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Regler för certifiering och omcertifiering till ETW (European Tree Worker)
Certifiering
Förutsättningar
Examinationen är öppen för alla som besitter följande färdigheter:
• Kandidater bör kunna visa att de är fysiskt och psykiskt kapabla att utföra arbetsuppgifter enligt
läroplanen på ett säkert sätt.
• Kandidaten måste ha gällande utbildning i första hjälpen – ej äldre än 3 år.
• Kandidaten måste inneha motorsågskörkort nivå AB eller högre.
• Kandidaten måste ha skaffat sig minst ett års praktisk erfarenhet av trädvård*, vara en rutinerad
trädklättrare och vara utbildad inom räddning från trädet/stammen.

Dokument
Följande dokument skall vara föreningen tillhanda senast två veckor innan certifieringen:
• Giltigt bevis för genomgången första hjälpen utbildning (max 3 år gammalt).
• Giltigt motorsågskörkort nivå A + B eller motsvarande.
• Giltigt bevis om genomgången utbildning i räddning från trädkrona och stam.
• Giltigt bevis om MINST ett års praktisk yrkeslivserfarenhet som klättrare. Observera att praktik under
utbildning ej räknas hit.
Detta ska tillsändas föreningen i samband med anmälan. Om inte fullständig och giltig dokumentation finns
föreningen tillhanda enligt instruktionerna i anmälningsformuläret stryks anmälan och kandidaten tillåts ej
genomföra
* Svenska Trädföreningen rekommenderar starkt att kandidater har två års arbetslivserfarenhet. Detta för att
en stor del av de kandidater som inte har två års arbetslivserfarenhet brukar misslyckas med certifieringen.
Detta gäller speciellt personer som inte gått en vedertagen arboristutbildning.

Målet med certifieringen
European Arboricultural Council (EAC) representeras av de Svenska Trädföreningen och Sveriges
Arboristförbund och som har rätt att utfärda kvalifikationen ”European Treeworker” genom examination.
Målet med certifieringen är att testa de kunskaper och färdigheter som kandidaten måste behärska enligt den
beskrivna läroplan (European Treeworker Handbook). Godkända kandidater får använda titeln ”Certified
European Treeworker”.

Förberedelse inför certifieringen
Utöver att ha arbetar som arborist och vara väl förtrogen med yrket måste du även ha teoretisk kunskap.
Denna kunskap går att få från många olika källor, men vi rekommenderar bland annat följande:
•
•
•
•
•
•
•

EAC (2016) European Tree Worker. European Arboricultural Council (EAC).
Gilman, E. (2012) An Illustrated Guide to Pruning 3rd Edition. Delmar Cengage Learning.
Jepson, J (2000) The Tree Climber's Companion: A Reference And Training Manual For Professional Tree Climbers.
Access Pub Inc .
Urban, J. (2008) Up By Roots. FASLA, ISA.
Lilly, S.J. (2010) Arborists' Certification Study Guide, Third Edition. ISA.
Sjöman, H. & Slagstedt, J. (2015) Träd i urbana landskap. Studentlitteratur.
Sjöman, H. & Slagstedt, J. (2015) Stadsträdslexikon. Studentlitteratur.

Vad är en certifiering?
En certifiering är ett test som utförts av en oberoende part för att säkerställa att personen har den kunskap
som krävs för det specifika yrket/verksamheten. ETW-certifieringen är därmed ett prov för att se om du når
upp till de krav som satts av EAC och Svenska Trädföreningen är den organisation som testar dessa krav.
En certifiering är alltså inget kurstillfälle utan endast ett prov.
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Omcertifiering
Förutsättningar
Omcertifieringen är öppen för alla har en giltig ETW-certifiering. Omcertifiering kan endast godkännas fram till
31 december, ett år efter certifikatets utgångsdatum.
Den som önskar omcertifiera sig måste kunna styrka följande:
•
•
•
•

Fysiskt och psykiskt kapabla att utföra arbetsuppgifter enligt läroplanen på ett säkert sätt.
Ha gällande utbildning i första hjälpen – ej äldre än 3 år.
Kandidaten måste inneha motorsågskörkort nivå AB eller högre.
Ha arbetat minst 24 månader inom den senaste 36-månadsperioden.

Dokument
Följande dokument skall skickas in för att en omcertifiering ska vara möjlig:
•

•

•

Bevis på totalt 24 månader arbete inom den senaste 36-månadsperioden. Beviset kan vara utställt av
arbetsgivare eller, då personen är egen företagare, vara vidimerat av en oberoende part (exempelvis
kollegor som inte samtidigt är anställda av personen som ansöker om omcertifiering).
Giltigt bevis för genomgången första hjälpen utbildning (max 3 år gammalt). Beviset ska vara
undertecknad av person med erforderlig kunskap i första hjälpen och som på professionell basis
genomför utbildningar.
Bevis på deltagande vid seminarium/workshop/kurser, som är relevanta för yrkesutövningen som
arborist, omfattande minst 30 timmar under de senaste 36 månaderna (gäller från och med 2020).
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Fullständig beskrivning från EAC gällande omcertifiering
Översättning av originaltext från EAC.
Om det finns någon motstridande information mellan denna svenska översättningen och den
engelska texten har den engelska originaltexten företräde.
9. OMCERTIFIERING
9.1 European Tree Worker (ETW) certifikatet är giltigt i tre år från utfärdandedatumet, men kan förnyas
ytterligare tre år av EAC om den ETW-certifierade personen kan tillhandahålla:
9.1.1 Bevis på totalt 24 månaders praktiskt trädvårdsarbete (dvs klättringsarbete eller
MEWP/plattformsarbete), under de senaste 36 månaderna.
9.1.2 Bevis på giltig HLR-utbildning.
9.1.3 Bevis på fysisk och mental förmåga att utföra trädarbete i höjd, med aktuellt läkarintyg. (För mer
information kring denna punkt: Kontakta din förenings ETW-representant)
9.1.4 Bevis på deltagande vid seminarium / workshop / kurser omfattande minst 30 timmar under de senaste
36 månaderna (gäller från och med 2020)
9.2 Ansökan ska göras skriftligen till det den nationella kommittén och måste innehålla ovanstående bevis,
samt bevis på korrekt betalning.
9.3 Omcertifiering kan endast godkännas fram till 31 december, ett år efter certifikatets utgångsdatum.
9.4 Efter utgångsdatum ska kandidatens namn på EAC-registret markeras "förnyas".
9.5 Om certifikatet inte har förnyats före detta datum måste ETW-certifieringen göras om.
9.6 Den nationella kommittén kan göra undantag för om omprövning inte har skett av exempelvis
militärtjänstgöring eller mamma/pappaledighet.
9.6.1 Den nationella kommittén kan hindra personer att genomföra omcertifiering och även ta bort
certifieringsstatus för ETW eller ETT (European Tree Technician) på grund av:
• osäkert arbete
• oprofessionellt arbete
• oprofessionellt beteende
Ett klagomål eller en incident identifieras och rapporteras till den nationella koordinatorn.
Ta foton som bevis, lämna ett oberoende vittnesmål om händelse/arbete.
Skicka skriftlig redogörelse inklusive bevis till den nationella koordinatorn.
Kontakta personen eller företaget för att höra deras förklaring. Detta är deras möjlighet att uttrycka sin åsikt
och sin version av fakta och bemöta skriftliga och fotografiska bevis.
Den nationella kommittén träffar för att utvärdera klagomålet:
Klagomål och bevis utvärderad av styrelsen. Den valda representanten för styrelsen tar kontakt med personen
eller företaget för att höra förklaringen från den berörda personen eller företaget. Här finns möjligheten att
göra följande åtgärder:
Vid första klagomålet eller mindre brister: En muntlig varning ges som förklarar att omprövning kan vägras
eller ETW / ETT-certifikat kan tas bort om ytterligare negativt beteende eller bristande arbete är registrerat.
Vid den andra överträdelsen eller större brister: En skriftlig varning från det nationella certifikatverket som
förklarar klagomålet / händelsen och informerar om att nästa händelse kommer att leda till ett avslag på
omprövning, enligt vad som är tillåtet i reglerna.
Vid fortsatt vägran att sluta eller följa EAC: s regler och föreskrifter: Den nationella kommittén kan dra tillbaka
certifieringsstatusen från berörd person/företag. Detta skulle innebära att hans eller hennes namn avlägsnades
som registrerat på EAC: s webbplats som visar certifierade ETW och ETT.
Ett brev från den nationella kommittén till EAC-kontoret som informerar EAC om bristerna och
tillbakadragandet. EAC via Certifiering och kvalitetsledning (CQM) och EC kommer då att informera alla
certifikathållare i alla medlemsländer att förhindra att personen omcertifierar sig i ett annat land eller
certifieringscenter.
Detta gör alltså att personer/företag svartlistas.
Överklagan skickas till CQM som då, om nödvändigt, granskar och avgör ärendet .
Certifiering och kvalitetsledning (CQM) och årsstämma 2016
Juni 2016
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Originaltext from EAC.
If there is any conflicting text between the Swedish translation and the English text the English original text has
precedency.
9. RECERTIFICATION
9.1 The European Tree Worker Certificate is valid for three years from the date of issue, but can be renewed
for a further three years by the EAC only if the certified European Tree Worker can provide:
9.1.1 Proof of practical tree care work (i.e. climbing work or MEWP / platform work), in 24 of the previous 36
months
9.1.2 Proof of a valid qualification in first aid
9.1.3 Proof of physical and mental ability to carry out tree work at height, with a current medical certificate
(Addition from the association: For more information about this item, contact your associations ETW
Representative)
9.1.4 Proof of participation at a seminar/workshop/courses in 30 hours of the previous 36 months (Addition
from the association: This will be in affect from 2020)
9.2 Applications must be made in writing to the national coordination office and must include the required
documents of proof and the appropriate payment.
9.3 Recertification can only be approved up to December 31, one year after the expiry date of the certification.
9.4 After expiry date, the candidate’s name on the EAC Register will be marked “to be renewed”.
9.5 If the certificate has not been renewed by this date, the European Tree Worker examination must be
retaken.
9.6 The national board can make an exception if recertification has not been
possible for reasons such as military draft, maternity leave, etc.
9.6.1 The national board, at their discretion, can refuse recertification or can take
away certification status of ETW or ETT due to:
• unsafe work
• unprofessional work
• unprofessional conduct.
A complaint or incident is identified and reported to the national certification board.
Take photographic evidence, supply an independent witness account of incident/work.
Send written information describing the form of complaint with evidence to the relevant national certification
board.
Contact the person or company to hear their explanation. Here is their opportunity to give their opinion and
version of the facts and expose written and photographic evidence.
The national certification board meets to evaluate complaint:
Complaint and evidence evaluated by the board. The elected representative of the board takes contact with
the person or company to hear the explanation from the person or company involved. Here there is the
opportunity of the At the first complaint or minor offense: Action: A verbal warning is given explaining that
recertification can be refused or ETW/ETT certificate can be taken away if further negative conduct or work is
registered.
At the second offence or incident: Action: A written warning from the national certification board explaining
the complaint/incident and informing that the next incident will cause a refusal of recertification, as allowed in
the rules.
At continued refusal to stop or comply with the EAC Rules & Regulations: Action: the national board can
withdraw the certification status from the person company involved. This would involve the removal of his or
her name as registered on the EAC website showing certified ETWs and ETTs.
A letter from the national board to the EAC office informing the EAC of the incident and withdrawal. The EAC
through the CQM and EC will then inform all CCs in all member countries to prevent the person recertifying in
another country or Certification Centre.
This would be in effect, a black listing of the persons/company involved.
Appeals to this action: To be sent to the CQM, who would then if necessary review the situation and make a
ruling.
Certification and Quality Management (CQM) and AGM 2016
June 2016
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