
 

 
 

 

 
 

 
Dags igen Årets monteringskonferens! 

 
Människa och teknik i samverkan 

för framgångsrik montering 
 
 
 
Tjugoen gånger tidigare har monterings-Sverige samlats för att under en dag få kunskap 
om utveckling och nyheter inom området. Årets monteringskonferens är unik i Sverige 
inom produktionsområdet.  
 
Under ganska lång tid har mycket kretsat kring Lean och tillämpningar av det i svensk 
industri. Det är fortsatt en viktig del i de förändringar som krävs för konkurrenskraftig 
produktion. Numera har en fråga till kommit att bli uppmärksammad och det är automation. 
På årets konferens berör vi detta ämne ur flera aspekter. Hur ska man tänka för att 
investera rätt? Vad finns det för automationsmöjligheter idag jämfört med förut? 
 
Presentationerna är en blandning av industriella tillämpningar och resultat från forskning. 
Föredragen spänner från automatiserad till manuell produktion. Även om efterfrågan ökar 
på automation, kommer montering i stor utsträckning att göras manuellt även i framtiden. 
Sverige måste vara konkurrenskraftigt inom båda dessa områden. Monteringspriset är en 
av punkterna på programmet. Vem eller vilka som får det är som vanligt hemligt ända fram 
till prisutdelningen. Det blir en dag som bjuder på massor av inspiration och framåtanda. 
Ta med dig minst en kollega när du kommer! 
 
Under dagen kan du också besöka våra utställare som finns på plats och visar möjligheter 
och problemlösningar inom monteringsområdet. 
 
Konferensen slutar kl 16.35. Därefter har vi en buffé med mat och dryck till kl 18.00. Missa 
inte detta tillfälle till ytterligare kontakter med kollegor.  
 
 
 
 

Filmhuset, Stockholm 
16 mars 2016  



 

 
 

Människa och teknik i samverkan 
för framgångsrik montering 

 
PROGRAM 

 
08.30-09.26 Registrering, kaffe serveras 
09.26 Välkommen till årets konferens 

Björn Langbeck, forskare och konsult, Swerea IVF AB, Stockholm 
09.30 Automatisera för att skapa lönsam produktion i Sverige  

Conny Fridlund, chef produktionsutveckling och projekt,  
Atlas Copco Rock Drilling Tools, Fagersta  

10.00 Ökad flexibilitet i monteringen – exempel från forskningsprojekt och utveckling hos 
Volvo CE 
Mats Jackson, professor, Mälardalens högskola, Eskilstuna 

10.30 Kaffe 
10.50 När roboten lämnar buren – nu kan montören få en ”robotassistent”! 

Kerstin Johansen, forskningsledare, Linköpings universitet, Linköping 
Fredrik Ore, industridoktorand, Scania CV AB, Södertälje 

11.20 Svenska Monteringspriset  
Prisutdelning och presentation av det vinnande arbetet 

 Prisutdelare: Mats Rahmström,  
Senior Executive Vice President and Business Area President Industrial Technique,  
Atlas Copco. 

12.00 Lunch 

13.15 Plocka fort är stort, plocka rätt är större – stöd finns för att plocka fort och rätt 
 Robin Hanson och Patrik Fager, forskare, Logistik och transport, Chalmers, Göteborg 
13.40 Man måste vara flexibel - både i monteringen och lean-tillämpningen  

Mats Åhgren, projektledare, Level 21, Västerås 
14.05 Från station till line med flexibilitet 

Erik Björklund, produktionstekniker, Meritor HVS AB, Lindesberg  
14.30 Kaffe  
15.00 Bra montering blir bättre – så här jobbar vi med förbättringsarbetet 

Fredrik Lundberg, produktionsansvarig, växellådsmontering, Volvo GTO, Köping  
15.25 Automatisera mellanvolymsprodukter? En studie i mobil och digital automation  

för ökad flexibilitet 
Åsa Fasth Berglund, forskningsledare, Chalmers, Göteborg 

15.55 Köper du utrustning eller skapar du dig möjligheter  
Sten Grahn, forskare, Swerea IVF AB, Stockholm 

16.25 Summering och reflektioner 
Björn Langbeck, konferensledare 

16.35 Konferensen slut, mingelbuffén står dukad fram till 18.15 
 
 

Konferensledare:  
Björn Langbeck, forskare och konsult, Swerea IVF AB, Stockholm  



 

Tid 
Tisdagen den 16 mars 2016 
kl 09.26-16.35 därefter buffé till kl 18.00 
OBS! Registrering från kl 08.30. 
 
Plats 
Filmhuset, Borgvägen 1, Stockholm 
 
Konferensavgift 
3 900 kr exkl moms. Medlemmar i Svenskt 
Monteringsforum betalar 3 300 kr exkl moms. 
I avgiften ingår dokumentation, lunch, kaffe och 
mingelbuffé. Avgiften faktureras. Bli medlem i 
Svenskt Monteringsforum och få rabatt på avgiften.  
 

Anmälan 
Anmälan görs på www.monteringsforum.se eller 
genom att skicka bifogad anmälningsblankett. Sista 
anmälningsdag är den 8 mars eller när lokalen är 
full.  
 
Betalningsvillkor 
Anmälan är bindande. Får du förhinder, överlåt 
platsen till en kollega. Vid avbokning från och med 
den 8 mars debiteras hela avgiften. Avbokning ska 
ske skriftligt (fax, brev eller e-post). 
 
Information 
Annika Nilsson, Swerea IVF, tfn 031-706 60 89  
e-post: monteringsforum@swerea.se

 
 

Svenskt Monteringsforum 
Svenskt Monteringsforum är en samlingspunkt för alla som arbetar med utvecklingsfrågor och problemlösning 
inom monteringsområdet. Nätverket har nära 300 medlemmar från mer än 40 företag. Mer info 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, dvs från och med elfte medlemmen 
kostnadsfritt. Företag med upp till 15 anställda betalar 2 000 kr för första medlemmen 
*Introduktionsrabatt för nya företag: Första året betalar första medlemmen 3 500 kr och efterföljande 500 kr/person. 

.................................................................................. 
Anmälan till konferensen 

Människa och teknik i samverkan för framgångsrik montering 
16 mars 2016 i Filmhuset, Stockholm 

Företag 
 

Avdelning 
 

Namn Befattning 

Adress 
 

Postnr Ort Företagets organisationsnummer 

Telefon Mobiltelefon 

E-post 

Beställningsnummer/ordernummer: 

Faktureringsadress (om annan än ovan): 

 Jag vill bli medlem i Svenskt Monteringsforum och får gå på konferensen till rabatterat pris 

 Jag är medlem 

Skicka blanketten till: Swerea IVF AB, Annika Nilsson, Box 104, 431 22 MÖLNDAL  
fax: 031-27 61 30, e-post: monteringsforum@swerea.se
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