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Samarbete ger effektivare utbildningar! 

Den första oktober inledde Hexagon Metrology Nordic och Mainsys AB ett samarbete 
för att kunna erbjuda smartare utbildningslösningar inom mätteknik och 
ritningsläsning, med målet att ge svensk industri mer kunskap på kortare tid. Läs 
grunden på distans och nå förståelse i klassrum! 

Mätteknik är en viktig del av kvalitetssystemen i industrin. Med rätt tillämpad mätteknik höjer 
man kvaliteten på produkterna och lönsamheten i företaget, och för att behålla ett jämnt och 
högt resultat är det viktigt med kontinuerlig utbildning och uppdaterad kunskap inom 
mätteknikområdet. 

Hexagon Metrology Nordic är nordens största leverantör av mättekniska varor och tjänster 
innebärande att man också är ett kunskaps- och konsultföretag med en tydlig praktisk 
förankring i sina kurser och utbildningar. Detta gör att deltagarna, på ett konkret sätt, känner 
igen sig och förstår problemen man kan ställas inför i sitt arbete. Under utbildningsdagarna 
sker ett stort erfarenhetsutbyte och diskussionerna är öppna och givande. Detta är viktigt och 
ska prioriteras till förmån för breddkunskaper som kan förmedlas genom andra 
utbildningsformer.   

- Signalerna från marknaden är att utbildning måste kunna ske på ett mer effektivt sätt. Det är 
inte hållbart i längden att så stor del av utbildningskostnaden äts upp av boende och resor, 
resonerar Pär Nyquist, utbildningsansvarig på Hexagon Metrology Nordic AB.  

Mainsys har under 10 år byggt upp en stor erfarenhet kring e-learning och kan paketera 
utbildningar så att inlärningen effektiviseras. Grundtanken är att om man påbörjar kursen 
redan på hemmaplan, genom att lägga energi på att tillgodogöra sig grunderna, så börjar 
inlärningsprocessen långt innan själva utbildningen påbörjats. Och kursdeltagaren tar ofta 
med sig frågeställningar och reflektioner till föreläsningstillfället.  

Kursledaren kan också lägga ribban på en högre nivå då denne kan förutsätta att alla har en 
viss grundkunskap. Detta leder till att deltagarna i slutet av kursen har lär sig mer än via en 
traditionell kurs. Webbkursen kan man läsa var man vill och när man vill, bara man har en 
Internetuppkoppling. 

- Tillsammans med Hexagon kommer vi att kunna paketera kurser inom mätteknik och 
ritningsläsning, på ett nytt och smidigt sätt berättar Bernt Bergvall, VD på Mainsys. Och den 
största vinnaren i samarbetet är kursdeltagaren, som genom detta samarbete kan höja sin 
kompetens flera nivåer, fast på kortare tid. Det känns fantastiskt att kunna erbjuda den 
servicen avslutar Bernt.  
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