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Validering på 15 min



• Strukturerad bedömning, värdering och dokumentation gentemot en 

väl definierad kvalifikation 

• Bättre synliggörande och tillvaratagande av kompetens 

• Verktyg för strategisk kompetensförsörjning för organisationer, och för 

identifiering av individers kompetensluckor före utbildning →

• Effektivare utbildningsinsatser

• Höga arbetsmarknads-, närings- och utbildningspolitiska 

förväntningar på nyttan hos branschvalidering 

Validering i allmänhet? 

https://www.myh.se/Publikationer/2017/Standard-och-riktlinjer-for-branschvalidering-av-yrkeskompetens/


Validering av svetsare?

• För att korta utbildningstiden för de som byter yrke

• För de som inte når upp till ett IW-diplom (VIT)

• För de som utbildats i ett annat land

• För de som arbetat men ej har betyg, papper eller intyg på 

detta. Ger ett sätt för individen att formalisera sin 

kompetens formellt.

• Hjälpa företagen i regionen att höja kompetensen, säkra 

kompetensen och vidareutbilda sina anställda. 

• För branschens del är det prioriterat att verka inom alla 

områden, all fokus på att svetsning är viktigt, oerhört viktigt. 

• Samhället kräver att vi byter yrken TC Lindesberg



En vanlig fråga!

• Det finns ju treveckorskurser i svetsning. Kan 

man bli svetsare på tre veckor?

• Nej! Kortare utbildningsinsatser i praktisk 

svetsning är endast relevant för svetsare

svetsaratt.se
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Färdig och aktiv

Färdig och aktiv

www.svets.se/validering

Industriteknik BAS
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http://www.svets.se/validering


IW utbildningssystem       vs.     Validering av svetsare

Svets SVART

SeQF nivå 5

Svets BLÅ

SeQF nivå 4

Svets GRÖN

SeQF nivå 4

Svets VIT

SeQF nivå 3



SeQF - Sveriges referensram för kvalifikationer



Teori:

Bågsvetsning, Hälsa, miljö och säkerhet, Materialkunskap,

Tillverkningsunderlag, Kvalitet och kontroll, MIG-MAG, MMA och TIG

Praktik:

MAG 135, MMA 111 och TIG 141

Innehåll Svets FÄRG



• Testledare & Testcenter enligt Svensk Industrivalidering för att 

veta grunderna med validering, helheten i valideringssystemet, etiskt 

bemötande och kunna valideringsverktyget

För validering av svetsare:

• Testledaren ska vara IWS för att kunna svara på frågor och granska 

en utförd svets

• Testledaren ska tillhöra ett Testcenter som är IW-skola för att kunna 

erbjuda progression enligt branschens krav i de moduler där det 

upptäcks kunskapsluckor.

Krav på testledare och testcenter



• Svetskommissionen är en av 10 samverkande branscher

• Omfattar grundläggande kompetens för arbete inom industrin oavsett 

arbetsuppgifter och bransch

• 10 grundläggande teoretiska moduler prövas med onlineverktyg

• 1) Hälsa, miljö och säkerhet, 2) IT och automation, 3) Kvalitet,

4) Matematik, 5) Mätteknik, 6) Produktionsteknik ekonomi,

7) Ritningsläsning, 8) Engelska, 9) Svenska, 10) Underhåll

• Leder till ett:

- Kompetensbevis om alla moduler klaras;

- Valideringsintyg om en eller flera moduler underkänns

• https://svenskindustrivalidering.se/industriteknik-bas/

Svensk Industrivalidering - Industriteknik Bas

https://svenskindustrivalidering.se/industriteknik-bas/


Hela processen
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Kompetensbevis svets

Svets SVART
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TC Lindesberg



• Ett sätt att formalisera sin utbildning och kompetens formellt

• Testledare & Testcenter enligt Svensk Industrivalidering

• Testledaren ska vara IWS

• Teori delen behandlar: Bågsvetsning, Hälsa, miljö och säkerhet, Materialkunskap, 

Kvalitet och kontroll, Tillverkningsunderlag, MIG/MAG, MMA, TIG

• Praktikdelen består av praktiska svetsarprövningar: MAG, MMA och TIG

Sammanfattning

TC Linköping



Tack för visat intresse


