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Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN, och Lackerarnas Yrkesnämnd, LYN, har bildats gemensamt av arbetsgivare och fackförbund. Båda yrkesnämnderna har som mål att det ska 
finnas välutbildad och yrkeskunnig arbetskraft i branschens företag. Bilproffs.se är ett gemensamt varumärke för yrkesnämndernas rekryteringsinsatser. 

Startskott för Yrkes-SM med motorbranschens 

framtidsnamn från Uppsala  

Idag startar årets Yrkes-SM och pågår fram till den 27 april.  I år tävlar Uppsalas 

toppmekaniker Albin Ekström. Tävlingen som även arrangeras i Uppsala syftar 

till att väcka intresset för och höja kvaliteten på gymnasieskolans 

yrkesutbildningar. Motorbranschen kommer att finnas på plats under 

tävlingsdagarna.  

Yrkes-SM är ett viktigt inslag i Motorbranschens yrkesnämnders arbete att stärka och sprida 

information om branschens yrken. Albin kommer att tävla i grenen maskinteknik och 

Motorbranschens yrkesnämnder finns på plats för att stötta honom under tävlingsdagarna. 

– Rekryteringsbehovet till alla våra yrken inom motorbranschen är stort och därför är 

denna yrkestävling särskilt viktig. Albin kan genom sitt engagemang vara ambassadör 

och få fler ungdomar att söka sig till våra utbildningar, säger Johanna Linder, 

branschutvecklare på Transportföretagen och tävlingsledare för Bilproffs.se  

Bristen på personal inom motorbranschen är stor. Genom att visa upp olika yrken kan fler 

elever lockas att söka sig till motorbranschens utbildningar. Yrkes-SM är även ett sätt att öka 

de politiska beslutsfattarnas intresse och förståelse för utbildningarna.  

– Det är glädjande att intresset för våra yrkesutbildningar har ökat de senaste åren bland 

politiker och att vår röst har blivit hörd. Exempelvis har regeringen nu satsat på reformer i 

syfte att stärka gymnasieskolans yrkesutbildningar och öka vuxenutbildningen. Men mer 

måste göras och det måste finnas en långsiktighet i de politiska beslut som fattas. Klarar 

vi inte av kompetensförsörjningen till motorbranschen påverkas hela samhället, säger Caj 

Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.  

Fakta 

Yrkes-SM 

• Yrkes-SM har funnits sedan år 2004 med syftet att öka intresset och höja kvaliteten på 

gymnasieskolans yrkesutbildningar.  

• Tävlingen arrangeras vartannat år i olika städer och 2020 är det i Helsingborg. 

• I år äger tävlingarna rum i Uppsala på arenaområdet vid Gränby sportfält den 25-27 april 

http://bilproffs.se/
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• Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang tävlar hundratals av 

Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar i över 50-talet yrken. 

 

För mer information kontakta Shashika Sellgren, kommunikatör på 

Transportföretagen, shashika.sellgren@transportforetagen.se eller 072-214 82 89 

  

Företagsinformation 

• Motorbranschens yrkesnämnder, Motorbranschens Yrkesnämnd (MYN) och Lackerarnas 

Yrkesnämnd (LYN), är samarbetsorgan i yrkesutbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor 

mellan Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall resp. Svenska Målareförbundet. 

• Verksamheten bedrivs under varumärket Bilproffs.se. 
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