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Västerås 2021-04-12 

Utbildning och certifiering enligt AFS 2017:3 

SKKF har valt att samarbeta med Marklund Solutions när det handlar om utbildning inför det 

kommande certifieringsprovet enligt AFS 2017:3. Med anledning av det vill vi här ge inledande 

information om vad som kommer att hända. 

Bakgrund 
Arbetsmiljöverket har beslutat att personal som använder, kontrollerar och övervakar trycksatta 

anordningar ska bli certifierade genom ett kunskapsprov (certifiering) enligt AFS 2017:3 som har 

till syfte att förebygga bland annat olyckor vid arbetet med trycksatta anordningar.  

Certifieringen finns i fyra olika versioner beroende på vilken storlek/typ av anläggning man 

arbetar med. De flesta krematorier hör till kategori 3 eller 4. 

Från den 1 december 2022 ska den som arbetar med och övervakar en krematorieanläggning 

vara certifierad enligt AFS 2017:3 

Utbildning i fyra steg 
Certifieringsprovet är som sagt ett kunskapsprov och det krävs att man genomför all utbildning vi 

tillhandahåller enligt rekommendationerna nedan, och att man närvarar vid de två halvdagarna. 

1. Grundkunskap om energi- och värmelära samt pannor

Innan det är dags för den första lärarledda halvdagen ska du ha tagit del av en serie med kortare 

utbildningsfilmer som förklarar energi- och värmelära samt hur olika pannor fungerar och vilka 

risker som finns med dem. Tidsåtgången är omkring 3 timmar, men du kan repetera dem så 

många gånger du behöver. 

2. Lärarledd halvdag

I juni håller vi en lärarledd halvdag med utbildning via Teams i datorn. Här finns det möjlighet att 

ställa frågor till läraren. Datum för kursen meddelas separat.  

3. Självstudier med övningsprov

Efter den lärarledda halvdagen har du tillgång till utbildningsportalen Drifttekniker-Online där du 

studerar kursen Certet som vi just skapat med inriktning mot certifieringen. 

Självstudierna består av traditionell e-learning (text och illustrationer) men också korta filmer 

som behandlar de olika kunskapsområdena.  

Det finns också övningsprov inom samtliga kunskapsområden. Både kurserna och övningsproven 

kan man repetera många gånger för att gnugga in kunskapen. Övningsproven slumpar fram nya 

frågor, därför kan man med fördel göra om samma övningsprov flera gånger. 
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Rekommendationer kring självstudierna 

Eftersom flertalet av medarbetarna på krematorierna inte har utbildning inom kraft och värme, 

rekommenderar vi att självstudierna genomförs under minst 40 timmar utspritt under en längre 

period i korta studiepass om cirka 30-45 minuter per tillfälle. Längre studiepass är inte bra ur ett 

inlärningsperspektiv. Utbildningstiden ovan är så klart individuell och kan bli både längre eller 

kortare beroende på bakgrundskunskap. 

Samtliga övningsprov i kursen Certet bör genomföras två gånger med godkänt resultat. 

4. En lärarledd halvdag avslutar utbildningsinsatsen

I slutet på september alt början på oktober är det dags för halvdag nummer 2. Den är en 

fördjupad repetition av den första, men med mer inriktning mot provet. Även här har du 

möjlighet att ställa frågor. Halvdagen genomförs via Teams i datorn. 

Certifieringsprovet 
I månadsskiftet mars/april 2022 är det dags för certifieringsprovet. Det genomförs av företaget 

P&L Nordic AB som är ackrediterade av Swedac. 

• Provet genomförs digitalt i en läsplatta som du får låna av P&L vid provtillfället.

• Provtiden är 2 timmar.

• Provet består enbart av frågor där du får 4 alternativa svar att välja mellan, men bara ett

av alternativen är rätt.

• Du behöver inte skriva eller räkna något i provet.

• För att få godkänt på provet måste du ha minst 70 % rätt på provet i sin helhet samt att

ingen modul får innehålla mindre än 50 % rätta svar.

• Vid ej godkänt prov får man skriva om provet flera gånger. P&L rekommenderar att om

man kuggar sig tre gånger bör man genomföra en större utbildningsinsats innan nästa

provtillfälle.

• Provvakten delger inte den skrivande något resultat på plats, det kommuniceras senare

när provet är rättat och processen kontrollerad, ca. 2 veckor efter provtillfället.

• Personer med lässvårigheter kan få förlängd provtid med ytterligare 30 minuter. Detta

måste meddelas vid anmälan till provet.

• Mer information om certifieringsprovet finns att läsa på: pol.se/afs/
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