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Vår värdegrund
Vår värdegrund beskriver vår syn på relationerna mellan partners, finansiärer  
och medarbetare inom LIGHTer och relationerna med andra aktörer. Värdegrunden  
är kärnan i vår nyskapande struktur för forskning och innovation. Våra fyra värdeord är 
hållbarhet, förnyelse, öppenhet och samverkan.

HÅLLBARHET
Vi tänker hållbart. Det är utgångspunkten för hela vårt uppdrag och är ett 
kriterium i alla projekt och aktiviteter som drivs inom LIGHTer. Allt vårt 
arbete styrs mot mätbara och utmanande mål inom miljö omsorg, energi
effektivitet och hållbar utveckling i stort. Vi stödjer aktivt våra projekt att 
bygga upp kompetens bland annat med hjälp av vårt verktyg för hållbar
hetsstöd. Målet är att säkerställa ett positivt miljöbidrag vid projektets slut.

SAMVERKAN
Vi skapar synergier – för att nå 
världsklass. Vårt innovations
program är gränsöverskridande 
med projektdeltagare från flera 
branscher och leverantörsnivåer, 
och med akademi och institut som 
viktiga medspelare. Via regionala 
noder arbetar vi för att stärka  
framtida innovationskraft i små 
och medelstora företag. Samarbetet 
mellan universitet och högskolor 
fördjupas inom våra strategiska 
forskningsområden. Vi  utvecklar 
också ett nära samarbete med 
finansiärer och beslutsfattare.

ÖPPENHET
Vi är en öppen arena – för alla. 
LIGHTer vänder sig till näringsliv, 
akademi, institut, finansiärer,  
samhälle och andra aktörer som 
arbetar för att stärka Sveriges  
konkurrenskraft inom lättvikt.  
Små och medelstora företag är extra 
viktiga för oss, liksom att få yngre 
förmågor att växa, både inom aka
demin och näringslivet. Vi arbetar 
hårt för ett norm kritiskt synsätt i 
våra verksamheter. Genom att se, 
bejaka och stärka mångfalden av 
kompetenser vill vi snabbt, och på 
nya sätt, nå bättre formulerade mål 
tillsammans. 

FÖRNYELSE
Vi tänker nytt i alla led. Alltifrån 
hur vi samarbetar och skapar nya 
arbetsprocesser, till hur vi utfor
mar finansieringsverktyg eller hur 
vi tar oss an tekniska utmaningar 
inom lättvikt. Vi tänker också 
nytt i vårt sätt att kommunicera, 
bland annat genom att öka mobi
liteten mellan olika aktörer. 2017 
har vi utvecklat en internationell 
strategi för lättviktsområdet, 
tagit fram finansieringsverktyget 
LIGHTer Småföretag och vidare
utvecklat LIGHTer Academy som 
är vår långsiktiga akademiska lätt
viktssatsning.

Kraven på lättare produkter ökar inom alla branscher, då lättvikt spelar en avgörande roll 
för ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan. Svensk industri är alltså helt beroende av 
att ligga långt framme inom lättviktsutvecklingen för att skapa de konkurrensfördelar som 
krävs på en global marknad.

Att samordna gränsöverskridande lättviktssatsningar 
på ett fokuserat och effektivt sätt är en nyckel till 
framgång. LIGHTer har utvecklats till ett självklart 
nav, en nationell och branschöverskridande lättvikts
arena där organisationer, företag, forskningsinstitut, 
akademi, branschföreningar, kommuner, regioner och 
myndigheter samarbetar för att utveckla teknologier, 
testmiljöer och människor.

LIGHTer driver både det strategiska innovations
programmet Lättvikt (SIP Lättvikt) och LIGHTer 
Medlemsprogram. SIP Lättvikt är en långsiktig 
satsning på flera etapper, finansierad av Vinnova, 
Energimyndigheten och Formas. Etapp 2 påbörjades 
2017 och avslutas 2019. Under det gångna året har 
SIP Lättvikts budget ökats med 25 Mkr vilket är ett 
erkännande av att vi gjort ett bra jobb. Dialogen med 
finansiärerna utgår från en gemensam strävan att nå 
de effektmål som beskrivs i Lättviktsagendan. 

För att nå våra långsiktiga resultat arbetar vi nu 
årligen med en fördjupad omvärldsanalys av lättvikts
området. Lättviktsagendan fungerar som en tydlig 
strategisk karta för oss och inför de närmaste årens 
arbete betonar vi särskilt utmaningar kring en samlad 
satsning på test och demoanläggningar, hur vi stärker 
hela leverantörskedjan och hur vi tätar gapet mellan 
strategisk forskning och industriell utveckling.

Alla organisationer som har ett intresse för lättvikt 
och har ett svenskt organisationsnummer kan med
verka i LIGHTers satsningar, och bidra till att Sverige 
blir ett av de ledande länderna när det gäller lättvikts
utveckling. Det som gör LIGHTer speciellt är vår 
branschövergripande samverkan och att våra aktivi
teter spänner över hela TRLskalan (teknikmognads
grad) från grundforskning, via tillämpad forskning till 
demonstration och kommersialisering. Aktiviteterna 
kompletterar varandra för att snabbt och effektivt ta 
FOUresultat till kommersiella produkter.


