
Ansökan om sommarjobb 

 

Hej mitt namn är Joakim Olsson och jag bor i Kristinehamn, Värmland. Jag är 17 år och studerar på 

samhällsvetenskapliga programmet. Mina stora intressen är livsmedel och juridik. Jag gillar också att 

cykla och löpa. Har cyklat halv Vättern två år i rad. Jag driver sedan två månader tillbaka bloggen 

Matfusket, som under de tre första veckorna har haft över 7 500 besökare, en siffra som nu börjar närma 

sig tjugotusen. Mitt intresse för mat började då jag i form av ett skolprojekt i svenskan drog igång ett 

reportagearbete om skolmaten. Det slutade med att jag bjöd in tillsatsexpert Tommy Svensson, känd 

ifrån TV4: as teveserie Matakuten. Jag har även varit i kontakt med teveprofiler som Bert Karlsson, 

Carola Magnusson och Andreas Eenfeldt, varav de två först nämnda är kända ifrån Matakuten och den 

sistnämnda känd som Sveriges största Livsmedels och vetenskapsbloggare.  

Jag har fört samtal med en rad personer som sitter inom ledningen för en rad olika livsmedelsföretag 

bland annat Unilever och Findus. Jag driver aktivt min blogg och har som syfte att informera och få 

Sveriges konsumenter att börja tänka själva. 

Det jag skulle kunna bidra till på er tidning är att jag skulle ur en ungdoms syn kunna kommentera vad 

som händer i samhället, som till exempel livsmedelsbranschen där jag har mest kunskap. Jag skulle 

kunna göra studiebesök på olika gårdar, vilket jag redan nu planerat att göra på min blogg, för att 

informera svenska konsumenter om hur produktion av svenska råvaror går till och hela dess 

distributionskedja.  

Som referenser tänker jag först och främst hänvisa till min blogg, vars länk ni finner nedan. På den kan ni 

läsa det jag skrivit och tagit upp under dessa två månader bloggen legat ute, så att ni ser att jag får ihop 

det där med orden. Där finns också en lång rad kommentarer, samt på andra bloggar inom samma 

område. Doktorn Annika Dahlkvist, även känd som Fettdoktorn länkar även till mig. Ni kan också 

kontakta Andreas Eenfeldt som driver bloggen Kostdoktorn, bloggen jag tidigare nämnde. 

Det går även att få fram andra referenser om så önskas. 

Kontakt: 

Joakim Olsson 

Tel: 0732 627 955 

Adress: Arvidstorpsvägen 29    68194  Kristinehamn  

Mail: Matfusket@hotmail.com 

Blogg adress: www.matfusket.wordpress.com 

   /Joakim Olsson 
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