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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. 

Marcus Jonsson från Jönköping är Sveriges bästa unga 

bilskadereparatör  

Marcus Jonsson från Bäckadalsgymnasiet, TTC i Jönköping tog hem titeln som 

Sveriges bästa unga bilskadereparatör när slutprovet inom bilskadeteknik 

avgjordes.  

 

Slutproven har pågått i fem veckor, mellan den 16 april och den 18 maj, och under denna tid 

har elever inom fem olika yrkesgrenar påvisat kunskaper utifrån motorbranschens krav och 

som efterfrågas vid anställning.  

 

- Kompetensen som branscher eftersöker förändras kontinuerligt. Slutproven skickar 

en tydlig signal till skolorna om vad företagen efterfrågar och skapar 

förutsättningar för att öka kvaliteten på utbildningar, vilket leder till ökad 

matchning och därmed ökad anställningsbarhet, säger Caj Luoma, chef 

kompetensförsörjning, Transportföretagen.  

 

- Slutproven utgör en viktig del av arbetet med att höja statusen på utbildningen och 

visa vilka karriärmöjligheter som finns inom branschens yrken, avslutar Caj 

Luoma.  

Årets vinnare är:  

 Bilskadereparatör: Marcus Jonson, Bäckadalsgymnasiet, TTC, Jönköping, 110 

poäng  

 

Fakta  

 Slutprov är till för avgångselever i gymnasieskolans fordonstekniska utbildning och 

övriga utbildare inom fordon. Mellan den 16 april och 18 maj 2018 kunde elever svara 

på 50 fordonstekniska frågor i ett provprogram.  

 I år skrev 1282 elever från 128 gymnasieskolor slutprovet 

 Genom att delta i 2018 års slutprov ges möjlighet att erhålla ett certifikat. I certifikatet 

dokumenteras all grundutbildning och inom yrket kompetenshöjande utbildning, 

praktik och anställning.  

 Slutprovets syfte är att:  

- Höja statusen och kvaliteten på utbildningen 

- Visa utbildningsnivåer och utbildningsområden  

- Synliggöra branschens krav 

https://bilproffs.se/for-dig-som-ar/yrkeslarareskolledare/certifikat-och-yrkesdiplom/
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- Hålla kontakt med skolorna 

 

 

För mer information, kontakta Rose-Marie Olsson på 08-762 71 46 eller rose-

mare.olsson@transportforetagen.se  
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