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SVETSARE
OM DU VILL JOBBA SOM

  YRKESGYMNASIET: INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET (IN) 

Medellön för en svetsare:

26.300 krper månad (SCB)

Vill du ha Sveriges hetaste jobb? Tycker du om när  
något smälter i din hand? Skulle du uppskatta att vara 
eftertraktad? Då kanske svetsutbildning är 
något för dig. Svetsning innebär att man smälter me-
tallstycken och sammanfogar dem. Svetslågan är 
ibland över 2 500 grader så det är klart att det är ett 

hett jobb. Hett i dubbel bemärkelse då efterfrågan 
på svetsare är stor. 
Yrkesgymnasiets Industritekniska program ger dig en modern kvalificerad svetsut-
bildning. Du får grundläggande kunskaper om svetsteknik och kännedom om material, 
system och processer. Dessutom får du branscherfarenhet och företagskontakter 
eftersom 50 % av utbildningen genomförs på en arbetsplats. Målet är att du ska 
bli en så duktig svetsare som möjligt och få det jobb du brinner för. 

HÖG  
EFTERFRÅGAN  
PÅ SVETSARE!

PROGRAMMET I KORTHET

 » EFTER GYMNASIET
Du är direkt anställningsbar som svetsare. Eftersom 
utbildade svetsare är en bristvara har du mycket goda 
chanser att få arbete direkt efter gymnasiet.

 » MÖJLIGA YRKEN
Svetsare är ett brett yrkesområde där du kan vara 
anställd inom verkstadsindustrin, vid bygg- och 
anläggningsföretag, vid entreprenadföretag samt 
som underhålls- och reparationspersonal vid olika 
industrier.

 » HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj Svenska 2 och Svenska 3 i ditt individuella val 
samt utöka studieplanen med Engelska 6 (100p) så 
får du grundläggande behörighet till högskolan.

 » DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Sociala förmågor och entreprenörskap.

 » KÖRKORT
Ett B-körkort ökar dina chanser till anställning. Därför  
 erbjuder Yrkesgymnasiet varje elev ett startpaket för 
körkort.

Svetsare
Industritekniska 
processer 1 .........................100
Människan  
i industrin 1 ........................100
Produktions- 
kunskap 1 ...........................100
Produktions- 
utrustning 1.......................100 

Programämnen 
400 poäng

Inriktning svetsare
Produktutveckling 1 ........100
Sammanfogning .............100
Svets grund ......................100
Kälsvets 1 ..........................100
Kälsvets 2 ..........................100

Stumsvets 1 ......................100
Stumsvets 2 .....................100
Tillverknings- 
underlag 1 ..........................100
Rörsvets 1 ..........................100

Rörsvets 2 .........................100
Produktions- 
utrustning 2 ......................100
Verktygskunskap ............100

Inriktning/profil 
1 200 poäng

200p

100p

Individuella val

2 500 p

600p

Gemensamma ämnen

Gymnasiearbete


