
 
 
 
För lista över svenska tävlande och kontaktuppgifter, se här 

YRKESLANDSLAGET GRÄVER GULD I KAZAN 

Den 19 augusti reser det svenska Yrkeslandslaget till Kazan, Ryssland, och en av världens 

största tävlingar, Yrkes-VM 2019. Efter månader av förberedelser och hård träning ska våra 28 

svenska tävlanden sättas på prov mot världseliten. Yrkes-VM 2019 invigs den 22 augusti och 

pågår i fyra dagar innan avslutningsceremonin och prisutdelningen den 27 augusti. Då får vi 

svar på hur det gått för vårt svenska Yrkeslandslag.  

Nästa vecka reser 1400 tävlande från totalt 68 länder till Kazan och Yrkes-VM 2019 i jakt på medaljer 

och chansen att bli världsmästare inom sitt yrke. Bland de tävlande finner vi det svenska 

Yrkeslandslaget, bestående av 28 yrkesskickliga unga killar och tjejer, som tillsammans ska 

representera Sverige i Ryssland. Mellan den 23 – 26 augusti ska de göra sitt yttersta för att knipa en 

pallplats mot tuffast tänkbara motstånd.  

I årets upplaga av Yrkes-VM tävlar man i hela 56 olika yrken, varav Sverige är med och tävlar i 25. På 

listan av yrken som Sverige deltar i finns bland annat undersköterska, flygtekniker, servering, kock, 

frisör, trädgårdsanläggning, webbutveckling och hudterapeut. Det är också första gången som Sverige 

tävlar i två nya yrken – hotellreception och betongarbete.  

200 000 besökare beräknas följa mästerskapet på plats och se när världens yrkesskickligaste unga 

gör upp om medaljerna i Kazan. Yrkes-VM 2019 är den 45:e upplagan av mästerskapen och anordnas 

i år vid Kazan Expo International Exhibition Centre – en arena som byggdes speciellt inför Yrkes-VM 

2019. Expon och arenorna upptar en yta på 260 000 m² och ligger strax utanför Kazan International 

Airport. 

- Alla har tränat, kämpat och gett sitt allt hela vägen fram. Jag kunde inte begärt mer av våra 

fantastiska tävlanden. Nu är det fullt fokus på gemensamheten för att verkligen kunna inta 

mästerskapet med bästa energi och laganda. Vi ska ge motståndarna en rejäl utmaning i alla de 25 

yrken vi deltar i. Jag vet att alla kommer lämna mästerskapet med en känsla av att de gav sitt allt 

under de intensiva tävlingsdagarna, säger Patrik Svensson, tävlingsansvarig vid WorldSkills Sweden. 

Sverige har sedan 1995 tagit över 70 medaljer i internationella sammanhang. Det första Yrkes-VM 

arrangerades redan 1950 och idag är mästerskapen en av världens största tävlingar. Under 2019 är 

det den största tävlingen som genomförs i hela världen.  

Detta är Yrkes-VM: 

Under Yrkes-VM samlas de skickligaste unga yrkesutövarna från hela världen för att visa upp sina 

färdigheter i olika yrkesgrenar. Tävlingen arrangeras vartannat år i något av de drygt 80 

medlemsländerna med syfte att främja yrkesutbildningar som ett verktyg för social och ekonomisk 

utveckling. Under Yrkes-VM möts även medlemsländerna, internationella industripartners, 

myndigheter och utbildningsinstitutioner med flera för att utbyta kunskap och erfarenheter. Deltagarna 

i tävlingen måste vara under 23 när året tävlingen genomförs. 
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VÄLKOMNA YRKESLANDSLAGET HEM EFTER WORLDSKILLS COMPETITION 2019 

 

I samband med att det svenska Yrkeslandslaget 2019 kommer hem från Yrkes-VM i Kazan sker 

endast en enklare samling och diplomutdelning i ankomsthallen (direkt i anslutning till utgången efter 

säkerhetskontrollen/tullen). Släkt, vänner, journalister, branscher, sponsorer och andra intresserade 

som önskar är välkomna – Yrkeslandslaget anländer med flight SU2386 och landar kl. 19.30, onsdag 

den 28 augusti på Arlanda terminal 2. 

 

Fakta om de tävlande och deras placeringar i Yrkes-VM i Kazan kommer finnas 

på: www.worldskills.se/press 

### 
 

Kontaktuppgifter till tävlande: https://www.worldskills.se/wp-
content/uploads/2019/05/karta_yl2019_namn_v5.pdf 
Bilder på tävlande: https://www.flickr.com/photos/yrkessm08/collections/72157676656242708/ 
Ytterligare information: http://worldskills.se/ 

Presskontakt:  
Jonas Persson, 070 824 39 82, jonas.persson@jmwgolin.se 
Tävlingsansvarig, WorldSkills Sweden 
Patrik Svensson, 070-248 28 89, patrik.svensson@worldskills.se 

WorldSkills Sweden 
WorldSkills Sweden är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och Staten genom 

Utbildningsdepartementet, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan. Genom samarbeten med 

företag, yrkesnämnder, branschorganisationer och skolor har detta samarbete i uppdrag att öka 

attraktionskraften, statusen samt kvaliteten för svenska yrken och yrkesutbildning. WorldSkills Sweden 

ansvarar för det svenska Yrkeslandslagets deltagande i Yrkes-VM (WorldSkills Competition) och 

Yrkes-EM (EuroSkills) samt är arrangör av Yrkes-SM. Yrkeslandslagets huvudsponsorer är AFA 

Försäkring som värnar arbetsmiljö samt AMF som fokuserar på hållbara pensionslösningar. 

 

DET SVENSKA YRKESLANDSLAGET 2019 

NAMN:  YRKE:  HEMORT/BOSTADSORT: 

Albert Åhlenius Murare  Uppsala 

Anna Widholm  Fordonslackering Aspa/Köping 

Anton Hasenstrauch VVS installatör                       Rasbo/Alunda/Uppsala 

Art Arbsuwan  Måleri  Sundsvall/Sundsbruk 

Axel Gustafsson Svetsning  Lönsboda 

David Andersson * Trädgårdsanläggning          Lödöse 

David Petersson Flygteknik  Rockneby/Östersund 

David Sohl  Webbutveckling Linköping 

Elias Larsson  Hotellreception  Hjärup/Malmö 

Emanuel Näslund * Automationsteknik Örnsköldsvik 

Emmie Lindblad Hudterapeut  Hässleholm 

Erik Larsson *  Betongarbete   Upplands Väsby 

Filip Sandgren  Plattsättning   Västerås 

Fredrik Emanuelsson * Trädgårdsanläggning Kärna 
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Jolanda Edvardsson          Servering  Järpen 

Jonna Mjörnell  Undersköterska Upplands Väsby 

Kristoffer Seger CNC-operatör (fräsning) Salem 

Markus Hansson CNC-operatör (svarvning) Holmsjö 

Martin Lindelöw Industrielektriker Nävlinge/Hässleholm 

Niklas Ekelöw * Automationsteknik Onsala 

Oscar Eriksson * Betongarbete  Märsta 

Oskar Thulin  Bilskadeteknik  Staffanstorp/Genarp 

Signe Skogstjärna  Juvelerare/guldsmed Ljungsbro/Motala 

Theo Zemack  CAD-konstruktör Stureby/Enskede 

Vendela Lundin Pikner Butikskommunikation Stockholm 

Victor Nyberg  IT-tekniker  Linköping/Klockrike 

William Brittsjö Kock  Göteborg/Stockholm 

Wilma Augustsson Frisör  Vårgårda 

* Tävlar i par två och två. 


