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Snabba förändringar inom industrin med 
virtuella metoder, nya material och nya 
tillverkningsprocesser skapar ett ökat behov 
av uppdaterad kompetens. Högskolan Väst 
har startat ett nytt masterprogram i tillverk-
ningsteknik som utvecklats i nära samverkan 
med industriföretag. 
Tillverkningsindustrin står inför ett omfattande 
teknikskifte och behovet av att bygga ny kompe
tens är stort. För att möta industrins behov har 
Högskolan Väst kompletterat sitt utbud av teknik
utbildningar. Det nystartade tvååriga master
programmet i tillverkningsteknik ger fördjupad 
kunskap om produktionsprocesser inom bland 
annat svetsning, additiv tillverkning, skärande 
bearbetning och termisk sprutning. 

– Det nya programmet är värdefullt för oss på 
GKN Aerospace på flera sätt, framförallt när det 
gäller vår rekrytering av produktionsingenjörer, 
konstaterar Jerry Isoaho, Technology Leader inom 
svets och AM på GKN Aerospace i Trollhättan. 

– Studenterna kan göra sin praktik hos oss och 
vi kan bidra som gästföreläsare i utbildningen. På 
så vis har studierna en tydlig koppling till indu
strins förutsättningar och utmaningar, fortsätter 
Jerry Isoaho.  

KURSINNEHÅLLET FORMAS MED INDUSTRIN
GKN Aerospace och flera andra industriföretag 
har deltagit i programmets utformning och kom
mer även att delta i det löpande utvärderings
arbetet. Nyligen genomfördes flera workshops om 
kurserna i svetsmetallurgi och svetsprocesser. Här 
deltog representanter från Brogren Industries AB, 
CEVT, Elga AB/ ITW Welding, Esab, Lincoln Elec
tric, Midroc Rodo verken AB, Siemens Industrial 
Turbomachinery AB och Trumph Maskin AB.

– Att utveckla kurserna i nära samverkan med 
industrin är mycket viktigt för oss på Högskolan 
Väst. Det säkerställer att studenterna får den 
utbildning som verkligen efterfrågas, säger Mahdi 
Eynian, programansvarig för masterprogrammet  
i tillverkningsteknik på Högskolan Väst. 

SAMVERKAN MED INDUSTRIFÖRETAG
Högskolan Väst har sedan lång tid tillbaka 
etablerat nära samarbeten med industriföretag i 
flera forskningsprojekt. Forskningsmiljön Produk
tionsteknik Väst vid Högskolan Väst arbetar med 
utveckling av produktionsprocesser inom till
verkningsindustrin. Flertalet forskargrupper och 
deras laboratorieutrustning finns i det som kallas 
Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan.
 

 PLUGGA 
Högskolan Västs 
masterprogram (120 
hp) i tillverkningsteknik 
ges helt på engelsk a 
och riktar sig till 
maskin ingenjörer och 
andra högskoleutbild
ade ingenjörer på 
kandidatnivå, både 
nationellt och interna
tionellt. Kurserna kan 
också sökas separat av 
yrkesverksamma som 
vill vidareutbilda sig. 
Efter examen har man 
behörighet att studera 
vidare på Högskolan 
Västs forskarutbildning 
inom produktions
teknik.

Kontakta Mahdi Eynian, 
mahdi.eynian@hv.se 
för mer information om 
programmet.

Ny utbildning stärker  
tillverkningsindustrin

Deltagarna i några av de workshops som genomförts  
om kurserna i svetsmetallurgi och svetsprocesser.
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”Vi är en komplett leverantör av trycksatta 
kärl, tubvärmeväxlare samt service och 
status på dessa produkter.”
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KOMPETENSUTVECKLING 
INOM PRODUKTIONSTEKNIK
Kompetensutveckla dig själv eller dina 
medarbetare! Högskolan Väst och projektet 
Prodex erbjuder kompetensutveckling för 
anställda i tillverkningsindustrin. Kurserna 
tas fram i nära dialog med olika nätverk av 
industriföretag och är kostnadsfria.

Idag träffas deltagarna fysiskt på PTC vid några 
tillfällen och andra kurstillfällen sker via nätet.

►
• Automatiseringsteknik
 Inom automation finns en handfull kurser inom 

industriautomation och robotteknik. Kurserna 
täcker in systemkunskap om produktions
system, PLC, programmering, simulering och 
säkerhet.

• Tillverkningsteknik
 Skärande bearbetning och additiv tillverkning 

är två av de tillverkningstekniker som berörs i 
ett tiotal kurser. Metoder, begrepp och koncept 
presenteras. Kurserna blandar teori med besök  
i verkstad.

• Produktionsledning
 Kurser inom förhandlingsteknik ger kunskap 

om hur man argumenterar, kompromissar och 
förstår motparten, för att därigenom kunna gå 
vinnande ur en förhandling.

• Beräkningsteknik och modellering
 Inom Ingenjörsverktyg erbjuds kurser i beräk

ningsmekanik, Matlab och friformsmodellering 
med hjälp av cad.

Om detta verkar spännande kan du läsa mer på 
hemsidan www.hv.se/produktionskurser.

Ny utbildning stärker  
tillverkningsindustrin

FORSKARE OCH UNIKT INDUSTRILABB
– Det innebär att studenterna får tillgång till ett 
av Sveriges största och nyaste tillverkningslabora
torier, säger Mahdi Eynian. Här finns industriella 
forskningsanläggningar för svetsning, skärande 
bearbetning, additiv tillverkning, termisk sprut
ning, verktygsmaskiner och materialanalys
utrustning.

– Här har studenterna möjlighet att experimen
tera och genomföra undersökningar i samarbete 
med erfarna forskare, ingenjörer och tekniker 
inom tillverkningsteknik. Detta tillsammans med 
vårt nära samarbete med tillverkningsindustrin 
gör masterprogrammet unikt i Sverige. Samtidigt 
lockar det flera internationella studenter. 

Christina Axelson
Kommunikatör
Högskolan Väst

Utbildningen startade 
hösten 2018 med 16 
studenter, från Indien, 
Nigeria, Pakistan, Iran 
och flera europeiska 
länder. 

”Att utveckla kurserna i nära 
samverkan med industrin är 
mycket viktigt ...”


