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Delta i våra kurser och skaffa dig kunskap som 

underlättar i ditt dagliga arbete; det bidrar till 

bättre ekonomi och högre kvalitet i din 

produktion. Dessutom investerar du i egen 

kompetens. 

Vårt kursutbud riktar sig till dig som arbetar 

med mätning, provning och kvalitet och här 

hittar du exempel på kurser som kan vara 

relevanta för din verksamhet. Kursutbudet 

täcker ett brett spektrum, från hur man 

monterar en givare till avancerad 

mätosäkerhetsanalys. 

Företags-, intern eller öppen kurs? Kontakta 

gärna kursansvarig för diskussion om flexibla 

lösningar vad gäller tid, plats och innehåll för 

just dina utbildningsbehov. 

Som medlem i BiSS har du 10 % rabatt på RISE 

Mättekniks kurser. Maila oss att du är BiSS-

medlem när du anmält dig så att det blir rätt vid 

faktureringen. 

 

 

 

 

KONTAKT KURSANSVARIG: 

Viktoria Jonasson, 010-516 56 39 
viktoria.jonasson@ri.se 

KONTAKT KURSADMINISTRATION: 

Lena Gamalielsson, 010-516 60 02 
mtkurs@ri.se 
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Kursutbud 2023 hos RISE Mätteknik 
Att mäta hälsomässiga och 
sociala värden 
1 februari, digitalt 

Kursen tar upp både utmaningar och möjligheter med att 
hantera kategoriskt baserade mätningar på ett kvalitetssäkert 
sätt. 

Läs mer och boka här 

Enkätkonstruktion 
14 mars, Stockholm 

Kursen tar upp både utmaningar och möjligheter med att 
identifiera behov, formulera frågor och svarskategorier.   

Läs mer och boka här 

Mätsystem som tillhör kategori  
3 till 5 
21-23 mars, Borås 

Kursen vänder sig till elkrafttekniker som arbetar med mätning, 
mätningsfrågor och kvalitetssäkring av energi och elkraft. 

Läs mer och boka här 

Mätkvalitet på laboratorier   
SS-EN ISO/IEC 17025:2018 
18-20 april, Borås  

Här får du kunskap om standarden som kan vara ett riktigt gott 
stöd för labbet. 
 

Läs mer och boka här 

Mätkvalitet på laboratorier  SS-EN ISO/IEC 17025:2018     Se ovan. 
9-11 maj, digitalt  

Läs mer och boka här 

 
Tryckvågen - användning, teori 
och praktik 
27-28 september, Borås 

Tryckvågar är stabila och noggranna att mäta med. Men hur gör 
man och hur ska man inte göra? 

Läs mer och boka här 

Enkätkonstruktion 
3 oktober, Stockholm 

Se ovan.  Läs mer och boka här 

Praktisk kraft- och 
momentmätning 
3-4 oktober, Borås  

Kursen ger en bättre förståelse och inblick i hur kraft- och 
momentmätsystem fungerar. 

Läs mer och boka här 

Att mäta hälsomässiga och sociala värden      Se ovan. 
10 oktober, digitalt 

Läs mer och boka här 

Kalibrering av 
temperaturmätsystem 
10-12 oktober, Borås 

Teori och laborationer kring de olika mätprinciperna, vilka 
faktorer som påverkar en temperaturmätning, beräkning av 
mätosäkerhet och lämpliga kalibreringsmetoder.  

Läs mer och boka här 

Mätkvalitet på laboratorier  SS-EN ISO/IEC 17025:2018     Se ovan. 
24-26 oktober, Borås 

Läs mer och boka här 

 
Mätsystem som tillhör kategori 2 
7-8 november, Borås 

Kursen behandlar mätsystem med strömtransformatorer och 
energimätare, uppbyggnad och grundläggande statistik vid 
mätning av elektrisk effekt/energi.   

Läs mer och boka här 

Tryckkalibrering 
7-8 november, Borås  

Kursen är inriktad på praktisk tillämpning och ger dig 
grundkunskaper.  

Läs mer och boka här 

Vakuumteknik 
9 november, Borås 

Få en effektivare produktion med kortare pumptider och färre 
vakuumrelaterade problem. 

Läs mer och boka här 

Internrevision för ackrediterad 
verksamhet 
14-15 november, Borås 

Du får grunderna till ett praktiskt och effektivt arbetssätt med 
internrevisioner som verktyg. 
 

Läs mer och boka här 

Fortsättningskurs i 
mätosäkerhet 
21-22 november, Borås  

Mätosäkerhet är ett sätt att kunna göra nödvändiga 
bedömningar om kvaliteten i mätningar och kalibreringar. 

Läs mer och boka här 

Jämförelsemätningar och 
kompetensprövningar 
23 november, Borås  

En kurs om verktyg för kvalitetssäkring av laboratoriearbete 
inklusive planering, genomförande och utvärderingsverktyg. 

Läs mer och boka här 

Mätutrustning och kalibrering - 
ISO 9001:2015 (b1) 
29 november, Borås 

Få kunskap, inspiration och verktyg till att optimera 
hanteringen av mätinstrument. 
 

Läs mer och boka här 

Grundläggande mätosäkerhet 
(b2) 
30 november, Borås 

Hur påverkar mätosäkerheten användning av mätresultat? 
Konsekvenser och metoder. 
 

Läs mer och boka här 

Vattenmätare och debitering 
Preliminärt 6-7 december, 
Göteborg 

Hur svarar och hur bemöter man frågor om mätavläsningar, 
fakturor, avstängningar och liknande. 

Läs mer och boka här 
 

Lasersäkerhet 
Erbjuds vid förfrågan 

Kursen tar upp grundläggande laserteori, vad lasrar används till 
och vilka effekter de har på ögon och hud. Laserklassning och 
skyddsaspekter gås igenom. 

Läs mer och boka här 

 

Fler kurser från RISE hittar du på www.ri.se/utbildning. Vår lärobok ”Mätteknik inom 

processindustrin” hittar du info om på https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/matteknik-

for-processindustrin.  
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