
Tävlande från Gotlands län 
 
Namn: Anton Svensson  
Ålder: 19 
Utbildning: Transportteknik på Christofer Polhem Gymnasiet 
Nuvarande arbetsgivare: EL-Projektering 
 
Tre snabba 
Vad är roligast med ditt yrke? 
– Det är kul att få köra lastbil och att få se Sverige, det är ett fritt jobb till viss 
del, man får jobba självständigt och vara en problemlösare. 
 
Hur laddar du inför tävlingen? 
– Jag tränar varje dag genom jobbet, arbetet blir min träning med skiftande arbetsuppgifter. 
 
Vad vill du göra i framtiden? 
– Köra lastbil, just nu här i Sverige. 
 
Andra tävlande från Gotland är Henrik Lindby.  
 
 
Tävlande från Jämtlands län 
 
Namn: Johan Hellström-Reineke 
Ålder: 20 
Utbildning: Måleriutbildningen, Palmcrantzskolan Östersund 
Nuvarande arbetsgivare: Målarkompaniet i Östersund AB 
 
Tre snabba 
Vad är roligast med ditt yrke? 
– Att se förändringen på det man gör. 
 
Hur laddar du inför tävlingen? 
– Tränar så mycket jag orkar, speciellt på bildöverföring och snickerimålning. 
 
Vad vill du göra i framtiden? 
– Jobba som målare och kanske starta eget företag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tävlande från Jönköpings län 
 
Namn: John Karlsson  
Ålder: 23 
Utbildning: Elprogrammet med inriktning Automation 
Nuvarande arbetsgivare: EL-Projektering 
 
Tre snabba 
Vad är roligast med ditt yrke? 
– Det är varierande och jag får göra allt från ritningar till färdiga projekt. 
 
Hur laddar du inför tävlingen? 
– Vi tränar lite men det har varit svårt att hinna med att träna så mycket som 
man skulle vilja. Men jag har skruvat en del och gjort lite programmering. 
 
Vad vill du göra i framtiden? 
– Jag vill jobba som elektriker med inriktning mot maskin, men planerna ändras hela tiden. 
 
 
Tävlande från Kalmar län 
 
Namn: Marcus Ottosson 
Ålder: 20 
Utbildning: Industriprogrammet, Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda 
Nuvarande arbetsgivare: ITT Water & Wastewater AB 
 
Tre snabba 
Vad är roligast med ditt yrke? 
– Det är utvecklande och olika maskiner och material har ofta olika egenheter 
som man får anpassa sig efter, på så sätt blir det inte enformigt. Inom produktion 
försöker man alltid tänja på gränserna och göra produktionen så effektiv som 
möjligt, det tycker jag är en kul utmaning. 
 
Hur laddar du inför tävlingen? 
– Jag tränar egentligen inte mer än att jag går till jobbet. Jag vill inte pressa på för hårt och 
stressa utan försöker att ta det lugnt och lita på de kunskaper som jag redan har. 
 
Vad gör du i framtiden? 
– Jobbar kvar som CNC-operatör eller pluggar vidare inom verkstadsindustrin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tävlande från Kronobergs län 
 
Namn: Madelene Nilsson 
Ålder: 21 
Utbildning: Treårig gymnasieutbildning på Hvilan Utbildning i Åkarp, 
Hantverksprogrammet med inriktning florist. 
Nuvarande arbetsgivare: Skinnarnas Blommor & Trädgård i Ljungby. 
 
Tre snabba 
Vad är roligast med ditt yrke? 
–  att det är varierande arbetsuppgifter och mycket kundkontakt. 
 
Hur laddar du inför tävlingen? 
– Vi tränar ihop jag och Elin Karlsson. Då tränar vi på att samarbeta samt på de uppgifter vi 
vet att vi kommer att få; bukett, arrangemang, brud etc. 
 
Vad gör du i framtiden? 
– Arbetar i butik. 
 
 
 
Namn: Jonathan Svensson Köhler 
Ålder: 21 
Utbildning: Treårig gymnasieutbildning, Elprogrammet med inriktning 
automation 
Nuvarande arbetsgivare: Scania, Södertälje 
 
Tre snabba 
Vad är roligast med ditt yrke? 
– Att det hela tiden är nya fel och problem som måste lösas, det är en ständig 
utmaning som sätter kunskaperna på prov. 
 
Hur laddar du inför tävlingen? 
– Jag kommer att tävla i lag tillsammans med Victor Svensson. För oss är det viktigast att 
kunna arbeta tillsammans. 
 
Vad gör du i framtiden? 
– Förhoppningsvis jobbar jag fortfarande med ett arbete som jag trivs med. 
 
 
Tävlande från Norrbottens län 
 
Nils Nordström från Älvsbyn tävlar i Svarvning 
 
 
 
 
 
 



Tävlande från Skåne län 
 
Namn: Elin Karlsson 
Ålder: 21 
Utbildning: Treårig hantverkslinje, Florist 
Nuvarande arbetsgivare: Tonys blommor i Ystad 
 
Tre snabba 
Vad är roligast med ditt yrke?  
– Att få skapa och visa sin kreativitet och såklart kundkontakten. 
 
Hur laddar du inför tävlingen?  
– Jag och min andra floristkompis tränar på att göra olika uppgifter som vi vet 
kommer på tävlingen. 
 
Vad gör du i framtiden?  
– Jag jobbar såklart fortfarande som florist, kanske till och med äger en butik. 
 
 
 
Namn: Johan Järpell 
Ålder: 24 
Utbildning: Transport Management, Malmö Högskola 
 
Tre snabba 
Vad är roligast med ditt yrke?  
– Tempot och variationen tycker jag är skoj. 
 
Hur laddar du inför tävlingen? 
– Jag går igenom litteratur och pluggar bl. a internationella frakttermer. 
 
Vad gör du i framtiden? 
– Jag vill jobba med att utveckla logistiksystem på ett företag. 
 
 
 
Namn: Marie Asplund 
Ålder: 21 
Utbildning: Handel- och administrationsprogrammet  
Nuvarande arbetsgivare: Transfargo 
 
Tre snabba 
Vad är roligast med ditt yrke? 
– Att ingen dag är den andre lik och att det är mycket problemlösning. 
 
Hur laddar du inför tävlingen? 
– Jag kollar igenom förra årets tävling och tränar på samma uppgifter som gavs då. 
 
Vad gör du i framtiden? 
– Förhoppningsvis är jag logistikchef eller på väg dit. 



Namn: Joakim Bremgård 
Ålder: 24 
Utbildning: Transport Management, Malmö Högskola 
 
Tre snabba 
Vad är roligast med ditt yrke? 
– Planering och konsten att hela tiden vara beredd på ändringar i planerna. 
 
Hur laddar du inför tävlingen? 
– Jag försöker att vara väl påläst. 
 
Vad gör du i framtiden? 
– Då har jobb som projektledare i en logistisk omorganisation på ett större industriföretag 
eller jobbar jag som konsult inom industriell logistik. 
 
 
Namn: Hoang Tran Manh 
Ålder: 24 
Utbildning: Transport Management, Malmö Högskola 
 
Tre snabba 
Vad är roligast med ditt yrke? 
– Omväxlingen, problemlösning och chansen att själv få påverka logistiken. 
  
Hur laddar du inför tävlingen? 
– Jag försöker att läsa så mycket som möjligt om det som berör transport 
branschen. Personligen tränar jag inte på något specifikt moment utan jag försöker att få in så 
mycket information som möjligt genom att titta på hur det fungerar i olika transportföretag. 
 
Vad gör du i framtiden? 
– Framtiden är svårt att sia om men jag försöker påverka den genom att göra bra ifrån mig i 
skolan. Om fem år hoppas jag att jag jobbar på ett transportföretag som transportledare eller 
speditör. Eller jobbar jag som inköpare alternativt sysslar med import och export. 
 
 
Namn: Victor Svensson  
Ålder: 21 
Utbildning: Automationselektronik på Österängsgymnasiet, Elteknik på 
yrkeshögskolan i Helsingborg 
Nuvarande arbetsgivare: ÅF Engineering AB 
 
Tre snabba 
Vad är roligast med ditt yrke? 
– Att mitt arbete är varierande och har en stor bredd. 
 
Hur laddar du inför tävlingen? 
– Jag har inga direkta uppgifter, jobbet i sig är bra som träning. 
 
Vad gör du i framtiden? 
– I framtiden skulle jag vilja jobba som projektledare inom ljusteknik. 



 
Tävlande från Stockholms län 
 
Namn: Tomas Persson 
Ålder: 20 
Utbildning: Industriprogram, Scania Industrigymnasium i Södertälje 
Nuvarande arbetsgivare: Scania, Södertälje 
 
Tre snabba 
Vad är roligast med ditt yrke? 
– Det är variationen i arbetsuppgifterna. Att pyssla ihop det som verkar omöjligt 
och få det att fungera.  Det är alltid ett högt tempo och en kamp mot tiden.  
 
Hur laddar du inför tävlingen? 
– Jag har försökt bilda mig en uppfattning om vilka typer av detaljer vi kommer att tillverka 
och övar på dom.  Jag tränar hela tiden på att öka kvalitén, vilket alltid är avgörande i vårt 
yrke. 
 
 
 
 
 
Tävlande från Södermanlands län 
 
Namn: Dennis Larsson 
Ålder: 19 
Utbildning: Elprogrammet, inriktning automation 
 
 
Tre snabba 
Vad är roligast med ditt yrke? 
– Det är självständigheten och utmaningarna. 
 
Hur laddar du inför tävlingen? 
– Jag tränar lite tillsammans med en kompis och programmerar lite hemma. 
 
Vad gör du i framtiden? 
– Jobbar på ett automationsföretag med mycket fria arbetsuppgifter. 
 
Andreas Berglund från Katrineholm tävlar i mekatronik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tävlande från Värmlands län 
 
Namn: Hanna Almerud 
Ålder: 20 
Utbildning: Grafisk Medieproduktion på Broby Grafiska 
 
Tre snabba 
Vad är roligast med ditt yrke?  
– Det är väldigt varierat, ingen dag är lik en annan. Jag gillar att jobba med 
projekt och då passar ju reklambranschen. Sedan tycker jag om idéarbete och 
grafisk design är det roligaste som finns. Möjligheten att få ha det som yrke är ju 
fantastisk. 
 
Hur laddar du inför tävlingen?  
– Jag laddar mest psykiskt. Det är svårt att träna på faktiska saker när det gäller design. Jag 
försöker förbereda mig mentalt på tävlingen. 
 
Vad gör du i framtiden? 
– Om några år har jag fullt upp med att göra bra reklam i Göteborg. 
 
 
 
Tävlande från Västra Götalands län 
 
Namn: Jenny Wimmerstedt  
Ålder: 20 
Utbildning: Gymnasieutbildning, Frisör 
Nuvarande arbetsgivare: Studio Kalufs, Göteborg 
 
Tre snabba 
Vad är roligast med ditt yrke?  
– Ingen dag är den andra lik. Man träffar oftast trevligt folk, yrket är kreativt och 
det är jättekul att göra kunder snyggare. 
 
Hur laddar du inför tävlingen? 
– Jag jobbar på som vanligt. Letar inspirerande bilder och tänker ut olika klipp och 
färgtekniker som går relativt fort att göra eftersom det är ganska tidspressat under tävlingarna. 
Jag ska även göra en variant av en egen kollektion där jag har klippt och färgat frisyrer som 
jag tycker är snygga och trendiga. 
 
Vad gör du i framtiden? 
– Jag jobbar fortfarande som frisör. Förhoppningsvis har jag utvecklats mycket inom yrket 
och är en frisör som folk känner igen och beundrar. Jag hoppas att jag får möjlighet att jobba 
mer med fotojobb och visningar. Kanske bor jag utomlands. 
 
 
 
 
 
 



Namn: Annie Knutsson   
Ålder: 22 
Utbildning: Hantverksutbildning, Frisör 
Nuvarande arbetsgivare: NK hår och skönhet 
 
Tre snabba 
Vad är roligast med ditt yrke? 
– Att det är kreativt och att få göra människor snygga och nöjda. 
 
Hur laddar du inför tävlingen? 
– Jag kollar mycket i modetidningar och planerar olika klipp och färgtekniker. 
 
Vad gör du i framtiden? 
– Jag  jobbar med visningar och startar kanske en egen salong. 
 
 
 
Namn: Allan Myhré 
Ålder: 22 
Utbildning: Handelsprogrammet på gymnasiet  
Nuvarande arbetsgivare: AB LH-Tryck 
 
Tre snabba 
Vad är roligast med ditt yrke? 
– I mitt yrke är det grymt kul att ta fram en trycksak som är så felfri som 
möjligt. Vi kan mäta kvalitén på trycksaken och det krävs mycket för att få ett  
perfekt resultat. 
 
Hur laddar du inför tävlingen? 
– För mig gäller det att gå igenom tävlingsmomentet i huvudet ett antal 
gånger så att det känns välbekant, även om det är svårt att föreställa sig exakt 
hur det kommer att vara. 
 
Vad gör du i framtiden? 
– Jag ser på framtiden med entusiasm och jag har höga ambitioner. Det är kul att utveckla och 
att stärka den grafiska branschen genom att själv samla kunskap och erfarenhet. 
 
Kenny Karlsson från Torslanda tävlar i mekatronik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tävlande från Uppsala län 
 
Namn: Fredrik Wärnsberg 
Ålder: 21 
Utbildning: Studerar för tillfället till civilingenjör inom IT på Uppsala universitet 
Nuvarande arbetsgivare: Ångströmslabratoriet/Populate 
 
Tre snabba 
Vad är roligast med ditt yrke? 
– Eftersom branschen utvecklas snabbt samtidigt som den är bred 
finns det alltid nya saker att lära sig. 
 
 
Hur laddar du inför tävlingen? 
– Jag sysslar med webb dagligen så det är inga större skillnader förutom 
att man får rikta in sig lite mer på sina svagheter. 
 
Vad gör du i framtiden? 
– Antingen arbetar jag som IT-konsult eller driver eget företag. 


