Årsrapport 2019

Förord
– Ökad positiv inställning till yrkesutbildning

Den positiva inställningen för yrkesutbildning ökar.
Ökningen är svag men visar en uppgående trend
sedan undersökningarna startade 2016. Bland allmänheten svarar man att en yrkesutbildning ger
bra utvecklingsmöjligheter och ger goda chanser
till jobb efter studier.

Det är glädjande att allt fler i årskurs 9 svarar att de
kan tänka sig att välja en yrkesutbildning. När undersökningen startade 2016 var det 54% som svarade ja på den frågan och 2019 hela 61%. Det är en
positiv utveckling men fortfarande är det för få som
slutligen väljer en yrkesutbildning.

Undersökningen visar också tydligt att allmänheten
tycker att en yrkesutbildning leder till jobb. Av de
tillfrågade anser 84% att en yrkesutbildning i stor
eller i viss utsträckning leder till jobb. Av de tillfrågade, tyckte också mer än hälften att en yrkesutbildning ger mycket goda eller ganska stora utvecklingsmöjligheter.

Årligen hjälper Ungdomsbarometern och Sifo oss
att göra undersökningar på temat yrkesutbildningens attraktionskraft. Det är glädjande att se den positiva utvecklingen, men det är fortfarande mycket
arbete som behöver göras för att kraftsamla kring
yrkesutbildningens attraktionskraft, status och kvalité. Men med samlade krafter och goda samarbeten skapar vi bästa förutsättning och möjlighet för
att höja yrkesutbildningens attraktionskraft.

Vi har dock en stor utmaning när det gäller statusen
för yrkesutbildning där tycker hälften av de tillfrågade att en yrkesutbildning varken har hög eller låg
status. Det minskar något bland dem som tycker att
en yrkesutbildning har en låg status men fortfarande är andelen alltför stor.

Pontus Slättman
vd, WorldSkills Sweden
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WorldSkills Sweden

WorldSkills Sweden har som mål att höja kvaliteten,
statusen och attraktionskraft för svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden 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
Ett silver och tre brons vid
Yrkes-VM i Kazan
Genom att arrangera yrkestävlingar och även medverka på internationella tävlingar skapar vi uppmärksamhet och attraktionskraft kring svensk yrkesutbildning och de tolv yrkesprogrammen.
Världens största mästerskap avgjordes 2019 i Kazan.
Över 280 000 besökare tog sig till Kazan för att se
mästerskapet på plats. Väl där kunde de följa 1400
tävlande från 63 länder som gjorde upp om medaljerna inom 56 olika yrken. Det svenska Yrkeslandslaget bestod i år av 28 yrkesskickliga unga från hela
landet som tävlade inom 25 yrkesgrenar.
Efter fyra intensiva tävlingsdagar avslutades YrkesVM 2019. Totalt blev det ett silver, tre brons och
sex ”Medallion for Excellence” för vårt fantastiska
svenska Yrkeslandslag.
Medier
Facebook
Räckvidd: 613 112
Antal visningar av video: 395 655
Inläggsinteraktioner video: 96 084
Annonser: 500 915
Inläggsinteraktioner annonser: 355 887
Exponeringar: 1 524 471
Antal visningar av video: 370 528
Instagram
Visningar ca 50 000
266 379 exponeringar
1 900 profilbesök
YouTube och Google Ads
38 000 visningar av Skills Studio
Twitter
46 000 visningar
Flickr
7 833 visningar
Press
548 artiklar
TV och radio
27 respektive 34 inslag
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WorldSkills Sweden internationellt
Under flera år har Sverige positivt bidragit till tävlingarna med goda förebilder i form av experter
och delegater. Många av Sveriges experter har även
avancerat till vice chefsexpert och chefsexpert. Att
inneha denna typ av roller i expertgruppen innebär
inte bara egen kompetensutveckling, utan bidrar
även till att utveckla övriga svenska experter samt
tävlingar och tävlingsyrken.

Under tävlingarna internationellt, innehar World
Skills Sweden och Sverige olika roller* som aktivt
arbetar för att stärka utvecklingen av tävlingarna
och som också ansvarar för olika tävlingsyrken under tävlingarna. WorldSkills Sweden sitter också
med i arbetsgrupper med koppling till tävlingarna
för både WorldSkills International och WorldSkills
Europe.

Två tidigare chefsexperter har också åtagit sig uppdraget att arbeta som Skill Competition Managers
för WorldSkills International. Rollen innebär ett
stort ansvar i att utveckla tävlingarna och tillse att
innehållet håller en hög nivå och är anpassade efter
gällande internationella branschstandarder.

*Teknisk Delegat, Jury President Team Leader, JPTL,
Competitions Committee Delegate Lead, CCD Lead.
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Rekordstort Yrkes-SM 2020
2019 har varit ett år fullt med planering och förberedelser inför kommande Yrkes-SM 2020 som kommer genomföras i Helsingborg den 22-24 april. Ett
stort fokus har legat på att skapa ytor för alla yrken
och dess tävlingar samt att nå ut med information
och attrahera besökare. WorldSkills Sweden har
även utarbetat en lärarhandledning för Yrkes-SM.
Lärarhandledningen kan användas i skolorna inför
besöket för att få ut så mycket som möjligt av sitt
besök.

att få information och inspiration om yrken och
yrkesutbildning. Yrkes-SM kommer ge besökarna
möjligheten att upptäcka, utforska och prova på
olika yrken. På nära håll kommer besökarna kunna
följa när Sveriges yrkesskickligaste ungdomar gör
upp om SM-titeln.
Några av vinnarna från Yrkes-SM blir också de som
bildar Yrkeslandslaget och tävlar i Yrkes-EM i Graz
under augusti 2020.

Yrkes-SM 2020 kommer bli rekordstort med ca 70
anmälda yrken! En helt unik chans för besökarna
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Initativ

Almedalens dolda makthavare
Bakom allt det som gör Almedalsveckan möjlig står
Almedalens dolda makthavare, de som ordnar med
ljus, ljud och allt annat som får det att flyta under
Almedalen. De som valt en yrkesutbildning och som
med stolt expertis bidrar till att hålla Sverige och
demokratin levande under Almedalsveckan.
Under Almedalsveckan lyfte WorldSkills Sweden
”de dolda makthavarna” genom olika insatser.
Bland annat bidrog utbildningsminister Anna
Ekström, Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv och
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO till att
sprida kampanjen under Almedalsveckan.
Likaså hade vi vårt supporterteam på plats, som
spred budskapet till Almedalens besökare om initiativet och även lyfte WorldSkills Sweden övriga
arbete.
I samarbete med våra huvudsponsorer AMF och
AFA Försäkring fanns också vår tidigare tävlande,
plåtslagaren Hugo på plats för att berätta om sin
resa från en yrkesutbildning till tävlande i Yrkes-SM.
Med Hugos hjälp gavs också besökarna möjlighet
att prova på olika arbetsmoment inom plåtslageri.

Press
Annonsering Expressen Almedalsbilaga: 39 000 i upplaga
Annonsering Expressen Almedalswebb: Räckvidd 457 800, 986 klick
Sociala medier
Totalt (Facebook och Instagram)
Räckvidd: 84 226
Länkklick: 2 940
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Attitydmätningar
Två gånger om året genomför WorldSkills Sweden
två attitydmätningar för att se utvecklingen av attityder för yrkesutbildning.
Attitydmätning mot allmänheten (18-65 år) gjordes
av SIFO i januari 2019 där 1200 personer svarade på
frågor kring sin syn på yrkesutbildning.
”Attityder till yrkesprogram” är våra andra årliga
undersökning som genomförs tillsammans med
Ungdomsbarometern där 300 ungdomar i årskurs
9 slumpmässigt väljs ut för att svara på frågor om
yrkesutbildning i början av 2019.
Alla våra rapporter finns sammanställda på
worldskills.se.

Järvaveckan
WorldSkills Sweden deltog på Järvaveckan för att
berätta om yrkesutbildning och den långsiktiga
kompetensförsörjningen som en förutsättning för
ett väl fungerande näringsliv.
Med syfte att visa på de möjligheter som en yrkesutbildning kan ge fanns WorldSkills Sweden ambassadörer på plats för att svara på frågor och berätta
om de möjligheter som finns. Det fanns även möjligheter för besökarna att testa olika arbetsmoment
med stöd från tävlande i yrkeslandslaget.
Dessutom kunde besökarna göra virtuella arbetsplatsbesök i 360 grader för att få en inblick i olika
yrken. De virtuella arbetsplatsbesöken var populära
och många visade intresse för yrkesutbildning och
dess möjligheter.

Kommunikatörsnätverket
WorldSkills Swedens kommunikatörsnätverk har till
syfte att inspirera, samverka och skapa samarbete
kring gemensamma kommunikationsinsatser för
WorldSkills Swedens samarbetspartners, sponsorer
och andra intressenter för yrkesutbildning. Under
2019 samlades nätverket tre gånger för att diskutera kommunikation kring yrkesutbildning, yrkestävlingar och andra gemensamma insatserna som görs
för att belysa yrkesutbildningens värde och roll.
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Våra ambassadörer – Våra inspiratörer
För att nå fram till unga med budskapet att en
yrkesutbildning är ett smart val är det viktigt att
det finns förebilder som de kan identifiera sig med.
Vilka kan då bättre och mer övertygande berätta
om yrkesutbildningens fördelar och styrkor än våra
tidigare tävlanden från Yrkeslandslaget. Alla har
de en yrkesutbildning i ryggen och visat på en stor
yrkesskicklighet.

Under 2019 har WorldSkills Sweden startat upp en
ny satsning kring ambassadörskapet. Tidigare tävlande från Yrkeslandslaget har fått möjligheten att
ansöka om att ingår i ett ambassadörsnätverk där
de som yrkesutbildningsambassadörer kan verka
som förebilder för yrkesutbildning. Nätverket består av 15 yrkesutbildningsambassadörer som alla
förutom att vara ambassadörer för yrkesutbildning
även är förebilder för sina respektive yrken.

Under 2019 har våra ambassadörer medverkat på
mässor och skolor. Dessa events är viktiga arenor
för att träffa unga och ger oss möjligheten att berätta om yrkesutbildningens fördelar. Eventen ger
också våra ambassadörerna chansen att berätta om
sitt yrke och sina egna erfarenheter och inspirera
unga som ska göra sitt gymnasieval.
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Internationella initiativ

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 vara ambassadörer och representanter
för yrkesutbildning och yrkestävlingar. Ett prestigefyllt uppdrag som erbjuds ett fåtal.
Champions trust är WorldSkills initiativ för att säkerställa att de ungas röst hörs och att de får
möjlighet att påverka utvecklingen av WorldSkills
internationellt och därigenom även de yrkestävlingar som arrangeras.
I uppdraget har Caroline under 2019 arbetat internationellt för att lyfta yrkesutbildning och World
Skills arbete. Under året har Caroline föreläst om
yrkesutbildning och dess möjligheter samt träffat
presidenten Emmanuel Macron.
Caroline har varit en god representant och förebild
för yrkesutbildning och yrkesskicklighet. Hon har
också varit en ambassadör för WorldSkills Sweden
och de mål och visioner vi har för de internationella
yrkestävlingarna.
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Den Europeiska veckan
för yrkesutbildning
Den 14–18 oktober arrangerades den ”Europeiska
veckan för yrkesutbildning” i Helsingfors. Veckan arrangeras av EU-kommissionen och omfattar
hundratals evenemang runt om i Europa.
Ändamålet med den ”Europeiska veckan för yrkesutbildning” (VET-week) är att lyfta fram fördelarna
med att välja en yrkesutbildning för personer i alla
åldrar. Pontus Slättman, utsågs till svensk ambassadör för initiativet. Ambassadörskapet kombinerades med kommunikationskampanjer för att lyfta
veckan med fokus på att en yrkesutbildning är ett
smart val som leder till högkvalificerade jobb och
ökad anställningsbarhet.
Under 2019 genomfördes 1791 evenemang i 46 länder och totalt nådde kampanjen över 36,6 miljoner
människor på sociala medier.

World Youth Skills Day
”World Youth Skills Day”, är dagen för att hylla alla
yrkesskickliga unga och den positiva påverkan deras
kompetens har på vårt samhälle. Dagen syftar till
att lyfta vikten av möjligheter för unga att utbilda
sig och att bygga på sina färdigheter och talanger
för att bygga en framgångsrik och meningsfull karriär. Yrkesutbildning är en väg att uppnå detta.
Detta ligger helt i WorldSkills Swedens syfte och mål
och vi har under 2019 därför genom olika kommunikationskampanjer lyft ”World Youth Skills Day” där
vi bland annat kommunicerat yrkesutbildning och
dess framtidsutsikter för våra målgrupper. Genom
att uppmärksamma initiativet hoppas vi att fler får
upp ögonen för World youth skills day och att engagemanget hos andra aktörer ökar för att sprida
detta viktiga budskap.
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Projekt

DinTalang
DinTalang är ett framgångsrikt koncept för att nå
unga med budskapet att gymnasievalet ska baseras
på talang och intresse och att en yrkesutbildning är
ett smart val. Under 2019 har DinTalang nått ännu
fler än tidigare.
Kampanjerna har förts i olika sociala medier som
Instagram, YouTube och Facebook. Kopplat till kampanjerna finns även kampanjsidan DinTalang.se.
DinTalang har även under året medverkat på gymnasiemässor landet runt.
En del av konceptet DinTalang är att vägleda unga
till vilket yrkesprogram som kan passa dem genom
ett talangtest. Testet har varit minst sagt populärt
och under året har testet gjorts minst 5000 gånger.

Facebook/Instagram
Räckvidd: 336 500
Klick: 16 000
Snapchat
Exponeringar: 1 350 000
Klick: 20 200
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YourSkills
Med konceptet YourSkills vill WorldSkills Sweden
fånga upp yrkestalang och yrkesskicklighet hos de
som relativt nyligen anlänt till Sverige. Genom kampanjer i sociala medier och filmer på olika språk informerar vi om att Sverige kan erbjuda bra jobb och
smarta yrkesutbildningar.
Kommunikationskampanjen syftar till att berätta
om yrkesutbildning och var målgruppen kan vända
sig för att få mer information kring yrkesutbildning.
Men även att inspirera och berätta om alla de olika

inriktningar som finns inom yrkesutbildning. Under
2019 har också 11 filmer tagits fram som har spridits
via Facebook och Instagram.
YourSkills är en av våra mest besökta koncept
med totalt över 80 000 besök på yourskills.se samt
74 000 klick i sociala medier. Yourskills.se uppdaterades under 2019 och finns nu på tre språk
(arabiska, persiska och engelska).

Sociala medier
Räckvidd: 423 500
Exponeringar: 2 491 000
Klick: 74 000
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Projektet ”Yrkesutbildning – ett smart val”, ett ESF-projekt
Projektet ”Yrkesutbildning, ett smart val!” synliggör yrkesutbildningar och verkar för ökad kvalitet i
svensk yrkesutbildning. Projektet är medfinansierat
av ESF – Europeiska socialfonden.

bidra till att färre könsstereotypa utbildningsval
görs och ge kunskap till flickor och pojkar om
möjligheten att välja ett otraditionellt yrke ur ett
könsperspektiv.

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

Under 2019 har stort fokus lagts på en nationell
informationskampanj, genomförande av skoltävlingar runt om i landet tillsammans med branschorganisationer, sprida våra virtuella arbetsplatsbesök
och utveckla Yrkeskampen!

Virtuella arbetsplatsbesök
i 360 grader
Det är inte alltid möjligt att ge unga möjligheten
att besöka olika arbetsplatser, även om det skulle
kunna hjälpa dem att fatta beslut kring sina framtida yrkesval. Men genom virtuella arbetsplatsbesök
i 360 grader kan de få en inblick i olika yrken som
kock, maskinförare eller hotellreceptionist.
20 stycken virtuella arbetsplatsbesök har tagits
fram. I varje film visas en yrkesverksam i sitt dagliga
arbete samtidigt som fakta ges kring yrket och dess
möjligheter.
Under 2019 har fokus legat på kommunikationsinsatser för att sprida kunskapen om filmer till skola
och branscher.
Totalt har filmerna över 30 000 visningar i sociala
medier, YouTube och på webb.
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WorldSkills Sweden med
på framtidståget
Framtidståget turnerar landet runt på högstadieskolor för att ge information och inspirera unga
inför sitt framtida utbildnings- och yrkesval. Därför
har WorldSkills Sweden medverkat på ”Framtidståget”, ett koncept som riktar sig till elever i årskurs
åtta och nio.
I turnén har WorldSkills Sweden arbetat för att informera samt lyfta fördelarna och möjligheterna
med att välja en yrkesutbildning. Självklart har ambassadörer från Yrkeslandslaget varit med.

Skoltävlingar
Genom skoltävlingar synliggörs yrkesutbildningar
och tävlingarna kan också användas för att få en
mer likvärdig bedömning av elevers resultat mellan
skolor.
Tillsammans med skola, bransch och lokala aktörer
har 21 skoltävlingar genomförs runt om i landet
under 2019. WorldSkills Sweden har varit med och
stöttat genom ESF-projektet ”Yrkesutbildning – ett
smart val”.

Planering och förberedelser av
Yrkeskampen
På uppdrag av WorldSkills Sweden fick Göteborgsregionen (GR) möjligheten att under 2019 utveckla
och genomföra en svensk pilotversion av skoltävlingar. Pilotkonceptet kallades även då för Yrkeskampen och riktade sig till elever i årskurs 8 och genomfördes på FutureSkills. Detta gav en möjlighet
att testa konceptet Yrkeskampen på regional nivå i
Sverige med förhoppningen att göra Yrkeskampen
2020 till en tävling som når ut på en nationell nivå.
Yrkeskampen 2020 äger rum med delfinal och final
den 23 april under Yrkes SM i Helsingborg.
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Lektionsmaterial från WorldSkills Sweden
I skolan ska elever utveckla kunskaper om sig själva,
olika yrken och utbildningsval. Med kunskaper om
olika yrken och utbildningar kan eleverna göra väl
underbyggda val till gymnasiet. SYV är hela skolans
ansvar och genom att integrera studie- och yrkesvägledningen i undervisningen får elever bättre
förutsättningar att ta klivet in i framtiden.

Materialet består av virtuella arbetsplatsbesök till
framtidskartor och lärarhandledningsmaterial som
ger mer kunskap kring yrkesutbildningar och gymnasievalet. Materialet kan också hjälpa lärare och
studie- och yrkesvägledare att hitta kunskap och
argument kring varför yrkesutbildning är ett smart
val.

Med detta som bakgrund har WorldSkills Sweden
genom ESF-projektet Yrkesutbildning – ett smart
val tagit fram lektions- och informationsmaterial
för de som arbetar med studie- och yrkesvägledning, utbildningsfrågor och rekrytering.

18

Kraftsamling – Yrkeslärare
Under 2019 har WorldSkills Sweden med flera kommunikationskampanjer arbetat för att fler ska välja
att bli yrkeslärare. Det är en insats som gjorts på
bred front med egna projekt men också i samarbete med Skolverket och UHR som har haft kampanjer
med samma mål och syfte.

Genom att bygga stolthet kring yrkeslärarrollen
ökar vi attraktionen till yrket. Under 2019 har
WorldSkills Swedens fokus legat på att bygga just
denna stolthet genom olika kommunikations
insatser.

Årets yrkeslärare 2019
Genom utmärkelsen ”Årets Yrkeslärare” vill World
Skills Sweden lyfta de duktiga yrkeslärare vi har i
Sverige och sprida goda exempel på de fina insatser
som yrkeslärare landet runt gör.
Under Yrkesutbildningsgalan 2019 delades priset ut
till två yrkeslärare. Priset syftar till att uppmärksamma duktiga yrkeslärare då de spelar en viktig roll
i samhället. De säkerställer att yrkesutbildningarna
presterar och levererar på hög nivå och är attraktiva
för eleverna.
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Yrkeslärare hedras
med bronsstaty
Med budskapet att det behövs fler duktiga yrkeslärare som delar med sig av sin yrkeskunskap, reste
WorldSkills Sweden en staty för att hedra yrkesläraren Kimmo.
Runt evenemanget bearbetades media och kampanjer i sociala medier genomfördes för att sprida
budskapet. WorldSkills Sweden fick stor spridning
med detta initiativ både i nyhetsmedia (DN, Aftonbladet och SR) och i sociala medier.

Press
14 artiklar
Sociala medier
Räckvidd: 785 932
Länkklick: 18 890
Inläggsreaktion: 6 424

Yrkeslärarporträtt
För att inspirera fler att välja yrkesläraryrket har vi
genom film och artiklar gjort porträtt på två yrkeslärare. Filmerna som togs fram syftar till att ge en
djupare bild av yrkesläraryrket och den mening det
kan ge en människa att sprida sina yrkeskunskaper
vidare. Filmerna har delats flitigt i sociala medier
under 2019 och varit uppskattade inslag i våra
kanaler.

Sociala medier
Exponeringar: 272 000
Klick: 1 250
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Yrkesutbildningsgalan 2019
Under 2019 genomförde WorldSkills Sweden en
gala med fokus på yrkesutbildningens attraktionskraft, status och kvalité. Självklart fanns yrkeslandslagets tävlande och experter på plats och hyllades
för sina fantastiska insatser under Yrkes-VM 2019.

Yrkesutbildningsgalan är viktig för att visa på det
fantastiska jobb som görs för kompetensförsörjningen med bas i yrkesutbildningarna. Yrkeslärare,
skolledare, och olika organisationer arbetar alla för
att höja attraktionskraften och statusen för yrkesutbildning och är en otrolig viktig del i att får fler
att välja en yrkesutbildning.
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Kommunikationskanaler

Sociala medier
WorldSkills Sweden är aktiv på ett flertal sociala medier beroende på målgrupp och syfte.
För att sprida information kring WorldSkills Swedens organisation används Facebook, Twitter och Linkedin. För projekt riktade mot yngre målgrupper används i huvudsak Instagram
och Snapchat. Under 2019 har noga planerade satsningar gjorts i sociala kanaler för att nå
ut till våra målgrupper.

Webbplatser
Under 2019 har flera av WorldSkills webbplatser uppdateras och optimerats. WorldSkills.se
har gjorts om för att bättre svara på besökarnas behov och för att på ett mer effektivt sätt
berätta om fördelarna med en yrkesutbildning.
Yrkessm.se har uppdaterats för att möjliggöra för samarbete med våra yrkespartners och
förenkla arbetet inför Yrkes-SM 2020.
Skillsworld.se, WorldSkills Swedens digitala studie- och yrkesvägledningsplattform för de
tolv yrkesprogrammen har uppdaterats under 2019 med förbättrad prestanda samt uppdaterat innehållet.

Informationsbrev
Med vårt informationsbrev vill vi påverka, inspirera och ge våra mottagare en snabb överblick på vad som är aktuellt just nu kring WorldSkills Swedens projekt och initiativ. Under
2019 skickades fyra digitala informationsbrev ut. I informationsbrevet skriver vi om yrkesutbildning, yrkestävlingar, undersökningar samt om våra andra projekt.
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Styrelse
Förutom de mest självklara uppgifterna för en styrelse så är bredden och viljan hos
alla individer att utveckla WorldSkills Sweden i rätt riktning minst lika avgörande.
2019 års styrelse har bestått av följande personer

Therese Guovelin, Ordförande
Förste vice ordförande, LO
Tobias Krantz, Vice Ordförande
Chef för utbildning, forskning och
Innovation, Svenskt Näringsliv
Catharina Elmsäter Svärd
Vd, Sverige Byggindustrier
Johan Olsson
Utbildningspolitisk expert, Svenskt Näringsliv
Leena Kyhlros
Förhandlingsombudsman, IF Metall
Jonas Ivman
Ombudsman, LO
Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör, Vårdföretagarna
Ann Georgsson
Ombudsman, Kommunal
Ari Kirvesniemi
Transportföretagen
Linda Wiklund (adjungerande)
Omvärldsanalytiker, Myndigheten för yrkeshögskola
Helena Myslek (adjungerande)
Enhetschef för enheten Skola och Arbetsliv, Skolverket
Jacob Johansson (adjungerande)
Kansliråd, Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten, Utbildningsdepartementet
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TACK
Alla partners, sponsorer och engagerade eldsjälar
WorldSkills Sweden 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 nå 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 framtid.

