
   
 
 
 
      
 

 
 

Pressinformation: 4 december 2016 
 
 IDAG AVGÖRS YRKES-EM 
- hur många svenska medaljer blir det i Göteborg?  
 
Yrkes-EM går in på sin fjärde och sista dag i Göteborg. Under lördagen genomförde 
Europas yrkesskickligaste ungdomar de sista tävlingsmomenten och ikväll får de veta 
resultaten. Söndagen innebär medaljutdelning och slutet av det första internationella 
yrkesmästerskapet som någonsin ägt rum på svensk mark. Vårt svenska 
Yrkeslandslag väntar nu på kvällens avslutningsceremoni och förhoppningsvis blir 
det många medaljer.  
 
Hela 74 736 personer har besökt Yrkes-EM på Svenska Mässan i Göteborg för att se de 
talangfulla ungdomarna slåss om medaljerna, för att prova på de olika yrkena, träffa olika 
branscher, gå på seminarier och lära sig mer om yrkesutbildningar. Igår genomfördes de 
sista tävlingsmomenten för alla tävlande och nu måste de vänta på resultaten som kommer 
på söndagskvällen under prisutdelningen.  
 
- Det har varit fantastiskt att kunna följa våra unga talanger här på tävlingen, att se alla 
nyfikna och engagerade människor och alla aktiviteter i montrarna. Vi är väldigt glada över 
att så många besökare kommit hit för att heja på och stötta vårt svenska Yrkeslandslag. Det 
har varit ett riktigt bra EM och nu hoppas vi självklart på många medaljer. Men oavsett 
resultat är vi stolta över våra svenska talanger och att vi fått vara värdland för Yrkes-EM. Alla 
som varit här och följt mästerskapet kan intyga att de tävlande verkligen kämpat hela vägen 
in i mål och konkurrensen har aldrig varit hårdare, säger Pontus Slättman, vd på WorldSkills 
Sweden, ansvarig för svenska Yrkeslandslaget. 
 
- Det känns fantastisk! Jag är så stolt över att ha fått tävla mot så många fantastiska 
personer. I helhet är jag nöjd med min insats och det känns väldigt bra. Nu hoppas vi på 
medalj, säger Evelyn Piros, tävlande hotellreceptionist från Malmö.  
 
Mellan 1-3 december har ungdomar från totalt 28 länder tävlat inom 35 olika yrken på Yrkes-
EM i Göteborg. 400 skolor har tagit sig till tävlingarna för att titta på de 500 tävlande som fått 
sina yrkesfärdigheter prövade under långa och intensiva dagar. Konkurrensen har aldrig varit 
tuffare än i år. 
  
Det svenska Yrkeslandslaget består i år av totalt 31 unga talanger som i veckan har 
representerat Sverige när de tävlat mot europiskt motstånd. Bakom det svenska 
Yrkeslandslaget står WorldSkills Sweden, som är ett samarbete mellan LO, Svenskt 
Näringsliv samt Staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för 
yrkeshögskolan. Bakgrunden till satsningen är att höja status, intresse och kvalitet på 
yrkesutbildningar. 
 
Förväntad tid för utskick av resultat: söndag den 4 december, kl. 20:45  
 



   
 
 
 
      
 

 
 

LISTA PÅ DE SVENSKA TÄVLANDE: 
http://worldskills.se/wpcontent/uploads/2016/11/karta_yl2016_nov16.pdf 
 
BILDER FRÅN YRKES-EM OCH PÅ DE TÄVLANDE: 
https://www.flickr.com/photos/yrkessm08/collections/72157669468674636/ 

 
### 

 
FÖR MER INFORMATION OM YRKESLANDSLAGET OCH EM: 
http://worldskills.se/ 
http://euroskills2016.com/ 
 
För mer information kontakta: 
Pontus Slättman, vd för WorldSkills Sweden, 070 514 75 65, pontus.slattman@worldskills.se 
 
Presskontakt - Yrkeslandslaget:  
Jonas Persson, 070 824 39 82, jonas.persson@jmw.se 
 
Presskontakt – Yrkes-EM: 
Jonas Hellström, 070 730 26 54, jonas.hellstrom@goteborg.com 
 
Yrkeslandslaget, Sveriges viktigaste landslag, består av landets bästa unga yrkesutövare 
inom bl a bygg, design, industri, it, service, vård- och tekniksektorn. Sverige har genom åren 
vunnit flera internationella medaljer. Bakom Yrkeslandslaget står WorldSkills Sweden som 
är ett samarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och staten genom Skolverket, 
Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Bakgrunden till satsningen 
är att höja status, intresse och kvalitet på svensk yrkesutbildning. 
www.worldskills.se 
 
EuroSkills Göteborg 2016 
EuroSkills är Europas största tävling i yrkesskicklighet. År 2016 genomförs evenemanget 1-3 
december i Göteborg, i samarbete mellan WorldSkills Sweden, Göteborg & Co och Svenska 
Mässan. 500 ungdomar från 28 länder kommer att tävla i 35 yrken. Besökarmålgrupp är 
ungdomar, föräldrar och skolpersonal. Vår vision är att EuroSkills ska vara en inspirerande 
manifestation för yrkesvägar och framtidslust.  
Läs mer på euroskills2016.se 
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