
Påbyggnadsutbildning Svets 

Om yrket                                                                          
En svetsare arbetar med att foga samman stål 
och andra metaller med olika svetsmetoder. 
Dessa metoder kan vara manuella eller auto-
matiserade. Arbetsuppgifterna kan vara allt 
ifrån tillverkning, montering eller reparation av 
metallprodukter/stålkonstruktioner och skötsel 
av olika svetsmaskiner till specialsvetsning av 
rörledningar och tryckkärl. Det är av stor vikt att 
ha bra kunskap om olika metallers egenskaper 
och hur de påverkas vid svetsning samt förstå-
else för vad svetsningen och svets kvalitén in-
nebär för den färdiga produktens hållfasthet 
och livslängd. Beroende på vad det är för ar-
bete som ska utföras används olika svetsme-
toder. Dessa utförs enligt särskilda regler och 
föreskrifter vilket kräver att ett godkänt svets-
prov genomförts.                                                                                                                                                      
 
Mål                                                                                      
Utbildningen ger dig de grundläggande kun-
skaperna som krävs för att få anställning som 
svetsare. 

Utbildningstid 
Individuell utbildningslängd beroende på för-
kunskaper, ca ett år.  
 
Utbildningen                                                                         
I utbildningen ingår kurser inom Svets grund, 
Materialkunskap, Tillverkningsunderlag samt 
Kälsvets. Utbildningen individanpassas och 
studielängden varierar beroende på din studie-
takt och tidigare erfarenhet. APL - Arbetsplats-
förlagt lärande ingår i utbildningen. 
 
Förkunskaper 
Lägst grundskolekompetens. Baskunskaper 
inom industri 
 
Övrigt                                                              
Körkort (B) är en fördel.                                                                                            
Alla sökande rekommenderas att kontakta ut-
bildningsanordnaren för att göra ett studiebe-
sök före ansökan skickas in. 
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Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå 



 

Kursutbud 

Innehåll 

500 poäng 

 

Länk till utbildaren 

https://movant.se/utbildningar-komvux/industriteknik/svetsare/  
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Strävar du efter en komplett gymnasieexamen, 

ta kontakt med studievägledarna på VLC i Kristianstad eller din hemkommun 

Svets grund     100 poäng 

Materialkunskap 1   100 poäng 

Tillverkningsunderlag 1  100 poäng  

 

Kälsvets 1    100 poäng  

Kälsvets 2    100 poäng 

Ansökan 

Bor du i Kristianstad kommun gör du din ansökan via webbansökan på vår hemsida 

www.kristianstad.se/vlc  

För information samt upprättande av studieplan kontaktar du studie- och yrkesvägledningen på 

VLC, Väglednings- och lärcentrum.  

Bor du i annan kommun vänder du dig till vuxenutbildningen i din hemkommun 

https://movant.se/utbildningar-komvux/industriteknik/svetsare/
http://www.kristianstad.se/vlc

