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Aktiva organisationer
LIGHTer ger oss nätverk, nya  
projekt och nya tjänster. Det 
är en plats att träffas på och 
en arena att visa upp sig på.
RICKARD JUNTIKKA  
BERÄKNINGSSPECIALIST,  
FS DYNAMICS SWEDEN AB

Inom den marina sidan där jag jobbar 
är lätta konstruktioner viktiga ur bland 
annat energisynpunkt. Via LIGHTer 
får man bättre perspektiv på lättvikt. 
Det ger en möjlighet att påverka. Vi 
hade inte fått agendan om vi inte haft 
denna breda förankring. LIGHTer är 
ett viktigt forum för utvecklingsfrågor. 

KERSTIN HINDRUM 
PROJEKTLEDARE SP FIRE 
 RESEARCH, SP SVERIGES 
 TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT

Jag är med för att lära mig om 
nya områden. Det är en snabb 
omvärldsbevakning. Man ser var 
teknikfronten går.
INGEMAR BERTILSSON  
PH.D PRODUKTUTVECKLING,  
 SPECIALIST LÄTTVIKTSMATERIAL,  
PH. D, AB VOLVO

LIGHTer har ett nationellt fokus på alla 
möjlig heter inom lättvikt, vilket kan leda till 
ökad  konkurrenskraft. Lättviktstänkandet är 
ett paradigmskifte. Det skapar konkurrens
kraft och utveckling. Traditionella material är 
utnötta när det gäller idéperspektivet, det vill 
säga att komma med nya idéer. 

ROLAND GUSTAFSSON  
VD, ÄGARE, PERPEND AB

Det är fantastiskt att det har kommit igång! Roligt 
att se alla företag, institut och högskolor – och att 
det har hänt så mycket under ett år. Det är värde
fullt att se koppling till andra strategiska inno
vationsprogram, som exempelvis Grafen och att 
LIGHTer hittar sin roll mot andra agendor. Också 
jättekul för oss från VINNOVA att få vara med och 
ta del av den senaste forskningen, vi har ju ofta 
en gedigen teknisk utbildning och stort intresse 
för området.

MARTIN SVENSSON,  
ENHETSCHEF TRANSPORT  
OCH MILJÖTEKNIK, VINNOVA 

LIGHTers styrka är att det är en 
långsiktig satsning och att vi har en 
gemensam vision som pekar ut färd-
riktningen de kommande 20 åren. 
Först och främst så ger LIGHTer oss en möjlighet att kommu
nicera våra behov inom området lättvikt. Det ger också tillgång 
till ett mycket brett kontaktnät som kan innebära nya sam
arbetsmöjligheter. 

CHRISTINA ALTKVIST, SENIOR PROJECT MANAGER, 
AERONAUTICS, SAAB AB
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Vem hade kunnat tro att engagemanget skulle bli så stort? Det har redan gått ett år 
sedan LIGHTer formellt bildades och hela 5 år sedan idén föddes för första gången. Det 
industriella intresset har hela tiden drivit LIGHTer framåt och varit en av de viktigaste fram 
gångsfaktorerna. En annan viktig förklaring till det stora genomslaget är att finansiärerna 
utvecklat ett konstruktivt och kreativt sätt att samarbeta över branschgränser, vilket har 
skapat ett stort förtroende för satsningen. Idag har ca 120 olika organisationer varit del
aktiga i lättviktsarenan LIGHTers aktiviteter och LIGHTer Medlemsprogram har 48 med
lemmar. Det är inspirerande att se bredden på de deltagande organisationerna – stora 
globala tillverkande företag, branschorganisationer, regioner, finansiärer, forskningsinstitut, 
teknik parker, universitet och högskolor. Och framför allt: två tredjedelar av de industriella 
företagen har färre än 250 anställda (SMF). De här mikro, små och medelstora företagen 
är otroligt viktiga, inte bara för LIGHTer, utan för hela Sveriges tillväxt. 

Om vi skulle beskriva 2014 
med tre ord, då skulle vi säga 
hektiskt, roligt och intressant! 
Vi har haft fyra olika utlysningar 
för industriförankrade utveck
lingsprojekt och startat ett 
strategiskt forskningsområde 
inom modellering. Tagit fram 
fyra industriella utbildningar, 
startat ett doktorandnätverk 
och öppnat två regionala noder 
av LIGHTer – i Västra Götaland 
och i Jönköping, för att bara 
nämna några projekt. Konti
nuerligt arbetar vi med extern 
och intern kommunikation. Vi har bland annat pratat om LIGHTer på ett 10tal konferenser 
inom lättvikt och utöver det arrangerat fyra egna. Med dessa ord vill vi tacka alla intressenter 
och alla personer som arbetat med och inom LIGHTer. Tack för all energi, alla goda idéer, 
all arbetsglädje som ni bidragit med under året som gått. Vi ser fram emot ett minst lika 
intensivt och roligt 2015!

// Stefan och Cecilia

Verksamhetsledningen har ordet

LIGHTer firar 1 år med tårta och styrelseordförande Henrik Runnemalm, 
GKN (mitten) flankeras av verksamhetsledarna från Swerea.
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LIGHTer – En strategisk 
satsning för Sveriges framtid
LIGHTer är en nationell och branschöverskridande lättviktsarena där organisationer; 
företag, forskningsinstitut, akademi, branschföreningar, kommuner, regioner och myndig
heter samarbetar för att utveckla teknologier, testmiljöer och människor. Kraven på lättare 
produkter ökar inom alla branscher, exempelvis fordon, fl yg, marin, verkstad, möbler, bygg, 
energi och infrastruktur. Lättvikt spelar en helt avgörande roll för ökad effektivitet och 
minskad miljöpåverkan, vilket i sin tur är en förutsättning för ökad tillväxt på en global 
marknad som ställer allt högre krav.

Att ligga långt framme ger stora konkurrensfördelar och är oerhört viktigt för svensk 
 industris tillväxt och internationella konkurrenskraft. Att samordna gränsöverskridande 
lättviktssatsningar på ett fokuserat och effektivt sätt är en nyckel till framgång. Lättvikt är 
ett av svensk industris starkare konkurrensmedel och Sverige behöver en nationell struk
turerad satsning på lättvikt. Därför fi nns LIGHTer – en branschöverskridande lättvikts
arena för lättvikt – ett strategiskt innovationsprogram för lättvikt.

LIGHTer avser att skapa en struktur för effektivisering av teknikutvecklingen och 
 ut veckling av människor med unik, multidisciplinär förmåga att skapa produkter med 
låg vikt. LIGHTer kommer dessutom ge en internationell toppnivå (excellence) inom 
valda  områden, vilket ger industrin förutsättningar för högre konkurrenskraft. LIGHTer 
 koordinerar det som sker inom forskning, utveckling, teknik och kompetensutveckling 
i Sverige. LIGHTer är navet inom svensk lättviktsteknik. 

Alla organisationer som har ett intresse för lättvikt och har ett svenskt organisations
nummer kan söka medlemskap i LIGHTer Medlemsprogram. Genom att vara medlem 
i LIGHTer Medlemsprogram tar organisationer ett gemensamt ansvar för att Sverige 
ska vara ett av de ledande länderna när det gäller lättviktsutveckling. Som medlem ges 
 organisationer också en möjlighet att påverka vad Sverige ska satsa på när det gäller 
forskning om och utveckling av lättviktsteknik och få tillgång till en rad utbildningar.
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LIGHTers värdegrund
Vår värdegrund beskriver vår syn på relationen mellan partners, fi nansiärer, medarbetare 
inom LIGHTer och 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. Med hjälp 
av en ny modell för hållbarhetsprövning kommer vi att kunna värdera varje 
enskilt projekt. Allt vårt arbete styrs mot mätbara och utmanande mål inom 
miljöomsorg, energieffektivitet och hållbar utveckling i stort.

FÖRNYELSE
Vi tänker nytt i alla led. Alltifrån hur vi samarbetar och skapar nya arbetspro
cesser, till hur vi utformar fi nansieringsverktyg eller hur vi tar oss an tekniska 
utmaningar inom lättvikt. Vi tänker också nytt i vårt sätt att kommunicera och 
sprida ny kunskap, bland annat genom att öka mobilitet mellan olika aktörer. 

ÖPPENHET
Vi är en öppen arena – för alla. LIGHTer vänder sig till näringsliv, akademi, 
institut, fi nansiärer, samhälle och andra aktörer som arbetar för att stärka 
Sveriges konkurrenskraft inom lättvikt. Vi jobbar med olika typer av företag 
och på olika nivåer i företagen. Små och medelstora företag är extra viktiga 
för oss, liksom att få yngre förmågor att växa, både inom akademin och inom 
näringslivet. Vi arbetar hårt för ett normkritiskt synsätt i våra verksamheter, 
vilket bland annat innebär att vår ledningsgrupp är jämställd, men också att vi 
strävar efter jämställdhet och mångfald i workshops, projektgrupper, etc.

SAMVERKAN
Vi skapar synergier – för att nå världsklass. LIGHTer bygger på ett unikt 
engagemang från industrin, där samverkan är moroten men också utmaningen. 
Vårt innovationsprogram är gränsöverskridande med projektdeltagare från 
fl era branscher och fl era leverantörsnivåer, och med akademi och institut 
som viktiga medspelare. Via regionala noder arbetar vi för att stärka framtida 
innovationskraft i mikroföretag samt små och medelstora företag. Samarbetet 
mellan universitet och högskolor fördjupas inom våra strategiska forsknings
områden, och vi formar nätverk för att bredda våra internationella kontakter. 
Vi utvecklar också ett nära samarbete med fi nansiärer och beslutsfattare. 
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Det hänt mycket under 2014. Vi har valt ut tre Highlights från 2014, som visar på den 
spets och bredd som LIGHTer står för.

LIGHTer doktorandnätverk – doktorandkurs om lättviktsteknologi
LIGHTers nätverk för forskarstuderande, LIGHTer PhD network, med 35 deltagare från hela 
Sverige, är i full gång. LIGHTers doktorandkurs i lättviktsteknik är fulltecknad. Kursen varvar 
teoretiska inslag med industribesök vid Volvo Cars, GKN, Saab, DIAB och Gestamp Hardtech. 
Till hösten planeras nästa kursomgång. En doktorandkurs i strukturoptimering ges vid två till
fällen 2015. Varje vår samlas hela LIGHTer PhD network för att ta del av pågående lättvikts
forskning och diskutera konkret samverkan. Det är en mycket inspirerande start på helt nya 
gräns och branschöverskridande forskningssamarbeten.

Några av doktoranderna i LIGHTer PhD network är samlade för  studiebesök. 

Industriförankrat utvecklingsprojekt – DSMO
I DSMO (Datorstödd struktur & materialoptimering) arbetar totalt nio 
industriella partners och fyra forskningsutförare i tätt samarbete för 
att ta fram metodik för att utveckla lättare produkter. Arbetet är 
organiserat runt tre praktikfall från industrin. Dessa är: en 
dörr till en personbil, en hjulupphängning och en detalj 
från en flygmotor. Projektet har pågått i ett år och avslu
tas under 2015. Metodiken som utvecklas är i huvudsak 
datorbaserade beräkningsmetoder och modeller. Fokus 
ligger på datorbaserad multi målsoptimering kopplat till 
topologi, hållfasthet och vikt. Målen är lägre vikt, kortare 
utvecklingstid och lägre kostnad. De tekniska resultaten 
bidrar direkt till tre av LIGHTers fyra innovationsteman 
och genererar stärkt konkurrenskraft till svensk industri.

LIGHTer regional nod – Västra Götaland
Under 2014 har vi startat två regionala LIGHTernoder. Västra Götaland var först ut med att 
använda lättviktsteknologi som en regional språngbräda för att skapa fler arbeten.  Noden inne
bär att vi bygger ett regionalt forsknings och innovationsnätverk kring lättvikt. Med lättvikt som 
konkurrensmedel coachas små och medelstora företag att ta ett större helhetsansvar för utveck
ling av nya lättviktslösningar till sina kunder. Det handlar om global  konkurrenskraft, arbetstill
fällen och hållbar tillväxt i 25 utvalda företag. Den andra noden är i Jönköping. Det arbetet är i 
förstudiefasen.

I LIGHTer-projektet DSMO genomför vi praktisk processutveckling för att lära 
oss hur man gör lättare produkter på kortare tid. Ett av praktikfallen är en bildörr.

Highlights 2014



Verksamhetsledning
•  Stefan Gustafsson Ledell, 

Swerea (Verksamhetsledare)

•  Cecilia Ramberg, 
Swerea (Biträdande verksamhetsledare)

•  Emma Bengtsson,
Swerea (Kompetens)

•  Jenny Kierkemann, Swerea  
(Projektassistent)

•  Anders Sjunnesson, GKN Aerospace (Teknik)

•  Lars Nyborg, Chalmers (Forskning)

•  Mats Oldenburg, EvaLis Odenberger, LTU  
(Forskarnätverk)

Vision och effektmål 2033
LIGHTer möter de stora samhällsutmaningarna genom att styra mot utmanande mål inom 
miljö, tillväxt och innovationseffektivitet.

•  Svenska industriföretag uppfyller eller 
 överträffar nationella och internationella 
 miljömål, kopplade till lättvikt.

•  Sverige har tack vare världsledande 
lättvikts kompetens en stark global energi 
och miljöprofi l.

•  Svensk lättviktsexport ökar med mer än 
10 % per år.

•  5–10 svenska groddföretag inom lättvikts teknik 
har utvecklats till etablerade globala företag.

•  100 % ökning av antalet ingenjörer och  forskare 
med utbildning inom lättviktsteknik.

•  Mer än 50 % av svensk lättviktsinnovation 
baseras på branschöverskridande teknik
utveckling.

•  Fördubblad personalrörlighet inom lättvikt 
 mellan industri och akademi/institut 
(var 10:e år).

Miljö

Svenska lättviktsprodukter
& tjänster når slutkunder. 

Tillväxt

Svenska lättviktslösningar 
skapar tillväxt inom näringslivet. 

Innovationseffektivitet

Nyskapande struktur för forskning 
och innovation ger tillbaka mer per 
satsad krona.

• Mer än 75 % av de lättviktstekniker (material, produkter och tjänster) som utvecklas inom lättviktsagendan industrialiseras. 

Styrelse
•  Henrik Runnemalm, GKN Aerospace 

 (Ordförande)

• Kaj Fredin, Volvo Cars (Vice ordförande)

• Erik Sandahl, Volvo 

• Ingegerd Annergren, Scania

• Tomas Ireman, Saab

• Jan Strid, Sapa

• Anders Sundin, Semcon

• Fredrik Winberg, Biteam

• Bengt Nilsson, Lamera

• Hans Hansson, Swerea

• Dan Zenkert, KTH

• Start av LIGHTer Medlemsprogram – som nu har 48 medlemmar.

• 127 unika organisationer har deltagit i LIGHTers aktiviteter.

• Två tredjedelar av alla industriella intressenter är små och medelstora företag.

• Start av nio industriförankrade utvecklingsprojekt.

•  Uppbyggnad av fyra industriella utbildningar. Tre har genomförts med  sammanlagt 
över 60 deltagare.

• Start av LIGHTers PhD-network – som nu har 35 inskrivna doktorander.

•  Start av LIGHTers övergripande doktorandkurs – som nu har 20 inskrivna studenter.

•  Start av strategiskt forskningsområde 1 ”Modellering”. Vi har anställt sex yngre 
forskare som tillsammans med LIGHTers seniora forskare och studenter ska utveckla 
området långsiktigt.

•  Fyra LIGHTer workshops, varav en tillsammans med SIP Metalliska material och en 
tillsammans med SIP Grafen.

•  LIGHTer har deltagit på ca 10 lättviktskonferenser som föreläsare och/eller 
samarbetspartner.

• Start av två regionala noder (Västra Götaland och Jönköping).

• Och mycket annat…

2014 i korthet
Det har hänt otroligt mycket under 2014. Här nedan 
fi nns en kort sammanfattning:
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Intressenter och medlemmar
Följande organisationer är delaktiga i LIGHTers aktiviteter och representerar 18 av  
Sveriges 21 län. Cirka 50 av företagen har också anslutit sig till vårt medlemsprogram.

ABB

Acreo Swedish ICT, SME Deve-
lopment

AGA Gas

Altair Engineering 

AP&T Sweden 

Arsizio 

Arvalla 

Ateljé Bo Olsson

Atlas Copco Construction Tools

Autokaross i Floby  

BASF  

Benteler Engineering Services 

Biteam 

Bodycote Värmebehandling

Business Region Göteborg

CAE Values 

CCG/DIAB Group 

Cell Impact 

Cerotech 

Chalmers tekniska högskola

Compraser

Comptech i Skillingaryd

Devex Mekatronik 

DIAB International 

DYNAmore Nordic 

EFD

Energimyndigheten 

Engel Sverige 

EnginSoft Nordic

Envirotainer Engineering 

ESI – Scandinavia/Efield 

Essve Tech

Exova Materials Technology

Fasitet PDE

FKG Fordonskomponentgruppen 

Flexprop 

Force Technology Sweden 

Framtiden 

FS Dynamics Sweden 

Fueltech Sweden

Fundo Components

Gestamp HardTech 

GKN Aerospace Engine Systems 
Sweden 

Graphensic

Gränges 

Handelshögskolan

HBG Teknopress 

Hermanders 

HiQ 

Husqvarna 

Höganäs 

Högskolan i Borås

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Skövde

Högskolan Väst

Ikea of Sweden

Indexator Materials Technology

Innovatum 

Innventia 

Ionbond Sweden 

IUC Olofström 

JDP Konsult

Jernkontoret

JTI Institutet för jordbruks-  
och miljöteknik 

KTH Kungliga Tekniska Högskolan

Lamera 

LeanNova Engineering 

Lightness by Design 

Ljunghäll Group 

Luleå Tekniska Universitet

Lunds Tekniska Högskola

Macromould Modell & Form 

Malmö Högskola

Midsummer 

Mindmatter 

MTS Systems Norden

Nayo 

Nevs  

Nolato Göta 

Nordic Aircraft 

Oerlikon Balzers Sandvik Coating

Ovako Hofors 

Oxeon 

Parker Hannifin

Permanova Lasersystem 

Perpend 

Plastal

Polymercentrum Sverige 

Ruukki Sverige, Part of SSAB

SAAB Aeronautics

Sandvik Coromant 

Sapa Technology

Scania CV 

Semcon Sweden 

SHT – Smart High Tech

Silverdal Innovation Network

SIO Grafen

SKF

SP Sveriges Tekniska Forsknings institut  

Sperle Consulting

SSAB 

Steel Tech i Alingsås 

Stena Aluminium 

Stena Metall 

Stena Recycling 

Swedish Waterjet Lab, Cefur

SwedNano Tech

Svenskt Aluminium

Svenskt marintekniskt forum

Swepart

Swerea 

Swerea IVF 

Swerea KIMAB 

Swerea MEFOS 

Swerea SICOMP 

Swerea SWECAST 

Svetskommissionen

Talent Plastics Göteborg 

Teknikföretagen

Tekniska Högskolan i Jönköping 

ThyssenKrupp Marine Systems 

Trafikverket, TRV

Tydén & Partners 

Uddeholms

Ultrapolymers Nordic

Valmet Power 

Vinnova

Volvo Personvagnar

Volvo Technology

WSP Sverige 

Örebro Universitet
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En nationell branschöverskridande lättviktsarena, www.lighterarena.se
En nationell lättviktsarena för företag, forskningsinstitut, akademi, branschorganisationer, kommuner och myndigheter. HOSTED BY SWEREA

Verksamhetsledare och programchef 
Stefan Gustafsson Ledell, 070694 32 59, 
stefan.gustafssonledell@swerea.se

Biträdande verksamhetsledare
Cecilia Ramberg, 070780 60 52, 
cecilia.ramberg@swerea.se

Projektassistent
Jenny Kierkemann, 070780 61 40,
jenny.kierkemann@swerea.se

Kontakta oss

STRATEGISKA

INNOVATIONS-

PROGRAM

Med stöd från:


