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INTERVJUN

I bilen finns all utrustning som 
behövs för en dag ute på fältet.
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INTERVJUN

Om FILIP

Läraren Joel Ander sson 
på Fredrika Bremer var 
den som nominerade 
Filip: 
– Filip har under tre år 
på gymnasiet kämpat 
i en grupp där motiva-
tionen för att lära sig 
inte var den högsta. 
Men istället för att följa 
med strömmen tog han 
den andra vägen och 
fokuserade på att bli en 
bra svetsare. 

Svetsen möter Filip Edberg, som just valts till årets IW-elev.

någon annan ta över eftersom det då krävs licens 
för pinne som Filip ännu inte har. Företaget följer 
Arbetsmiljöverkets metod ”Systematiskt arbets-
miljöarbete”, en av anledningarna till att de alltid 
jobbar två och två. 

– Vi är noga med säkerheten, regeln är ”jobba 
säkert eller inte jobba alls”. Policyn är heltäckande 
klädsel, med handskar och glasögon. Annars är det 
inga farliga grejer vi gör, det gäller bara att få bort 
all isolering på rören.

Jobbet är omväxlande – Filip har en kollega 
som han oftast jobbar med, och tillsammans åker 
de runt på jobb i Stockholmstrakten. Efter vår 
intervju är planen att de ska åka ut till ett nybygge 
i Nacka. Ingen arbetsplats är den andra lik och det 
kan bli en del konstiga arbetsställningar.

– Vi fick lära oss en del ergo-
nomi i skolan, och gick igenom 
hur man arbetar säkert. Jag är 
noga med att göra rätt, det känns 
annars, berättar Filip. 

Trots en stökig start är Filip 
nöjd med skolan och sin IW-ut-
bildning. Förutom vissa gymna-

siegemensamma teoriämnen fick de arbeta  
i verkstaden och göra praktik ute på företag. 

– I ettan hade vi mer teori, och verkstad två 
dag ar i veckan. På teorin fick vi bland annat lära 
oss om produktutveckling och ritningsläsning, 
berättar Filip. 

– Allt eftersom blev det sedan mer praktik. Vissa 
säger att man måste ha det här med svetsning i sig, 
andra säger att det bara är att öva, öva, öva. 

Filip trivs på sitt jobb och med sitt yrkesval och 
ser ljust på framtiden. 

– Det är ett fritt jobb, med eget ansvar, konsta-
terar Filip. Skulle jag vilja flytta på mig verkar det 
lätt att få ett annat jobb, bara man sköter sig och 
visar jobbvilja. Något direkt drömjobb har jag väl 
inte, men det vore kul att prova på oljeplattform i 
Norge.

E
n stor fråga i branschen idag 
är hur man ska få tag i kom-
petent personal, och locka 
ungdomar att välja industrin.

De flesta av Filips kompisar 
valde el eller fordon. Det som 
fick Filip att välja industritek-
niskt på gymnasiet var att han 
fick svetsa under en prova-på-

dag. Sedan växte intresset för svetsning ju mer han 
lärde sig. Intresset för hantverket var sedan det 
som gjorde att Filip orkade hänga kvar när det var 
stökigt i klassen. 

– Trä har man ju jobbat med, men metall är 
något helt annat, så häftigt, menar Filip. 

Han tycker att det är roligt att göra sina egna 
grejer, allt från att svetsa till 
smide och plåtbearbetning.

– Jag kommer nog använda 
prispengarna till att köpa hem 
verktyg för egna projekt. Annars 
går de till en IWS-utbildning.

Eftersom Filip gått gym-
nasieskolans industritekniska 
program med svetsinriktning räcker det med 
tre års erfarenhet av svets för att komma in på 
IWS-utbildningen. Så även om det är en dröm som 
ligger några år bort i tiden, så är det planen. Filip 
trivs med att svetsa, men vill hela tiden lära sig mer 
och få nya utmaningar.

Vid det här laget har Filip jobbat ett halvår hos 
företaget Stockpipe, efter att först ha praktiserat 
där i två månader. 

Stockpipe är en leverantör inom energi- och 
försörjningssektorn i Norden, och bland uppdrags-
givarna finns Fortum, Vattenfall och Telge Nät. 

– Nu känner jag alla här, har fått prova på det 
mesta och tagit gaslicens, sammanfattar Filip. 

Det han gör en vanlig arbetsdag är att vara 
montör och dra fjärrvärme. Rören han jobbar 
med har en diameter upp till 150 mm, sedan får 

”Jag blev chockad och 
jätteglad när jag fick 
veta om priset.”

’’Fokus på att bli 
en bra svetsare’’


