
 
 
 

 

 

Kunskapsöverföring på RISE Mätteknik 2020 

Ibland blir det inte som man tänkt sig… 

 

För hösten har vi planerat ett brett utbud av öppna kurser med ämnen som täcker allt från hur man monterar en givare 

till avancerad mätosäkerhetsanalys. De flesta utbildningarna skulle genomförts på plats hos oss i Borås. Nu blir det inte 

riktigt så då våra interna riktlinjer gällande Covid-19 avråder oss från att arrangera fysiska, öppna utbildningar under 

hösten.  

För att anpassa oss och möta industrins behov i den rådande situationen, har vi under våren genomfört digitala 

utbildningar för företag via verktyget Zoom. Det har fungerat över förväntan vilket innebär att vi fortsätter med det. 

Men vi ser också att en del av våra utbildningar inte lämpar sig till att hållas enbart digitalt, så vi låter föredragshållarna 

för respektive kurs ta beslut om hur de gör med kurserna under hösten. En del kurser flyttas till 2021. 

På https://www.ri.se/sv/utbildning finns information om våra utbildningar och vi uppdaterar fortlöpande om vilka 

utbildningar som kommer att hållas digitalt.  

BiSS medlemmar har 10% rabatt på våra kurser på RISE Mätteknik, meddela oss i samband med anmälan. 
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Så här hade vi planerat – nu ställer vi om! 

Frågor om våra öppna 
utbildningar? 

KONTAKTPERSON 
Har du frågor eller önskemål 
är du varmt välkommen att 
höra av dig till vår 
utbildningssamordnare: 
 
Viktoria Jonasson  
010 - 516 56 39 
viktoria.jonasson@ri.se 
 
eller till MTkurs@ri.se  
 
UTSKICKSINFO 
Din adress har vi tagit från 
vårt kundregister. 
 
Vänligen kontakta oss på 
MTkurs@ri.se om du inte 
önskar fler utskick om våra 
utbildningar.  
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Utveckla för framtiden 
RISE Mätteknik skräddarsyr utbildningar för dig och dina 
kollegor 
 
Genom att delta i våra utbildningar, kurser samt temadagar skaffar du dig 

kunskap som underlättar ditt dagliga arbete; vilket bidrar till bättre ekonomi och 

högre kvalitet i din produktion. Våra experter erbjuder ett brett utbud av öppna 

eller företagsanpassade kurser och seminarier inom de flesta av våra 

teknikområden. 

RISE Mättekniks verksamhet drivs av industrins och samhällets behov av tillväxt 

och en hållbar utveckling. Genom behovsinriktad forskning och teknikutveckling 

stärker vi konkurrenskraften hos svenska företag och bidrar till ett starkare 

innovationsklimat. Vi bygger kvalificerad kunskap för utvecklingsstöd, analys 

och utvärdering och finns med i hela processen – från forskning och teknisk 

utvärdering till tillämpning och användning av kunskaperna. RISE Mätteknik har 

ett drygt hundratal medarbetare med i många fall unik utrustning till vårt 

förfogande. Vår forskning är till stor del tvärvetenskaplig och sker i nära 

samverkan med industrin, högskolor, universitet och internationella kollegor. 

Våra utbildningar täcker skalan från helt praktiska kurser för dem som inte har 

så mycket förkunskaper, till teoretiska kurser på doktorandnivå. Det gör att vi 

kan skräddarsy en utbildning efter just era behov.  

För att anpassa oss och möta industrins behov i den rådande situationen, har vi 

under våren genomfört digitala utbildningar för företag via verktyget Zoom. Det 

har fungerat över förväntan vilket innebär att vi fortsätter med det för de utbildningar som lämpar sig för den formen. 

Givetvis erbjuder vi även fysiska utbildningar när det är möjligt. 
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Frågor om våra 
företagsutbildningar? 

KONTAKTPERSON 
Har du frågor eller önskemål 
är du varmt välkommen att 
höra av dig till vår 
utbildningssamordnare: 
 
Viktoria Jonasson  
010 - 516 56 39 
viktoria.jonasson@ri.se 
 
eller till MTkurs@ri.se  
 
UTSKICKSINFO 
Din adress har vi tagit från 
vårt kundregister. 
 
Vänligen kontakta oss på 
MTkurs@ri.se om du inte 
önskar fler utskick om våra 
utbildningar.  
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