättade om yrkesutbildningens kvalité, 
status och attraktionskraft för ett flertal riksdagsledamöter.
 
Här fanns representanter från Yrkeslandslaget på plats som berättade om sina upplevelser och 
prestationer under Yrkes-EM 2018 i Budapest; medaljörerna Lina Andersson (guld i bageri)  
och Emil Fäldt (brons i hotellreception). 

Seminariet avslutades med att ordförande för utbildningsutskottet Matilda Ernkrans tackade  
och gratulerade yrkeslandslaget och framförallt Lina och Emil.

KOMMUNIKATÖRSNÄTVERKET

WorldSkills Sweden har sedan en tid tillbaka, tillsammans med yrkesutbildningens branscher, 
diskuterat  samarbetet inom kommunikationsfrågor vad gäller främst yrkestävlingar, det svenska 
Yrkeslandslaget men också andra relaterade aktiviteter i andra yrkesutbildningssammanhang.

Målet för nätverket är att inspirera, samverka och söka nå hävstångseffekter. Det handlar om  
att få ut det mesta möjliga av de gemensamma insatserna som görs för att belysa yrkesutbild-
ningens värde och roll och som kan påverka fler att söka en yrkesutbildning.  
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YRKESAMBASSADÖRER (ALUMNIVERKSAMHET)  
INOM WSS

Det händer något alldeles extra när deltagare från Yrkeslandslaget går in som ambassadörer  
och deltar i verksamheter som stödjer yrkesutbildning. Det kan gälla allt ifrån skolbesök,  
tävlingar och mässor till att delta i Almedalen och i internationella sammanhang. Oavsett  
evenemang ger närvaron av våra skickligaste yrkesutbildade ungdomar extra uppmärksamhet 
och ökat intresse kring yrkesutbildning. 

• Under 2018 har ambassadörer ställt upp och använts i fler insatser och sammanhang  
än någonsin. 
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PROJEKT / KAMPANJER

WSS FORTSÄTTER KAMPANJEN DINTALANG

Sverige behöver fler talanger och därför fortsätter WSS den framgångsrika kampanjen  
DinTalang. Del tre av yrkesutbildningskampanjen DinTalang som i första hand vänder sig  
till alla i årskurs 9 som ska göra sitt gymnasieval rullar vidare. Nya filmer har tagits fram och  
används tillsammans med tidigare filmer för att lyfta yrkesutbildningarna som ett smart val. 

• Det övergripande temat för kampanjen är att yrkesutbildning är ett smart val och budskapet 
är att man också bör tänka på att välja en utbildning och karriär efter sitt intresseområde och 
sin talang. Med kampanjen försöker vi avdramatisera gymnasievalet då vi vet att många är  
oroliga och rädda för att välja fel. 

• Kampanjerna har förts i olika sociala medier som Instagram, YouTube och Facebook. Kopplat 
till kampanjerna finns även kampanjsidan DinTalang.se. 

• Nytt för året är att DinTalang denna gång varit  
närvarande på gymnasiemässor i Stockholm,  
Göteborg och Malmö. 

• Genom ett interaktivt frågetest med talang, 
intresse och kunskap som ledord har vi också 
fått ungdomar att bli nyfikna och medvetna 
om vilka yrkesutbildningsprogram som finns 
tillgängliga. 

• Kampanjperioden har pågått från 1 okt till 
30 nov 2017 samt 15 jan till 15 feb 2018.

• Kampanjfilmerna har haft 830 000 tittare  
och genererat 270 000 interaktioner och 
ca 50 000 länkklick.
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KAMPANJEN YOURSKILLS RIKTAR SIG TILL NYANLÄNDA

För att fånga upp yrkestalang och yrkesskicklighet hos de som relativt nyligen anlänt till Sverige 
ger WSS ut filmer och annonser i sociala media som på olika språk informerar om att Sverige 
kan erbjuda bra jobb och smarta yrkesutbildningar.

• Materialet har ett tydligt budskap om att Sverige behöver och välkomnar fler talanger som vill 
utbilda sig till, eller redan är, yrkesutbildade inom framför allt bygg, design, industri, it, service, 
vård och tekniksektorn och vart man ska vända sig samt göra för att komma vidare.

• Totalt består kampanjen av en animerad film, filmade intervjuer med personer som redan 
påbörjat utbildnings- och jobbresan, annonser och inlägg i sociala medier samt information till 
berörda verk och myndigheter. Kampanjperiod från november 2017 och större delen av 2018.

• Totalt har filmerna visats 470 000 gånger och genererat över 25 000 besök på  
webbplatsen.
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PROJEKTET ”YRKESUTBILDNING – ETT SMART VAL”, 
ETT ESF-PROJEKT

WSS driver projektet ”Yrkesutbildning ett smart val!” för att synliggöra yrkesutbildningar och 
verka för ökad kvalitet i svensk yrkesutbildning. Projektet är medfinansierat av ESF – Europeiska 
socialfonden. 

Projektets syfte är att höja yrkesutbildningarnas kvalitet och status genom att utveckla och  
implementera yrkestävlingskoncept för ett ämnesintegrerat arbetssätt samt stärka samverkan 
mellan skola och arbetsmarknaden. Projektet ska även bidra till att färre könsstereotypa  
utbildningsval görs och ge kunskap till flickor och pojkar om möjligheten att välja ett  
otraditionellt yrke ur ett könsperspektiv.

Under 2018 har stort fokus lagts på nationell informationskampanj samt arbete tillsammans 
med branschorganisationer för att utveckla skoltävlingar och spela in virtuella arbetsplatsbesök. 

Inom projektet har följande aktiviteter genomförts:

VIRTUELLA ARBETSPLATSBESÖK I 360 GRADER

WSS driver projektet ”Yrkesutbildning, ett smart val!” för att synliggöra yrkesutbildningar och 
verka för ökad kvalitet i svensk yrkesutbildning. En del i projektet är att skapa virtuella studiebe-
sök på arbetsplatser för att ge ungdomar en inblick i hur  en arbetsdag kan se ut. 

Projektet startade 2017 med en analys och planeringsfas. Under 2018 har stort fokus lagts  
på en nationell informationskampanj, förberedande arbeten med skoltävlingar tillsammans  
med branschorganisationer som önskar utveckla skoltävlingar samt att spela in virtuella  
arbetsplatsbesök.

WSS spelar, med bidrag från Europeiska Socialfonden, in 20 filmer i 360 grader på  
arbetsplatser runt om i landet. Tanken är att filmerna ska kunna ses på mässor, skolor  
men även av privatpersoner. 
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WSS I SAMABETE MED FRAMTIDSTÅGET

Högstadieelever behöver information och inspiration om sitt framtida utbildnings- och  
yrkesval. Därför har WSS medverkat i en turné som organisationen bakom ”Framtidståget”  
arrangerat. I turnén har WorldSkills Sweden arbetat för att informera samt lyfta fördelarna  
och möjligheterna med att välja en yrkesutbildning. Självklart har ambassadörer från Yrkes- 
landslaget varit med på tåget!

• Under hösten 2018 har totalt 200 orter besökts varav WSS deltagit i 20 av dessa.
Övriga har bearbetats med olika typer av informationsmaterial.

• Framtidståget riktar sig till elever i årskurs 9 samt studie- och yrkesvägledare. 

• Syftet med turnén är att inspirera eleverna om olika yrkesval men också informera om kom-
mande gymnasieval. Många ungdomar upplever att det är svårt att veta vilken utbildning som 
är rätt och genom att öka deras kunskap om olika yrkesval och utbildningar så blir valet enklare.

En elevkommentar från Louise, Göteborg:

För bara en dag sedan så var jag osäker på vad jag skulle välja 
/..../ fick sedan veta att alla 9:or skulle få gå på något som hette 
Framtidståget. Efter bara cirka en timme i aulan så visste jag 
precis vad jag ville gå. Innan så hade jag inte ens tänkt på  
yrkesprogrammen, bara haft dumma, förutfattade meningar 
om att det är något som personer med lägre betyg väljer. Under 
den timmen så hann jag komma fram till att jag inte skulle klara 
ytterligare tre år av främst teoretiska ämnen i skolan. Jag hann 
komma fram till att mitt största intresse faktiskt inte bara  
behöver vara just det, ett intresse, utan även en framtida karriär. 
Därför ska jag välja restaurang- och livsmedelsprogrammet.  
Så tack, för att ni visade att det finns fler alternativ än bara 
högskoleförberedande linjer.
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FLER YRKESLÄRARE BEHÖVS

 – Vi behöver uppmuntra och utveckla möjligheterna 
att läsa gymnasiala yrkesutbildningar över hela landet, 
smala som breda. De är basen i industrins och välfärdens 
kompetensförsörjning. Det är så vi utvecklar den svenska 
modellen, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister 
Anna Ekström. En viktig komponent i hela den här kedjan 
är att vi har kompetenta och inspirerande yrkeslärare. 

2016 skapade WSS konceptet Årets Yrkeslärare och fortsätter sedan dess att driva och utveckla 
initiativet. Bl a Uppsala, Umeå, Malmö, Västerås och Göteborg har testat konceptet och det 
mesta pekar på att de kommer fortsätta. Flera andra regioner har observerat projektet och  
signalerat intresse för att själva driva konceptet.

Ingela Elsrud från Vård- och omsorgs-
-programmet på Lundellska skolan i Uppsala 
och Max Michael från Fordons- och transport-
programmet vid Uppsala yrkesgymnasium 
Jälla blev vinnarna av priset Årets yrkeslärare 
i Uppsala län 2018!

Ett annat sätt att lyfta yrkeslärarrollen är att uppmärksamma och synliggöra yrkesläraren och 
dess yrkeskunskap. Att visa på att läraryrket är en stimulerande karriärväg som är viktig och på 
så sätt få fler att intressera sig för en framtid som yrkeslärare. Resultatet, i form av 6 st filmer 
och radioreklam, presenterades efter sommaren med förhoppning om att fler yrkesverksamma 
ska överväga en framtid som yrkeslärare. 
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DIVERSE

SKILLSWORLD.SE

Skillsworld.se är en digital studie- och yrkesvägledningsplattform som vänder sig till de som  
söker kunskap om de tolv nationella yrkesprogrammen. 

Här ges elever och lärare möjlighet att på ett intressant och roligt sätt navigera runt och bli  
inspirerad samt ta del av information och titta på filmer och mycket mer. 

LEKTIONSMATERIAL FRÅN WSS

WSS vill gärna arbeta proaktivt. Inom ramen för projektet Yrkesutbildning – ett smart val,  
har därför lektions- och informationsmaterial tagits fram för de som arbetar med studie- och 
yrkesvägledning, utbildningsfrågor och rekrytering.

Materialet består av allt från filmer till framtidskartor och lärarhandledningsmaterial som ger 
mer kunskap kring yrkesutbildningar och gymnasievalet. Innehållet går att rikta mot olika mål-
grupper och kan hjälpa till i de situationer där det behövs för att hitta kunskap och argument 
kring varför yrkesutbildning är ett smart val som leder till arbete och goda framtidsutsikter.
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WSS OCH SOCIALA MEDIER

WSS lever och agerar i en värld där sociala medier är en stor och viktig kanal för våra  
målgrupper. Många förväntar sig att material som rör våra frågor också ska finnas  
lättåtkomligt och kunna spridas när det är befogat. 

• Exempel på sociala medier som vi använder är facebook, youtube, instagram, google  
adwords, snapchat, flickr, instagram, twitter, nyhetsbrev, intranät, webb mm.

• WSSs värdegrund för vår kommunikation är att vara en positiv röst där vi visar på de  
styrkor och fördelar en yrkesutbildning ger.  

• Uppskattningsvis ligger den totala exponering för Facebook och Instagram på 
ca 6 miljoner exponeringar och för Snapchat och YouTube ca 2 miljoner exponeringar

STYRELSE

Förutom de mest självklara uppgifterna för en styrelse så är bredden och viljan hos  
alla individer att utveckla WSS i rätt riktning minst lika avgörande. 2018 års styrelse  
har bestått av följande personer:

Tobias Krantz, Ordförande Jonas Wallin, Vice Ordförande
Chef för utbildning, forskning  Ordförande Svenska Elektriker-
och innovation Svenskt Näringsliv förbundet SEF 

Catharina Elmsäter Svärd Therese Guovelin
Vd Sverige Byggindustrier Förste vice ordförande LO

Johan Olsson Leena Kyhlros
Utbildningspolitisk expert Svenskt Näringsliv Förhandlingsombudsman IF Metall

Jonas Ivman Inga-Kari Fryklund
Ombudsman LO Förbundsdirektör Vårdföretagarna

Ann Georgsson Ari Kirvesniemi
Ombudsman Kommunal Transportföretagen

ADJUNGERANDE

Linda Wiklund Thomas Rotter
Omvärldsanalytiker  Myndigheten  Enhetschef för enheten Skola 
för yrkeshögskolan  och Arbetsliv, Skolverket

Jacob Johansson
Kansliråd, Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten,  
Utbildningsdepartementet
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INFORMATIONSBREV

Genom vårt digitala informationsbrev vill vi påverka och inspirera våra mottagare.  
I informationsbrevet skriver vi om yrkesutbildning, yrkestävlingar, undersökningar samt  
om våra andra projekt.

TACK ALLA PARTNERS, SPONSORER OCH ENGAGERADE

WSS har som mål att höja kvaliteten, statusen och attraktionskraften för svensk yrkesutbildning. 
Ju fler branschorganisationer, yrkesnämnder och företag som deltar desto mer ökar våra  
chanser att vi når våra gemensamma mål inför framtiden. 

Sverige och svenska arbetsplatser ska ha tillgång till yrkesskickliga medarbetare och svenska 
ungdomar ska ha möjlighet att utvecklas i olika yrkesroller och skapa sig en bra framtid. 
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