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Jag älskar mitt yrke. Att svetsa är ett konstverk, säger Lotten Volmefalk, en av flera unga svetsare som visade upp sitt 
kunnande vid den stora svetsmässan i Arvika. FOTO: JONNY OHLSSON 

Lotten Volmefalks syn på svetsning 
ARVIKA: För mig handlar det om rena konstverken 

Lotten Volmefalk, Arvika, är utbildad keramiker, men hon har också utbildat sig till svetsare. I den senare 
professionen har hon jobbat vid kärnkraftverk och skogsindustrier. 
– Faktum är att svetsning på något sätt sammanfaller med keramiken. Det handlar i bägge fallen om konstverk. 

Lotten Volmefalk var en av flera unga svetsare som visade upp sitt kunnande vid Sveriges största privata svetsmässa, arrangerad av High Tech 
Welding Team i Arvika. 

– Här är man duktiga på att utbilda. Jag försöker hela tiden bättra på mina kunskaper när det gäller licenser och certifiering. Jag älskar det här 
yrket. 

Rigorös kontroll 

Att jobba med svetsning vid ett kärnkraftverk kräver stor yrkeskunskap. 

– Kontrollen är rigorös. Man lämnar ingenting åt slumpen, säger Lotten Volmefalk. 

Det var en strid ström av företagare, arbetsförmedlare, kommunfolk och ungdomar från olika utbildningar som kom till mässan vid Arvikaverkens 
industriområde. 

– Under det senaste verksamhetsåret har över ett 90-tal ungdomar fått sin utbildning här i Arvika. I en upphandling med Arbetsförmedlingen fick 

vi ett omfattande paket för att utbilda arbetslösa, säger Mikael Björkholtz, vd och hälftenägare i High Tech Welding Team. 

Kortsiktigt tänkande 

Blir man certifierad som svetsare gäller det inte för evigt. En certifiering gäller i två år. Man måste hela tiden fortbilda sig och ta del av allt nytt 
inom svetssektorn. 

– Företagen ställer allt hårdare krav på de som anställs för svetsarbeten. Tyvärr kan vi ibland, bland annat i Värmland, se hur en del företag 
bortser från det här med certifiering och licenser. Det är ett kortsiktigt tänkande som långsiktigt kan betyda problem för den typen av företag. Det 
gäller att ha yrkeskunniga svetsare som klarar alla krav. 

Det ställs också hårdare krav på spårbarheten. Bland annat har stålbyggnadsbranschen och byggsektorn det kravet. 

– Det betyder att de som anställt svetsare skall kunna se om jobbet har utförts av Lotten Volmefalk eller någon annan. Man skall komma ihåg att 
det finns lagar som reglerar det här med produktansvar. Det kan handla om produktansvar i tio år, säger Mikael Björkholtz. 

Mycket jobb i Norge 
Finns det då jobb för svetsarna? 

– Vi har nyligen fått vetskap om att de norska varven behöver ytterligare 700 svetsare och att ett stort antal oljeriggar skall bytas ut. 

I den senaste upphandlingen gick svetsutbildningen till Lernia. 

– Nu får vi hoppas på företagen samt att också Lernia söker sig till oss för att få hjälp, säger Mikael Björkholtz. 
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