
VAD ÄR INGENJÖR 4.0?
Ingenjör 4.0 är en unik satsning där 13 svenska  
högskolor och universitet samverkar för att utveckla  
korta moduler med aktuellt innehåll som svarar  
mot den snabba pågående digitaliseringen av indus
trin, ofta kallat Industri 4.0 eller den fjärde industriel
la revolutionen. 

För att svensk tillverkningsindustri ska bibehålla sin styrka 
inom användning av digital teknik i industrin och i teknik- 
forskningen behöver ett omfattande, nationellt, utbud av 
kvalificerademodulermedtillämpningarinomdigitaliser-
ing i industrin tas fram. Idag satsas stora resurser inom 
ochutanförEUpåatthöjakunskapsnivåninomindustrin
förattutnyttjamöjligheternamedattinföras.k.Cyber- 
fysiskaproduktionssystemförattskapaenhållbaroch
”uppkopplad”industri.Enavnyckelförutsättningarnaär
en ”rätt” utbildad arbetskraft.

Utmaningenärattfårättperson,pårättplats,irätttid,
ochkonkurrensenomkompetensenärglobal.Samti-
digtmöterSverigealltstörreutmaningarförindustrins
kompetensförsörjning.

Nästanoavsettbranschellerarbetsuppgiftbehövs
färdigheterattanvändadigitalaverktygochtjänster.
Teknikutvecklinginomindustrinpåområdensomtillex-
empelrobotik,automationochadditivtillverkningkräver
nyaproduktionskompetenser.Teknikutvecklingeninom
IT-områdetdriverframbehovavheltnyaspetskompe-
tenserinomtillexempelanalysavstoradataförattkunna
utnyttjamöjligheternatillvärdeskapandeavdedatamäng-
dersomväxerexplosionsartat.

VEMRIKTARSIG 
INGENJÖR 4.0 
TILL?
Satsningenriktarsigtillanställda
inomindustrinmedingenjörsbak-
grundsamtandrayrkesgrupper
somerfarnamekaniker,produktion-
steknikermedgymnasiekompetens,
systemvetaremfl.somvilltadelav
kompentensutvecklingpåhögskole-
nivåparallelltmedordinariearbete.

Du och ditt företag deltar tillsammans med svenska 
högskolor och universitet och får en unik möjlighet 
att lära er mer om digital och uppkopplad smart 
produktion.

Kompetensutveckling är en av svenska industrins 
och de anställdas största utmaningar.  

Därför finns Ingenjör4.0 – en nyutvecklad webb- 
baserad fortbildning framtagen av svenska hög
skolor och universitet för svensk industri.
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Ta chansen att fortbilda dig med 

INGENJÖR 4.0  
– UTBILDNING FÖR FRAMTIDENS SMARTA 

PRODUKTION 

13 SVENSKA 
HÖGSKOLOR 

OCH  
UNIVERSITET

Anmäl dig  och ta del  
av 15 introduktions
utbildningar kring 

framtidens  
produktion.

Inte bara  
för ingenjörer! 



TILLGÄNGLIGA MODULER

Additive Manufacturing 
This module prepares and enables you to drive digital production through Additive 
Manufacturing in your organization.
Chalmers University of Technology, Halmstad University

Autonomous Robots  
This module provides a brief history regarding the automation system from Industry 
1.0 to Industry 4.0, and the role of robots.
KTH The Royal Institute of Technology

Big Data, Machine Learning and Sensors  
This module covers main aspects of Big Data and AI in manufacturing processes,  
beginning from machining operations and ending with production.
Lund University, Halmstad University

Connectivity, 5G, and Cloud Communication  
This module focuses the capabilities of 5G that can support manufacturing and 
demonstrate examples of how 5G can be applied in a manufacturing context.
Chalmers University of Technology

Cyber Physical Systems and Digital Twins 
This module covers the general terminology and concepts related to cyberphysical 
systems and digital twins.
Skövde University

Cyber Security, Industrial Data Protection and Data Integrity
This module focuses cybersecurity definitions and models as well as information  
systems certification.
Mälardalen University, Linnaeus University, RISE, Combitech

Global Production and Digital Supply Chains  
Thismodulecoversglobalproduction,supplychainsandproductionlogistics,andhow
these are enabled by a digital transformation.
KTH The Royal Institute of Technology, Lund University

Human Robot Collaboration  
This module focuses the abilities and challenges of the industrial robots that can be 
used for collaborative tasks.
Chalmers University of Technology, KTH The Royal Institute of Technology, University West, 
Linnaeus University

Utbildningenbedrivspåengelskaochinnehålletåterfinnssummeratpå ingenjor40.se
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forts TILLGÄNGLIGA MODULER

Management of Manufacturing Digitalization  
This module provides nuanced perspectives of the opportunities  
and challenges of managing manufacturing digitalization.
Luleå University, KTH The Royal Institute of Technology

Smart Maintenance  
Thismoduleenablesyoutodevelopthefutureofmaintenanceinyourfactory!
Chalmers University of Technology, KTH The Royal Institute of Technology

Smart Products and Industrial Internet of Things 
This module provides an overview on challenges and opportunities in  
the design of an industrial internet of things.
Linköping University

Standards and Inter operability in Digitized Industry 
This module focus how standards enable interoperability in a digitized information 
environment.
KTH The Royal Institute of Technology, Eurostep

Sustainable Product Systems 
This module focus on tools and methods, including design guidelines, for making  
products more environmentally sustainable.
Linköping University, Lund University

Sustainable Production Systems  
Thismodulecoversenvironmentallysustainableproductionandhowitisenabled 
by a digital transformation.
KTH The Royal Institute of Technology, Chalmers University of Technology, Lund University

Visualization, Augmented Reality, and Virtual Reality Interfaces
This module focus the uses of AR and VR in Industry 4.0 environments.
Mälardalen University, Chalmers University of Technology

Utbildningenbedrivspåengelskaochinnehålletåterfinnssummeratpå ingenjor40.se
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VILKENARBETSINSATS
FÖRVÄNTASDULÄGGANER 
OCHMÅSTEDUFÖLJAETT
SCHEMA?
Arbetsinsatsenpermodulfördenstuderandeuppskattastill
20timmar(4timmarperveckaunder5veckor).Störstadelen
avstudiernabedrivsiegentaktochpåegenvaldatidpunkter,
medanenstakadelarsamplanerasmedstudiekamrater.Ett
certifikattilldelasdenstuderandeförvarjeavklaradmodul.

HURÄRUTBILDNINGENUPPLAGD?
ModulernaledsavframträdandeforskareochlärarefrånSvenskauniversitet 
ochhögskolorochföljerentydligstrukturmeduppskattadtidsåtgångför 
respektivekapitel.
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För att stötta den studerande i 
lärprocessen erbjuds en variation 
av aktiviteter: 
> Inspelade föreläsningar och 
extramaterial – för att introducera 
innehållet.
> Summeringar – för att tydliggöra 
det viktigaste i innehållet.
> Självtest – för att möjliggöra för 
studenten att följa progression i sitt 
kunskapsbyggande.
> Reflektioner – för att knyta an 
ämnen med tidigare erfarenheter 
och upplevelser.
> Övningar – för att tillämpa 
kunskaper i verklighetsbaserade 
scenarion.
> Webinarier –  för att föra djupare 
diskussioner om utvalda delar 
tillsammans med lärare och stud
iekamrater. Webinarier är en grund
läggande del av det pedagogiska 
upplägget.
> Referensmaterial – för att under
lätta för fortsatta självstudier.

Exempel från Ingenjör 4.0 – Additiv Tillverkning.  
Tydlig struktur med tidsuppskattning för ingående kapitel (till vänster), Inspelade föreläsningar från framstående 
forskare (uppe till höger), och självtest och reflektioner över ämnet (nere till höger).
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VEMSTÅRBAKOM 
INGENJÖR 4.0?
Ingenjör4.0utvecklasochfinansierasinomdetstrategiska
innovationsprogrammetProduktion2030vilketmöjliggjortett
rekordsnabbtframtagandeavnyamoduler.MedIngenjör4.0
kannyaämnenintegreraspåettparmånader.Satsningen
koordinerasavHögskolaniHalmstadochmodulutbildningar-
natasframavSvenskaProduktionsakademiens13högskolor
ochuniversitetoch>50professorerochlärareisamverkan.*

*SvenskaProduktionsakademienbeståravämnesföreträdare,professorer,
forskare, lärare och doktorander från tretton svenska lärosäten med forskning  
ochutbildninginomproduktionsområdet.

FLERFRÅGOR?
Kontakta projektledare  
prof. BengtGöran Rosén,  
bg.rosen@hh.se
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KOPPLINGTILLDEN 
PÅGÅENDEPANDEMIN
Tillgångtillrelevantkompetensutvecklingmöjliggörför 
individer och företag att snabbare ta sig ur krisen  
ochtillvaratamöjligheternaförhållbaromställning.

LÄSMER

Unik ingenjörsutbildning 
inom Industri 4.0

Högskolesatsning ska  
hjälpa tillverkningsindustrin

Sandvik Digitalization 
Engineer 4.0

Civilingenjör 4.0 
 – en utbildningssatsning  
inom innovation

Anmäl dig NU! 
ingenjor40.se


