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Den här utbildningen vänder sig till dig som är 
chef, arbetsledare eller skyddsombud i företag som 
arbetar med svetsning. Du får kunskap om hur 
hälsan kan påverkas av svetsrök, elektromagnetiska 
fält och besvärliga arbetsställningar i kyla och 
värme. Du får också lära dig hur du kan arbeta 
med riskbedömningar och arbeta förebyggande 
för att minska risken för ohälsa och olycksfall. 
Utbildningen ger också om kunskap om vilka 
arbetsmiljöregler som gäller vid svetsning på både 
fasta och tillfälliga arbetsplatser.

Mål
Efter genomgången utbildning ska deltagaren:

• ha kännedom om lagar och föreskrifter kring 
förhållanden som påverkar svetsares arbetsmiljö

• ha övergripande kunskaper om hälsorisker 
förknippade med svetsarbete 

• ha god insikt om hur svetsares arbetsmiljö bör 
utformas för att minska risken för ohälsa och 
olycksfall

•  praktiskt kunna genomföra riskbedömningar av 
stationära och tillfälliga svetsarbetsplatser

• ha förståelse för normer och värderingar i ett 
företag eller organisation påverkar arbetsmiljö 
och säkerhet på en arbetsplats

• med hjälp av handledarmaterialet på www.
svetsaratt.se kunna informera och vidareutbilda 
sin personal i säkert svetsarbete

Omfattning
Utbildningen omfattar totalt två dagar. Utbildningen 
inleds med en halv dags eget arbete på distans. Den 
följs av en heldags kursdag med föreläsningar och 

erfarenhetsutbyte i grupp. Utbildningen avrundas 
med ännu en halv dags eget arbete på distans med 
coachning via internet.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till produktionschefer, 
arbetsledare och skyddsombud i företag som 
arbetar med svetsning på stationära och tillfälliga 
arbetsplatser. Deltagarna förutsätts ha förkunskaper 
motsvarande grundläggande arbetsmiljöutbildning 
samt erfarenhet av praktiskt arbetsmiljöarbete med 
riskbedömningar och liknande i sin verksamhet. 
Max 25 deltagare per kurstillfälle.

Kostnad
7 900 kr per person, exkl. moms. I kursavgiften ingår 
kursmaterial, fika och lunch.

Du som är arbetsgivare inom den privata sektorn 
kan få arbetsmiljöutbildningen betald av AFA 
Försäkring. Läs mer på www.afaforsakring.se/
arbetsmiljoutbildning.

Välkommen med din anmälan på www.ivl.se/
evenemang.

Frågor om utbildningen besvaras av Cecilia 
Österman, IVL, på cecilia.osterman@ivl.se.

I samarbete med:

Arbetsmiljö vid svetsning  
Svetsning är ett hantverk som kräver skickliga svetsare men också en 
bra arbetsmiljö som ger förutsättningar att göra ett bra jobb under säkra 
förhållanden. 

Mathias Lundin,  
ansvarig för standardarbetet  
www.svets.se/mathias  
08-120 304 01, 073-314 18 10 
www.svets.se/standard


