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MEDALJVITTRING FÖR YRKESLANDSLAGET I VM
Tävlingarna för det svenska Yrkeslandslaget vid Yrkes-VM i São Paulo är i full gång. När två
tävlingsdagar avklarats och ytterligare två resterar står det klart att de svenska
tävlingsdeltagarna gör bra ifrån sig och har siktet inställt på pallplatser. Här nedanför finns en
översikt över hur det går för samtliga tävlanden.
– Det är så härligt att äntligen vara igång med tävlingarna. Våra svenska deltagare gör otroligt bra
ifrån sig, det är stor chans att vi kommer att slå vårt medaljrekord. Det är ett starkt motstånd vi möter
så de avslutande dagarna kommer att bli riktigt spännande, säger Pontus Slättman, vd på WorldSkills
Sweden.
Yrkes-VM äger rum i São Paulo mellan 11-16 augusti. Prisutdelningen äger rum natten till måndag
svensk tid. Det svenska laget kämpar om medaljer i totalt 27 yrkesspecifika grenar. De svenska
deltagarna är uttagna vid SM-tävlingar inom sina respektive yrken. Totalt är 1192 tävlande från olika
länder med och slåss om medaljerna inför en publik på 200 000 besökare. Yrkes-VM i São Paulo är
den största i tävlingens historia.
Pressbilder och videomaterial från tävlingarna: www.worldskills.se/press

Så här går det för det svenska Yrkeslandslagets tävlanden:
Adrian Flodell, IT-tekniker
Katrineholm
Av Adrians 34 konkurrenter är det de asiatiska länderna som bjuder på tuffast motstånd. Adrian
känner att det finns goda möjlighet att komma långt i tävlingen eftersom ett av delmomenten är en
nätverksuppgift som de tävlande inte har kunnat träna på, vilket kan bli helt avgörande för vem som till
slut tar hem medaljerna.
Daniel Carlberg, Murare
Ytterby
Totalt är det 27 stycken tävlanden som möts i grenen murning. Så här säger Daniel om hur det hittills
går i tävlingen och hur han ser på de kommande tävlingsmomenten:
– Det bästa hittills är själva murningen som är det jag känner mig säkrast på! Det är svårt att veta hur
jag ligger till eftersom alla jobbar på så olika sätt. Men jag kör på efter mitt tänk bara. Nu ska jag se till
att bli klar med den första muren och börja med nästa och siktar på att komma en bit med den.
Elin Jacobsson, Florist
Kristianstad
Av de 20 konkurrenterna är det Finland och Korea som är Elins tuffaste motstånd. Målsättningen
innan tävlingen har varit pallplats. Så här säger Elin om hur det hittills går i tävlingen och hur hon ser
på de kommande tävlingsmomenten:
– Jag tycker att moment 2, bukett, gick bäst. Kändes som att allt flöt på som planerat. Även tekniken
och färgen satt som den skulle. De kommande dagarna känns positiva, momenten är inget jag har
gjort jättemånga gånger tidigare men jag ska göra det bästa av situationen.
Elin har inte fått några indikationer på hur hon ligger till. Nästa moment är att jobba med plantor,
växter som ska ge intryck vilket är ovanligt för floristen som mestadels jobbar med snittblommor.

Elin Vikström, Grafisk design
Katrineholm
Inom grafisk design tävlar totalt 35 länder. Första tävlingsdagen var uppgiften att ta fram en logotyp,
uppfattningen är att Elin ligger bland topp tre på det momentet. Nästa uppgift var att ta fram en hel
broschyr, ett omfattande uppdrag med många tekniska moment att avklara på kort tid. Det är Elins
svåraste moment, men hon är pigg och alert. Därefter väntar förpackningsdesign.
Emmastina Dannered, Hudterapeut
Motala
Emmastina möter 24 internationella konkurrenter. Hon är i god form och tycker att de avklarade
tävlingsmomenten har gått riktigt bra. Emmastinas fokus är att hinna med alla moment i god tid, när
man drar över blir det stora avdrag på tävlingspoängen. Hennes styrka ligger i den avancerade
ansiktsbehandlingen och på kvällsmakeupen. Svårast blir fantasimålningen, som ställer höga krav på
kreativitet och på att ansikte och naglar hänger samman.
Eric Seger, Kock
Trosa
Vår svenske kock Eric möter 34 internationella motståndare. Så här säger Eric om hur det hittills går i
tävlingen och hur han ser på de kommande tävlingsmomenten:
– Det var tungjobbat igår och allt kändes bara okej. Jag har inte haft möjlighet att se någon annans
saker så det är extremt svårt att veta hur man ligger till! Det ska bli skönt att gå in och riva av de saker
jag inte hann med igår och försöka få lite revansch. Idag skulle det vara skönt om saker och ting
kändes grymt och inte bara bra. Efter idag kanske man kan få en indikation på hur man ligger till
också!
Igår var "bara" förberedelsearbete, men Eric har genom sitt välorganiserade sätt att jobba på och med
en hög och flink intensitet i köket visat jurygruppen att det kommer bli en hel del spännande att smaka
på! Det blir först en soppa, följt av en underbar varmrätt på kyckling och avslutningsvis en fullkomligt
ljuvlig mangomousse med maränger, hallon och yoghurtglass. Sista tävlingsdagen på lördag blir ett
monsterpass då fyra rätter ska presenteras.
Frida Gustafsson, Fordonslackerare
Trångsund
Frida ställs mot 19 internationella tävlanden. Så här långt ser Fridas arbete bra ut, hon har lackerat
stötfångare och maskerat bil. Den kommande uppgiften är en av de tuffaste och väldigt tidspressad.
Hon ska lackera en dörr i två kulörer. Dörren har dessutom en skada som ska repareras och måste
slipgrundas och lackeras inom fem timmar. Här måste Frida prioritera att hinna klart och få fin finish.
Igår var det flera som inte blev klara. Så idag siktar Frida på att hinna klart.
Hannah Forsberg, Servitris
Bjärred
Hannah möter 33 internationella motståndare. Så här säger Hannah själv om hur det hittills går i
tävlingen och hur hon ser på de kommande tävlingsmomenten:
– Igår gick likörprovningen och serveringsmomentet bäst på casual dining. Det är de momenten som
känns mest naturliga för mig. Nu väntar fine dining och där hoppas jag på att kamma hem lite poäng!
Inga resultat eller poäng är utdelade så jag har ingen koll om hur jag ligger till men hoppas på det
bättre.
Jenny Albertsson, Målare
Töreboda
I måleri tävlar totalt 19 länder. Så här säger Jenny om hur det hittills går i tävlingen och hur hon ser på
de kommande tävlingsmomenten:

– Alla moment har hittills flutit på bra. Känner mig nöjd med alla. Det är troligtvis för att jag inte känner

mig pressad att jag måste ta medalj och jag försöker att ha roligt hela tiden. Nu är det bara att köra på
i samma spår. Börjar med att bryta färg, sedan börja färdigstryka dörren, påta på med bildöverföring.
Jim Öhman, Flygplanstekniker
Osby
Efter plåtbockning och boroskopsinspektion är uppfattningen att Jim ligger bland topp fem. Hans
styrka är att han är fokuserad och strukturerad, samt att han är väldigt bred. Härnäst väntar att fila bort
skador på blad i kompressorn. Totalt tävlar 15 länder inom flygplansteknik.
Jimmie Karlsson, Svetsare
Åmål
Jimmie ställs mot 38 motståndare, där den som gör allra minst misstag är den som kommer ta hem
segern. Hårdast motstånd finns bland de asiatiska länderna. Så här säger Jimmie om hur det hittills
går i tävlingen och hur han ser på de kommande tävlingsmomenten:
– Det första momentet, ett rör, kändes som det gick bäst. Det var det momentet jag kände mig säkrast
på hittills. Nästa uppgift är den största av dem sju moment vi ska utföra. Ett tryckkärl som vi ska
svetsa ihop med fyra olika svetsmetoder, när det är klart trycks det med vatten till 70 bar. Det blir ca 56 timmar svetsning på den uppgiften. Vi får inte ta del av några delresultat tyvärr, så det blir att vänta
med spänning tills tävlingen är över.
Johan Ledin, Elektriker
Sidensjö
Johan tävlar mot 40 andra länder, där Brasilien och flera asiatiska länder bjuder på störst motstånd.
Johan har god form och tycker att den största utmaningen är att tänka klart under stress.
Momenten hittills har gått bra, men det är särskilt tufft att jobba med annat material än det som han är
van vid hemma. Något som ger de latinamerikanska tävlanden ett försprång.
Jonas Frölander, Teletekniker
Nyköping
Jonas har siktet inställt på en pallplats. Han möter 17 konkurrenter, varav det tuffaste motståndet
kommer från Korea, Japan, Singapore och Brasilien. Så här långt har Jonas bra flyt och fart. Hittills
har han arbetat med ett simulerat fastighetsnät där både koppar och fiber dras. Ett utmanande
moment blir snabbtävlingen i fibersvetsning som står på agendan under fredagens tävlingsdag.
Jonathan Lukacs & Jonas Köre, Automationstekniker
Hunnebostrand respektive Skepplanda
Jonathan och Jonas svåraste moment är att hålla tiden och ett bra tempo. Av de 37 konkurrenterna är
det Japan, Korea, Brasilien, Tyskland och Schweiz som är de hårdaste motståndarna.
Så här säger Jonas om hur det hittills går i tävlingen och hur han ser på deras kommande
tävlingsmoment:
– Gårdagens snabbuppgift gick bra då vi skulle byta en kabel och lägga till en del i programmet, den
uppgiften var vi bland dom första att göra klart, snabbare än Japan och Norge. Vi var klara tre minuter
efter Korea som var först, så den uppgiften gav nästan full pott. Nu närmast väntar en lång och tuff
uppgift. Mycket kan hända men jag är positiv.
Så här säger Jonathan:
– Båda uppgifterna än så länge har gått bra, en liten miss på första. Andra gick felfritt och vi var bland
dom snabbaste. Vi vet vilket maxpoäng en uppgift ger och ungefär hur mycket vi tappar om vi gör en
miss. Tidspoängen kan man räkna ut på ett ungefär, så vi vet ungefär hur mycket poäng vi har - men
vi vet ju inte hur dom andra ligger till.

Idag har vi en lite mer avancerad uppgift på sex timmar som vi inte alls vet vad det är för något, så vi
får ge allt och göra så gott vi kan.
Julia Lundin, Undersköterska
Vetlanda
Totalt är det 16 internationella tävlande i grenen Health and Social Services. Så här säger Julia om
hur det hittills går i tävlingen och hur hon ser på de kommande tävlingsmomenten:
– Bästa uppgiften hittills är fallet med en CP-skada. Det kändes riktigt bra när jag gjorde det. Nu
väntar äldreboende. Och det känns bra. Man ska inte stimma upp sig i onödan. Om man får drömma
blir det pallplats, helst mitten på pallen!
Kasper Svensson, Träarbetare
Fjälkinge
Kaspers styrka ligger i det tävlingsmoment som innehåller konstruktion och stuckatur. Förhoppningen
är att det ska ta honom till seger. Av Kaspers 17 konkurrenter är Tyskland den svåraste motståndaren.
Tävlingen går ut på att bygga upp ett rum. Så här långt ligger han bra i fas och han håller ett bra
tempo. Nästa moment för Kasper är spackling och stuckatur.
Linus Stengård, Webbdesigner
Västerås
För Linus går det bättre än förväntat, han ligger bra med när design och back end-programmering är
avklarade. Härnäst väntar layout, som är en av Linus styrkor. Uppskattningsvis ligger han för
närvarande bland topp tre. Totalt tävlar 39 länder i webbdesign.
Marcus Morén, Personbilstekniker
Köping
Marcus möter 39 internationella motståndare i sin gren. Så här säger Marcus om hur det hittills går i
tävlingen och hur han ser på de kommande tävlingsmomenten:
– Vi har avklarat motorstyrningsmomentet. Och det gick bra, jag känner att jag har fått en bra start på
tävlingen. De närmsta uppgifterna är två fysiska uppgifter, så det är bara jobba snabbt och effektivt.
Oskar Johansson, Plattsättare
Borås
Inför de avslutande tävlingsdagarna har Oskar siktet inställt på att kunna öka hastigheten med
bibehållen kvalitet. Av de totalt 23 konkurrenterna bjuder Tyskland, Österrike och Finland på det
hårdaste motståndet.
Oskar hade en start med lite småmissar, men har hämtat upp mycket. Det svåraste för Oskar nu blir
att hinna klart med uppgifterna på den utsatta tiden.
Patrik Eriksson, VVS-montör
Vansbro
Inledningsvis var det tufft för Patrik, men han har hämtat igen sig ordentligt. Nästa moment är att köra
provtryck i hela rörsystemet som byggts upp under de första dagarna. Del i systemet är bland annat
en handdukstork. Möter 28 konkurrenter, där Österrike och Korea står för det största motståndet.
Pernilla Moberg, Frisör
Kungälv
Pernilla är i kanonform och har stora chanser till att ta hem segern. Tuffast tycker hon att de tekniska
grenarna är. Av Pernillas 32 konkurrenter är Korea, Kina, Storbritannien och Finland de som framför
allt kan ta segern från Pernilla.

Hittills har båda Pernillas moment gått bra, men nu väntar den tekniskt svåraste uppgiften.
Rasmus Westlund & Rickard Hedfors, Trädgårdsanläggare
Vikbolandet respektive Strängnäs
Första dagarna för Rasmus och Rickard innebär tungt arbete när mycket jord och sten ska på plats.
En stor fördel för Rasmus och Rickard är att de är vana vid att arbeta tillsammans, då de gör det till
vardags. Så här långt är de bra med, trots motstånd från 15 andra länder.
Robin Prager, CNC-operatör
Nykvarn
Robins hårdaste moment är att hantera tidspressen. De asiatiska länderna är de tuffaste av de totalt
31 konkurrenterna.
Så här långt har Robin lyckats att fokusera på rätt saker. Förhoppningen är att han ska komma igång
med maskinkörningen på en gång. Om han lyckas med det kommer han att bli klar med pågående
modul i tid.
Sara Andersson, Dekoratör
Stöllet
Sara möter tio konkurrenter, de största hoten kommer från Storbritannien, Nederländerna och de
asiatiska länderna. Målet är en slutplacering bland topp fem. Det tuffaste är att vara kreativ under
tidspress.
Uppgiften som de tävlande arbetar med är en exponering som ska ha något med spel/lekar att göra
och ska inkludera motiv med siffror. Hittills har Sara utvecklat en idé och tagit fram en moodboard.
Hon har dessutom gjort en skiss på hur skyltfönstret ska se ut. Momenten har gått riktigt bra för Sara.
Nu väntar det praktiska arbetet, det är bra eftersom det är i detta skede som de tävlande kan påverka
sitt arbete rent tidsmässigt allra bäst.
Simon Mattsson, Industrielektriker
Knislinge
Simon är riktigt bra med i tävlingen och han känner sig positiv över avklarade moment och inför
kommande tävlingsdagar. Han är med i toppen och riktigt målinriktad och fokuserad. Ytterligare en av
Simons styrkor är att han är snabbare än många av hans 24 konkurrenter.
Avklarade moment är kabelkanaler och tryckknappslådor som installerats samt elskåp som monterats.
Nästa steg är att koppla in allt kablage samt spänningssätta utrustningen. Sista dagen är det
programmering som står på agendan.
Victor Ståhlkrantz, Bilskadetekniker
Huskvarna
Victor möter 19 internationella motståndare under Yrkes-VM. Så här säger Victor om hur det hittills går
i tävlingen och hur han ser på de kommande tävlingsmomenten:
– Det moment som känts bäst var dragriktning i ramen (fronten). I vanliga fall kan det vara klurigt för
man måste byta vinkel på kättingen för att få ett korrekt drag. Men igår fick jag till det på andra eller
tredje draget vilket kändes kanon!
Så här långt har jag hört att skandinaverna överlag har ett bra tempo, men det är jättesvårt att säga
hur jag ligger till. Nästa uppgift är att göra färdigt bakskärmsbytet och börja byta vänster hjulhus och
ramben. Det är de två viktigaste och tyngsta momenten!

Vidar Degerheim, CNC-operatör
Lyckeby
Brasilien och Österrike ser Vidar är de svåraste av de totalt 25 konkurrenterna.
Hittills har uppgifterna varit svårare än vad många trott, vilket innebär att väldigt många inte hunnit
klart i tid – inklusive Vidar. Nästa uppgift blir väldigt spännande då testprojektet utformats av en extern
designer, så ingen vet vad de ska vänta sig. Inga delresultat har presenterats men uppfattningen är att
Vidar så här långt ligger ungefär i mitten av fältet.

Välkomna laget
Vid Yrkeslandslagets hemkomst anordnas en pressmottagning på Arlanda. På plats kommer följande
personer att hylla Yrkeslandslagets framgångar:
-

Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Peter Jeppsson, tillträdande vice vd för Svenskt Näringsliv samt vice ordförande i WorldSkills
Sweden
Tobias Baudin, förste vice ordförande i LO samt styrelseledamot i WorldSkills Sweden
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