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HÄR MÖTER DU 
FRAMTIDENS ARBETSKRAFT

I maj 2022 arrangeras svenska mästerskapen i yrkes
skicklighet för ungdomar. Platsen är Arenastaden i 
Växjö. Under evenemanget tävlar hundratals av Sve
riges mest yrkesskickliga ungdomar i en mängd olika 
yrkeskategorier under spännande och fartfyllda for
mer. Besökarna har möjlighet att upptäcka, utforska 
och prova på ett 60tal yrkesmoment. Hit kommer 
tusentals ungdomar från Kronoberg med omnejd 
för att få inspiration inför sitt framtida studie och  
yrkesval. På detta multiprao får elev erna också möj
lighet att känna flera yrken på pulsen genom att få 
ställa frågor till personer inom branschen. Med sin 
bredd och sin storlek ger YrkesSM skolungdomar en 

konkret inblick i olika yrken inom bygg, design, indu
stri, it, service, teknik, vård, skog, djur och transport. 
Yrken som kan bli deras framtid.  Alla är vinnare. Från 
elev, skola och näringsliv till samhället i stort. 

WorldSkills Sweden som är arrangör arbetar för att 
öka attraktionskraften och status för medverkan
de yrken och modern yrkesutbildning. Tillsammans 
med Region Kronoberg, Växjö kommun, yrkespart
ners, yrkesskolor, branscher, företag, organi sationer 
och ungdomar kommer vi att verka för att göra  
YrkesSM 2022 till en viktig och inspirerande yrkes
mani festation!

Välkommen till Sveriges största satsning för att öka intresse och rekrytering till de yrkesutbildningar 
som vi behöver för ett väl fungerande näringsliv. På Yrkes-SM hittar många ungdomar sitt framtids-
jobb och många arbetsgivare sin framtida arbetskraft. Nu har ni möjlighet att visa att ni engagerar er 
i en av de viktigaste framtidsfrågorna för länet!

10–12 MAJ 2022 
ARENASTADEN VÄXJÖ 
#YRKESSM  @YRKESSM  YRKESSM.SE

FRITT INTRÄDE!



TA CHANSEN OCH VISA UPP 
ERT FÖRETAG PÅ YRKES-SM

Detta är Yrkes-SM
20.000 besökare, varav flertalet är ungdomar som 
ska välja yrkesbana för framtiden. YrkesSM är Sve
riges största yrkesevenemang en slags multiprao och 
tävling som arrangeras vartannat år på olika platser 
i landet. Nu är det Smålands tur. YrkesSM består av 
tre huvuddelar: 

•  Tävlings och yrkesuppvisning – ett svenskt  
mästerskap i yrkesskicklighet för unga.

•  Prova påkoncept – möjligheten för besökare att 
lära sig mer om olika yrken genom att praktiskt 
få testa olika yrkesmoment.

•  Studie och yrkesvägledning – möjligheten för  
besökande elever att få information om olika  
utbildnings och karriärvägar inom yrkes 
utbildningsområdet.

Målgrupper
YrkesSM besöks främst av elever och personer verk
samma inom skola och utbildning, men syns av be
tydligt fler. Den primära målgruppen är de som står 
på tur att välja gymnasieutbildning. Våra övriga mål
grupper går på mellanstadiet eller går redan på en 
yrkesutbildning. Evenemangsområde är stort och det 
sker aktiviteter både inomhus och utomhus. Det är 
ungdomar, yrkesvägledare och experter som visa upp 
och informerar om yrkesutbildningens möjligheter 
till arbete, eget företagande, fortsatta studier och 
individuell utveckling. Cirka 60 yrken kommer finnas 
representerade. Det finns många unga därute som är 
sugna på att utbilda sig, skaffa jobb eller byta jobb 
och utan dessa yrkesskickliga ungdomar stannar lä
net och landet. Dessutom kommer yrkeslärare att 
uppmärksammas genom utmärkelsen årets yrkeslä
rare i regionen.

Kommunikation
Sprid kännedom om YrkesSM i era kanaler och till 
människor som ni möter. Kom också och besök YrkesSM i 
Växjö på Arenastaden den 10–12 maj 2022.

Följ, gilla och dela
YrkesSM finns på Facebook och Instagram.
www.facebook.com/yrkessm
www.instagram.com/yrkessm

Hashtags
#yrkessm #yrkessmkronoberg #yrkessm2022

Filmer    
https://youtu.be/eCrgykrpbTs

Webbsida
www.yrkessm.se



PÅ VILKET SÄTT VILL ERT 
FÖRETAG VARA MED OCH BIDRA?

Det lokala prova på-torget 
Här ska lokala företag inspirera och prata med 
besökarna. Ert företag tillhandahåller en pro
va påaktivitet som eleverna kan testa för att 
väcka intresse och engagemang för ett yrke, en 
bransch och eller utbildning. Exempel på aktivi
teter: köra en robot, vispa maräng, lösa en upp
gift, duka ett bord, testa arbetskläder, tapetsera 
med mera. Endast fantasin sätter gränser! 
Gratis för företag i regionen enligt principen 
först till kvarn. För mer information kontakta 
oss: yrkessm@kronoberg.se
 
Utställare på evenemangsområdet 
Här köper företag sin egen monterplats och ni 
får möjlighet att visa upp er verksamhet. 
Kostnad är 800 kr/kvm inomhus och 500 kr/kvm 
utomhus. Monter ingår inte i priset.

Bli samarbetspartner
Visa att ni engagerar er i en av de kanske vik
tigaste framtidsfrågorna för länet och landet. 
Samtidigt som ni också får en möjlighet att ex
ponera ert varumärke. Ni kanske till och med 

själva bedriver utbildning, behöver anställa eller 
vill visa att ni aktivt stödjer ungdomar att få en 
bra yrkesframtid och därmed också deras insat
ser till att hålla regionenen och Sveriges hjul i 
gång. Vi kan erbjuda flera olika exponeringsytor 
både utomhus och inomhus men även digitalt.

Small: 15.000 kr
Logotyp placerad på:
• Webbplatsen yrkessm.se
• Besöksprogrammet
• Montervägg
• Affischer på besöksområdet
• Sociala medier

Medium: 30.000 kr
Logotyp placerad på:
• Webbplatsen yrkessm.se
• Besöksprogrammet
• Montervägg
• Affischer på besöksområdet
• Sponsorskyltar
• Sociala medier

Large: 50.000 kr
Logotyp placerad på:
• Webbplatsen yrkessm.se
• Besöksprogrammet
• Montervägg
• Affischer på besöksområdet
• Sponsorskyltar
• Stora banderoller/vepor
• Sociala medier

Våra tre sponsorpaket:

Andra exempel på specifika aktiviteter som 
möjliggör ett partnerskap:
• Invigningsceremoni
• Gymnasiesärskoletävlingar
• Avslutningsceremoni

Frågor eller funderingar? 
Mejla yrkessm@kronoberg.se 



KRITERIER FÖR MEDVERKANDE 
FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

Följande kriterier omfattar de organisationer  
och företag som vill hyra monteryta under  
Yrkes-SM 2020. Utställaren ska arbeta för att 
främja ett eller flera av syftena med Yrkes-SM 
som handlar om att: 
 
• Höja kvaliteten och statusen på yrkesutbild

ningar. 
• Öka rekryteringen och attraktionskraften för 

yrken och yrkesutbildningar. 
• Öka yrkesstoltheten bland alla yrkesverk 

samma inom de medverkande yrkena. 
• 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 arbets
givare. 

 Vidare ska: 
• Alla aktiviteter anpassas utifrån besökarnas 

behov och intressen. Besökaren ska stimule
ras, inspireras och helst uppleva något under 
evenemanget – det räcker inte med att endast 
dela ut information om organisationen eller 
verksamheten. Tävlingar, provapå aktiviteter 
och uppvisning i anslutning till information 
uppmuntras. Även möten och seminarier upp
muntras. 

 
• Alla utställare arbeta för ökad mångfald gäl

lande kön, etnicitet och bakgrund inom olika 
yrken. 

 
• Utställare ta hänsyn till miljöpåverkan och 

medvetet arbeta för minskad miljöbelastning 
i anslutning till YrkesSM. Det kan handlar 
om att begränsa antalet give aways, planera 
transporter och välja miljömärka produkter. 
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