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UTBILDNING ANB

 KONTAKT VARFÖR HAR VI BEHÖRIGHETSKRAV?
De internationellt framtagna utbildningsriktlin
jerna innehåller minimikrav gällande tillträde till 
utbildningarna. Till dessa internationella minimi
krav tillkommer ofta nationella krav. De natio
nella kraven behövs för att utbildningssystemen 
ser olika ut i olika länder. I Sverige går vi nio år i 
grundskola och oftast tre år i gymnasieskola.

Det finns många olika gymnasieprogram och 
ännu fler eftergymnasiala utbildningar. De behör
ighetskraven som finns i Sverige för att få tillträde 
till de internationella utbildningarna är anpassade 
till vårt skolsystem. I Norge ser de annorlunda 
ut. Gemensamt för alla länder är att riktlinjens 
minimikrav måste vara uppfyllda. De nationella 
kraven är godkända på internationella möten och 
finns beskrivna i en egen riktlinje. Att ändra på ett 
behörighetskrav är alltså ingen enkel match.

Enlig ovanstående måste således en person som 
utbildats i det norska skolsystemet uppfylla Norges 
behörighetskrav även om utbildningen ska genom
föras i Sverige. Likaså måste en person som har 
gått i det svenska skolsystemet uppfylla svenska 
behörighetskrav för att få tillträde till en interna
tionell utbildning i exempelvis Tyskland. 

Syftet med de hårda reglerna kring elevens 
behörighetskrav är att en person som har ett inter
nationellt diplom ska ha en säkerställd kompetens
nivå oavsett vilket land utbildningen har skett i.

HUR VISAR JAG ATT BEHÖRIGHETSKRAVEN 
ÄR UPPFYLLDA?
För att få tillträde till en viss utbildning måste du 
kunna visa att du uppfyller behörighetskraven. 
Det kan verka byråkratiskt och krångligt, men 
egentligen är det ganska enkelt om du kommer 
ihåg följande: 

1. Du ska alltid kunna visa upp intyg på högsta av
slutad utbildning. Oavsett om det är grundskola, 
gymnasium eller universitet. 

2. Du ska alltid begära att få ett tjänstgöringsintyg 
från din arbetsgivare om du slutar. Om du arbe
tat längre än sex månader kan du begära att få 
ett tjänstgöringsbetyg.

Det är inte många arbetsgivare i Sverige idag som 
tittar på grundskolebetyg men vill du söka till IWS
utbildningen och inte har läst på gymnasiet  
så måste du kunna visa att du slutfört grundskolan. 
Det går inte att komma runt det kravet. 

Om det är själva avgångsbetyget eller ett intyg 
från kommunarkivet spelar mindre roll. Om 
kommunhusets arkiv till och med har brunnit ner 
kan du ta kontakt med kommunens studie och 
yrkesvägledare för att få hjälp att göra en så kallad 
prövning, som är en slags validering på teoretiska 
kunskaper. 

Vilket intyg är vad?
Här följer ett kort klargörande av begreppen:
 
Anställningsavtal (godtas inte  för bedömning av 
behörighet) utfärdas i anslutning till att din anställ ningen 
börjar och på det framgår vilken typ av anställning du 
har och hur mycket du är anställd för att arbeta. Anställ-
ningsavtalet intygar inte att du faktiskt har arbetat. 
 
Arbetsgivarintyg (kan godtas för bedömning av 
behörighet) utfärdas i efterhand och visar hur mycket 
du faktiskt har arbetat, vilka befattningar du haft och 
på vilken lönenivå. När du avslutar en anställ ning har 
du rätt att få ett arbetsgivarintyg. Det gäller oavsett 
hur kort anställningen varit. Arbetsgivarintyget behövs 
bland annat för att bedöma rätten till ersättning hos 
a-kassa. 

Tjänstgöringsintyg (godtas för bedömning av be-
hörighet) utfärdas i efterhand och visar att du faktiskt 
har arbetat och vilka arbetsuppgifter du haft. När du 
avslutar en anställning har du rätt att få ett tjänst-
göringsintyg. Det gäller oavsett hur kort anställningen 
varit. 

Tjänstgöringsbetyg (godtas för bedömning av be-
hörighet) utfärdas i efterhand och innefattar, förutom 
de uppgifter som tjänstgöringsintyget innehåller, ett 
omdöme hur du skött dina arbetsuppgifter. Har du 
arbetat längre än sex månader kan du begära att få ett 
tjänstgöringsbetyg. 

Glöm inte att få med dig det viktiga tjänstgörings
intyget!

En ständigt återkommande fråga är om en person är behörig till en viss 
utbildning. Det gäller naturligtvis gymnasium, högskolor och universitet 
men även behörighet till de svetstekniska utbildningar som anordnas 
av utbildare som är godkända av Svetskommissionen. Det är just dessa 
behörighetskrav som vi kommer att titta närmare på här.

Behörighet till IWS, IWT och IWE
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 DET HÄR MED ANB
Svetskommissionen är ANB (Authorised Nominated 
Body) i Sverige, och granskar och godkänner utbildare 
här. Utbildare som är godkända av Svetskommissionen 
kallas ATB (Approved Training Body). Svetskommis-
sionen har godkänts som ANB av den internationella 
organisationen IAB (International Authorisation Board), 

som ligger under IIW och EWF. Med svetsutbildning 
menas här de internationella utbildningarna till svets-
ingenjör (IWE), svetstekniker (IWT), svetsspeciallist 
(IWS), svetskontrollant (IWI), svetskonstruktör (IWSD), 
svetsare (IW), lasersvets are (ELW), plastsvetsare 
(EPW) samt även termisk sprutoperatör (ETS).

 VISSTE DU?
IWE, IWT och IWS
riktlinjen är framtagen 
för att säkerställa olika 
kompetensnivåer för 
tillsyn vid svetsning.  
Kompetenskraven 
finns beskrivna i ISO 
14731, som till exempel 
EN 1090-2 pekar på.
IWriktlinjen är fram-
tagen för att motsvara 
den praktiska tränin g 
och teoretiska utbild-
ning som bör ligga 
bakom varje svetsar-
prövningsintyg.
För att få ett interna-
tionellt diplom måste 
flera kriterier vara 
uppfyllda. För eleven 
gäller behörighets - och 
närvarokrav samt att 
examinationerna är 
godkända. Även ut-
bildaren måste vara 
godkänd av respektiv e 
lands ANB (som i 
Sverige är Svetskom-
missionen).

GLÖM INTE TJÄNSTGÖRINGSINTYGET!
Många utbildningar kräver yrkeserfarenhet och 
specifikt svetsrelaterad yrkeserfarenhet. Det är 
här ditt tjänstgöringsintyg kommer till använd
ning. På det står det beskrivet under vilken period 
du har arbetat och med vad. Det är daterat och 
signerat av arbetsgivaren efter avslutad arbets
period. Många blandar ihop begreppen kring de 
olika intygen och betygen. Ett anställningsavtal 
godtas till exempel inte och medför bara onödig 
pappersexercis. 

DITT ANSVAR ATT BE OM INTYG ELLER BETYG
Det är den anställde som ska ta initiativ till att ett 
intyg eller betyg skrivs. Det är inte förrän detta 
görs som arbetsgivaren har skyldighet att utfärda 
dessa. Den anställde kan inte begära tjänstgörings
betyg efter mer än tre år efter avslutad anställning. 
Naturligtvis finns det arbetsgivare som ställer upp 
och utfärdar ett intyg även om det gått mer än tre 
år men de har ingen skyldighet att göra det.

DET HÄR SKA VARA MED
För att ett intyg ska godtas när du söker en inter
nationell utbildning måste följande information 
finnas med:
• vilken period du har arbetat och i vilken  

omfattning; heltid eller deltid.
• vilken typ av arbetsuppgifter du haft.
• kontaktuppgifter till arbetsgivaren.

Dessutom så måste intyget vara:
• utfärdat, daterat och signerat av arbetsgivaren. 
• vara daterat tidigast den dag anställningen 

upphörde. Undantag är den anställning du har 
nu. Då gäller datum för signaturen.

När du har intyg på högsta avslutad skolgång och 
tjänstgöringsintyg redo är det bara att sätta igång 
att söka våra utbildningar. 

Du hittar alla utbildningar och behörighetskrav 
för respektive utbildning på svets.se/utbildninganb. 
Lycka till!

welDBase 
Webbportalen som håller ordning på era certifikat 
- Ansök och förläng
- Få påminnelser
- Sök certifikat i projekt
- Möjlighet att lägga in externa certifikat 

 

DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via 
oberoende besiktning, provning och certifiering. Vi finns på 
30 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom 
teknisk kontroll med 40 000 medarbetare i över 50 länder. 
www.dekra-industrial.se


