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Varför är Livslångt Lärande viktigt?

“The competitiveness of industry is highly 
dependent on the knowledge, skills, competencies 
and creativity of its workforce. … The Fourth 
Industrial Revolution brings major disruption to 
the scale at which upskilling and reskilling efforts 
currently take place, and is therefore likely to 
widen these potential gaps.” 

Skills for Smart Industrial Specialisation and Digital 
Transformation, Interim Report, EU EASME, Nov 2018



Satsningar inom webbaserad utbildning

Into DEEP
Kostnadsfri AI-utbildning för ökad 
kunskap och beställarkompetens hos 
svensk processindustri 

Under december 2018 kommer en kostnadsfri AI-utbildning att 
lanseras. Syftet är att öka kunskapen och beställarkompetensen hos 
svensk processindustri som står för 50 % av svensk produktion. 
Utbildningen riktar sig till ingenjörer och andra som är intresserade 
av eller i behov av att utöka sin kompetens med nya, aktuella AI-
kunskaper. Innehållet i utbildningen bygger på kunskap, kompetens 
och resultat från huvudprojektet Deep Process Learning.

Projekt: Into DeeP
Finansiär: VINNOVA
Projektpartners: RISE SICS, Billerud Korsnäs, PulpEye, Mälardalens 
Högskola och FindIT

www.aiclass.se
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Vad engagera sig företagen
● ”Vi ser inte att vi internt har förmågan att hinna med 

att ha spetskompetens i de här områdena och vi ser 
inte heller att det finns andra aktörer på marknaden 
idag som kan motsvara det och förstår industrins 
behov idag… just att vi i PREMIUM får vara med 
tillsammans med högskolan och bestämma innehållet 
i kurserna gör ju att vi kan se till att det här är vad vi 
behöver för att bli konkurrenskraftig och lyckas 
framöver. 

Nina Åxman, 
Fabrikschef Bombardier Transportation



● Traditionella utbildningar:
● Korta
● Dyra
● Begränsat varaktigt lärande 
● Ger ofta enkla 

lösningar/endast en 
teori/metod

● Svåra att praktiskt tillämpa

● MDHs utbud
● Kvalitetsstämpel
● Längre kurser, ger mer djup
● Kunskapen fastnar 
● Vetenskaplig förankring 
● Mångfald av teorier och 

metoder
● Jobbar med riktiga case från 

egna företaget
● Möjlighet att ge praktisk 

nytta direkt

Traditionella företagsutbildningar 
versus MDHs utbud
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Vad kännetecknar våra kurser

Flexibelt lärande
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Fallbaserad lärande Kvalitetssäkrad

Utvecklad i samverkan Forskningsförankring Nära relation



Starkt näringslivsengagemang 
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Varje kurs som utvecklas har 5 företag, eller fler, 
med i kursutvecklings-arbetet. Företagens roll är 

att säkerställa att innehållet motsvarar branschens 
behov av kompetens på området.



Kursutvärderingar
● “I would absolutely recommend this course to my colleagues. 

We got to learn a lot about simulation methods, programs, 
processes. We got to discuss them with other companies, and 
it was easier to learn by having a teacher and sitting close in 
the classroom”

● “I highly recommend this course. What you learn in this 
course is the future of problem solving.”

● “I would recommend this course to my colleagues. It’s a great 
way to contact students. The content of the course really meets 
the need of competence in our business.”

● “Very much recommend this course because we get to know 
the solutions to factory problems quicker than using 
traditional methods.”
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Mälardalens högskolans utbud
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Vad säger företagen?
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● ”The results of the studies will be directly
applicable to our operations.”
Peter Wallin, Technology Research Manager, Volvo CE



Vad säger företagen?

● ”Att ständigt hålla sig på topp är viktigt inom 
industrin – och specifikt inom mjukvara, där 
kunskaper lätt blir gamla.”

● ”… framsteg inom akademin ibland inte nått 
industrin alls, så vi sitter med gamla metoder och 
tekniker. Alla behöver ständigt fortsätta utbilda sig, 
eftersom verktyg och framsteg faktiskt ändras.”

Sigrid Eldh, 
Senior Specialist, Ericsson
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Vad säger företagen

● Det är viktig att hela tiden utveckla vårt personal för 
att klara våra kunders krav och att vara 
konkurrenskraftig över tid. PREMIUM är ett utmärkt 
initiativ och blir rätt använt ett viktig verktyg för att 
utveckla och behålla vårt personal 
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Dennis Helfridson, 
Vice President ABB Robotics Sweden



Fördelar med livslångt lärande på MDH

1. Kurserna går att kombinera med heltidsarbete 
eftersom de ges på kvartsfart (kräver 80-200 
timmars studier beroende på kurs).

2. Kurserna är kostnadsfri.
3. Kurserna ger högskolepoäng på masternivå.
4. Kurserna ges av meriterade forskare.
5. Kurserna är framtagna i nära samarbete med 

svensk industri (bl.a. ABB, Bombardier, Ericsson, 
SAAB, Scania, Volvo, ÅF).

https://mdh.se/utbildning/livslangtlarande
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https://mdh.se/utbildning/livslangtlarande
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Jag har Spetskompetens

Livslängd lärande på Mälardalens 
högskola
https://www.mdh.se/utbildning/livslangtlarande

Jessica Bruch
Professor inom Produktionssystem och Projektledare för PREMIUM vid MDH
jessica.bruch@mdh.se, 073 96 07 206
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