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DEBATT

Att vara svetsare kräver en bra utbildning, formell 
eller genom erfarenhet. Bristen på kompetent 
svetspersonal inom Sveriges industri är enorm.

UTBILDNING OCH SVETS
I riksdagsdebatten mellan statsministern Stefan 
Löfven och moderatledaren Ulf Kristersson den 
11 oktober, uttalade Löfven orden: ”Nu är jag inte 
ekonom. Jag är en enkel svetsare, jag kan läsa.” Det 
har skapat en debatt där svetsare generaliseras och 
får symbolisera läsokunnigheten. Statsministern, 
med sitt uttalande, lyfter egentligen att de som 
utbildat sig till svetsare kan mer än vad många tror.

Det är ett steg i rätt riktning till att ändra bilden 
av svetsyrket i Sverige. Som teknisk branschorga-
nisation för fogningsbranschen i Sverige känner 
vi att det behövs ett förtydligande om vad svets-
ning är och vad en svetsare gör. Branschens behov 
av kompetensförsörjning är också ett behov för 
Sverige om vi vill behålla vår plats på kartan som 
framstående industrination. 

UTVECKLING OCH KOMPLEXITET
Svetsbranschen i Sverige är en omfattande indu-
stri. Vi har världsledande tillverkare av avancerade 
stål och svetsning handlar i grund och botten om 
att sammanfoga metall. Svetsning är ett traditio-
nellt industrihantverk som ställer krav på yrkesteo-
retisk kunskap, hantverksskicklighet och idag även 
förmåga att kunna styra avancerad automatiserad 
utrustning. 

Utvecklingen av nya avancerade material går 
i ett rasande tempo liksom komplexiteten i de 
färdiga produkterna. Ökade kvalitetskrav har 
inneburit att kraven på teoretiska kunskaper ökar 
ytterligare. Dagens svetsutbildningar kräver att 
man förstår hur material med olika legeringar och 
dess inre struktur påverkas av värmebehandling 
och hur man navigerar mellan styrande dokument 
kring svetsarbete. 

Att arbeta som svetsare innebär även att man kan 
de regler för arbetsmiljö och personlig skyddsut-
rustning som finns.

KOSTSAMMA FEL
Sammanfogade stålkonstruktioner finns överallt 
omkring oss – som broar, bilar, fartyg, motorcyklar, 
byggnader, hissar, flygplan, tåg, järnväg, vindkraft-
verk, rörsystem, bränsletankar och skogsmaskiner. 
Det är kostsamt, avancerat och ibland omöjligt att i 
efterhand rätta till felaktigt utförda svetsar. Svets-
ning är en process där kvalitet måste styras från 
ritning till slutkontroll. Att göra fel kan innebära 
kostsamma projektför seningar och i värsta fall 
resultera i allvarliga olyckor och tillbud. 

HÖG EFTERFRÅGAN
Svetsare är ett hett yrke med en idag ännu hetare 
arbetsmarknad som har ett skriande behov av kom-
petent arbetskraft. Ändå väljer bara några hundra 
elever att utbilda sig till svetsare varje år via våra 
gymnasieskolor. Branschen anser att minst tusen 
gymnasieelever bör examineras årligen för att 
tillgodose behovet. Det krävs en stor satsning om 
man ska möta industrins efterfrågan 

Industrin efterfrågar svetskompetens även inom 
övriga svetsrelaterade yrken men tillgången möter 
återigen inte behovet. Det gäller svetsingenjörer, 
svetstekniker, svetsspecialister och svetskonstruk-
törer i Sveriges verkstäder och företag. 

VIKTEN AV UTBILDNING
Som branschföreträdare för svetsande industri i 
Sverige anser Svetskommissionen att utbildning 
inom svetsning måste stärkas och prioriteras av 
våra politiker. Vill man bygga framtidens Sverige 
har svetsyrket en stor roll att spela. Därför vill vi 
bjuda in Sveriges partiledare till samtal om svets-
yrket, utbildning, och hur vi kan lösa industrins 
enorma efterfrågan på arbetskraft tillsammans.

Svetsare: ett hett yrke

En svetsare måste ha en bredd med både teoretiska 
och praktiska kunskaper. Det innefattar materiallära, 
tolkning av ritningsunderlag, tillverkningsunderlag och 
standarder för att kunna förbereda och sammanfoga 
olika material med någon av alla svetsmetoder som 
idag finns på marknaden. 

”Nu är jag inte 
ekonom. Jag 
är en enkel 
svetsare, jag 
kan läsa.”
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The strong connection

Valk Welding  info@valkwelding.com 
tel. +45 644 212 01 www.valkwelding.com

Letar ni efter flexibel 
svetsautomation 

  Komplett a system från en källa
 Eff ekti v Off -line programmering
 Flexibel användning för små serier
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Valk Welding  info@valkwelding.com 

Svetskunskap för svensk industri
Elisabeth Egerblom ansvarar för de 
inter nationella utbildningarna. Du når 
henne på 08-120 304 02 eller elisabeth.
eger blom@svets.se
www.svets.se/utbildning

Mycket liten 
konkurrens 
om jobben
Liten konkurrens 
om jobben
Balans


