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Förord
Ett annorlunda men givande år med fokus på omställning och nytänk. 
Exempelvis är Yrkesutbildningsveckan här för att stanna. 

När vi blickar tillbaka på 2021 går det med enkelhet 
att konstatera att pandemin inte släppt taget om 
samhället, vilket såklart påverkat vår verksamhet 
och inte minst yrkestävlingar. Vissa insatser tvingas 
ställas in men stort fokus ligger på att ställa om, 
vilket öppnar upp för kreativitet och nytänk. 

2021 markerade startskottet för Yrkesutbildnings-
veckan, som årligen kommer äga rum under vecka 
42. Syftet med initiativet är att sprida kunskap, öka 
intresset och lyfta fram yrkesutbildningarna. Men 
även att aktivera elever inför gymnasievalet och 
underlätta för grundskolan att nå kunskapsmålen 
gällande arbetsmarknadskunskap kopplat till yrken 
och yrkesutbildningar.

Yrkestävlingarna drabbades hårt i och med pande-
min. Vi valde att fokusera på säkerhet och besluta-
de oss för att inte skicka ett Yrkeslandslag till Yrkes-
EM i Graz. Dock fanns ett antal experter (domare) 
med på plats för att påverka och bidra i utveckling-
en av tävlingarna. En mängd branschorganisatio-
ner arrangerar också, med framgång, uttagnings-
tävlingar med ekonomisk stöttning från WorldSkills 
Sweden. 

Yrkeskampen genomfördes som nationell uttag-
ningstävling, varpå regionala finaler geomfördes i 
Göteborgsregionen och Stockholmsregionen. Täv-
lingen är för klasser i årskurs 8 med syftet att syn-
liggöra yrkesutbildningar samt inspirera elever och 
väcka tankar om framtida utbildnings- och arbets-
möjligheter. Det känns helt rätt med en rejäl insats 
för åttondeklassare där tävlingen är inriktad på yr-
kesrelaterade frågor och fysiska prova på-uppgif-
ter med utgångspunkt i de gymnasiala yrkesutbild-
ningar som erbjuds i Sverige. Tänk ”Vi i femman” 
– fast om yrken och yrkesval!

Detta är helt klart ett koncept vi ser kan växa ännu 
mer och det finns stora möjligheter med initiativet. 

Vi får årligen kvitto och bevis på att det är mycket 
viktigt med goda ambassadörer och förebilder. Det-
ta år har vi haft ett stort fokus på digital närvaro 
med ambassadörer från Yrkeslandslaget runt om i 
landets högstadieskolor. 

En storsatsning på att få fler att intressera sig för 
en framtid som yrkeslärare har ägt rum. Även här 
med stort fokus på ambassadörer och förebilder i 
att inspirera fler att välja yrkeslärare som en fram-
tida karriär. 

Utifrån förutsättningar har vi haft ett givande år 
med stort fokus på omställning och nytänk. Mycket 
nytt material och insatser har gjorts som kan använ-
das en lång tid framöver där vi hoppas kunna se god 
effekt i det ständiga arbetet med att öka yrkesut-
bildningarnas status, attraktionskraft och kvalitet. 
Men vi ser samtidigt fram mot att 2022 återigen få 
arrangera och delta på större yrkestävlingar så som 
Yrkes-SM i Växjö och Yrkes-VM 2022 i Shanghai, det 
förberedande arbetet är redan på god väg! 

Men det är med samlade krafter och goda samar-
beten som vi kan skapa bästa förutsättningar och 
möjligheter för att öka yrkesutbildningarna status, 
attraktionskraft och kvalitet. Därför är det glädjan-
de både att blicka bakåt och inte minst framåt för 
att fortsätta arbetet tillsammans med initiativtaga-
re, myndigheter, branschorganisationer, sponsorer, 
skolor och intressenter. 

Pontus Slättman
vd, WorldSkills Sweden



WorldSkills Sweden, har som mål att höja kvaliteten, statusen och attraktions-
kraft 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



 5

Innehåll

Förord 3

Yrkestävlingar 6

 Yrkes-SM 6

 Yrkeslandslaget 7

Initiativ 8

 Yrkesutbildningsveckan 8

 Attitydmätningar 10

 Kommunikatörsnätverket 11

 Våra utbildningsambassadörer 11

Internationella initiativ 12

 World Youth Skills Day 12

 Utmärkelse till våra experter 12

Projekt och kampanjer 14

 Filmen The Chain of Skills 14

 Yrkesväxling 15

 Mässor 15

 YourSkills 15

 DinTalang 16

 Yrkeskampen 17

 Öka intresse för yrkesläraryrket 18

 WorldSkills Sweden med på Framtidståget 19

 Yrkeslärarpodden 19

Material till skolan 20

 Möt en yrkesverksam 20

 Framtidsfokus yrkesutbildning 20

Kommunikationskanaler 21

 Informationsbrev 21

 Sociala medier 21

 Webbplatser 21

Styrelse 22



6

Yrkestävlingar

2021 – ett år av förberedelser
Med ett rekordstort Yrkes-SM i maj och ett Yrkes- 
VM i oktober så kommer 2022 bli ett år maxat med 
yrkestävling. Tillsammans med våra yrkespartners 
har vi under 2021 arbetat med förberedelser inför 
tävlingarna.

I maj 2022 är det äntligen dags för Yrkes-SM i Växjö 
och efter Yrkes-SM är det så dags för Yrkes-VM i 
Shanghai som äger rum i oktober. Förberedelser-
na inför kommande Yrkes-VM har redan påbörjats, 
med både fysiska och digitala träffar. Under våren 
intensifieras förberedelserna och det blir hårdträ-
ning för vårt Yrkeslandslag för att få chansen att 
knipa åt sig med aljer under Yrkes-VM. Med stött-
ning av våra skickliga experter och våra yrkespart-
ners kommer de tävlande vara väl förberedda inför 
tävlingen i oktober.

Under året har även WorldSkills Sweden bidragit till 
några av våra yrkespartners uttagningstävlingar till 
Yrkes-VM.

Förberedelser inför 
Yrkes-SM 2022 
Under 2021 har det varit full fokus på förberedelser 
och planering inför kommande Yrkes-SM 2022 som 
kommer genomföras i Växjö den 10–12 maj. Tillsam-
mans med våra yrkespartners och andra utställare 
har en plan lagts fram för att skapa ytor som funge-
rar optimalt för alla yrken och besökare.

Yrkes-SM 2022 kommer bli rekordstort med 57 an-
mälda yrken! När bokningen öppnade i början på 
november anmäldes över 2000 elever bara under 
de tre första dagarna. I skrivande stund har över 
5 800 elever anmälts! Det är tydligt att våra an-
strängningar för att nå ut med information och  
att rahera besökare har gett resultat säger Jenny 
Pettersson, projektledare på WorldSkills Sweden.

För de elever som besöker Yrkes-SM kommer det 
finnas gott om möjligheter att få information och 
inspiration kring yrken och yrkesutbildning. De 
kommer också får chansen att upptäcka, utforska 
och prova på olika yrken. På nära håll kommer de 
kunna följa när Sveriges yrkesskickligaste ungdo-
mar gör upp om SM-titeln.
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Yrkeslandslaget
Pandemin innebar stora utmaningar för Yrkeslands- 
laget att nå ut och öka kännedomen. För att  
upprätthålla varumärket och lyfta fram varje lands-
lagsmedlems talang och expertis togs åtta kortfil-
mer fram som lanserades på sociala medier och på  
yrkeslandslaget.se. Filmerna gick under namnet 
”Yrkeshacks” och konceptet byggde på fenomenet 
”Lifehacks” där du ges smarta tips och tricks som 
förenklar i diverse situationer. 

Liksom kugghjulen i ett maskineri är det våra 
skickliga yrkesarbetare som ser till att Sverige går 
runt. För att visa upp Yrkeslandslagets talang och 
höja yrkenas status bland allmänheten lanserades 
kampanjfilmen ”The Chain of Skills”. Redan inom 
en vecka hade videon nått en halv miljon tittare 
på YouTube. Läs mer om ”The Chain of Skills” och 
yrkes utbildningsveckan på sidan 14.Exponering: 1 090 000

Räckvidd: 223 000
Klick:  2 300

Yrkeshacks
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Initiativ

Yrkesutbildningsveckan
Vecka 42 2021 markerade startskottet för Yrkes-
utbildningsveckan, som årligen kommer äga rum 
för att uppmärksamma landets fantastiska yrkes-
utbildningar och allt som de möjliggör. Under en 
hel vecka var det fullt fokus på yrkesutbildningsfrå-
gor, med olika aktiviteter som arrangerades av en 
bredd av aktörer för att tillsammans göra skillnad. 

Veckan inleddes med tillkännagivandet av Årets yr-
keslärare, en utmärkelse från WorldSkills Sweden 
som årligen tilldelas en man och en kvinna för 
att uppmärksamma duktiga yrkeslärare och det 
viktiga arbete de gör dagligen. Tillsammans med  
Yrkeslandslaget lanserades även kampanjen ”The 
Chain of Skills”, där vi möter sju av hjältarna från 
Yrkeslandslaget som med största skicklighet visar 
upp moment kopplat till deras respektive yrke. 
Grundidén bygger på den klassiska Rube Goldberg- 
maskinen, men med en modern och mänsklig twist, 
för att illustrera hur våra yrkesutbildade ser till så 
att Sverige rullar, precis som länkarna i en kedja. 

I Nyköping samlades, på initiativ av LO, ett flertal 
branschorganisationer för att diskutera hur vi på 
bästa sätt kan främja samverkan mellan skola och 
företag för att höja nivån på yrkesutbildningarna.  
Transportföretagen uppmärksammade hur efter-
frågan på yrkesutbildade medarbetare är stor och 
växande inom transportsektorn, vilket gör det extra 
viktigt att locka fler. Även Vårdföretagarna disku-
terade kompetensförsörjningen. Sverige är världsle-
dande inom vård och omsorg, men för att förbättra 
kompetensförsörjningen är det viktigt att kunna 
fortsätta växa och utveckla kvaliteten i välfärden 
genom att höja attraktiviteten och skapa intressan-
ta jobb. 

I Grythyttan arrangerade UHR yrkestävling i serve-
ring, kock och hotellreceptionist. Där deltog 15 täv-
lande i uttagstävlingarna till Yrkeslandslaget 2022, 
som kommer att tävla på Yrkes-VM 2022, Worlds-
SkillsCompetition 2022 i Shanghai. 

LO och Svenskt Näringsliv lade även fram förslag 
för att styra unga mot bristyrken och samtidigt höja 
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programmens status bland högstadieelever och de-
ras föräldrar. Enligt SCB:s prognoser kommer det att 
saknas närmare 300 000 yrkesutbildade fram till år 
2035, samtidigt som arbetslösheten är hög. 

Svenskt Näringsliv släppte även som en del i Yrkes-
utbildningsveckan, och ett projekt om framtidens 
yrkesutbildning, en rapport om företagens insatser 
i den gymnasiala yrkesutbildningen.

Ett flertal skolor från norr till söder bjöd in till  
Öppet hus, både på plats och digitalt, för att locka 
fler högstadieelever och lärlingselever att gå ett 
yrkesprogram. Bland annat höll Hotell- och restau-
rangskolan Gästis en informationskväll i Leksand, 
och Carl Wahren Gymnasium i Hallstavik bjöd in till 
en kväll där besökare kunde testa på yrken, lära sig 
mer om de olika programmen och delta i yrkestäv-
lingar med fina priser. 

Nästa år, under vecka 42, är det dags igen och det 
planeras redan för fullt på olika håll. Vi ser fram 
emot att se ert engagemang och finns alltid här för 
att bolla idéer, tipsa om aktiviteter och annat som 
skulle passa bra inom ramen för Yrkesutbildnings-
veckan. 

Exponering: 562 000
Räckvidd: 146 000

Klick: 20 850
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Attitydmätningar
Årligen genomför WorldSkills Sweden två attityd-
mätningar för att se utvecklingen av attityder för 
yrkesutbildning. 

Med hjälp av SIFO genomför vi en attitydmätning 
mot allmänheten (18–65 år). I januari 2021 utförde 
SIFO mätningen där slumpmässigt valda personer 
fick svara på frågor kring sin syn på yrkesutbildning 
och dess möjligheter. 

Tillsammans med Ungdomsbarometern genomför-
des undersökningen ”Attityder till yrkesprogram”. 
Ungdomar i årskurs 9 valdes slumpmässigt ut för att 
svara på frågor om yrkesutbildning. Undersökning-
en gjordes i början av 2021.

Attitydmätningarna i sin helhet hittar du på  
worldskills.se/rapporter.

Ungdomsbarometern
Att välja till gymnasiet har under 2021 liksom 2020 
varit annorlunda jämfört med tidigare år. Detta då 
mässor och öppna hus i stor utsträckning genom-
förts digitalt. De flesta elever bedömer fortfarande 
att de fått tillräckligt med information inför valet 
men jämförelsen med tidigare år bör tolkas med 
försiktighet.

Andelen som kan tänka sig att gå yrkesprogram 
har minskat sedan förra året, vilket också stämmer 
överens med den svaga nedgången i det reella sök-
trycket till yrkesprogram som observerades 2020. 

Ena delen av det negativa trendbrott som obser-
verades i föregående års mätning har vänt uppåt 
igen – närmare bestämt, att yrkesprogram har ett 
intressant utbildningsinnehåll och att yrkesprogram 
ger en bra utbildning. Däremot har associationen 
att yrkesprogram ger många valmöjligheter efter 
gymnasiet fortsatt nedåt – vilket är oroande givet 
dess betydelse i valet.

• Ungefär sex av tio elever (61 %) är spontant posi-
tivt inställda till yrkesprogram, vilket ligger i nivå 
med tidigare år.

• Drygt sex av tio (57 %) av eleverna i åk 9 kan tän-
ka sig att läsa ett yrkesprogram, vilket är en svag 
nedgång kontra förra året.

• Den absolut vanligaste anledningen till att man 
inte vill läsa ett yrkesprogram är att man vill 
plugga vidare efter gymnasiet.

• Att yrkesprogram har ett intressant utbildnings-
innehåll har ökat sedan förra året, 76 % uppger 
det i år, kontra 68 % förra året. Att yrkespro-
gram ger många valmöjligheter efter gymnasiet 
har dock fortsatt att minska.

• Informationen om yrkesprogram verkar ha blivit 
något bättre kontra förra året – både att SYV 
har informerat om yrkesprogram i en något hö-
gre utsträckning, och att de anser att de fått till-
räcklig information om yrkesprogram

• Ungas associationer skiftar väldigt mycket bero-
ende på om de uppger att de har blivit informe-
rade om yrkesprogram av sin SYV. De som upp-
ger att de har fått bra information från sin SYV 
om yrkesprogram (73 %) är något mer positivt 
inställda till yrkesprogram i allmänhet, medan 
de som uppger att de inte har blivit informerade 
(14 %) är betydligt mycket mer negativt inställda.

Sifo
Årets undersökning visar att allmänhetens syn på 
status och utvecklingsmöjligheter för gymnasial  
yrkesutbildning är i stort sett oförändrad. Merpar-
ten uppfattar att ett yrkesprogrammen leder till  
arbete efter studier, däremot kvarstå stor utmaning 
kopplat till status.

Uppfattningen hos 83 % av de tillfrågade i under-
sökningen är att en yrkesutbildning leder till arbete 
efter avslutade studier.

Mer än hälften anser också att en yrkesutbildning 
har hög eller neutral status i jämförelse med an-
dra yrken. Det finns skillnader runt om i landet, 
inte minst i storstäderna. Rapporten visar också att 
synen på yrkesutbildning skiljer sig något mellan  
åldersgrupper.

”Ungefär sex 
av tio elever är 
spontant posi-
tivt inställda till 
yrkesprogram”
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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 
2021 samlades nätverket digitalt för att diskute-
ra kommunikation kring yrkesutbildning och dela  
erfarenheter.

Våra yrkesutbildnings- 
ambassadörer 
För att nå fram till unga med budskapet att en yr-
kesutbildning 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 2021 har ambassadörer medverkat på digi-
tala och fysiska mässor samt deltagit digitalt och 
fysiskt ute hos eleverna i klassrummen tillsammans 
med Arbetsmarknadskunskap. 
 
Ambassadörerna har deltagit på olika events för att 
ge information kring yrkesutbildningens fördelar 
samt inspirerat unga i färd med att göra sitt gym-
nasieval.  
 
Under 2021 har 15 personer agerat yrkesutbildning-
sambassadörer för WorldSkills Sweden. Ambassa-
dörerna är tidigare tävlande från Yrkeslandslaget 
som genom att ansöka kan få möjligheten att ingå 
i nätverket och förutom att vara ambassadörer för 
yrkesutbildning i bred bemärkelse, även är före-
bilder för sina respektive yrken.

Exponering: 272 000
Räckvidd: 63 000
Klick: 4 600

272 000
exponeringar
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Internationella initiativ

World Youth Skills Day 15 juli
World Youth Skills Day initierades av FN för att lyf-
ta vikten av att unga världen över får möjligheten 
att utbilda sig för att bygga på sin skicklighet och 
kompetens.

Dagen har till syfte att hylla alla yrkesskickliga unga 
och den positiva påverkan deras kompetens har på 
vårt samhälle. Men även vikten av möjligheter för 
unga att utbilda sig och att bygga på sina färdig-
heter och talanger för att bygga en framgångsrik 
och meningsfull karriär. Yrkesutbildning är en väg 
att uppnå detta. 

Vi passar även på att under dagen lyfta vårt Yrkes-
landslag, ambassadörer, experter och andra delta-
gare i våra yrkestävlingar. Deras yrkesskicklighet  
i kombination med deras engagemang bidrar till  
att sprida kunskap vidare till en ny generation av 
talangfulla unga.

Utmärkelse till våra experter
Ett stort grattis till våra experter som fått utmär-
kelser för sitt engagemang i de internationella 
tävlingarna. Eva Lönn fick utmärkelsen ”Honorary 
Contributor” för sina värdefulla insatser i rollen som 
tidigare vice chefsexpert i EuroSkills. Arvid Wibom 
tilldelades även han utmärkelsen ”Honorary Contri-
butor” för att som chefsexpert bidragit till utveck-
lingen av yrket Webbutveckling i EuroSkills. Björn 
Nilsson tilldelades WorldSkills utmärkelse ”Certi-
ficate of Merit” för sitt arbete och sina värdefulla 
insatser kopplat till WorldSkills Competition.
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Projekt och kampanjer

Filmen ”The chain of skills”
För att lyfta yrkesutbildningens attraktionskraft och 
visa på den professionalitet som finns bland våra 
yrkesutbildade unga har WorldSkills Sweden tagit 
fram filmen ”Chain of skills”. Genom en spektakulär 
filmning av en kula som rullar igenom en bana be-
stående av olika yrkeskategorier får vi chansen att 
se yrkena från ett annat perspektiv. 

I filmen har varje del, varje yrke en viktig roll att 
spela för att resan framåt ska kunna ske. På samma 
sätt har yrkesutbildning och våra yrkesarbetande en 
viktig roll att spela i vårt samhälle. Genom deras ar-
betsinsats och professionalism får vi saker att hän-
da och vi kan utvecklas framåt. Utan deras viktiga 
insats skulle vårt samhälle helt enkelt inte fungera.

Medverkar i filmen gör våra fantastiska Yrkesutbild-
ningsambassadörer tillika tidigare tävlanden. Vem 
kan bättre visa på yrkesutbildningens styrkor och 
möjligheter än dem.

Exponering: 3 300 000
Visningar: 617 000
Klick: 12 000

Status och 
stolthet

617 000
visningar
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Yrkesväxling
Vår informationssatsning kring yrkesväxling har 
fortsatt under 2021. Vi vill med satsningen sprida 
information och upplysa om olika vägar som finns 
för den som behöver eller funderar på att yrkesväx-
la. Fokus ligger på möjligheter kopplade till yrkes-
utbildningar.

Under året har flertalet artiklar släppts där perso-
ner som yrkesväxlat fått berätta om sin historia och 
fördelarna med yrkesväxling. Initiativet har också 
haft stor spridning i sociala medier.

Exponering: 2 860 000
Räckvidd: 804 000
Klick: 44 500

YourSkills
Informationskanalen YourSkills drivs för att fånga 
intresset för yrkesutbildningar hos personer som är 
nya i Sverige, främst personer som talar arabiska 
och persiska. Genom att via filmer lyfta fram perso-
ner med likande bakgrund som gått en yrkesutbild-
ning och idag har en anställning har vi skapat ett 
stort intresse från målgruppen. 

Via vår tolk har vi erbjudit hjälp via messenger och 
telefonsamtal. Ofta behöver personer som kontak-
tar YourSkills hjälp att hitta information om en viss 
utbildning, validering eller kontakt med studie- och 
yrkesvägledare i hemkommun. Att kunna kontak-
ta en person via telefon eller messenger har varit 
mycket uppskattat.

Utöver detta har samarbeten gjorts med Alkompis, 
Aktarr och Saras systrar.

Exponering: 2 710 500
Räckvidd: 228 800
Klick: 70 700
Över 700 personer har ställt frågor via messenger 
eller telefon.

Nya yrkes-
vägar

Under 2021 har WorldSkills Sweden medverkar på 
både digitala och fysiska mässor. Under hösten har 
tre digitala mässor ägt rum bland annat på Gym-
nasiedagarna & Future Skills i Göteborg, Gymnasie-
mässan i Malmö och Stockholm. 

På mässan i Eskilstuna fick vi möjlighet att träffa 
ungdomar som fick möjligheten att utmanade var-
andra, lärare och föräldrar i yrkeskrampens olika 
moment. Vi fick även prata yrkesutbildningar med 
både elever och föräldrar samt ge tips och råd.

Mässor
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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 gymnasie-
valet som görs varje år av niondeklassare. Därför 
riktas kommunikationen för att nå ungdomarna 
direkt och i samband med gymnasiemässor och val-
perioder.

DinTalang som annonskampanj har främst spridits 
på plattformarna Tiktok, Snapchat, Instagram, 
Google och Youtube, där den största majoriteten 
av ungdomarna befinner sig. Även Facebook har 
använts, men då riktat till föräldrar som har ungdo-
mar 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. Talangtestet har forsatt att vara po-
pulärt och över 40 000 personer har fullföljt testet. 
Genom testet har ungdomarna fått förslag på vilka 
yrkesprogram som passar bäst för just dem. 

Under 2021 togs det fram flera nya filmer med nya 
grepp som har spridits framgångsrikt. DinTalang ska 
alltid vara en relevant och trovärdig informations-
kanal. Därför är materialet utformat så att mål-
gruppen ska känna igen sig i annonsmaterialet.

Nytt för 2021 var även att Tiktok som kanal testades  
med gott resultat. Kampanjen styrdes mot alla 
13–17  år i hela Sverige.  Kampanjen visades 3 miljo-
ner gånger och har nått ca 300 000 unika personer, 
60% tjejer och 40% killar. 

Snapchat, Instagram och Facebook
Exponering: 15 005 000
Räckvidd: 810 000
Klick: 72 700

Google Ads och YouTube
Exponering: 1 793 000
Klick/engagemang: 809 000

Tiktok
Visningar: 3 384 653
Klick: 20 111

Talangtestet 
har gjorts av 
över 40 000

personer under 
2021

DinTalang
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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 året har ett intensivt arbete pågått med att 
informera skolor om Yrkeskampen. Under våren 
skickades inbjudan ut till klasslärare, mentorer och 
studie- och yrkesvägledare runt om i landet. In-
tresset var stort och sammanlagt anmälde sig 479 
klasser till tävlingen, vilket innebär nästan 12 000 
elever!

Under hösten hade de anmälda klasserna möjlighet 
att kvala in sig till final genom en webbtävling. De 
13 klasser med bäst resultat ifrån webbtävlingen 
kvalificerade sig direkt till finalen. Två fysiska regi-
onsfinaler arrangerades också i Göteborg och Stock-
holm med praktiska moment där bästa klassen gick 
till final. Den vinnande klassen i respektive region, 
tillsammans med de 13 bästa klasserna från webb-
tävlingen får äran att tävla på finalen som äger rum 
på Yrkes-SM i Växjö. 

I konceptet Yrkeskampen ingår även en handled-
ning med prova-på uppgifter för skolor som själva 
vill arrangera ett eget Yrkeskampen. Materialet be-
står av praktiska uppgifter och utmaningar som är 
yrkesrelaterade och kopplade till de tolv gymnasiala 
yrkesprogrammen.

Exponering: 82 000
Räckvidd: 18 500
Klick: 720

12 000 elever var med i Yrkeskampen
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Under 2021 har WorldSkills Sweden med flera olika 
kommunikationskampanjer arbetat med att öka in-
tresse för yrkesläraryrket hos yrkesverksamma. Ge-
nom att bygga stolthet kring yrkeslärarrollen samt 
påvisa hur vägen att bli lärare ser ut hoppas vi att 
attraktionen till yrket ökat. Kampanjen har drivits i 
sociala medier mot målgruppen.

Yrkeslärare är hjältar
WorldSkills Sweden har tagit fram filmer och berät-
telser som under 2021 spridits i sociala kanaler för 
att få fler att vilja bli yrkeslärare. Genom att lyfta 
fram goda exempel på yrkeslärare och påvisa hur 
viktiga de är för samhället hoppas vi fler kan tän-
ka sig en framtid som yrkeslärare. Under året har vi 
därför intervjuat och dokumenterat olika yrkeslära-
re för att vara goda ambassadörer och lyfta fram 
dessa samhällshjältar.

Årets yrkeslärare 2021
Årets yrkeslärare är ett pris för att uppmärksamma 
duktiga yrkeslärare och det viktiga arbete de gör. 
De säkerställer att yrkesutbildningarna presterar 
och levererar på hög nivå och är attraktiva för elev-
erna, vilket är väsentligt för Sveriges framtid.

Under Yrkesutbildningsveckan 2021 prisades Årets 
Yrkeslärare. De lyckliga vinnarna blev Lars-Ove Lars-
son, Bygg- och anläggningslärare på Kunskapskäl-
lan i Herrljunga, och Katarina Brinte, yrkeslärare på 
Hotell- och turismprogrammet på Malmö Fria Läro-
verk.

Lars-Ove Larsson flankerad av rektor Thereze Gunnarsson och 
Björn Nilsson från WorldSkills Sweden i samband med offent-
liggörandet av Årets yrkeslärare 2021.

Katarina Brinte tillsammans med Patrik Svensson från World-
Skills Sweden i samband med offentliggörandet av Årets 
yrkeslärare 2021.

Öka intresset för yrkeslärar yrket
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WorldSkills Sweden med  
på Framtidståget
Framtidståget som vanligtvis turnerar landet runt 
på högstadieskolor fick fortsatt vara i digitalt for-
mat även under 2021. Även om det fysiska mötet 
med ungdomarna är att föredra så har det också 
sina fördelar. Det digitala formatet gjorde att man 
nådde ut till fler skolor och elever samt till orter som 
ligger väldigt långt bort geografiskt. Stora skolor 
som har väldigt många elever hade också möjlig-
het att ta del av Framtidståget vilket bidragit till fler 
deltagare.

Syftet med Framtidståget är att ge information och 
inspirera unga inför sitt framtida utbildnings- och 
yrkesval. Genom inspirationsföreläsningar, debat-
ter, lektioner och andra inslag har elever fått möj-
lighet att förbättra sin valkompetens. Med på den-
na digitala resa har WorldSkills Sweden medverkat 
för att informera samt lyfta fördelarna och möjlig-
heterna med att välja en yrkesutbildning. Självklart 
har ambassadörer från Yrkeslandslaget varit med.

Totalt har 519 skolor medverkat.

Bli yrkeslärare 
– En poddserie

Yrkeslärarpodden
I poddserien ”Yrkeslärarpodden” besökte World- 
Skills Swedens reporter yrkeslärare över hela lan-
det. I podden fick de berättade om sin personliga 
resa som gav dem en ny karriär.

I poddserien besvarades de vanligaste frågorna som 
kan dyka upp för en person som funderar på att ut-
vecklas i sitt arbetsliv. Berättelserna är förpackade 
i korta avsnitt som är perfekta att lyssna på under 
joggingturen, när du sitter bakom ratten eller vill 
starta dagen med lite inspiration.

Exponering: 645 000
Räckvidd: 131 000
Klick: 5 200

Genom WorldSkills Sweden fick plattsättaren Filip Sandgren 
möjlighet att hylla sin tidigare lärare Thomas Åkerlöf. Hyll-
ningen bestod av att Thomas överraskades av maraton-
löparen Mustafa Mohamed i motionsspåret.

Yrkesläraren Thomas hyllades för sitt arbete
Genom att hylla och lyfta exempel på goda yrkes-
lärare hoppas vi att inspirera fler yrkesverksamma 
får upp ögonen för en framtid som yrkeslärare. 
Genom initiativet bygger vi även status kring både 
yrken och yrkesutbildning. Under 2021 valde vi att 
hylla yrkesläraren Tomas Åkerlöf som gett kraft och 
motivation till sina elever på på Hahrska gymnasiet  
i Västerås.

Runt evenemanget bearbetades media och breda 
kampanjer i sociala medier för att sprida budska-
pet. WorldSkills Sweden har fått stor uppmärksam-
het och spridning för hyllningen av Thomas, Årets 
yrkeslärare samt övriga initativ och kampanjer 
kopplat tillyrkeslärarområdet.

Exponering: 6 560 000
Räckvidd: 938 000
Klick/engagemang: 102 000
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Material till skolan

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 yrkes-
vägledningen i undervisningen får elever bättre 
förutsättningar att ta klivet in i framtiden. Därför 
har WorldSkills Sweden under 2021 tagit fram ma-
terial till skolan för att stötta studie- och yrkesväg-
ledare, lärare samt annan skolpersonal.

Möt en yrkesverksam
I samband med pandemin blev det en utmaning för 
skolor att arrangera studiebesök i näringslivet. Med 
denna utmaning som grund tog WorldSkills Sweden 
fram materialet ”Möt en yrkesverksam”. Med hjälp 
av materialet kan elever möta yrkesverksamma per-
soner ”live” i klassrummet, som kan inspirera dem 
i deras framtida gymnasieval. Skolorna har också 
haft möjligheten att använda våra yrkesutbildnings-
ambassadörer i rollen som yrkesverksam.

Modellen och ambassadörerna har under årets an-
vänts flitigt av lärare och studie- och yrkesvägledare 
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 digi-
talt 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 skapa frågor 
inför möten med yrkesverksamma. Läraren får goda 
möjligheter att integrera studie- och yrkesvägled-
ning i sin undervisning. 

Modellen kommer gå att använda en lång tid fram-
över och även efter pandemin finns det en del ar-
betsplatser som man inte kan besöka som skolklass. 
Då kommer denna modell väl till pass även om  
fysiska arbetsplatsbesök och möten är väldigt vär-
defulla. 

Framtidsfokus  
yrkesutbildning
Under 2021 lanserade vi initiativet ”Framtidsfokus 
yrkesutbildning”. Vårt mål med materialet är att 
inspirera elever i sina tankar om framtiden gällan-
de studie- och yrkesval. Vi vill också underlätta för 
grundskolan att arbeta med arbetsmarknadskun-
skap, särskilt med fokus på att skapa mer kunskap 
kring yrkesutbildningar inför gymnasievalet. 

Framtidsfokus yrkesutbildning kan utformas så att 
aktiviteter görs under en lektion, en dag eller un-
der en längre period. Det finns många aktiviteter 
att välja bland och därför kan varje klass eller skola 
enkelt anpassa utifrån sina förutsättningar.

 

Möt en 
yrkesverksam
När elever får möta yrkeslivet i 

klassrummet. 
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Kommunikationskanaler

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 2021 skickades fyra digi-
tala informationsbrev ut. I informationsbrevet skri-
ver vi om projekt, yrkestävlingar, undersökningar 
samt om våra övriga projekt. 

Sociala medier
WorldSkills Sweden är aktiv på ett flertal sociala 
medier beroende på målgrupp och syfte. För att 
sprida information kring WorldSkills Swedens orga-
nisation används Facebook, Twitter och Linkedin. 
För projekt riktade mot yngre målgrupper används 
i huvudsak Instagram och Snapchat. Under 2021 har 
noga planerade satsningar gjorts i sociala kanaler 
för att nå ut till våra målgrupper. Under pandemin 
har vi satsat extra mycket på de sociala kanalerna 
för att nå ut med våra budskap och skapa dialog 
med våra målgrupper.

•  Facebook (WorldSkills Sweden, Yrkeslandslaget, 
DinTalang, YourSkills, Yrkes-SM)

•  Twitter (WorldSkills Sweden)

•  Instagram (Yrkeslandslaget, DinTalang,  
YourSkills, Yrkes-SM)

•  LinkedIn (WorldSkills Sweden)

•  Snapchat (Yrkes-SM, DinTalang)  

• YouTube (WorldSkills Sweden, DinTalang)

Webbplatser
Under 2021 har vi fortsatt att arbeta med våra 
webbplatser för att förbättra användarvänlighet 
och optimera innehåll för att på ett mer effektivt 
nå ut med vår kommunikation. Fokus har även legat 
tillgänglighet och sökmotoroptimering. 

Yrkes-SM har fått en ny webbplats för att bättra 
svara på de behov som finns inom projektet. Den 
nya webbplatsen möjliggör ett bättre samarbete 
med yrkespartners och andra utställare och är ba-
serad på en nyare teknisk lösning som effektiviserar 

marknadsföring. Under projektets gång har stort 
fokus legat på användarvänliga funktioner och ett 
målgruppsanpassat innehåll.

• WorldSkills.se

• YrkesSM.se

• YourSkills.se

• DinTalang.se

• SkillsWorld.se

• Gymnasievalet  
(https://gymnasievalet.worldskills.se/)

• Att välja till gymnasiet  
(https://valjatillgymnasiet.worldskills.se/)

• Lärarhandledning (https://lararhandledning.
worldskills.se/)

• Virtuella studiebesök (http://vrstudiebesök.
worldskills.se)

• Intranät

Över 255 000 
klick till 

WorldSkills 
Swedens webb-

platser.
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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. 2021 års styrelse har bestått  
av följande personer:

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
Andra 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 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. 

INIT IATIV TAGARE

HUVUDSPONSORER

SPONSORER


