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Olle Karlsson från Mora tävlar i Yrkes-VM 

Stenhård konkurrens kräver träning - just nu förbereder sig Olle Karlsson från 

Mora inför het medaljjakt på Yrkes-VM i Abu Dhabi. Motorbranschens 

yrkesnämnder har följt och stöttat Olle från starten. 

 
Den 14-19 oktober är det dags för het medaljjakt på Yrkes-VM i Abu Dhabi. Olle Karlsson 

från Mora kommer att tävla i grenen fordonslackering. Just nu ligger han i hårdträning för att 

ta hem guldet, konkurrensen kommer att vara stenhård.  

 

Till vardags jobbar Olle som är uppvuxen i Mora, på Werksta i Danderyd. Han flyttade ner till 
Stockholm strax efter studenten och fick jobb direkt. Han trivs bra på sin arbetsplats och är 
mycket nöjd med yrkesvalet: 

 

”Det är spännande att jobba på verkstad – motorbranschen erbjuder många möjligheter och 

ger chans att kunna utvecklas. Den nya tekniken ställer krav på att hålla sig uppdaterad och 

det är riktigt kul med allt det nya. Jag är dessutom väldigt glad över att jag kunde få jobb så 

direkt efter gymnasiet.”  

 

Bara i Dalarna efterfrågas 300 personer inom motorbranschen de närmaste tre åren. Caj 

Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen bekräftar 

rekryteringsbehovet och framhåller att motorbranschen är en spännande framtidsbransch: 

 

”Motorbranschen erbjuder mycket goda jobbmöjligheter, i princip får du anställning direkt 

efter gymnasiet. Det är en spännande framtidsbransch som har genomgått stora förändringar i 

samband med teknikutveckling och digitalisering vilket även innebär att den ständigt erbjuder 

nya, spännande utmaningar”. 

 

Nu är det stenhård träning som gäller för Olle som i nästa vecka beger sig till Yrkes-VM i 

Abu Dhabi:  

 

”Jag har tränat och förberett mig under flera månaders tid nu och extra fokuserat nu på slutet 

Jag hoppas såklart på medalj och på nya spännande utmaningar då jag kommer hem.”  

 

Förutom Olle kommer Elias Karlsson och Jonathan Rydberg att tävla för motorbranschen i 

grenarna bilskadeteknik och personbilsteknik. 
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Det går bra att intervjua Olle inför- eller i samband med Yrkes-VM. För Olles 

kontaktuppgifter eller övriga pressfrågor kontakta Ebba Fredin, pressansvarig, 

Transportföretagen: 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se  

 

Fakta om Yrkes-VM 

Yrkestävlingarnas syfte är att höja kvaliteten på yrkesutbildningarna och att väcka intresse till 

att välja gymnasieskolans yrkesutbildningar. Yrkestävlingarna har under de senaste åren 

etablerat sig allt starkare. Yrkes-VM som äger rum vartannat år och som har funnits sedan 

1950-talet samlar numera över 1300 ungdomar från över 60 länder/regioner för att tävla i mer 

än 50 yrken. Besökarantalet brukar ligga på hundratusen till tvåhundratusen personer.  

 
Välkommen att besöka Bilproffs.se här för mer information om yrkestävlingarna  
 

  

mailto:ebba.fredin@transportforetagen.se
https://bilproffs.se/aktiviteter/yrkestavlingar/
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Läs mer om Yrkes-VM här 

 

Motorbranschens yrkesnämnder, Motorbranschens Yrkesnämnd (MYN) och Lackerarnas Yrkesnämnd 

(LYN), är samarbetsorgan i yrkesutbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor mellan 

Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall respektive Svenska Målareförbundet.  

Verksamheten bedrivs under varumärket Bilproffs.se. 

 

http://worldskills.se/yrkestavlingar/yrkes-vm/

