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Förord
– Året då digitala insatser blev ännu viktigare

Pandemin Covid-19 gjorde entré med besked under 
2020 och har drabbat hela världen på sätt vi ald-
rig hade kunnat föreställa oss. Krisen har lett till  
stora omställningar, och vi har ännu inte sett  
slutet på det. Social distansering, karantän och  
förbud mot folksamlingar är något som vi är ovana 
vid i vår trygga vardag här i Sverige.

2020 var ett år då vi alla insåg att de viktiga yrkes-
grupper som varje dag kliver upp på morgonen och 
går till jobbet, precis som vanligt, förtjänar extra 
stor uppmärksamhet. En väldigt stor del av denna 
grupp är personer som en gång i tiden tog beslutet 
att yrkesutbilda sig. Det är de personerna som har 
jobben som Sverige inte klarar sig utan.

Yrkestävlingarna 2020 drabbades, som mycket an-
nat, väldigt negativt av pandemin. Det resulterade i 
ett inställt Yrkes-SM i Helsingborg, och det gick inte 
heller att genomföra Yrkes-EM. Men arbetet med 
att öka yrkesutbildningens attraktionskraft och sta-
tus har fortgått med full kraft. WorldSkills Sweden 
har lagt stort fokus på digitala insatser mot elever, 
föräldrar, yrkesväxlare, nyanlända och potentiella 
yrkeslärare med flera. 

Omställningen ledde till en uppväxling i den digi-
tala närvaron, men möjliggjorde även en rad nya 
initiativ. Vi tog fram en informationskampanj till yr-
kesväxlare, en föräldrapodd om gymnasievalet, en 
satsning på att höja yrkeslärarnas attraktionskraft 
och visade upp möjligheterna med en yrkesutbild-
ning genom ambassadörer från tidigare års yrkes-
landslag. 

Det är fortfarande över 60 procent av eleverna i års-
kurs 9 som säger att de kan tänka sig att gå en yr-
kesutbildning. Dock är det långt från så många som 
sedan väljer ett yrkesprogram, och där kvarstår ett 
stort och pågående arbete. Men med samlade kraf-
ter och goda samarbeten kan vi skapa bästa förut-
sättning och möjlighet för att höja yrkesutbildning-
ens attraktionskraft. 

Pontus Slättman
vd, WorldSkills Sweden
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WorldSkills Sweden, har som mål att höja kvaliteten, statusen och attraktions-
kraften för svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan 
Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartemen-
tet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även 
branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag aktivt 
och ekonomiskt i denna angelägna och viktiga satsning.

WorldSkills Sweden
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Yrkestävlingar

Yrkes-SM i Helsingborg
Ett gott samarbete under förberedelserna inför 
Yrkes-SM med Helsingborgs stad och sammanslut-
ningen Familjen Helsingborg (som utgörs av 11 när-
liggande kommuner) gjorde att World Skills Sweden 
såg fram emot möjligheten att få visa upp hela 72 
yrken under Yrkes-SM i Helsingborg. På det 55 000 
m2 stora området skulle dessutom ett trettiotal ut-
ställare och omkring 40 olika företag från Familjen 
Helsingborg medverka. Besökarna skulle erbjudas 
möjligheten att prova på, testa och få information 
om yrkena, karriärvägar och utbildningarna som le-
der till jobb. 

På grund av Covid-19 ställdes arrangemanget tyvärr 
in. Under senare delen av 2020 påbörjades istället 
förberedelserna inför Yrkes-SM 2022, där det för-
hoppningsvis kommer att finnas lika många yrken 
representerade.

Yrkes-EM i Graz
Yrkes-EM, eller EuroSkills som det också kallas, skul-
le ha genomförts i Graz, Österrike, under septem-
ber 2020. Återigen satte Covid-19 käppar i hjulen, 
och arrangemanget sköts fram till 2021. Initialt skul-
le 26 yrken och 31 tävlande ha representerat Sverige 
i Graz. De tävlande kommer istället erbjudas möjlig-
het att delta på EuroSkills 2021.

Vanligtvis bildar vinnarna från Yrkes-SM det nya 
Yrkeslandslaget. Men eftersom Yrkes-SM inte kun-
de genomföras under 2020, arrangerades istället 
separata uttagningstävlingar genom respektive 
yrkespartners. Därmed har ett nytt Yrkeslandslag 
tagits ut. 
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Initiativ

Attitydmätningar
Årligen genomför WorldSkills Sweden två attityd-
mätningar för att se utvecklingen av inställningen 
gentemot yrkesutbildningar. 

Attitydmätningen mot allmänheten gjordes av SIFO 
i januari 2020. Personer mellan 18 och 65 år svarade 
på frågor kring sin syn på yrkesutbildning och dess 
möjligheter. 

”Attityder till yrkesprogram” är den andra årliga  
undersökningen som genomförs tillsammans med 
Ungdomsbarometern, där ungdomar i årskurs 9 
slumpmässigt väljs ut för att svara på frågor om  
yrkesutbildningar. Undersökningen gjordes i början 
av 2020.

Attitydmätningarna i sin helhet finns tillgängliga på 
worldskills.se/rapporter

Att kommunicera framtid 
med unga – En guide från 
WorldSkills Sweden 
WorldSkills Sweden träffar årligen tiotusentals 
ungdomar genom yrkeslandslaget, yrkestävlingar 
och kampanjer. Genom syftet – att stärka svensk 
yrkesutbildnings kvalitet, status och attraktions-
kraft – kommer fördelen att ha information som in-
tresserar, samtidigt som WorldSkills Sweden under 
årens gång också har utvecklat både kunskap och 
ödmjukhet inför att kommunicera med unga.

Under 2020 bestämdes det att, tillsammans med 
analysföretaget Ungdomsbarometern, samla er-
farenheter och sprida kunskap kring att kommu-
nicera med unga. Tyngdpunkten i materialet låg 
kring gymnasievalet och att en yrkesutbildning är 
ett smart val inför framtiden. Utgångspunkten var 
att många unga vill göra gymnasieval som öppnar 
upp för breda framtidsmöjligheter, både vad gäller 
jobb och vidare studier. 

Guiden finns tillgänglig på worldskills.se 
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Kommunikatörsnätverket
WorldSkills Swedens kommunikatörsnätverk har till 
syfte att inspirera, samverka och samarbeta kring 
gemensamma kommunikationsinsatser för nätver-
kets samarbetspartners, sponsorer och andra intres-
senter inom yrkesutbildning. Under 2020 samlades 
nätverket för att diskutera frågor som kommunika-
tion kring yrkesutbildning och gemensamma insat-
ser som görs för att belysa yrkesutbildningens värde 
och roll.

Våra yrkesutbildnings-
ambassadörer
För att nå fram till elever i högstadieåldern med 
budskapet att en yrkesutbildning är ett smart val, är 
det viktigt att det finns förebilder som de kan iden-
tifiera sig med. Vilka kan då på ett bättre och på ett 
mer övertygande sätt berätta om yrkesutbildning-
ens fördelar och styrkor än våra tidigare tävlande 
från Yrkeslandslaget?

Under 2020 medverkade ambassadörerna på digita-
la mässor och olika events för att dela information 
kring yrkesutbildningens fördelar samt inspirera 
unga i färd med att göra sitt gymnasieval. De spela-
de också in digitalt material som användes av skolor 
och spreds i sociala medier. 

Under 2020 fick 15 personer äran att agera yrkesut-
bildningsambassadörer för WorldSkills Sweden. För 
att få ansöka om att delta i nätverket krävdes det 
att man varit en tidigare medlem i Yrkeslandslaget. 
Förutom att vara ambassadörer för yrkesutbildning-
ar i bred bemärkelse, fungerar ambassadörerna 
även som förebilder för sina respektive yrken och 
branscher. 
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Hyllning till  
samhällshjältarna
Under våren 2020 valde WorldSkills Sweden att  
genomföra en hyllnings i sociala medier. Syftet var 
att lyfta de yrkesgrupper som jobbade på som van-
ligt trots coronakris, rekommendationer att mini-
mera social interaktion samt karantän. Med olika 
inlägg hyllades allt från skol- och förskolepersonal, 
yrkesförare, undersköterskor, personal inom besöks-
näring och handel, hantverkare och IT-tekniker. 
Kampanjen gav WorldSkills Sweden möjligheten 
att hylla våra samhällshjältar och att visa på styrkan 
och betydelsen av yrken med en grund i yrkesut-
bildning. 

Kampanjen fick stor spridning och nådde över  
64 000 personer i sociala medier.

Räckvidd: 64 891
Exponeringar: 91 129
Inläggsinteraktioner: 7 687
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Internationella initiativ

World Youth Skills Day 
Den 15 juli firas årligen World Youth Skills Day för 
att hylla alla yrkesskickliga unga och den positiva 
påverkan deras kompetens har på vårt samhälle. 
Dagen är initierad av FN och syftar till att uppmärk-
samma möjligheterna för unga att utbilda sig och 
att bygga på sina färdigheter och talanger för att 
skapa en framgångsrik och meningsfull karriär.  
Yrkesutbildning är en väg för att uppnå detta. 

Genom att lyfta WorldSkills Swedens yrkesutbild-
ningsambassadörer och Yrkeslandslaget visas styr-
korna med en yrkesutbildning och dess framtidsut-
sikter upp för olika målgrupper. Förhoppningen är 
att fler får upp ögonen för World Youth Skills Day 
och yrkesutbildningar genom att uppmärksamma 
initiativet.

Den europeiska veckan  
för yrkesutbildning
Mellan den 9 och 13 november arrangerades eu-
ropeiska veckan för yrkesutbildning, även kallad 
VET-week, runt om i Europa. Veckan är initierad av 
EU-kommissionen och omfattar hundratals evene-
mang runt om i Europa. 

Syftet med VET-week är att lyfta fram fördelar na 
med en yrkesutbildning för personer i alla åldrar. 
Pontus Slättman fick äran att vara svensk ambassa-
dör för initiativet. Ambassadörskapet kombinerades 
med kommunikationskampanjer i sociala medier för 
att lyfta veckan med budskapet att yrkesutbildning 
är ett smart val som leder till högkvalificerade jobb 
och ökad anställningsbarhet.

Under VET-week 2020 genomfördes 1 293 evene-
mang i 39 länder. Totalt medverkade över fyra mil-
joner personer i aktiviteter kopplade till veckan.
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Plats i WorldSkills  
Europes styrelse
Under 2020 valdes Patrik Svensson, tävlingsansva-
rig på WorldSkills Sweden, in i WorldSkills Europes 
styrelse. Efter nomineringsarbete och rekommen-
dation från WorldSkills Swedens styrelse röstade 
samtliga medlemmar, det vill säga tävlingsländer, 
från Europa. Det blev ett samstämmigt ja.

I och med detta innehar Patrik rollen som vice ord-
förande för den tekniska kommittén, med uppgift 
att fortsätta utvecklingen av tävlingsverksamheten 
inom WorldSkills Europe.
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Projekt och kampanjer

Film för status och stolthet
WorldSkills Sweden producerade under 2020 en 
film med syfte att bygga status och stolthet för de 
yrken som har sin grund i de gymnasiala yrkespro-
grammen. Tanken med filmen var att belysa alla de 
viktiga jobb som utvecklar Sverige och håller sam-
hället fungerande. 

Ingångsvärdena var från start att visa på yrkesskick-
lighet och att fokus ska ligga på den yrkesverksam-
ma. Målgruppen för filmen var bred med förhopp-
ningen att den ska uppskattas av både ung som 
äldre. Filmen har två huvudspår – rekrytering av 
unga till yrkesprogrammen, samt att väcka stolthet 
bland yrkesverksamma.

Filmproduktionen varade i ett halvår, och under 
processens gång var många av WorldSkills Swedens 
yrkespartners behjälpliga med tips och rekommen-
dationer om allt ifrån inspelningsplats och arbets-
moment, till talangfulla yrkesverksamma och seder-
mera även som kvalitetssäkrare. 

Fokus under 2020 låg på produktion för att under 
2021 kommuniceras ut. Spridning påbörjades mot 
målgruppen föräldrar och yrkesväxlare i december 
2020, vilken kommer att fortsätta under våren.

Exponering: 2 350 000
Räckvidd: 1 124 000
Klick till webbplats: 13 000

Yrkesväxling
Under 2020 lanserades en ny informationssatsning 
kring yrkesväxling. Den absoluta majoriteten av 
yrkesverksamma har någon gång funderat på att 
byta arbete och/eller bransch, och det osäkra läget 
som pandemin orsakade innebar också att fler fun-
derade på att vidareutbilda sig.

Syftet med satsningen var att sprida information 
kring yrkesväxling rent konkret, och att upplysa om 
de olika vägar som finns för den som behöver eller 
funderar på att yrkesväxla. Fokus låg på möjligheter 
kopplade till yrkesutbildningar.

Under året släpptes flertalet artiklar där personer 
som yrkesväxlat berättade om sina historier och för-
delarna med yrkesväxling. Initiativet har också haft 
stor spridning i sociala medier:

Exponering: 3 590 000
Räckvidd:  1 070 000
 Klick till webbplats: 45 500

Status och 
stolthet

Nya
yrkes-
vägar
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Konceptet DinTalang har varit framgångsrikt i flera 
år, och syftet med projektet har från starten varit 
att hjälpa ungdomar att bredda sina kunskaper om 
olika yrkesutbildningar – främst inför gymnasievalet 
som görs varje år av niondeklassare. Därför riktas 
kommunikationen för att nå ungdomarna direkt, 
och materialet som delas är enkelt och konkret.

Under corona-pandemin visade sig DinTalang vara 
viktigare än någonsin. När mässor, evenemang och 
andra sammankomster ställdes in, sökte ungdomar-
na sin egen information online. DinTalang fanns  
där och väckte intresset kring yrkesutbildningarna  
i sociala medier och andra digitala kanaler. 

DinTalang som kampanj har främst spridits på platt-
formarna Snapchat, Instagram och Youtube, där 
den största majoriteten av ungdomarna befinner 
sig. Även Facebook har använts, men då inriktat 
mot föräldrar som har ungdomar i gymnasievals-
ålder samt skolpersonal.

På webbsidan DinTalang.se ligger bland annat det 
populära talangtestet. Testet är en del av koncep-
tet för att vägleda unga till vilket yrkesprogram som 
kan passa dem. Under 2020 gjordes testet av över 
53 000 personer, vilket är att jämföra med 2019 års 
siffror av 5 000 personer. 

Under 2020 togs det fram flera filmer som har spri-
dits framgångsrikt. Filmerna baserades bland annat 
på undersökningar som visar att ungdomarna anser 
att det är svårt att få svar på sina frågor kring gym-
nasievalet. 

Instagram och Facebook
Exponeringar: 8 150 000
Räckvidd: 470 000
Klick till webbplats: 56 000 (unika länkklick är  
42 500 så varje person har klickat i snitt 1,3 ggr)

Snapchat
Exponering: 8 950 000
Klick till webbplats: 122 000

Talangtestet 
har gjorts av 
över 53 000 

personer under 
2020

DinTalang
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YourSkills
Konceptet YourSkills drivs för att fånga intresset för 
yrkesutbildningar hos nyanlända, genom att infor-
mera om och inspirera till yrkesutbildningar samt 
att tala om yrkesstolthet och yrkesskicklighet. Det-
ta görs genom filmer, bilder och annonser i sociala 
medier. 

Under senare hälften av 2020 stärktes hjälpen, då 
en tolk för arabiska och persiska började hjälpa till 
med att svara på frågor och guida rätt i informa-
tionsdjungeln. Guidning erbjuds på svenska och 
engelska sedan tidigare. Ofta behöver personer 
som kontaktar YourSkills hjälp att hitta information 
om en viss utbildning eller kontakt med studie- och 
yrkesvägledare i hemkommun. Det har varit mycket 
uppskattat, och upp emot 450 konversationer har 
startats. 

Utöver detta togs fyra nya filmer fram, vilka belyser 
nyanlända som snabbt har kommit i arbete i Sverige 
genom att gå yrkesutbildning eller validera sin tidi-
gare kunskap.

Exponering: 5 020 000
Räckvidd: 437 500
Klick till webbplats: 99 300 (unika länkklick 51 000)
Kampanjen har nått över 90 procent av den totala 
målgruppen.

Kampanjen 
har nått över 
90 procent av 
målgruppen
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Projektet ”Yrkesutbildning  
– ett smart val” summeras
WorldSkills Sweden bedrev mellan 2017 och 2020 
projektet ”Yrkesutbildning – ett smart val”, som 
medfinansierades av Europeiska socialfonden. Pro-
jektets fokus låg på att höja kvalitén, väcka intres-
set och öka statusen för svensk yrkesutbildning. 
WorldSkills Sweden arbetade tillsammans med 
skolvärlden och medverkande branscher för att 
synliggöra yrkesutbildningar och yrken nationellt, 
regional och lokalt. Projektet verkade för att öka 
samverkan mellan skola och näringsliv, och projek-
tets medverkande branscher var en förutsättning 
för dess genomförande. 

Under 2020 avslutades delprojekten, och därmed 
projektet. Tillsammans med medverkande yrkes-
partners genomfördes utvärderingar och en sum-
mering av projektets alla delar gjordes.

Några slutsatser kan dras; skolyrkestävlingar och 
yrkesprov har aldrig tidigare haft så stor potential 
att bli ett permanent inslag som samverkan mellan 
skolor och branscher. 

Vi har även kunnat se att prova på-aktiviteter är ett 
effektivt sätt att nå fram till unga.

Projektet använde såväl fysiska som digitala platt-
formar för att nå ut till målgruppen. Deltagandet 
på skolor, mässor och sociala medier har utgjort 
viktiga kommunikationskanaler, där exempelvis 
YouTube fick fler än 19 000 visningar av de virtuella 
arbetsplatsbesöken fördelat över de 20 yrkesfilmer-
na. För att nå direkt till studie- och yrkesvägledare 
(SYV), användes nyhetsbrev, som gjorde att 3 177 av 
den viktiga SYV-målgruppen nåddes. 

Yrkesutbildningsambassadörer hjälpte till att inspi-
rera elever att välja en yrkesutbildning. De deltog 
på mässor, turnerade landet runt med Framtids-
tåget och besökte över 80 skolor. Det framtagna 
Din Talang-testet användes flitigt, då WorldSkills 
Sweden medverkade på olika evenemang och gym-
nasie- och yrkesmässor. 
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Yrkeskampen
Yrkeskampen är en tävling för klasser i årskurs 8 
med syftet att synliggöra yrkesutbildningar samt 
inspirera elever och väcka tankar om framtida ut-
bildnings- och arbetsmöjligheter. Tävlingen är in-
riktad på yrkesrelaterade frågor och fysiska prova 
på-uppgifter med utgångspunkt i de gymnasiala 
yrkesutbildningar som erbjuds i Sverige.

Under 2020 skulle Yrkeskampen ha genomförts på 
plats i Helsingborg under Yrkes-SM. I början av 2020 
skickades därför inbjudan ut till klasslärare, mento-
rer och studie- och yrkesvägledare runt om i Sveri-
ge. Intresset var stort och sammanlagt anmälde sig 
106 klasser till tävlingen, vilket innebär runt 1 700  
elever. Tyvärr kunde inte den praktiska delen av 
tävlingen genomföras då Yrkes-SM ställdes in, men 
kännedomen kring tävlingen finns nu i landet, och 
processen är testad och redo för att aktiveras när 
möjlighet ges.

Mellan den 10 och 12 oktober genomfördes Gymna-
siedagarna och Future Skills i Göteborg. I samband 
med evenemanget arrangerades Yrkeskampen digi-
talt. Fyra klasser från södra Sverige medverkade och 
hela evenemanget sändes live.

En handledning togs fram under året för att an-
vändas på skolor som själva vill genomföra Yrkes-
kampen. Med handledningen kan skolklasser med 
hjälp av prova på-uppgifter själva genomföra Yrkes-
kampen.

WorldSkills Sweden med  
på Framtidståget
Framtidståget turnerar vanligtvis landet runt på 
högstadieskolor för att ge information och inspire-
ra unga inför sitt framtida utbildnings- och yrkes-
val. Under 2020 ställdes det om och en digital tur-
né genomfördes istället. Några positiva delar kring 
den digitala satsningen är att man nådde ut till fler 
skolor och elever samt till orter som ligger mer geo-
grafiskt spritt över landet. Stora skolor med många 
elever kunde ta del av Framtidståget klassvis, vilket 
bidrog till fler deltagare.

Genom inspirationsföreläsningar, debatter, lektio-
ner och andra inslag fick elever i hela landet möj-
lighet att förbättra sin valkompetens. WorldSkills 
Sweden medverkade på denna digitala resa för att 
informera samt lyfta fördelarna och möjligheterna 
med att välja en yrkesutbildning. Självklart deltog 
även WorldSkills Swedens yrkesutbildningsambas-
sadörer.

Totalt medverkade 502 skolor från Karesuando i norr 
till Trelleborg i söder.
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Öka intresset för  
yrkesläraryrket
Under 2020 arbetade WorldSkills Sweden med fle-
ra kommunikationskampanjer för att öka intresset 
hos yrkesverksamma för yrkesläraryrket. Genom 
att framhäva stoltheten kring yrkeslärarrollen är 
förhoppningen att attraktionen till yrket ökar. 
Kampanjen drevs i sociala medier under senare de-
len av året. 

Yrkeslärare hedras 
Genom att hylla och lyfta goda exempel på yrkeslä-
rare är förhoppningen att inspirera fler yrkesverk-
samma till en framtid som yrkeslärare. Under 2020 
hyllades yrkesläraren Maria Wahlberg som har be-
tytt mycket för många, framförallt för den tidigare 
landslagsmedlemmen Jonna Mjörnell. Maria är yr-
keslärare på vård- och omsorgsprogrammet, vilket 
upplevdes som ett passande program att hylla un-
der pandemi-året. Hyllningen genomfördes på sko-
lan där Maria är verksam, och hon hedrades med 
ett konstverk föreställande Maria i skolmiljö. 

Runt evenemanget för hyllningen bearbetades 
press, och kampanjer gick i sociala medier för att 
sprida budskapet. WorldSkills Sweden fick fin sprid-
ning med detta initiativ både i media och i sociala 
medier.

Yrkeslärarporträtt
För att inspirera fler att överväga en framtid som yr-
keslärare har det tagits fram filmer och artiklar som 
porträtterar yrkeslärare. Filmerna syftar till att ge 
en djupare bild av yrkesläraryrket och den mening 
det kan ge en människa att sprida sina yrkeskunska-
per vidare. Filmerna har delats flitigt i sociala medi-
er under 2020 och varit uppskattade inslag.

Exponering: 1 020 000
Räckvidd: 355 000
Klick till webbplats: 14 400
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För unga i färd med att välja en gymnasieutbild-
ning är föräldrar och andra nära anhöriga viktiga 
påverkare i beslutsprocessen. Vanligen svarar unga 
ofta att föräldrarnas åsikt inte har någon betydel-
se när det kommer till valet av gymnasieprogram, 
att de väljer själv. Men tittar man närmare på hur 
valprocessen ser ut så visar studier att föräldrarnas 
åsikt visst har en stor betydelse.

WorldSkills Sweden valde därför att under 2020 
satsa på att nå föräldrar med inspiration och infor-
mation kring varför en yrkesutbildning är ett smart 
val, men också att genom olika kommunikations-
insatser bättra på föräldrarnas valkompetens och 
förmåga att hjälpa sina barn att göra väl grundade 
val.

Valkompetens för föräldrar och elever

Gymnasievalstestet
Den digitala tjänsten Gymnasievalstestet togs fram 
under 2020 och vände sig till elever i högstadiet och 
deras föräldrar, vårdnadshavare eller andra närstå-
ende. Syftet med testet var att inspirera till ett väl 
genomtänkt gymnasieval.

Med Gymnasievalstestet får elever tillsammans med 
en förälder eller annan vuxen fundera kring utbild-
ning, yrke och framtid. Testet togs fram så att två 
eller flera personer först tar ställning till ett antal 
påståenden och sedan jämför sina resultat med var-
andra. Genom att jämföra och reflektera tillsam-
mans ges förutsättningar för en givande diskussion. 
Dessutom får både elever och vuxna bra tips på hur 
man kan tänka inför gymnasievalet.

Föräldrapodden om  
gymnasievalet
I Föräldrapodden kommunicerades tips och råd till 
hur föräldrar kan prata med sin tonåring om gym-
nasievalet. Podden syftade även till att ge inspira-
tion till föräldrar i hur de kan stötta sitt barn kring 
framtid och gymnasieval.

Podden innehåller intervjuer med tonårsföräldrar, 
psykologer, författare, SYV:are, lärare och andra 
som har en anknytning till frågan om gymnasieva-
let, antingen personligt eller professionellt.

Över 18 000 unika nedladdningar under december 
och en bit in i januari. 
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Gymnasievalsguiden
Med Gymnasievalsguiden ska föräldrar få informa-
tion kring åtta områden som är viktiga att tänka 
på inför gymnasievalet; exempelvis yrken, framtid, 
intresse och betyg. Guiden ger också en bra över-
blick över viktiga händelser under året, till exempel 
när gymnasieansökan ska vara inne eller när antag-
ningsbeskedet kommer. Gymnasievalsguiden finns 
på www.worldskills.se men även i tryckt format i 
form av en broschyr. Broschyren finns översatt till 
flera språk som arabiska, farsi och engelska.

Att välja till gymnasiet
Att välja till gymnasiet är en digital presentation 
som vänder sig till föräldrar och andra närstående 
till elever i högstadiet. Den digitala presentationen 
ger vägledning kring utbildning, yrke och framtid. 
Att välja till gymnasiet finns på flera språk, som 
svenska, engelska, arabiska och farsi. 
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Material till skolan

I skolan ska elever utveckla kunskaper om sig själ-
va, olika yrken och utbildningsval. Med kunskaper 
om olika yrken och utbildningar kan eleverna göra 
väl underbyggda val till gymnasiet. Studie- och yr-
kesvägledning är hela skolans ansvar och genom 
att integrera detta i undervisningen ges elever 
bättre förutsättningar att ta klivet in i framtiden. 
Därför tog WorldSkills Sweden under 2020 fram 
material för att stötta studie- och yrkesvägledare, 
lärare samt annan skolpersonal.

Möt en yrkesverksam
Med materialet Möt en yrkesverksam får skolan en 
modell för att låta elever möta yrkeslivet i klassrum-
met. Modellen kan användas av lärare och SYV:are 
för att skapa digitala möten mellan elever och per-
soner i arbetslivet.

Tillsammans med eleverna identifierar lärare tänk-
bara personer eller företag att kontakta för ett 
digitalt möte. Klassens arbete följs upp genom att 
ringa och bjuda in personer till ett digitalt möte 
för att prata om sitt yrke. Därefter förbereder sig 
eleverna genom att arbeta med uppgifter och ska-
pa frågor inför möten med yrkesverksamma. Un-
der 2021 kommer WorldSkills Sweden fortsatt att 
kommunicera ut initiativet till skolorna som ett gott  
alternativ till studiebesök.

Inspiration kring distans-
undervisning
För att inspirera och stötta skolor och yrkeslärare 
under pandemin tog WorldSkills Sweden fram tips 
och förslag på hur praktiska moment i undervis-
ningen kunde genomföras på distans. Även guider 
i videoformat var en del av materialet, vilket blev 
mycket uppskattat.
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Mitt yrke
Under 2020 togs det fram ett antal informativa fil-
mer kring yrken och yrkesutbildning, med yrkesut-
bildningsambassadörerna. Filmerna ger en djupare 
bild av respektive yrke och visar också på den bredd 
som finns inom yrkesutbildning. Filmerna har an-
vänts i skolor, digitala utbildningsmässor samt spri-
dits i sociala medier. 

Lektionshandledningar på 
flera språk
För skolan togs det fram handledningsmaterial i 
form av olika lektionspass kring olika yrkens roll  
i samhället, myter om gymnasievalet och förbere-
delser inför PRAO och praktik. Dessa populära lek-
tionshandledningar finns översatta till flera språk, 
exempelvis engelska, franska och arabiska. Till 
materialet finns också en ordlista med vanliga be-
grepp kopplat till utbildning och gymnasieval.

Syftet med lektionshandledningarna är att elever 
ska få lära sig om olika yrken och utbildningar samt 
kunna reflektera kring vad de skulle vilja arbeta 
med i framtiden.
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Kommunikationskanaler

Informationsbrev
WorldSkills Sweden skickade under 2020 ut fyra  
digitala informationsbrev. Syftet är att  ge motta-
garna en snabb överblick av vad som är aktuellt just 
nu, vilka initiativ som är aktiva, men även för att på-
verka och inspirera. I brevet informeras det därför 
om projekt, yrkestävlingar, undersökningar samt 
om övriga pågående projekt. 

Sociala medier
WorldSkills Sweden är aktiv inom ett flertal sociala 
medier, beroende på initiativ, målgrupp och syfte.  
För att sprida information gällande WorldSkills 
Swedens organisation används Facebook, Twitter 
och LinkedIn. För projekt riktade mot yngre mål-
grupper används i huvudsak Instagram och Snap-
chat. Under 2020 gjordes noga planerade satsningar 
i sociala kanaler för att nå ut till satta målgrupper. 
Under pandemin satsades det extra mycket på de 
sociala kanalerna för att nå ut med budskap och 
skapa dialog med målgrupperna.

Sociala medier
•  Facebook; WorldSkills Sweden, Yrkeslandslaget,  
 DinTalang, YourSkills, Yrkes-SM

•  Twitter; WorldSkills Sweden

•  Instagram; WorldSkills Sweden, Yrkeslandslaget,  
 DinTalang, YourSkills, Yrkes-SM, Yrkeskampen

•  LinkedIn; WorldSkills Sweden

•  Snapchat; Yrkes-SM, DinTalang

•  YouTube; WorldSkills Sweden, DinTalang

Webbplatser
Under 2020 fortsatte arbetet med att uppdatera 
WorldSkills Swedens olika webbplatser för att för-
bättra användarvänlighet och optimera innehåll för 
att på ett mer effektivt sätt nå ut med vår kommu-
nikation. Fokus har även legat på sökmotoroptime-
ring och andra tekniker för att säkerställa att man 
enkelt hittar till våra webbplatser.

Under 2020 satsades det även på intranätet, den 
största kanalen för kommunikation och informa-
tionsinhämtning med yrkespartners och sponsorer 
med flera.

WorldSkills Swedens webbplatser
• worldskills.se

• yrkessm.se

• yourskills.se

• dintalang.se

• yrkeskampen.se

• skillsworld.se

• Intranät
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Styrelse

2020 års styrelse:

Therese Guovelin, ordförande  
Förste vice ordförande, LO 

Catharina Elmsäter Svärd, vice ordförande 
Vd, Byggföretagen 

Johan Olsson 
Utbildningspolitisk expert, Svenskt Näringsliv 

Jonas Ivman 
Ombudsman, LO 

Ann Georgsson 
Ombudsman, Kommunal 

Ari Kirvesniemi
Senior förhandlare, Transportföretagen

Jonas Siljhammar
Vd, Visita

Lina Skoglund
Arbetslivsenheten, IF Metall

Mia Bernhardsen
Arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv

Pontus Boström
Andre vice ordförande, Svenska Elektrikerförbundet

Helena Myslek (adjungerad)
Enhetschef för enheten Skola och Arbetsliv, Skolverket

Jacob Johansson (adjungerad) 
Kansliråd, Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten, Utbildningsdepartementet

Jonas Svensson (adjungerad)
Utredare, Myndigheten för Yrkeshögskolan





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 chanserna att 
nå 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. 

INIT IATIV TAGARE

HUVUDSPONSORER

SPONSORER


