
LIGHTer Medlemsprogram

Verksamhetsberättelse | 2016  

Strategiskt innovationsprogram Lättvikt

Hosted by Swerea



2     3 

För Oxeon är det 
viktigt att få kontakt 
med företag som har 
ett behov av att göra 
saker lättare, men 
inte jobbar med kom

posit. I flera fall har vi träffat dem 
genom LIGHTer.

ANDREAS MARTSMAN  
VP MARKETING & SALES,  
OXEON AB

Engagemang, arbetsglädje och förtroende
Ännu ett lättviktsår har gått och vi kan summera det med tre ord – engagemang, arbetsglädje och för
troende. Under 2016 har LIGHTer inte bara vuxit i antal intressenter utan engagemanget har varit otroligt 
stort. Idag engagerar LIGHTer och strategiskt innovationsprogram Lättvikt över 300 organisationer, i allt 
ifrån industriförankrade utvecklingsprojekt till workshoppar och industriutbildningar. Dessa organisationer 
representerar hela 19 av Sveriges 21 län, vilket bidrar till en naturlig nationell spridning. LIGHTer Medlems

program fortsatte också att få nya medlemmar 
och idag räknar vi in 73 organisationer. Vem kunde 
tro det när vi startade hösten 2013 – helt fantas
tiskt. Mycket glädjande är det växande deltagandet 
från små och medelstora företag. Över 70% av 
alla industriföretag som är engagerade i LIGHTer 
är SMF.

Den positiva vågen har såklart medfört stor 
arbets glädje hos alla involverade. Vi i verksam
hetsledningen har kontinuerligt fått in idéer på för
bättringar och förslag på intressanta projekt och 
hur LättviktsSverige kan utvecklas. Det tackar 
vi speciellt för! Alla workshoppar som vi genom

fört runt om i landet har gett bra gensvar. Under 2016 var vi i Borås, Göteborg, Borlänge och Stockholm. 
Dialogen med våra finansiärer är också starkt bidragande till arbetsglädjen. Under året har finansiärerna, 
med Vinnova i spetsen, bjudit in oss att påverka och tycka till om intressanta satsningar inom lättvikt samt 
när liggande områden och vi har upplevt att vi tagit kliv 
framåt.

Efter fyra lättviktsår känns det som att vi lyckats bygga 
upp ett stort förtroende för det som vi vill åstadkomma 
inom lättvikt. Förtroende från industrin att fortsätta  
driva och utveckla LIGHTer och förtroende från  Vinnova, 
Energimyndigheten och Formas att fortsätta driva 
strategiskt innovationsprogram Lättvikt. Under hösten 
2016 gjordes en omfattande utvärdering av de första 
fem strategiska innovationsprogrammen, och det var en 
mycket nyttig övning, både för oss och för finansiärerna. 
Etapp 2 beviljades för SIP Lättvikt och därmed finansiering för ytterligare tre år. Vi har också fått förtro
ende att arbeta med regeringens nyligen lanserade samverkansprogram, vilket känns mycket spännande. 
Med dessa ord tackar vi för ett mycket bra 2016 och ser fram emot ett lustfyllt 2017.

Stefan, Cecilia och Jenny

Optimeringsprocessen för 
tidiga utvecklingsfaser, 
som vi tagit fram i projek-

tet DSMO, hjälper oss att balansera 
olika krav. Det sparar mycket tid 
och pengar.
ALEXANDER GOVIK  
OPTIMISATION SPECIALIST,  
VOLVO CARS

För att lyckas med 
innovation måste 
företag, universitet 
och institut  arbeta 
parallellt med 
material, produkt, 

process och marknad. Dessutom 
krävs det ett  annorlunda ledar
skap för att våga vara innovativ.

ANNA ALTNER  
VD PÅ  
SWT DEVELOPMENT AB

Vi hade riktigt god nytta av 
LIGHTers prototyp- och  
processcheck. Vi fick till  

och med ett samtal från ett annat  
medlemsföretag som vi nu hjälper  
vidare med deras limutmaningar. 
JESSIKA BROSTRÖM  
VD PÅ LINDHE XTEND AB

Vi har dragit igång ett projekt för att utveckla ett hjul i lättviktsmaterial och på den 
resan har LIGHTers stöd och prototyp och processcheck varit till stor hjälp.

ULF JOHANSSON, VD PÅ INNOLITE DESIGN AB

Jenny Kierkemann, Cecilia Ramberg och Stefan Gustafsson Ledell

Röster om Lättvikt

Så här motiverar Vinnova det strategiska  
innovationsprogrammet Lättvikt:

”De program som valts ut är områden vi 
vill investera i för framtiden. Det beror inte 
enbart på att området är viktigt för Sverige, 
utan även på att vi tror på er förmåga att 
skapa förnyelse, engagemang och samverkan 
mot gemensamma mål.”



LIGHTer 
– En strategisk satsning  
för Sveriges framtid
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 1, som pågick 
20132016, har under det gångna året utvärderats av 
externa  experter, vilka sammanfattade sin syn på det 
strategiska innovationsprogrammet Lättvikt så här:

”Programmet använder sina instrument väl, och 
har på ett föredömligt sätt använt effektlogiken  
för att styra och prioritera sina aktiviteter. Man  
har säkrat ett öppet arbetssätt och skapat en 
plattform för kommunikation av såväl programidé 
som  projektresultat på ett sätt som går bra att 
bygga vidare på”. 

Inför etapp 2 (20172019) har vi inom LIGHTer 
genomfört en fördjupad omvärldsanalys av lättvikts
området och uppdaterat vår strategiska forsknings 

och innovationsagenda som sträcker sig till 2037. 
Agendan fungerar som en tydlig strategisk karta för 
oss och inför de närmaste årens arbete betonar vi 
särskilt tre utmaningar: 

•  Täta gapet mellan strategisk forskning och  industrins 
utveckling med hjälp av länkprojekt med hög 
 potential

•  Stärka hela värdekedjan – från globala industrier till 
SMF – genom att stärka länkarna i leverantörskedjan

•  Ta ett helhetsgrepp på test och demoanläggningar 
för att snabbare visa industriell nytta av våra forsk
ningsresultat.

Alla organisationer som har ett intresse för lättvikt 
och har ett svenskt organisationsnummer kan söka 
medlemskap i LIGHTer, och bidra till att Sverige blir 
ett av de ledande länderna när det gäller lättvikts
utveckling. 

Denna svenska satsning på lättvikt är helt unik, även i 
ett internationellt perspektiv. Det som gör satsningen 
speciell är vår branschövergripande samverkan och att 
våra aktiviteter spänner över hela TRLskalan (teknik
mognadsgrad) från grundforskning, via tillämpad 
forskning till demonstration och kommersialisering. 
Aktiviteterna kompletterar varandra för att snabbt och 
effektivt ta FOUresultat till kommersiella produkter.
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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 miljöomsorg, energieffektivitet och hållbar utveckling i stort. 
Vi  hjälper aktivt våra projekt att bygga upp kompetens och med hjälp av vårt verktyg för 
 hållbarhetsstöd säkerställa ett positivt miljöbidrag vid projektslut.

FÖRNYELSE
Vi tänker nytt i alla led. Alltifrån hur vi samarbetar och skapar nya arbetsprocesser, till hur 
vi utformar 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 mobiliteten 
 mellan olika aktörer. 2016 gjorde vi en fördjupad omvärldsanalys och en uppdatering av vår 
forskningsagenda vilken beskriver hur Sverige kan utveckla nya teknologier och innova
tioner som möter de viktigaste samhällsutmaningarna. 

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 för
mågor att växa, både inom akademin och näringslivet. Vi arbetar hårt för ett normkritiskt 
synsätt i våra verksamheter. Vår regionala nod i Jönköping driver exempelvis ett projekt som 
aktivt tar fram arbetssätt så att mångfald i kompetenser kan leda till höjd konkurrenskraft.

SAMVERKAN
Vi skapar synergier – för att nå världsklass. Vårt innovationsprogram 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. 
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– Jag har arbetat ganska generellt 
med min forskning och det finns 
möjlighet för industrin att anpassa 
metoderna till andra material än just 
det som jag har arbetat med.
LIGHTer PhD network har idag 
över 50 deltagare och LIGHTers 
första doktoranddiplomering 
 kommer självklart att följas av flera 
2017.

Industriförankrat  
utvecklingsprojekt  
– DSMO
Vårt andra industriförankrade 
utvecklingsprojekt har gått i mål 
2016. Projektet Dator stödd struk
tur och material optimering har 
fokuserat på att bygga mer kunskap 
tidigt i produktframtagningspro
cessen. Optimeringsprocesser för 
tidiga utvecklingsfaser gör att hela 
konstruktionsarbetet går fortare 
och blir billigare. Metoder som ba
lanserar olika krav skapar utrymme 
för att optimera på vikt samtidigt 
som prestanda och kostnad beaktas. 
Nästa steg är att vidare utveckla och 
tillämpa multidisciplinär optimering. 
En arena kring  produktoptimering 
har skapats som ett initiativ från 
projektdeltagarna. Syftet är att 
samla flera branscher för att disku
tera olika aspekter av produkt
optimering. Arenan kopplar också 
samman industribehov med institut 
och akademisk forskning.

HIGHLIGHTS 2016
Låt oss illustrera ett spännande, intensivt och kreativt 2016  
med hjälp av fyra händelser, vilka alla visar på bredd och spets  
i LIGHTers verksamhet. Exemplen beskriver intressanta  
sam arbeten för tillväxt i mindre företag,  akademisk forskning 
och industrinytta samt digitalisering.

Tillväxt i mindre företag 

Lindhe Xtend designar och utveck
lar proteser, med mål att ge använ
darna ett fritt och rörligt liv med 
bra livskvalitet. I ett utvecklingspro
jekt inom LIGHTer Medlemspro
gram har företaget tittat närmare 
på en limfog i en av sina produk
ter. I tån på en protesfot sitter en 
limfog som ska kunna ta upp stora 
krafter och spänningar när foten 
används. Företaget har tagit fram 
olika alternativ för förbättringar i 
tillverkningsprocessen i syfte att 
undvika brott i fogen och behålla 
den låga vikten och flexibla funk
tionen. Protesen ska ha en rörlighet 
likt en mänsklig fot även på ojämna 
underlag. 2015 kom Lindhe Xtends 
första protes ut på marknaden. Idag 
har Lindhe Xtend sålt 104 proteser 
till fem olika länder.  

LIGHTers första  
doktoranddiplomering
Stefan Golling är den förste i 
LIGHTer PhD network som har 
disputerat. Det uppmärk

sammades med diplom utdelning 
på LIGHTers framtidsseminarium 
i november. Stefan Golling dokto
rerade på Luleå tekniska universitet 
och har tillsammans med fordons
industrin tagit fram metoder för 
att bättre kunna räkna på stål efter 
formning och värmebehandling. 
Det gör det möjligt att minska 
plåtens tjocklek och materialmängd, 
vilket i slutändan leder till en lättare 
produkt. Stefan Golling tror att 
hans forskning i framtiden kommer 
att förenkla och förbättra arbetet 
för industrin:

Flexibel protesfot  
i lättviktsmaterial.
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Jag har arbetat ganska generellt 
med min forskning och det  
finns möjlighet för industrin att 

anpassa metoderna till andra material än  
just det som jag har arbetat med.

Dr. STEFAN GOLLING 

Demonstrera hur vi kan  
digitalisera Sverige
När regeringen i början av 2016 
efterfrågade demonstratorer inom 
digitalisering tog SIP Lättvikt 
initiativ till samarbete mellan fyra 
strategiska innovationsprogram – 
SIP Lättvikt, Innovair,  Metalliska 
material och Produktion2030. 
Tillsammans skapade vi ett av 
de åtta första pilotprojekten som 

regeringen finansierade för att visa 
på digitaliseringens möjligheter. 
DINAprojektet visar hur produk
tionsflödet kan digitaliseras vid 
additiv tillverkning. I februari 2017 
visar vi resultatet på vår första Digi 
Demo Day som är startskottet 
för ett brett samarbete kring den 
digitala utvecklingen inom svensk 
industri.

Stefan Golling, LIGHTers första diplomerade doktorand och  
Ingegerd Annergren, LIGHTers styrelseordförande



• Vi har gjort en fördjupad nationell och internationell omvärldsanalys och uppdaterat den 
strategiska forsknings- och innovationsagendan för lättvikt. 

• SIP Lättvikt etapp 1 (2013-2016) har utvärderats av externa experter och vi har fått klartecken 
att starta etapp 2 (2017-2019).

• Tillväxt i LIGHTer Medlemsprogram – nu 73 medlemmar.

• 4 småföretag har fått LIGHTer Prototyp- och processcheckar.

• 130 unika organisationer har deltagit i LIGHTers aktiviteter under året, nu totalt över 300 
 organisationer sedan vi startade hösten 2013.

• Över 70% av alla industriella intressenter inom LIGHTer är små och medelstora företag.

• Start av 11 nya industriförankrade utvecklingsprojekt inklusive förprojekt inom SIP Lättvikt,  
nu totalt 42 projekt.

• Uppbyggnad av 3 nya industriella utbildningar, simulering, grafen och termoplaster. Samman-
lagt har nu tio industriutbildningar tagits fram och genomförts med över 300 deltagare.

• Under året har den förste doktoranden från LIGHTer PhD network disputerat, vilket 
 uppmärksammades med diplomutdelning. Det är fortsatt stort intresse för doktorandnätverket 
som nu har totalt 52 doktorander inskrivna, en ökning med 10 under året.

• Start av vår tredje övergripande doktorandkurs, 10 nya studenter inskrivna. Totalt har över 30 
personer genomgått doktorandkursen.

• Intensivt arbete inom vårt strategiska forskningsområde ”Modellering”. Våra sex yngre 
 deltidsanställda forskare utvecklar området långsiktigt tillsammans med LIGHTers seniora forskare 
och studenter. 

• Fyra LIGHTer-workshoppar har genomförts, varav en tillsammans med Högskolan i Borås och  
en tillsammans med Triple Steelix och Offshore Väst.

• Vår regionala nod i Västra Götaland har startat etapp 2 med full fokus på att lyfta konkurrens-
kraften hos regionens företag med hjälp av framtidens lättviktslösningar. Totalt pågår arbete att 
bygga upp noder i fem regioner, Västra Götaland, Halland, Blekinge, Småland och Östergötland.

• Och mycket mera …

2016 i korthet
Det har hänt mycket under 2016. Här kommer en sammanfattning:

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

Effektmål 2037
Vi möter de stora samhällsutmaningarna genom att styra mot  
utmanande mål inom miljö, tillväxt och innovationseffektivitet.

 

Miljö
Svenska lättviktsprodukter 
& tjänster når slutkunder. 

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

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

 

Tillväxt
Svenska lättviktslösningar  

skapar tillväxt inom näringslivet. 

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

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

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

Innovations- 
effektivitet

Nyskapande struktur för forskning  
och innovation ger tillbaka mer per  

satsad krona.

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

•  Fördubblad personalrörlighet inom lättvikt 
 mellan industri och akademi/institut  
(var 10:e år).
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Verksamhetsledning
•  Stefan Gustafsson Ledell, Swerea  

(verksamhetsledare)

•  Cecilia Ramberg, Swerea  
(vice verksamhetsledare)

•  Marie Fredriksson/Patrik Svanängen,  
Swerea (ansvarig kompetens utveckling)

• Jenny Kierkemann, Swerea (projektassistent)

•  Anders Sjunnesson, GKN Aerospace  
(ansvarig industriförankrade utvecklingsprojekt)

•  Lars Nyborg, Chalmers  
(ansvarig strategiska forskningsområden)

•  Mats Oldenburg/EvaLis Odenberger, LTU 
 (ansvarig forskarnätverk)

•  Eva Lindh Ulmgren, Swerea  
(ansvarig teknik gruppen)

Styrelse
• Ingegerd Annergren, Scania (ordförande)

• Fredrik Winberg, Biteam (vice ordförande)

• Henrik Runnemalm, GKN Aerospace

• Kaj Fredin, Volvo Cars

• Erik Sandahl, Volvo

• Tomas Ireman, Saab

• Lisa Kjellén, Höganäs 

• Bengt Nilsson, Lamera

• Hans Hansson, Swerea

• Dan Zenkert, KTH
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Det svenska lättviktslandskapet
LIGHTer bildar ett nav för svensk kompetens och teknikutveckling inom lättvikt. Den totala svenska lätt
viktsexporten uppskattas till mer än 50% av Sveriges totala export och lättviktsaffären, i form av forsk
ning och utveckling, beräknas till närmare 10 miljarder kronor per år. 

Under 2016 har 130 unika organisationer deltagit i LIGHTers aktiviteter och totalt har över 300 
 organisa tioner engagerat sig i lättviktsutvecklingen sedan vi startade hösten 2013.

Följande organisationer har deltagit i LIGHTers aktiviteter och utvecklingsprojekt under 20142016, är  medlemmar i LIGHTer och/eller skrivit på stödbrev  
för  lättviktsagendan:
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ABB 
Acreo Swedish ICT, SME Development
AGA Gas 
Agaria 
AGES Casting Unnaryd 
Alfa Laval Lund
Altair Engineering 
Amtek Components Sweden
AP&T Sweden 
Aplicator
Arsizio 
Arvalla 
Ateljé Bo Olsson
Atlas Copco Construction Tools 
Autokaross i Floby 
BAE Systems Hägglunds
BASF 
Bendiro
Benteler Engineering Services 
Biteam 
Blatraden
Bodycote Värmebehandling 
Bombardier
Borealis
Borgstena Group Sweden 
Bröderna Bourghardt
Business Region Göteborg 
C Lindhe Xtend 
CAE Value
Camp Scandianvia
Cargotec
Case 5 
CCG/DIAB Group
Cell Impact 
Centerlöf & Holmberg 
Centriair
Cerotech 
Chalmers tekniska högskola
Clean Motion
Combitech 
Composite Design Sweden 
Composult Composite Consulting 
Compraser 
Comptech i Skillingaryd 
Conexim
Covestro Global Services AG/ Sweden Filial
Devex Mekatronik 
DIAB International 
Duroc Special Steel 
Dynamic Robotic Solution 

DYNAmore Nordic 
Ecotraffic
EFD
ELU
Energimyndigheten
Engel Sverige 
EnginSoft Nordic 
Envirotainer Engineering
Erteco Rubber and Plastics
ESI -Scandianvia / Efield 
Essve Tech
Examec Group
Exova Materials Technology 
Faiber
Fiber-X 
Fordonskomponentgruppen (FKG)
Flexprop 
Followit
Force Technology Sweden 
FOV Fabrics 
Framtiden 
FS Dynamics Sweden 
Fueltech Sweden 
Fundo Components 
Geely 
Gestamp HardTech 
Getrag Ford Transmissions Sweden 
GKN Aerospace Engine Systems Sweden
Graphensic
Gränges 
Göteborgs Stad
Handelshögskolan
HBG Teknopress 
Hermanders 
Hexicon
HiQ
Holsbyverken
Husqvarna 
Hydroforming Design Light
Höganäs 
Högskolan i Borås
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
IKEA of Sweden 
Indexator Materials Technology 
Innolite Design 
Innovatum 
Innventia 
Inxide
Ionbond Sweden 

IUC Dalarna
IUC Olofström
JDP Konsult
JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Juteborg
K.D. Feddersen Norden
KB Components
Kinnarps
Klippan Safety
Kungliga Tekniska Högskolan
Lamera 
LeanNova Engineering 
Lecor
Lightness by Design 
Ljungby Komposit
Ljunghäll 
Luleå Tekniska Universitet
Lunds Tekniska Högskola
Macromould Modell & Form 
Malmö Högskola
Malmö Stad
Marabu Scandinavia
Marstrom Composite 
MAX IV Laboratory
Melodea Ltd
Midnight Composites 
Midsummer
Mindmatter 
MMK Automotive 
Mobile Composite Solutions Sweden
Modul-System HH 
MTS Systems Norden 
Nayo 
NCC
Nevs 
Nimbus
Nolato Gota 
Nordic Aircraft 
NovaCAST System 
Novator 
Oerlikon Balzers Sandvik Coating 
Outokumpu Stainless 
Ovako Hofors 
Oxeon 
Parker Hannifin
Permanova Lasersystem 
Perpend 
Plastal
Plastinject
Polymercentrum Sverige 
Prodelox

PU Consulting 
QuesTek Europe 
Region Jönköpings län
RUAG Space 
Ruukki Sverige, Part of SSAB
Ryds Båtar 
Saab Aeronautics 
Saab Barracuda 
Safeman 
Sandvik Coromant 
Sapa Technology
Scania CV 
Seco Tools 
Semcon Sweden 
SHT-Smart High Tech 
Siemens
Silverdal Innovation Network
SIO Grafen
SKF 
SKF Mekan
Smoltek 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Sperle Consulting 
SSAB 
SSPA Sweden 
Swedish Steel Yachts
Steel Tech i Alingsås 
Stena Aluminium 
Stena Metall 
Stena Recycling 
SwedFoam Development 
Swedish Waterjet Lab, Cefur, Ronneby Kommun
SwedNanoTech
Svensk Kompositförening
Svenska Gjuteriföreningen
Svenska Tanso 
Svenskt Aluminium
Svenskt marintekniskt forum
Swepart 
Swerea
Swerea IVF 
Swerea KIMAB
Swerea MEFOS
Swerea SICOMP
Swerea SWECAST
Svetskommissionen
Swt Development
Talent Plastics Göteborg 
Teknikföretagen
Jönköping University
Trafikverket
Trifilon 
Triple Steelix/Jernkontoret
Tydén & Partners 
Uddeholms 
Ultrapolymers Nordic 
Valmet Power 
Water Jet Lego Ronneby 
Water Jet Sweden 
Velox
Wematter
Wephton Idé 
Vinnova
Voestalpine Böhler Welding 
Volvo Personvagnar 
Volvo Technology 
WSP Sverige 
ÅF Industry
Örebro Universitet
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Mörkblå prick: Medlemmar i LIGHTer

Ljusblå prick: Intressenter i LIGHTer

Svenskt  
Aluminium

Regionala lättviktsnoder:
Västra Götaland, Östergötland, 

Jönköping, Halland och Blekinge

Triple Steelix

Produktionstekniskt 
Centrum (PTC)

Fordonskomponent-
gruppen

SAFER

Lighthouse 

Offshore Väst S-LÄSS / 
E-LASS

Casting 
Innovation 

Centre 

Compraser Labs

Jernkontoret

ECO2 Vehicle 
Design

Centrum för 
 Högpresterande 

Stål (CHS)



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

Verksamhetsledare  
och programchef (tom 8 feb 2017)  
Stefan Gustafsson Ledell  
070694 32 59 

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

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

Kontakta oss gärna

STRATEGISKA

INNOVATIONS-

PROGRAM

Med stöd från:

Stefan Gustafsson Ledell, Cecilia Ramberg, Lars Nyborg, Jenny Kierkemann 
och Anders Sjunnesson

LIGHTers styrelse och verksamhetsledare


