
Välkommen till årets höjdpunkt för svensk  
Aluminiumindustri
Årsmötet klarade vi av i mars. Så efter att nu ha ”separerat” årsmöte och 
Aluminiumdagarna får vi mer gemensam tid för intressanta föreläsningar 
och nätverkande när vi nu ses i Jönköping i september. Vi gör vår årliga  
aktivitet helt enkelt större, bättre och mer värdeskapande. 

Härmed inbjuds du till Aluminiumdagarna 2022 på Elite Stora  
Hotelllet i Jönköping 15-16 september.

Det är oro i världen och branschen behöver komma samman för att möta 
utmaningarna vår industri står inför. Vi måste trots allt sikta framåt, mot nya 
mål och en ännu bättre industri och medlemsorganisation.

Svenskt Aluminiumindustri klarade covid-perioden förvånansvärt bra och 
fick ett bra 2021. Det visar på starka hållbara företag!! 

Vi fortsätter 2022 på temat – ”En hållbar aluminiumindustri” och ”Kom-
petensförsörjningsfrågan” – två frågor som är strategiska för Sverige och 
vår industri.

Vi har bjudit in intressanta och spännande föreläsare (se program) som vi 
hoppas ska uppskattas av våra medlemmar.

Vi välkomnar gärna flera deltagare från respektive medlemsföretag. Gär-
na, med tanke på ämnet, representanter från ledning, teknik och HR, – ”The 
more – the merrier”!

Programmet erbjuder medlemmar och övriga deltagare två intressanta da-
gar med spännande föreläsare. Efterföljande traditionellt mingel, middag 
och garanterad högklassig underhållning (se program separat).

Årets Stora Aluminiumpris utdelas till det företag, person eller institution 
som under bidragit till ett ökat användande av eller kunskap om aluminium. 
Vinnaren presenteras först under middagen.

Nätverka! Tid och möjlighet att mingla med branschkollegor före under och 
efter gemensam middag där vi också lovar underhållning ”i världsklass”!!
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Aluminiumdagarna hålls i år på Elite Stora Hotellet i Jönköping den 15-16 
september med start 10.00. Kom gärna om möjligt i tid för att avnjuta en 
kopp kaffe före start.

    
Deltagaravgiften för Aluminiumdagarna är 3 400:- per deltagare. I detta in-
går föredrag och presentationer enligt programmet, kaffe, två luncher samt 
konferensmiddag med god mat, dryck samt underhållning. Observera att ni 
bokar och betalar hotellrum själva (se nedan).

Ankomstdag
•	 Ankomstkaffe med bulle/bakverk, frukt och smothies
•	 Konferenspass
•	 Konferenslunch måltidsdryck och kaffe 
•	 Konferenspass
•	 Eftermiddagskaffe med diverse godsaker och energishot
•	 Konferenspass
•	 Konferensmiddag inkl. tillhörande drycker.
•	 Högklassig underhållning (på begäran)!!

Dag 2
•	 Frukostbuffé 
•	 Konferenspass
•	 Förmiddagskaffe
•	 Konferenspass
•	 Lunchbuffé inkl. måltidsdryck och kaffe.

Deltagaravgiften faktureras efter konferensen.

Rum finns förbokade. Boka via telefon 010-100 000 eller  
mail info.jonkoping@elite.se 

Ange bokningsreferens ”Konferens Svenskt Aluminium” med boknings-
kod 5188590. Observera – Ni bokar själva hotellrum!!!

Hotell betalas separat av respektive medlem till ett överenskommet pris 
av 1 080:- (exkl moms).

Anmälan görs på www.svensktaluminium.se/events eller på mail  
lars-inge.arwidson@svensktaluminium.se. Ange antal deltagare med namn 
och befattning. Sista anmälningsdag är 15 augusti!

För mer information – kontakta Lars-Inge Arwidson via mail  
lars-inge.arwidson@svensktaluminium.se eller tel 070-588 32 07.

Välkomna!

PRAKTISK INFORMATION

AVGIFT

PLATS, TID & LOKAL

HOTELL

ANMÄLAN



10.00 – 10.30 Välkommen och introduktion 
Svenskt Aluminiums ordförande, Jonas Bjuhr, öppnar Aluminium- 
dagarna med introduktion av vår bransch och dagarna.

10.30 – 11.00 Vad innebär satsningen på ”Hållbar metallindustri” för svenskt 
metallindustri samt fortsättningen av Metalliska Material 2.0

 Gert Nilsson, Programchef, Metalliska Material  
(Teknisk chef Jernkontoret)

11.30 – 12.00 Forskningsprojektet inom ”Hållbar materialförsörjning” - KlirAl 
I maj fick vi godkänd finansiering av projektet KlirAl som skall leda till 
ett förbättrat användande av återvunnen aluminium. 

 Anders Jarfors, Professor och projektledare för KlirAl 
Ulf Sjöström, SWERIM

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 Hur stödjer politiken vår ansträngning för en grön omställning 
och hur påverkar oroligheterna i Ukraina svensk industri?

 Emil Högberg, Statssekreterare hos Karl-Petter Thorwaldsson,  
Näringsdepartementet

13.30 – 14.00 Aluminiumtävlingen och Materialbiblioteket

 Aluminiumtävlingen är igång!! 
 Samarbetet med Materialbiblioteket!

 Dag Holmgren, Professor och Designchef, Svenskt Aluminium

14.00 – 14.30  Polestar  Zero 
Är det möjligt att tillverka en bil, och alla dess komponenter, med O 
(noll) miljöpåverkan? Högintressant projekt hos Polestar i Göteborg.

 Thomas Holst, Projektledare för Polestar 0!

14.30 – 15.00  KOMPET – ”Varför gör vi inte det vi säger vi ska göra?” 
Behovet av kompetens är skriande i svensk metallindustri. Vi har för få 
sökande till tekniska utbildningar och unga söker sig inte till metall-
industrin (av flera anledningar). 2022 påbörjade vi tillsammans med 
några av våra medlemsföretag och företag från stål och gjuteri- 
industrin projektet Kompet för att gemensamt finna orsaker och där-
med metoder att locka unga till vår industri. 

 Katarina Graffman, Antropolog vid Uppsala Universitet 
Anette Johansson, Projektledare, Jönköping University
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En hållbar aluminiumindustri och behovet av kompetens



15.00 – 15.30 Kaffe & mingel

15.30 – 16.00 Behovet av utbildad personal och kompetens till vår industri? 
Hur kan politiken bidra eller medverka med beslut som  
underlättar rekryteringen av kompetens till vår industri? 

 Mats Green, Moderat riksdagsledamot och Moderaternas arbets- 
marknadspolitiske talesperson

16.00 – 16.30 Aluminiumagendan 2023-2025 
Svenskt Aluminium strategi för arbetet framåt    

    Hans Frisk & Lars Gustafsson

16.30 – 19.00 Tid för informella kontakter, ”branschsnack”  
och trevlig samvaro

19.00 Välkomstdrink

19.30 –  Middag, underhållning och utdelning av Stora Aluminiumpriset 
Showtime till kaffet.

 Moderator: Lars-Inge Arwidson, VD Svenskt Aluminium 

09.00 – 09.45 Att “klassa” en aluminiumyta!!  
Projektet MetalSurf har nu pågått i drygt två år. Var står man? 
Målet är att finna en objektiv bedömning av aluminiumytor. 

 Professor B-G Rosén, Högskolan i Halmstad

09.45 – 10.30  European Aluminium – Vad händer på Europanivå inom området 
”Hållbar Industri” och hur påverkar det svensk aluminiumindustri

 Patrik Ragnarsson, European Aluminium

10.30 – 11.00 Kaffe

11.00 – 11.30 A sustainable aluminium industry? 
Environmental aspects related sustainability and Business aspects. 
R&D aspects (training, research) 
The outlook is positive and full of opportunity, but we have lots of 
important work to do to make it happen.

 Simon Buckingham, Technical Expert - Metallic Materials at Volvo Cars

11.30 – 12.00 Hi:tech (Highland Technology Center) – kompetenshöjande 
utbildning för vår industri 
Initiativ i Vetlanda - för hela regionen, för ny- och vidareutbildning 
inom digitalisering, AM, AI och automation – för vår industri!! 

 Niclas Lindqvist, VD Hi:Tech AB

12.00 Avslutningsord från vår ordförande Jonas Bjuhr 
Gemensam avslutningslunch.
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