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Vässa dina 
kunskaper
en kort frågestund med 
utbildningsavdelningen och kursdeltagare 
på Hexagon Metrology i eskilstuna

Mats Modin är en av våra utbildare, och har arbetat för Hexagon Metrology 

i snart 16 år. idag håller han en utbildning i ritningsläsning i våra lokaler i 

eskilstuna, med bland annat deltagare från scania, ssaB och alfa Laval.

Mats håller även utbildningar i kontroll och kalibrering av handmätdon, 

Verkstadsmätteknik och Form och läge, handmätdon. 

 

Vilka yrkeskategorier brukar gå dina kurser?

alla som använder ritningar i sitt arbete, allt från operatörer till konstruktörer. även 

om man har en bra grundkunskap så kan man alltid uppdatera sig.

Vad är den vanligaste anledningen till att man vill gå en utbildning i 

ritningsläsning?

För att fördjupa sig inom området ritningsläsning och kunna tolka allt som anges på 

en ritning.

Vad tycker du utgör en bra lärare?

det finns många svar på den frågan, men det viktigaste för mig är att man är 

pedagogisk, att man lär ut tekniken på ett sådant sätt att alla förstår, och även att 

skapa intresse för området mätteknik.  

Vad är roligast med att leda utbildningar inom mätteknik?

Jag tycker att det är ett intressant kunskapsområde, och det är inspirerande att få 

alla deltagare att förstå mättekniken. 

 

 Jag hade höga 
förväntningar om 
kursen och blev ej 
besviken. 

 Jag hade bra 
förkunskaper, men det 
som var nytt för mig var 
väldigt viktigt för min 
roll på jobbet. 

Vässa dina mätkunskaper tillsammans med Hexagon Metrology 



Johan Berggren är en av deltagarna på kursen i ritningsläsning. Han jobbar 

som kvalitetskontrollant på schneider electrics i nyköping.

Hur kommer det sig att du väljer oss för att bredda din kunskap inom 
mätteknik?
Jag har tidigare gått utbildningar hos Hexagon Metrology och varit mycket 

nöjd. utbildarna är professionella och grupperna är lagom stora. Jag skulle 

absolut rekommendera andra att gå en kurs hos Hexagon Metrology.

Från ssaB i Oxelösund kommer Janne immonen och kim asp. de jobbar som 

underhålls- samt driftstekniker på en gjutmaskin. 

Hur kommer det sig att ni sökte denna utbildning?
Vi har valt att gå kursen då dokumentationen runt maskinen är uppbyggd 

mycket av ritningar, och att ha en fördjupad kunskap om ritningsläsning 

underlättar vårt arbete.

 Mats gör 
ritningsläsningen 
intressant! Bra 
uppbyggt med stegvis 
lärande. 

Hexagon Metrology erbjuder 
ett brett utbud av CMM kurser 
i linje med kraven för drift och 
programmering av en hel rad 
mätprodukter. Med vårt nya 
kompetenspussel är det enkelt 
att se vilka kurser som är aktuella 
och kan vara av intresse för olika 
yrkeskategorier. Våra kurser 
genomförs i våra kurslokaler 
i eskilstuna eller Göteborg. 
skräddarsydda utbildningar finns 
också hos kund på begäran.

> Läs mer om våra kurser :
http://ow.ly/skhOY

Mats Modin, utbildare på Hexagon Metrology i Eskilstuna.

Janne Immonen och Kim Asp från SSAB.
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Hexagon Metrology är en del av Hexagon. Hexagon 
är en ledande tillverkare av informationsteknik som 
ökar produktiviteten och kvaliteten inom en rad olika 
industriella och geospatiala användningsområden. 
Hexagons lösningar integrerar sensorer, programvara, 
domänkunskaper och kundernas arbetsflöden till intelligenta 
informationsekosystem som levererar åtgärdsgrundande 
information. de används inom en rad viktiga branscher.

Hexagon (nasdaq stockholm: HeXa B) har över 15 000 
anställda i 46 länder och en nettoomsättning på ca 2,6 
miljarder eur. Läs mer på hexagon.com.

För mer information, kontakta www.hexagon.com 

Hexagon Metrology erbjuder ett omfattande sortiment 
avprodukter och tjänster för alla applikationer inom industriell 
mätteknik för industriområden som fordon, flygteknik, 
energi och medicin. Vi tillhandahåller åtgärdsgrundande 
mätinformation som kunderna har nytta av under hela 
produktens livslängd – från utveckling och design till 
produktion, montering och slutinspektion. 

Med över 20 produktionsanläggningar, 70 precision Centres 
för service och demonstrationer och ett nätverk av över 100 
distributionspartner på fem kontinenter kan vi hjälpa kunder 
över hela världen att ta kontroll över tillverkningsprocesserna, 
höja kvaliteten på produkterna och öka effektiviteten på 
anläggningarna. 

det finns mer information på  www.hexagonmetrology.com


