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Kommunstyrelsen 

Slutrapport Yrkes-SM 2018  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna slutrapporten för Yrkes-SM 2018, ärendets bilaga 1. 
 
Ärendet 
Tillsammans med World Skills Sweden stod Uppsala kommun som arrangör av Yrkes-SM 
den 25–27 april 2018. Syftet med att arrangera Yrkes-SM i Uppsala var att lyfta de praktiska 
yrkenas status och öka intresset för yrkesutbildningar i Uppsala med omnejd. 
 
I detta ärende föreslås kommunstyrelsen godkänna slutrapporten för Yrkes-SM 2018. 
 
Beredning 
Slutrapporten har beretts av kommunledningskontoret och godkänts av projektets styrgrupp. 
 
Föredragning 
Yrkes-SM 2018 slog rekord i antal deltagare och antal yrken. Totalt 21 600 besökare tog sig 
till arenaområdet vid Gränby sportfält för att följa Yrkes-SM på plats. Under tre dagar visade 
nästan 550 av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar upp sina färdigheter inom 78 olika 
yrken. På mässgolven fanns också gott om prova-på-aktiviteter där besökarna själva kunde 
testa sina färdigheter inom olika yrken och lära sig mer om de olika utbildningarna.  
Besökarna kom från hela Sverige, men främst från Mälardalsområdet. 
 
Besökarnas upplevelse av Yrkes-SM 2018 mättes på plats. Resultaten visar att nöjdheten med 
arrangemanget var stort och att fler besökare kan tänka sig ett yrkesprogram efter sitt besök på 
Yrkes-SM. En närmare redogörelse för resultaten av enkäten finns i rapporten. 
 
En annan viktig effekt av Yrkes-SM är stoltheten hos Uppsala kommuns medarbetare. Det var 
ett drygt 100-tal medarbetare inom Uppsala kommun som arbetade aktivt med evenemanget 
och ännu fler som på något sätt bidrog till det. Trots högt tempo, höga krav och ibland snabba 
omställningar har alla medarbetare inom Uppsala kommun visat att de vill göra ett bra jobb 



och bidrog därigenom till ett mycket lyckat arrangemang. Samma engagemang och stolthet 
kunde också noteras hos flera av kommunens upphandlade leverantörer av varor och tjänster. 
 
Enligt avtal med World Skills Sweden skulle Uppsala kommun stå för följande kostnader i 
samband med Yrkes-SM 2018: 

- lokal och regional marknadsföring 
- kostnadsfria transporter 
- invigning och avslutning, inkl. konferencier  
- VIP-middag  
- lokalhyra 
- projektledning 
- bevakning. 

 
Under projektets gång har fler kostnader tillkommit varav den enskilt största avvikande 
utgiften gällde de anpassningar av lokalerna som behövde göras. Varken Relitahallen eller 
IFU Arena hade golv eller underlag som är anpassade för den typ av verksamhet som Yrkes-
SM innebär med tunga fordon på plats, heta arbeten, många besökare m.m. Båda hallarna 
utrustades därför med tillfälliga golv, vilket krävde extra resurser. Lokalerna fick också 
anpassas på andra sätt för att kunna möta kraven I slutrapporten redogörs närmare för detta. 
 
Kostnaderna för anpassning av lokaler uppgick till 3,5 miljoner kronor. I den ursprungliga 
budgeten hade cirka 1,5 miljoner kronor avsätts för ändamålet. 
 
I stället för beräknade 5 miljoner kronor uppgick Uppsala kommuns totala kostnader för 
genomförandet av Yrkes-SM till 7 miljoner kronor. En del av de anpassningar av lokalerna 
som gjordes innebär emellertid att Gränby Sportfält med IFU-arena och Relitahallen nu är 
bättre rustade för att i framtiden kunna arrangera större mässor och evenemang. 
 
De turistekonomiska effekterna av Yrkes-SM 2018 blev större än förväntat.  I april 2018 
ökade de kommersiella gästnätterna (hotell, stugby, vandrarhem och camping) med 
10,9 procent jämfört med april 2017. Omräknat till gästnätter innebär detta en ökning med 
nära 5 300 gästnätter. På hotellen skedde en ökning av antalet hotellgästnätter i Uppsala med 
15,3 procent. Det är svårt att exakt beräkna hur stor del Yrkes-SM har i denna ökning, men då 
de flesta andra stora evenemang i Uppsala under april månad är årligt återkommande, såsom 
Valborg och Innebandyfesten, är en rimlig slutsats att Yrkes-SM ligger bakom en stor del av 
denna ökning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Ola Hägglund 
Stadsdirektör    Tf. chef kommunledningskontoret 
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1 SAMMANFATTNING 

Yrkes-SM 2018 slog rekord i antal deltagare och antal yrken. Totalt 21 600 besökare tog sig till 
arenaområdet vid Gränby sportfält för att följa Yrkes-SM på plats. Under tre dagar, mellan 25 – 27 april, 
visade nästan 400 av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar upp sina färdigheter inom 59 olika yrken. 
Av de 59 yrken som deltog var 40 tävlingsyrken, och bland de nästan 400 deltagarna tävlade 250 av dem 
om pallplatserna. 

Mästerskapet bjöd också på inspiration i form av 19 uppvisningsyrken som med sina 140 deltagande 
som var på plats för att utbilda besökarna om sina respektive yrken. Tillsammans med cirka 800 
funktionärer gjorde alla sitt yttersta för att vinna, inspirera besökare och se till att Yrkes-SM 2018 blev 
ett underhållande och lärorikt evenemang. På mässgolven fanns det också gott om prova-på-aktiviteter 
där besökarna själva kunde testa sina färdigheter inom olika yrken och lära sig mer om de olika 
utbildningarna. 

Besökarna kom från hela Sverige, men främst från Mälardalsområdet. Ungdomsbarometern var på plats 
och ställde frågor till ca 300 av besökarna om deras upplevelse av Yrkes-SM och deras attityd till 
yrkesutbildningar.  

- Drygt 4 av 5 tillfrågade besökare är positiva till yrkesprogram i allmänhet. Även upplevelsen av 
evenemanget och de olika aktiviteterna eleverna testat på har varit positiva.  

- Fler besökare kan tänka sig gå ett yrkesprogram på gymnasiet efter sitt besök på Yrkes-SM 
(70% före och 78% efter). 

- På frågan Totalt sett, hur upplevde du besöket på Yrkes-SM? svarade 86 % att de upplevde 
besöket som Bra eller Mycket bra.   

2 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION 

2.1 Bakgrund 

Yrkes-SM (Y-SM) är ett återkommande evenemang som syftar till att höja kvalitet, status och intresse 
för yrken och yrkesutbildningar i Sverige. WorldSkills Sweden (WSS) är ansvariga för Yrkes-SM som 
arrangeras vartannat år. Ett framgångsrikt Y-SM kräver ett nära samarbete mellan såväl avtalsparterna 
som med andra intressenter.  
 
Genom Y-SM vill vi gemensamt kommunicera möjligheterna med att välja en gymnasial 
yrkesutbildning genom att arrangera yrkestävlingar, ge möjlighet att prova på olika yrken och få tillfälle 
att prata och lyssna till yrkeskunniga personer. Tävlingarna kvalificerar till en plats i det svenska 
Yrkeslandslaget. Målgruppen för Y-SM är skolelever, främst i årskurs 8 och 9 samt förstaårselever på 
gymnasial yrkesutbildning, föräldrar, skolpersonal, myndighetsföreträdare, kommuner, arbetsgivare, 
arbetsmarknadsorganisationer m.fl. Bakom Y-SM står WorldSkills Sweden som är ett samarbete mellan 
Svenskt Näringsliv, LO och Utbildningsdepartementet.  
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I Uppsala har antalet elever som söker till gymnasiets yrkesprogram minskat stadigt de senaste åren. 
Samtidigt visar prognoser på ett framtida kompetensbehov inom yrken där en gymnasial yrkesexamen 
krävs. Resultat från tidigare Y-SM visar att evenemanget har en positiv inverkan på intresset att söka 
yrkesutbildning, ger stor inspiration till utveckling av yrkesutbildning samt ökad kunskap och insikt om 
yrkesutbildningarnas möjligheter. Från det lokala och regionala näringslivets perspektiv finns 
möjligheten att använda Y-SM som ett tillfälle att presentera de utvecklingsvägar som en gymnasial 
yrkesexamen innebär i deras verksamheter.  

2.2 Syfte 

Syftet med Y-SM är att 
 höja kvaliteten och statusen på yrkesutbildningar, 
 öka rekryteringen och intresset för yrken och yrkesutbildningar, 
 öka yrkesstoltheten bland alla yrkesverksamma, 
 främja entreprenörskap, 
 öka kompetensen och kontaktnät bland lärarna och studie- och yrkesvägledare (SYV), 
 underlätta för ungdomar att få jobb, 
 generera ny kunskap för yrkesgrupper inom skolan, 
 utbyta idéer och erfarenheter samt knyta nya kontakter med andra skolor och medarbetsgivare, 
 visa upp Uppsala som en attraktiv plats för 

o möten och evenemang 
o för att leva, bo och verka i. 

2.3 Projektägare 

Therese Fällman, chef staben för Kvalitet och utveckling, Kommunledningskontoret. 

2.4 Organisation 

Arbetet med Yrkes-SM har varit uppbyggt med två parallella projektgrupper, en intern i Uppsala 
kommun och en gemensam tillsammans med WorldSkills Sweden. Vi valde att arbeta med två olika 
projektgrupper utifrån att avtalet var uppdelat i två olika ansvarsområden. En del skulle WorldSkills 
Sweden ansvara för och leverera och en del som Uppsala kommun ansvarade för samt även den del 
gemensamma åtaganden. Uppsala kommun har också haft en styrgrupp kopplad till projektet vars 
uppgift varit att 

 avlasta och stödja projektägaren, 
 säkra att resultat är i linje med projektdirektiven (avtalet och kommunstyrelsebeslutet?), 
 säkerställa att projektet följer projektplanen och aktivt stödja projektledaren,  
 hålla sig informerade om projektet och omvärlden för att medverka till bra beslutsfattande,  
 säkerställa att projektet har de resurser som behövs, 
 förankra projektet i hemmaorganisationen och fungera som en förenande länk, 
 ansvara för att den egna organisationen jobbar med projektet. 
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I den ursprungliga organisationsskissen var den interna projektgruppen mindre och vi hade flera 
referensgrupper kopplade till projektet. Efter arbetets gång har vi tagit in fler personer i projektgruppen 
och valt att arbeta mindre med referensgrupper och i sället kontaktat olika personer/funktioner gällande 
specifika frågor vid behov.   

3 PROJEKTRESULTAT 

3.1 Uppsala kommuns åtagande 

I avtalet som tecknades mellan WorldSkills Sweden och Uppsala kommun den 19 december 2016 anges 
vilka olika åtaganden de två organisationerna har i Yrkes-SM. Här följer en kort redogörelse för hur vi 
arbetat med Uppsala kommuns olika åtaganden.  

3.1.1 Arenaområdet 

Arenaområdet bestämdes i ett tidigt skede till Gränby sportfält med IFU Arena som huvudarena. Då 
Yrkes-SM slog rekord i antal yrken på plats behövdes också mer yta till tävlingarna än beräknat. Både 
Relitahallen och majoriteten av utomhusytorna omkring IFU Arena och Relitahallen togs i anspråk. 
Inom projektet har det varit viktigt att planera området så att den ena arenan inte skulle kännas som en 
huvudarena, utan att hela arenaområdet ska vara lika intressant och tillgängligt. En tillfällig entré 
byggdes upp vid infarten från Råbyvägen och området hägnades in och skyltades upp. 
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Varken Relitahallen eller IFU Arena hade golv/underlag som är anpassade att klara av den typ av 
verksamhet som Yrkes-SM består av med tunga fordon på plats, heta arbeten, många besökare m.m. 
Båda hallarna utrustades med tillfälliga golv för att klara kraven från branscherna vilket krävde mycket 
extra resurser. Lokalerna fick också anpassas på andra sätt för att kunna möta kraven.  
 
Exempel på detta är 

 Fem branddörrar i Relitahallen för att kunna ta emot fler besökare än vad lokalen var godkänd 
för från början (350).  

 ”Kattluckor”, hål i fasaden på båda hallarna för att kunna dra in och ut el och ventilation. 
 Tillfälliga vattenledningar med kranar till IFU för att de tävlingar som behövde vatten skulle 

kunna få det. 
 Extra el, drygt 2 000 ampere, drogs in på området. 

 
Den totala ytan för hela evenemangsområdet var ca 55 000 kvm.  
 
En utmaning i området som vi inte lyckades lösa på ett bra sätt var bristen på parkeringsplatser. I och 
med att de flesta befintliga parkeringsplatser omvandlades till tävlingsytor räckte inte de platser som 
fanns kvar till. Extra parkeringar fanns i Gamla Uppsala där det också fanns en gratis shuttlebuss till och 
från arenaområdet. Tyvärr var det många besökare som inte ville parkera i Gamla Uppsala. 

3.1.2 Lokal och regional marknadsföring samt mediakontakter  

Vi har: 
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 Spridit och förmedlat marknadsföringsmaterial både lokalt och regionalt genom bland annat 
annonser, affischer, storbildstavlor, digitala skyltar, information på Uppsala kommuns 
webbplats och inlägg på Facebooksidorna Uppsala kommun och Vi är Uppsala kommun.  

 Informerat internt om Yrkes-SM på kommunens intranät samt på olika möten. 
 Skickat regelbundna nyhetsbrev till och medverkat i möten med skolor, myndigheter, 

organisationer och näringsliv i regionen. Vi har även skickat med information i 
gymnasiechefens, grundskolechefens och näringslivsenhetens egna nyhetsbrev. 

 Besökt åtta gymnasieskolor under deras Öppet hus och informerat om Yrkes-SM samt 
genomfört en kampanj inför Öppet hus i sociala medier. 

 Medverkat på Gymnasiemässan med olika aktiviteter och information.  
 Medverkat på Skolforum i WorldSkills Swedens monter. 
 Medverkat på Offentlig chef (möte/mässa). 
 Medverkat på Vakna Uppsala (frukostmöte med näringslivet). 
 Samarbetat gällande informationsspridning med StorSthlm i syfte att nå Stockholmsregionen. 
 Tagit fram en programtidning i samarbete med WSS. 
 Skickat återkommande pressmeddelanden, både egna och i samarbete med WSS och Region 

Uppsala. 
 Träffat lokalmedia som skrivit reportage om Yrkes-SM. 
 Genom sociala mediekampanjen ”Gymnasieproffsen” har vi nått ut till ungdomar där de 

befinner sig -  på Snapchat. Detta har inspirerat ungdomar att delta i kampanjen och att följa den 
samt att besöka Yrkes-SM. 

 

3.1.3 Kostnadsfria transporter 

Genom ett samarbete med UL fanns det möjlighet att resa gratis till och från YSM under 
evenemangsdagarna 25-27 april för elever i grundskola, tävlande, experter och funktionärer. Skolorna 
fick förboka sina kostnadsfria resor. Bokningarna gjordes via Gruppresor på UL:s hemsida och en länk 
till bokningen fanns på sidan där bokningen till YSM gjordes. UL satte till följd av förbokningarna in 10 
extra bussar. De har registrerat sammanlagt 2880 resor för lokaltrafik inom Uppsala stad och 1091 resor 
inom regionen. Sista datum för att boka resa var satt ganska långt innan YSM, vilket många skolor 
hörde av sig till oss om. Vi kan därmed med stor sannolikhet anta att många skolor reste med UL:s trafik 
utan att ta del av erbjudandet om gratis resor. 

3.1.4 Uppmuntra intilliggande regioner till besök 

I september kontaktade vi Storsthlm i syfte att dels berätta om YSM dels hitta sätt att samarbeta för att 
fler högstadieskolor från stockholmsregionen skulle komma på evenemanget. Intresse fanns från deras 
sida och de hjälpte oss sprida information och uppmuntra skolor till ett besök på YSM. Tyvärr var det 
inte så stor andel av högstadieskolorna i stockholmsregionen som anmälde sig. Vi uppvaktade också SL 
i syfte att få dem att stå för resorna till Uppsala för Stockholms högstadieungdomar, vilket de tackade 
nej till. Detta påverkade med stor sannolikhet besöksantalet från Stockholm negativt.  
 
Region Uppsala har medverkat aktivt i projektet och hjälpt oss med informationsspridning till skolorna i 
Uppsala län.  
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3.1.5 Middag för den officiella delegationen 

Den 26 april bjöds den officiella delegationen in till middag på Uppsala slott där det serverades 
närproducerad mat. Med i delegationen var bland andra Anna Ekström Gymnasie- och 
kunskapslyftsminister, representanter från LO, IF Metall, Utbildningsdepartementet, Business Region 
Göteborg, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg, 
Näringslivsgruppen på Göteborg & Co, Svenskt näringsliv, WorldSkills Sweden och Uppsala kommun.  

3.1.6 Kompletterande arrangemang 

Tävlingar för Gymnasiesärskolan 
I syfte att öka status och stolthet gällande yrkesutbildningarna inom särskolan arrangerade Uppsala 
kommun tävlingar inom tre olika nationella särskoleprogram 

 Hotell, restaurang och bageri 
 Hälsa, vård och omsorg 
 Skog, mark och djur 

 
Målet med gymnasiesärskolans medverkan var att  

 Bidra till att särskolans elever inkluderas i YSM och i det kommande arbetslivet. 
 Bygga upp ett koncept för särskolans medverkan i YSM som säkerställer ett fortsatt deltagande i 

kommande tävlingar.  
 

Genom delaktighet ville vi främja elevernas personliga utveckling och plats i samhället. Detta skedde 
genom att de involverades i arbetet inför, under och efter eventet.  
 
Elever från 11 olika skolor runt om i Sverige kom till Uppsala och tävlade. Totalt var 32 tävlande på 
plats. Prisutdelning skedde i samband med den officiella prisutdelningen och vinnarna i de olika 
tävlingarna fick ta emot samma typ av medaljer som för SM-tävlingarna samt enorma applåder från 
publiken.  
 
Seminarieprogram 
Ett av syftena var att generera ny kunskap för yrkesgrupper inom skolan. För att den delen i syftet skulle 
förstärkas planerade vi ett kostnadsfritt seminarieprogram med studie- och yrkesvägledare samt lärare 
som målgrupp. En förfrågan gick ut till de olika branschorganisationerna under hösten om de ville 
arrangera olika seminarier. En del branscher tackade ja och lämnade in idéer på innehåll. Vi frågade 
också kommunens studie- och yrkesvägledare vad de skulle vilja lära sig mer om på ett seminarium och 
svaret blev normkritik i vägledning. I och med detta bokade vi en föreläsare på just det ämnet från 
Malmö universitet. Även Skolverket bidrog med seminarier. Som besökare kunde man säkra en plats 
genom att föranmäla sig, men det var också flera personer som dök upp på plats. Vi har inga siffror på 
hur många som kom på respektive seminarium, men vi vet hur många som hade föranmält sig. 
 
Följande seminarier erbjöds 

 Motorbranschens företag och skolor i samarbete (4 föranmälda) 
 Normkritik och könsstereotypa yrkesval (14 föranmälda) 
 Yrkestävlingar ökar kvalitén i undervisningen (i.u, anmälan togs upp av branschen) 
 Yrkesskicklighet + entreprenöriella förmågor = rustad för framtiden (3 föranmälda) 
 Kommunens aktivitetsansvar KAA (16 föranmälda) 
 Många vägar till jobben i byggbranschen (40 föranmälda) 



PROJEKTiL ver 2.0 

 
 

SLUTRAPPORT 9(19) 

Projektnamn Datum 

Yrkes-SM 2018 2018-08-17 
Projektledare Dnr Version 

Sofie Blomgren KSN-2016-0356 1.0 
 
 

 Skolan i arbetslivet – arbetslivet i skolan (6 föranmälda) 
 Var med och skapa framtidens ekosystemtjänster i staden (2 föranmälda) 
 Gymnasial lärlingsanställning – så funkar det! (6 föranmälda) 
 Transportnäringen och jobben – en framtidsspaning (1 föranmäld) 
 Entreprenörskap i skolan – ju tidigare desto bättre (3 föranmälda) 
 Världens bästa yrke – bli lastbilsförare (1 föranmäld) 
 Internationella möjligheter för lärare och elever inom yrkesutbildning – APL, LIA och 

samarbeten utanför Sverige (5 föranmälda) 
 
 
Studie- och yrkesvägledning 
En viktig ingrediens i Yrkes-SM är studie- och yrkesvägledning. För att kunna erbjuda besökarna detta 
ställde vi upp en monter som bemannades av studie- och yrkesvägledare från kommunen. Vi bjöd även 
in friskolornas studie- och yrkesvägledare till montern. Totalt anmälde sig 15 personer för bemanning av 
montern, främst från kommunala skolor.  
 
Årets yrkeslärare 
Årets yrkeslärare är ett pris instiftat av WorldSkills Sweden, i syfte att uppmärksamma duktiga 
yrkeslärare. Vi beslutade tidigt att vi ville dela ut priset Årets yrkeslärare i regionen i samband med 
YSM. Nomineringsaffischer samt ett pressmeddelande skickades ut till alla gymnasieskolor i regionen. 
Juryn bestod av representanter från Svenskt Näringsliv, LO, Lärarnas riksförbund, WorldSkills Sweden 
samt Uppsala kommun. 14 nomineringar kom in, fördelade på 10 kandidater. Under WorldSkills 
Swedens konferens den 26 april tog Max Michael och Ingela Elsrud emot priset årets yrkeslärare i 
regionen. Alla nominerade lärare bjöds in till vinnarmingel innan prisutdelningen.  
 
Uppsala kommuns monter 
I syfte att attrahera ungdomar till att vilja utbilda sig inom vårdyrken medverkade vi med en egen 
monter. Där synliggjordes vad arbete inom kommunal vård och omsorg kan innebära. Besökarna 
lockades in i montern genom ett yrkesspel. Många av besökarna var unga och var väldigt osäkra på vad 
de ville studera och arbeta med i framtiden. Montern visade på vilka möjligheter Uppsala kommun 
erbjuder som arbetsgivare inom området genom att synliggöra bredden och utvecklingsmöjligheter hos 
oss. 
 
Genom vår medverkan ville vi framstå som attraktiva, innovativa och moderna samt motverka bilden av 
kommunen som trist och byråkratisk, men även motverka stereotypa föreställningar av arbete inom vård 
och omsorg. 
  
Monter för yrkesprogrammen i Uppsala 
Uppsalas kommunala och fristående gymnasieskolor med yrkesprogram hade även de en gemensam 
monter på 110 kvadratmeter med rubriken Yrkesprogram i Uppsala.  
 
Montern var utformad som en lounge och den bemannades av elever från olika yrkesprogram, lärare och 
studie- och yrkesvägledare. Syftet med montern var att få huvudmålgruppen, högstadieelever att förstå 
vad det innebär att gå ett yrkesprogram på gymnasiet och vilka möjligheter som finns efter avslutad 
utbildning.  
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I montern kunde högstadieelever prata med yrkesprogramelever, lärare och studie- och yrkesvägledare, 
ta till sig av budskap på skärmar och monterväggar och ladda mobiltelefonerna. Högstadieelever som 
besökte montern fick veta att:   
 

 En yrkesutbildning ofta leder till jobb direkt efter gymnasiet.  
 Utvecklingsmöjligheterna är goda.  
 Med en yrkesutbildning i bagaget kan de starta eget och/eller jobba utomlands. 
 De kan få grundläggande och särskild behörighet på ett yrkesprogram och att de därmed har 

möjlighet att plugga vidare på högskola och universitet.  
  
Elever som besökte montern fick även med sig WorldSkills Swedens framtidskartor, en 
sammanställning över alla yrkesprogram, vilka inriktningar som finns på respektive program, yrken 
direkt efter avslutad utbildning och yrken efter vidare studier på universitet/högskola och yrkeshögskola. 
De fick även med sig en förteckning över de yrkesprogram som erbjuds i Uppsala och på vilka skolor de 
finns.    

3.1.7 Invigning och avslutning samt programledare 

I vårt åtagande ingick att i samarbete med WSS planera invigningsceremonin. Invigningen var den 25 
april kl 9.00-9.45 innan tävlingarna startade. Målgruppen var tävlande, funktionärer och andra 
medverkande. 
 
Invigningstalade gjorde Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Alla yrken, både tävlings- 
och uppvisningsyrken, presenterades. Programledarna peppade de tävlande inför tävlingsstarten och 
elever från Uppsala Estetiska gymnasium spelade ett par låtar.  
 
Både invigningen och avslutningen var i A-hallen i IFU Arena.  
 
Avslutningen/prisutdelningen var till skillnad från invigningen öppen för allmänheten. Medaljörerna 
från de olika yrkena presenterades, fick ta emot medaljer och blommor och fotograferades.  
 
I vårt åtagande ingick även att engagera två lokalt eller regionalt kända personer som programledare. För 
att ta reda på vilka personer som målgruppen ville se på plats träffade vi två åttondeklasser på 
Tiundaskolan som hjälpte oss ta fram ett antal aktuella namn. Listan som togs fram dominerades av 
youtubers och influensers. Valet föll till slut på Daniel Riley och Cattis Eklund som åtog sig uppdraget 
att programleda invigningen och avslutningen samt besökte de olika tävlingsyrkena och testade olika 
yrken. Med dem fanns hela tiden en snapchat-reporter. Många av besökarna passade på att ta bilder och 
autografer av Cattis och Daniel.  
  

3.2 Utfall projektmål 

 
1. Yrkes-SM ska ha minst 25 000 besökare. 

Målet ej uppnått. 
I Malmö 2016 var det 22 000 besökare på plats. Vi bedömde utifrån elevunderlaget i regionen 
att vi borde kunna landa på mellan 20 och 25 000 besökare. Resultatet blev 21 600. En trolig 
anledning till att det inte blev fler är att kännedomen om Yrkes-SM är relativt låg i regionen. 
Tävlingarna har aldrig genomförts i denna del av Sverige tidigare och det visade sig svårt att få 
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framförallt skolorna att förstå varför de skulle planera in ett besök på YSM. Samtidigt var det 
vissa kommuner som kom med nästan alla sina högstadielever. I Hudiksvall gick näringslivet in 
och sponsrade eleverna med transporter och boende så att alla elever i åk 8 kunde åka till 
Uppsala under Yrkes-SM.  
 

2. Yrkeslärare och studie- och yrkesvägledare erbjudas ny kunskap och inspiration genom 
semiarier och program 
Målet uppnått.  
Under Yrkes-SM erbjöd vi ett seminarieprogram innehållande ett antal olika seminarier där 
vissa gavs flera gånger. Utöver dessa seminarier var det flera branscher och utställare som hade 
olika program i sina montrar.  
 

3. Minst 40% av besökarna åka till evenemanget kollektivt.  
Målet uppnått. 
124 av 242 grupper hade anmält att de tänkt åka med kollektivtrafiken till evenemanget. Detta 
utgör ca 51,2% av de förbokade grupperna. Av de föranmälda skolbokningarna hade 78 av 242 
grupper anmält att de skulle komma med egen buss. Om man räknar ihop dessa båda grupper 
utgör de tillsammans mer än 83% av de förbokade grupperna, dvs mer än 83% av de förbokade 
grupperna kom med någon form av kollektiv transport. Att det även tillkom många grupper som 
inte anmält sig vet vi. Det är inte en alltför vågad gissning att majoriteten av dessa klasser också 
kom med kollektivtrafik/egen buss.  
 

4. Vi ska miljömärka evenemanget enligt Håll Sverige Rents standard. 
Målet uppnått. 
Ansökan om att miljömärka Yrkes-SM 2018 godkändes av Håll Sverige Rent den 2 februari. 
Miljömärkt Event är en diplomering skapad av Håll Sverige Rent för att minska 
miljöbelastningen och nedskräpningen i samband med event. Ett event som godkänts som ett 
Miljömärkt Event har granskats av Håll Sverige Rent och uppfyller alla kriterier i 
diplomeringen. Ansökan omfattar sju områden med många detaljerade frågor som ska fyllas i. 
Det rör sig om planering och kommunikation, transporter, mat och dryck, nedskräpning och 
avfall, energi och klimat, samt inköp. En representant för Håll Sverige Rent besökte YSM den 
26 april och denne var mycket imponerad av det arbete som hade gjorts. Håll Sverige Rents 
rapport kommer att skickas vidare till Helsingborg. 

 
5. Minst 10 lokala företag med rekryteringsbehov, befintligt eller prognostiserat ska finnas 

på plats.  
Målet delvis uppnått. 
Företag/organisationer med rekryteringsbehov som fanns på plats: 

 3M (ej lokalt företag) 
 Akademiska sjukhuset 
 Ambulansen 
 GK Rör 
 Polisen 
 Ramudden 
 Relita 
 SAAB (ej lokalt företag) 
 Målerifakta (ej lokalt företag) 
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 Uppsala vatten 
 Uppsala kommun 

 
 
Övriga intresseorganisationer: 

 Arbetsförmedlingen 
 Hantverkarna 
 Lärarförbundet 
 Lärarnas Riksförbund 
 Myndigheten för Yrkeshögskola 
 Skolverket 
 Yrkesakademin 

 
Tre av företagen på plats med rekryteringsbehov var inte lokala, vilket gör att målet endast är 
delvis uppnått.  
 
Det var flera utställare på plats som på olika sätt arbetar med kompetensförsörjning till olika 
branscher. Däremot var det lite färre företag som var på plats utifrån detta perspektiv. En 
inbjudan skickades ut i februari till ett antal lokala företag, men det var bara ett fåtal som 
anmälde sitt intresse. Om man vill ha fler företag på plats bör man påbörja det arbetet tidigare 
och eventuellt även göra besök hos de olika företagen för att förklara var Yrkes-SM är.  
 

6. Minst 95% av besökarna i den primära målgruppen ska uppleva sitt besök på Yrkes-SM 
som Mycket bra eller Bra (betyg 4 eller 5, 94% 2016). 
Målet ej uppnått. 
Av de intervjuade ungdomarna i Ungdomsbarometerns undersökning svarade 86 % att de 
upplevde besöket som Bra (4) eller Mycket bra (5). Endast 1 % svarade Dåligt (2).  
 
Tjejerna är mer positiva än killarna, 41 % svarade Mycket bra jämfört med 25% av killarna.  
 

7. Minst 75% (72,5%, 2016) av besökarna i åk 7 och 8 ska ha en mer positiv inställning till 
att gå yrkesprogram efter att ha besökt Yrkes-SM. 
Målet uppnått. 
Ungdomsbarometern var på plats och intervjuade ca 300 besökande ungdomar under Yrkes-SM. 
På frågan Hur har din inställning till att gå yrkesprogram påverkats efter ditt besök på Yrkes-
SM? svarade totalt 76 % Mer positiv. Bland tjejerna svarade 85 % Mer positiv och bland 
killarna 63 %.  
 

8. Alla besökande elever ha testat minst ett yrke/en yrkesaktivitet på plats på evenemanget. 
Målet ej mätt. Däremot ställdes följande fråga av Ungdomsbarometern: 

 
Under Yrkes SM har jag fått bättre kunskap om… 
 

1 - 
Instämmer 

helt 2 - 3 - 4 - 

5 - 
Instämmer 

inte alls 
Osäker/vet 

ej 

Vilka yrkesprogram som finns 46% 38% 6% 0% 0% 10% 
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Olika yrken och branscher 45% 37% 9% 2% 2% 6% 

Jobbmöjligheter efter ett yrkesprogram 33% 31% 21% 5% 2% 8% 

 
Ovanstående säger inget om huruvida man har provat på ett yrke, men att 82 % säger sig fått bättre 
kunskaper om branscher och yrken (4+5) är en hög siffra. 

3.3 Utfall kostnader 

Projektets alla kostnader finns inte bokförda i skrivande stund. Det exakta ekonomiska utfallet kan 
därför inte redovisas här. Däremot kan vi redovisa större skillnader i utfall mot budget samt utfall av 
medfinansiering.  
 
Kommunstyrelsen beslutade avsätta totalt 5 miljoner kronor till genomförandet av YSM. Dessa medel 
var beräknade att täcka följande kostnader  

- Lokal och regional marknadsföring (enligt avtal) 
- Kostnadsfria transporter (enligt avtal) 
- Invigning/avslutning inkl. konferencier (enligt avtal) 
- VIP-middag (enligt avtal) 
- Lokalhyra (enligt anbud) 
- Projektledning (enligt anbud) 
- Bevakning (enligt anbud) 
 
Under projektets gång har fler kostnader tillkommit och den enskilt största avvikande posten utgörs 
av de anpassningar av lokalerna som behövts göras. Dessa kostnader beräknas uppgår till ca 
3 500 000 kr. I den ursprungliga budgeten hade vi avsatt ca 1 500 000 kr för ändamålet. 
 
Även personalresurserna var för snålt tilltagna i den ursprungliga planen. Projektledningen har 
behövts förstärkas under arbetets gång och mer extrapersonal än beräknat har fått tagits in.  
 
Inom projektet har vi arbetat aktivt för att skapa medfinansiering från näringsliv och andra 
organisationer. Följande intäkter och medfinansiering har uppnåtts: 
 
Utställare  250 000 kr 
Världsklass Uppsala 250 000 kr 
Region Uppsala 100 000 kr (+ gratis kollektivtrafik för tävlande, medverkande och funktionärer) 
Särskoletävlingar 130 000 kr (stöd från Skolverket via WSS)  

3.3.1 Medfinansiering och sponsring 

Inom projektet antogs en strategi för lokala partners och extern medverkan.  
 
Enligt strategin ska  
 

 Företag och organisationer som på olika sätt är delaktiga i Yrkes-SM vara till nytta för någon av 
målgrupperna.  

 Företag och organisationer som medverkar på plats ha aktiviteter eller information i montern 
som aktiverar och intresserar besökarna.  

 Företag och organisationer som medverkar vara stolta över att vara en del av Yrkes-SM och 
kommunicera sin medverkan i sina kanaler.  
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 Företag och organisationer som medverkar arbeta aktivt med frågor kring hållbarhet ur både ett 
miljömässigt och ett socialt perspektiv.  

 
Lokala partners: En lokal partner är en organisation som arbetar för utvecklingen i regionen. De ska vara 
intresserade av att förstärka evenemanget ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. De ska se nyttan av 
insatsen ur ett längre perspektiv. Att investera i Yrkes-SM är att investera i framtidens arbetskraft i olika 
yrken. En lokal partner kan också vara ett företag eller en organisation som erbjuder kraftig 
kostnadsreduktion på en vara eller tjänst, t.ex. rabatt på lokalhyra.    
 
Lokala partners under Yrkes-SM 2018: 
- Region Uppsala 
- Bandyalliansen  
- Världsklass Uppsala 
- UL 
- UNT 
- GigantPrint 
- Ramudden 

 

3.4 Effektmål 

Projektets effektmål är att satsningen på Yrkes-SM ska bidra till att öka andelen elever antagna på 
yrkesprogram i samverkansområdet i samband med att antagningsbeskeden går ut i början på juli varje 
år. Målet följs upp genom utbildningsförvaltningen sammanställer relevant statistik så snart som möjligt 
efter att antagningsbeskeden gått ut.  
 
Andelen antagana på yrkesprogram i samverkansområdet ökade fr 30,2% 2017 till 32,4% 2018. 

3.5 Övriga insatser och effekter 

3.5.1 Turismekonomiska effekter 

Uppsala kommun arbetar aktivt med att värva möten och evenemang till staden då dessa är en viktig del 
av Uppsalas varumärke och bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet som stad att besöka, bo och verka 
i. Möten och evenemang bidrar även med turismekonomiska intäkter till staden, arbetstillfällen och 
tillväxt.  
 
I april 2018 ökade de kommersiella gästnätterna (hotell, stugby, vandrarhem och camping) med 10,9 % 
jämfört med april 2017. Omräknat till gästnätter innebär detta en ökning med nära 5300 gästnätter. På 
hotellen skedde en ökning av antalet hotellgästnätter i Uppsala med 15,3 %. 
 
Under april 2018 kan fyra toppar konstateras, varav endast Yrkes-SM ligger på vardagar, resterande är 
kopplade till helgevenemang.   
- 13-14 april (Innebandyfesten) 
- 20-21 april (Svenska cupen i badminton samt en orienteringstävling) 
- 24-26 april (Yrkes-SM) 
- 30 april (Valborgsfirandet).   
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Vi erbjöd rabatterade rumspriser till tre olika hotell och vandrarhem till medverkande under Yrkes-SM. 
Vi har fått in statistik för hur många som nyttjade erbjudandet.  
 

 Arenahotellet, 115 enkelrum och 58 dubbelrum 
 Hotell & Vandrarhem Centralstation, 4 vandrarhemsrum och 8 hotellrum 
 (Hotell & Vandrarhem  Kungsängstorg, inga bokningar) 
 Citystay, inga noterade bokningar kopplade till Y-SM men hotellet var fullbokat, det kan ha 

funnits bokningar kopplade till Y-SM som inte har uppgett bokningskoden. 

3.5.2 Ett Uppsala – En kommun 

En annan viktig effekt som vi hört flera vittna om, men som är svår att mäta, är stoltheten hos Uppsala 
kommuns medarbetare. Det var ett drygt 100-tal medarbetare inom Uppsala kommun som arbetade 
aktivt med evenemanget. Förutom dessa har det varit många engagerade lite mer perifert. Förvaltningar 
och enheter som omfattats har bland annat varit Kommunledningskontoret (Staben för kvalitet och 
utveckling, Måltidsservice), Utbildningsförvaltningen (inkl. olika skolor), HR, Daglig verksamhet och 
Stadsbyggnadsförvaltningen (Fastighetsdrift, Enhet Teknik, Enhet Renhållning, Enhet Park, Enhet 
Återvinning och Trafikreglering och upplåtelser). Trots högt tempo, höga krav och ibland snabba 
omställningar har alla medarbetare inom Uppsala kommun visat att man vill göra ett bra jobb, man vill 
visa att Uppsala kommun gör detta bäst och eftersom det är Uppsala kommun som är arrangör så vill 
man ställa upp och hjälpa till så gott man kan. Vi har även sett samma engagemang och stolthet hos flera 
av kommunens upphandlade leverantörer av varor och tjänster.    

3.5.3 Gymnasieskolornas engagemang 

Många inom både de kommunala gymnasieskolorna samt friskolorna har varit engagerade på olika sätt. 
Från projektets sida har vi erbjudit skolorna att engagera sig i Gymnasieproffsen, som 
programambassadörer och som arbetskraft inför och under genomförandet inom olika områden som kan 
kopplas till respektive utbildning. Då även branscherna kontaktade skolorna och engagerade elever i sina 
tävlingar och montrar blev det ett hårt tryck på en del skolor. Några upplevde arbetsbelastningen som 
väldigt hög. Graden av engagemang har sett väldigt olika ut från skola till skola. Vårt intryck är dock att 
engagemanget och stoltheten över att Yrkes-SM är i Uppsala har varit hög och att flera skolor passat på 
att förlägga en del av undervisningen i anslutning till Yrkes-SM. Vi hade t.ex elever från Fordons- och 
transportprogrammet som trafikvakter, elever från Bygg- och anläggningsprogrammet som hjälpte till 
med etablering och avetablering, elever från Barn- och fritidsprogrammet som erbjöd barnpassning, 
elever från Hantverksprogrammet som stylister, elever från Vård- och omsorgsprogrammet som 
sjukvårdspersonal och elever från Handels- och administrationsprogrammet som evenemangsvärdar.  

4 ERFARENHETER OCH OBSERVATIONER 

4.1 Resurser 

En förstudie av området där någon med kompetens kring lokalernas lämplighet utifrån evenemangets 
karaktär och vilka anpassningar som skulle behöva göras saknades. Detta bidrog till att den satta 
budgeten inte höll och att kostnaderna för anpassning av lokalerna blev betydligt högre än förväntat. De 
pengar som gick till anpassning av lokalerna kan kanske ha använts till fler permanenta åtgärder än de 
som blev med en annan planering. Mycket arbete och material gick i stället till tillfälliga lösningar.  
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Även högre krav och det faktum att evenemanget växt rejält sedan det senaste genomförandet bidrog till 
högre kostnader för lokaler och infrastruktur.   
 
Anpassningar av lokalerna, t.ex. tillfälliga golv, elinstallationer, vatteninstallationer, branddörrar, 
kattluckor m.m. krävde en hel del personalresurser. Om Uppsala kommun arrangerar YSM igen bör en 
projektledare som kan bygg- och fastigheter engageras för dessa delar.  
 
Projektledningen hade väldigt hög arbetsbelastning och ett projekt liknande detta bör bemannas på ett 
annat sätt än som gjordes i ett tidigare skede för att undvika detta.  

4.2 Projektplanering 

I det stora hela var projektet väl och strukturerat planerat. Det hade dock behövt göras tidigare. 
Planeringen av ett evenemang av denna storlek bör påbörjas senast 1,5-2 år innan genomförandet.  

4.3 Förankring och kännedom  

Kännedomen om Yrkes-SM är låg i vår region. Mycket resurser fick läggas på att informera om vad 
Yrkes-SM är, trots det nådde vi inte ut till alla. Den låga kännedomen hos både skolor och näringsliv 
gjorde förankringsarbetet tungt och startsträckan väldigt lång. På vår kontaktlista för nyhetsbrevsutskick 
fanns ca 1 000 e-postadresser, främst till skolledare och SYV:are, på knappt 600 skolor. Det mest 
effektiva hade förmodligen varit att besöka skolorna och presentera Yrkes-SM för både skolledare, 
SYV:are och lärare. Men det hade krävts väldigt mycket personalresurser för att kunna besöka så många 
skolor i regionen. 
 
Den låga kännedomen hos näringslivet gjorde det svårt att locka utställare från olika branscher. Det var 
tydligt att det var företag från vissa branscher, främst från byggsektorn, som kände till Yrkes-SM och 
som gärna ville vara med. Men eftersom vi ville ha en spridning bland utställarna blev även detta 
tungarbetat.  
 
Om Uppsala kommun ska arrangera Yrkes-SM igen bör man ansöka om det så snart som möjligt. 
Annars har vi samma långa sträcka gällande kännedom att ta oss igenom.  

4.4 Lokal och tidpunkt 

Yrkes-SM växer för varje år det arrangeras. Det fungerade att ha det på Gränby sportfält även om det 
krävde en hel del resurser för att anpassa området efter evenemangets karaktär och branschernas krav. 
Vi fick tom höra att evenemangsområdet höll europanivå.  
 
Däremot fungerade området inte alls ur parkeringshänseende. Det fanns alldeles för få parkeringar vilket 
skapade en del stök och extra jobb för Uppsala Parkerings AB. 
 
Tidpunkten, slutet av april, var inte helt optimal. Mycket resurser, både gällande personal och material, 
var redan uppbokat för Valborg. Även polisens resurser var knappa pga detta.  

4.5 Engagemang från gymnasieskolorna 

Att engagera gymnasieskolorna att på olika sätt vara en del av Yrkes-SM var från början en självklarhet. 
Men detta borde ha skett i ett tidigare skede och på ett annat sätt. Flera skolor upplevde det som rörigt 
och förvirrat då det var svårt för dem att veta vem som ville ha deras hjälp när och till vad. Förutom de 
uppgifter som beskrivits i ett tidigare avsnitt skulle de hjälpa till att bemanna yrkesprogrammens monter, 
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branschernas montrar. Ett par skolor hade dessutom egna montrar då det inte fanns representation från 
aktuell bransch på plats. Ett sätt att skapa en aning mindre förvirring hade varit att bjuda in en 
representant från varje skola till de branschmöten som hölls.  

4.6 Säkerhet och sjukvård 

Under hösten och vintern lades en hel del tid på riskanalysarbete. Detta gjorde att vi hade god beredskap 
för eventuella händelser. Väktare och ordningsvakter fanns på plats och de deltog i planeringen av 
bemanningen, till stor del utifrån riskanalysen, men även utifrån deras tidigare erfarenhet från andra 
evenemang. De ansåg oss vara väl förberedda och att vi hade tänkt igenom olika delar i säkerhetsarbetet. 
Vi hade bland annat en plan för internkommunikation under själva genomförandet som leddes av en 
ledningscentral där alla uppkomna situationer och ärenden hanterades och loggades. 
 
En rond innan öppnandet borde ha genomförts där bland annat brandsläckare borde ha kollats. Detta var 
planerat, men personalresurserna på plats räckte inte till. 
 
Röda korset fanns på plats. De fick hjälp av elever från Vård- och omsorgsprogrammet. De tog totalt 
hand om sju småsår, en ögonsköljning, två skavsår, en blånagel och konsultationer angående en allergisk 
reaktion.    

4.7 Funktionärer 

För att kunna genomföra evenemanget behövdes många funktionärer. De personer som ställde upp som 
funktionärer var främst elever på yrkesprogram från olika gymnasieskolor i Uppsala. Det var många 
som sökte som funktionär till posten programambassadör, men intresset var betydligt lägre för andra 
poster. De olika funktionärsrollerna som fanns var 
 

 Säkerhetssamordnare 

 Sjukvårdspersonal 

 Evenemangsvärd 

 Besöksregistrerare 

 Programambassadör 

 Golvläggare 

 Skyltmontörer 

 Staketmontörer 

 Värdar i personalcentret 

 Miljöteam 

 Invigningsvärdar 

 Avslutningsvärdar 
 
Då behovet av personal var större än antalet som var tillgängliga, anlitades även föreningar. Personerna 
från föreningarna arbetade främst med etablering och avetablering av mässan och olika städuppgifter. 
Det uppstod en del oklarheter med några av föreningarna, främst med deras arbetsledning. Vår 
förväntning var att den som ansvarade för föreningens funktionärer på plats, även skulle fungera som 
arbetsledare. Detta sköttes inte enligt våra förväntningar och arbetsledningen blev i vissa fall otydlig och 
inte särskilt effektiv. 
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För att underlätta vid schemaläggning av alla funktionärer användes personalhanteringssystemet 
Mobilise. I systemet kunde vi lägga upp arbetspass och bjuda in personer till pass som de själva fick 
tacka ja eller nej till. Mobilise är ett norskt system, och användarspråket är norska, vilket kunde göra det 
svårt att förstå. Systemet har även en funktion där man kan checka in och checka ut personerna som ska 
jobba. Denna funktion användes till en början, men då vi endast hade en person vid incheckningen, tog 
detta för lång tid. Detta resulterade i att papper och penna användes, vilket fungerade bra. Om vi hade 
haft ytterligare personal vid incheckningen, hade inchecknings-funktionen som Mobilise erbjuder 
troligtvis fungerat bättre. 
 
Inför Yrkes SM utformades en funktionärshandbok, som publicerades på Mobilise för att den 
information som behövdes inför evenemanget skulle finnas lättillgänglig för funktionerna. I handboken 
fanns information om t.ex säkerhet, bemötande, vilka försäkringar som gäller, personalkaffe, lunch och 
arbetskläder. 
 
Under evenemanget arbetade en person som personalansvarig. Denna person såg till att funktionärerna 
kom in i sina arbetsuppgifter och arbetsledde dem genom passen. Eftersom området var stort, kunde det 
emellertid vara svårt att hålla koll på alla funktionärer. Det hade varit bra att ha en gruppledare för alla 
funktionärsroller, vilket fanns för vissa roller.  
 
Antalet funktionärer på ovanstående poster var totalt ca 150.  

4.8 Gymnasiesärskolans tävlingar 

Det var väldigt roligt att kunna arrangera tävlingar även för Gymnasiesärskolan. Det har uppskattats av 
många. Det är dock synd att de inte hanteras som övriga tävlingar av branscherna. Det blev svårt med 
finansiering till tävlingarna och vi arbetade hårt för att de skulle känna sig inkluderade. Ett stort tack till 
WSS som hanterade dem på samma sätt som andra tävlingar i kommunikation, gällande medaljer, 
prisutdelning etc! 

5 KOMMENTARER FRÅN PROJEKTET 
Yrkes-SM är ett väldigt roligt – och viktigt – projekt att arbeta med. Det är ett komplext evenemang med 
väldigt många intressenter och inblandade. Många saker kan göras bättre och mer effektivt, men i det 
stora hela är det ett välfungerande evenemang som bemannas av många engagerade personer som 
brinner för yrkesutbildningar.  
 
Det har varit både utvecklande och roligt att stå som lokal värd för evenemanget. Tack till WorldSkills 
Sweden som gett oss chansen att arrangera det bästa Yrkes-SM:et hittills samt för gott samarbete!   
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