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Dags igen för årets Monteringskonferens! 

 
Nya krav på monteringen i klimatomställningens spår –

hårdvara, mjukvara och uppkoppling 

17 mars  
 
 
För tjugosjunde (!) gången samlas monterings-Sverige för att under en dag få inspiration och 
kunskap om utveckling och nyheter inom monteringsområdet. Årets Monteringskonferens är 
landets äldsta årliga konferens inom produktionsområdet. Gammal men alltid med senaste 
nytt inom montering. Med anledning av pandemin genomförs konferensen helt digitalt.  
 
I klimatomställningens spår påverkas svensk industri av nya krav och nya utmaningar. Under 
dagen tittar vi lite närmare på några av dem genom att belysa både utmaningar och 
möjligheter relaterat till hårdvara, mjukvara och uppkoppling, och hur de relaterar till 
montering. Under förmiddagen får vi höra om den förändring fordonsbranschen befinner sig i 
och vad den innebär för monteringen. Vi får också höra vad det innebär när vi kopplar upp 
oss, inte bara vad vi tekniskt kan åstadkomma genom att koppla upp fabriken, utan även om 
den viktiga och aktuella säkerhetsaspekten.  
 
Under dagen kommer vi också få höra om ett lyckat arbete där man genom att integrera IT i 
produktionen på ett smart sätt lyckats uppnå en mer effektiv montering. Dessutom får vi höra 
två konkreta exempel på det alltid aktuella ämnet flexibel automation. Ett annat intressant 
inslag är hur man ska tänka när man designar fabriker. Vilka utmaningar och möjligheter ställs 
man inför när man ska ta fram en konceptuell design av ny line eller fabrik?  
 
Som vanligt är föredragen en blandning av industriella tillämpningar och forskningsresultat, 
med föredragshållare från både universitet och näringsliv. Monteringspriset är givetvis en av 
punkterna på programmet. Vem eller vilka som får priset är förstås hemligt ända fram till 
prisutdelningen. Detta blir en dag som bjuder på massor av inspiration och framåtanda!  
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Nya krav på monteringen i klimatomställningens spår –

hårdvara, mjukvara och uppkoppling 
 
 

PROGRAM 
 
10.00 Välkommen till årets konferens 

Daniel Gåsvaer och Björn Langbeck, konferensledare 
10.05 Uppkopplade maskiner och operatörer utmanar – kan vi koppla upp och samtidigt 

skydda oss? 
Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef, Internetstiftelsen, Stockholm  

10.25 Fordonsbranschen i förändring – elektrifiering, ”nya förare” och nya affärsmodeller. 
Hur påverkas produktionen?  

 Peter Bryntesson, senior advisor & project leader, Fordonskomponentgruppen, Göteborg  
10.45 Kaffe 
11.00 Optimera process och underhåll – låt leverantören hjälpa till online 

Rickard Hansen, VP Data driven services, Atlas Copco Industrial Technique AB, Nacka 
11.20 Montören i digitaliseringen – rätt information är en del av strategin 
 Dan Li, doktorand, Chalmers, Göteborg 

11.40 Svenska Monteringspriset  
Prisutdelning och presentation av det vinnande arbetet 
Prisutdelare: Jenny Bramell 
ordförande IUC Sverige AB och programrådet för FFI Hållbar produktion 

12.00 Lunch 
13.00 Automation ger konkurrenskraft – vi producerar i Sverige! 

Dick Ahlberg, vd, Kron International AB, Vinslöv 

13.20 Robotisering för flexibilitet och tillväxt – våra utmaningar och vår lösning! 
Mikael Barremyr, produktionschef, Torverk Industrial Doors AB, Torsby  

13.40 Integrering av IT i produktion - så här uppnådde vi en effektivare beredning och 
montering 

  Fredrik Skogqvist, manager shopfloor IT, och Kristoffer Källgren, manager industrial engineering, 
Scania CV AB, Södertälje 

14.00 Kaffe 
14.15 Smarta AR-glasögon på fabriksgolvet - spännande! Men hur går vi från tanke till 

verklighet? 
Oscar Danielsson, doktorand, Högskolan i Skövde 

14.30 Utmaningar och möjligheter när man designar fabriker - så här tänker vi! 
 Martin Kruse, Process design manager, och Kenny Jonsson, Global Process Leader, Volvo Cars, 

Göteborg14.50 Summering och reflektioner 
Daniel Gåsvaer och Björn Langbeck, konferensledare 

15.00 Konferensen slut 
 

Konferensledare:  
Daniel Gåsvaer, forskare och konsult, RISE, Stockholm/Eskilstuna 

Björn Langbeck, industriell expert, Tillväxtverket, Stockholm  
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Tid 
Onsdagen den 17 mars 2021, kl 10.00-15.00  
 
Plats 
Konferensen direktsänds via Vimeo. 
Länk skickas ut dagen innan konferensen. 
 
 
Konferensavgift 
 
1 000 kr/person 
 
Vi erbjuder företag med fler än fem deltagare anställda på samma ort en samlingsfaktura, enligt 
nedan prisalternativ. I de fall erbjudandet är tillämpbart kommer deltagarna informeras via e-post för 
vidare dialog om faktureringsmottagare.  
 
19 900 kr för fler än 15 deltagare från samma företag och ort 
9 900 kr för upp till 15 deltagare från samma företag och ort 
4 900 kr för upp till 7 deltagare från samma företag och ort  
 
Moms tillkommer på alla priser. 
 
Anmälan 
Länk till anmälningssidan. Sista anmälningsdag är den 15 mars. 
 
 
Betalningsvillkor 
Anmälan är bindande. Vid avbokning från och med den 1 mars debiteras avgiften.  
 
 
Information 
Annika Nilsson, RISE, 070-780 60 89, annika.nilsson@ri.se  
Daniel Gåsvaer, RISE, 070 780 60 95, daniel.gasvaer@ri.se  
 

 

Svenskt Monteringsforum 
Svenskt Monteringsforum är en samlingspunkt för alla som arbetar med utvecklingsfrågor och 
problemlösning inom monteringsområdet. Nätverket omkring 300 medlemmar från mer än 40 företag. 
Mer information hittar du på vår hemsida www.monteringsforum.se  
Medlemsavgiften är 5 000 kr/år för första medlemmen från ditt företag, därefter betalar anställda på 
samma företag 500 kr/person. Max avgiften är 9 500 kr per företag. Mindre företag med upp till 15 
anställda betalar 2 000 kr för första medlemmen. 
 

https://comm.ri.se/b/v?event=973&ucrc=E064A1613E
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