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MEDELLÖN FÖR 

EN SVETSARE:

32 600 kr

PER MÅNAD (SCB)

MEDELLÖN FÖR 

EN MASKINOPERATÖR:

30 900 kr
PER MÅNAD (SCB)

Vill du ha Sveriges hetaste jobb? 
Kan du tänka dig att arbeta med metall? Skulle du uppskatta att 
vara eftertraktad? Då kanske Industritekniska programmet är 
något för dig. Svetsning innebär att man smälter metall stycken 
och sammanfogar dem. Svetslågan är ibland över 2 500 grader 
så det är helt klart ett hett jobb. Som maskinoperatör 
övervakar och styr du maskiner inom olika industrier. 

Yrkesgymnasiet: Industritekniska programmet (IN)

PROGRAMMET I KORTHET

EFTER GYMNASIET
Du är direkt anställningsbar som svetsare eller maskinoperatör.  
Eftersom det är brist på utbildade svetsare 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, på bygg- och anläggningsföretag, på 
entreprenad företag samt som underhålls- och reparationspersonal 
vid olika industrier.

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Social förmåga och entreprenörskap.

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

INRIKTNINGAR
• Produkt- och maskinteknik
• Svetsteknik 

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj svenska 2 och svenska 3   
i ditt individuella val samt byt ut en 
programfördjupning mot engelska 6 
så får du grundläggande behörighet.200 p

100 p

Individuella val

600 p

Gymnasie-
gemensamma ämnen

Gymnasiearbete

Yrkesämnen

1600 p

2500 p

• 

• 

Hos oss kan 
du bliSVETSARE

MASKINOPERATÖR

Ett glödhett yrke där du svetsar samman bitarna
Robin Olsson går Industritekniska programmet på Yrkesgymnasiet, 
och tycker väldigt mycket om sina lärare. 
– De är riktigt bra och förstående, säger han.
 
Varför valde du Yrkesgymnasiet? 
– En polare sa att programmet var roligt, så jag testade det. 
Nu har jag varit här i snart tre år och trivs väldigt bra. 

Vad får ni göra på ditt program?
– Vi får svetsa och slipa, och lära oss om säkerhet. Du jobbar 
också mycket praktiskt och fysiskt. 

 Hur är stämningen på skolan? 
– Stämningen är skön. Alla hittar vänner, så det är bra. 
 
Hur är lärarna? 
– De är riktigt bra. Alla är förstående. De blir dina vänner och gör 
så att du vill lära dig mer. 

Kort om Robin
Namn: Robin Olsson

Program: Industritekniska programmet med 
inriktning svetsteknik

Intressen: Spel, musik, vänner och skateboard
Vill göra efter gymnasiet: Jobba

Framtidsdröm: Starta eget 
företag inom svets

”Lärarna blir dina 
vänner och gör så att du 

vill lära dig mer.”
ROBIN OLSSON


