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Bilaga 1: Verksamhetsberättelse summering 2018 

Verksamhetsberättelsen beskriver vilka mål som nåtts och vilka aktiviteter som genomförts på en 

övergripande nivå inom LIGHTer 2018, dvs. inom Strategiskt innovationsprogram Lättvikt (SIP Lättvikt) 

och LIGHTer Medlemsprogram. 

 

Alla tänkta aktiviteter i etapp två av SIP Lättvikt (2017-2019) har påbörjats och vi har fått mycket positiv 

respons från såväl industrin som akademi och finansiärer.  Över 385 olika organisationer har varit 

delaktiga i våra aktiviteter sedan starten. Den geografiska spridningen av deltagarna visar verkligen att 

vi är en nationell arena. Ca 160 organisationer har deltagit i våra FoI-projekt. Över 960 personer 

prenumererar på vårt nyhetsbrev, LIGHTer News.  

 

Fokus 2018 

LIGHTer Medlemsprogram 

Fokus under året inom LIGHTer Medlemsprogram har varit att skapa industrinytta med extra fokus på 

små och medelstora företag (SMF). Att alla medlemmar känner sig informerade och engagerade är 

mycket viktigt. LIGHTer Medlemsprogram har nu 73 medlemmar. Av de industriella medlemmarna är 

78 procent små och medelstora företag.  

 

SIP Lättvikt 

2018 har varit det femte året av SIP Lättvikt. Vi har fokuset på de tre fokusområdena som pekas ut i 

Lättviktsagendan 2016. De tre områden som lyfts fram speciellt under åren 2017 till 2019 är: 

• Täta gapet mellan strategisk forskning och industrins utveckling 

• Stärka hela värdekedjan – från globala industrier till SMF 

• Ta ett helhetsgrepp på test- och demoanläggningar 

 

Täta gapet mellan strategisk forskning och industrins utveckling 

Inom LIGHTer Academy har vi utvecklat nya samarbetsformer för att skapa genomförbarhetsstudier. 

Det är projekt med stor potential (och ofta högre risk) för att täta gapet mellan industriella behov och 

forskning på lägre TRL. Genomförbarhetsstudier kallas också för länkprojekt i Lättviktsagendan, men 

kan även kallas disruptiva eller explorativa projekt. Kärt barn har många namn. Deras syfte är att korta 

tiden från disruptiva forskningsidéer på TRL 1-3 till industriella tillämpningar. Seniora forskare och 

industrins produkt- och teknikutvecklare samarbetar. Målet är att skapa fler tekniksprång. Vi har under 

året startat fem genomförbarhetsstudier. 

 

Stärka hela värdekedjan – från globala industrier till SMF 

LIGHTer Småföretag är ett nytt arbetssätt för små och medelstora företag (SMF) att med minimal 

administration kunna utveckla ny teknik i mindre projekt. Det sjösattes 2017. Under 2018 har vi haft två 

utlysningar – en på våren och en på hösten. Hittills har 6 projekt fått finansiering och vi räknar med att 

ytterligare 4-8 projekt blir godkända under november månad.  
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LIGHTers regionala noder Västra Götaland, Småland och Blekinge arbetar med att utveckla värdekedjor 

för lättviktsteknologier. LIGHTer Nod Västra Götaland har till exempel arbetat med havsenergisektorn 

via matchmaking och workshoppar. 

 

Ta ett helhetsgrepp på test- och demoanläggningar 

Under året har vi drivit LIGHTest, en distribuerad1 testbädd för framtidens lättviktsmaterial. Vi har kört 5 

pilotprojekt i testbädden helt i mål, och ytterligare 3 pågår. En andra omgång med nya pilotprojekt i 

LIGHTest startar 2019.  

 

Med hjälp av vår internationella strategi och omvärldsbevakning ska vi utveckla både LIGHTest och 

andra testbäddar så de möter de industriella behoven. Omvärldsbevakningen 2018 har innehållit bland 

annat OHLFs lättviktskonferens ”Faszination Hybrider Leichtbau” i maj i Wolfsburg, Tyskland, där 

LIGHTer även presenterade tre olika föredrag. Det är en uppföljning av vår studieresa till Tyskland 2017 

för att studera test- och demoanläggningar och deras finansiering.  

 

Mål och utfall 2018 

LIGHTers verksamhet styrs med utgångspunkt i den strategiska forsknings- och innovationsagendan 
för lättvikt, ”Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft – för en mer hållbar värld”. Utifrån LIGHTers 
långsiktiga mål och effekter har följande mål definierats för SIP Lättvikt 2019. 
 
Tabell 1. Verksamhetsstyrande mål SIP Lättvikt etapp 2 (2017-2019) samt utfall 2018.  

Innovationsmekanism Leverans Mål 20192 Utfall 2018 

1. Strategiska 

forskningsområden 

Branschöverskridande vetenskapliga sampublikationer (antal) 5 2 

1.5 Industriförankrade 

länkprojekt 

Genomförbarhetsstudier3 (antal) 5 5 

2. Industriförankrade 

utvecklingsprojekt 

Industriförankrade utvecklingsprojekt (antal) 

Nya industrisektorer 2017-2019 som samverkar i projekt (antal) 

Organisationer som har deltagit i projekt (antal) 

52 

5 

160 

55 

5 

160 

3. Test- och demo T&D identifierade för lättvikt med strategi framtagen (antal) 

Demonstratorer på TRL5-6 framtagna i projekt (antal) 

5 

15 

2 

14 

4. Utbyte små- och 

stora företag 

Andel SMF som deltar i SIP Lättvikts aktiviteter (%) 

SMF som deltar i SIP lättvikts finansierade projekt 2017-2019 (antal) 

70 

50 

594 

28 

5. Kompetens Ny strategi och struktur för industriella kurser 

Industriella kurser utvecklade (antal) 

Personer med LIGHTer diplom PhD (antal) 

1 

15 

5 

1 

12 

105 

6. Samverkan Regionala noder etablerade (antal) 

Internationella projekt skapade via LIGHTer Academy (antal) 

6 

5 

2 

3 

2 

2 

                                                      
1 Distribuerad betyder här att den finns på två orter, Piteå och Olofström. 
2 Mål 2019 med nollbasvärde 1 januari 2014 
3 Genomförbarhetsstudier hette tidigare länkprojekt. 
4 Andelen SMF (i relation till alla industriella deltagare) som deltagit i våra projekt finansierade av SIP Lättvikt under den andra etappens 

hela period är 48 procent, respektive 59 procent för våra workshoppar.  
5 5 doktorander har diplomerats eller får sina diplom den 21 november 2018. Övriga 5 är alumner som kommer att få sina diplom efter 
årsstämman. 

http://lighterarena.se/media/297646/faszination_leichtbau_2018_programme_screen_20180420.pdf
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Internationella konferenser arrangerade6 (antal)  

7. Ledning och struktur Organisationer som deltar i någon av programmets aktiviteter (antal) 

Omsättning – direkt genererat av programmet (inkl SIP budget) – 

som vi koordinerar (MSEK per år) 

LIGHTer workshoppar 

320 

60 

 

12 

385 

38 

 

10 

 

Prioriterade aktiviteter 2018 (urval samt utfall 181019) 

Teknologiutveckling 

LIGHTer Medlemsprogram 

- Prototyp- och processcheckar: Inom LIGHTer Medlemsprogram har vi hittills i år startat en 

prototyp- och processcheck som industriella medlemmar med färre än 250 anställda kan 

ansöka om för att utveckla processer, material, tjänster etc. i syfte att skapa tillväxt och 

arbetstillfällen.  

- Medlemsprojekt: Vi har hittills godkänt ett medlemsprojekt inom LIGHTer Medlemprogram 

med finansiering ur 2018 års budget. 

- Omvärldsbevakning: LIGHTer Medlemsprogram har finansierat bevakningen av tre 

internationella konferenser under året. 

SIP Lättvikt 

- LIGHTer Academy: LIGHTer Academy startade sin andra etapp 2018. I den andra etappens 

arbete kommer två nya affilierade forskare att knytas till vårt nätverk för strategisk akademisk 

forskning. Anställningsarbetet är i slutskedet. Åtta kvalificerade kandidater ska bedömas. Beslut 

tas 181121. LIGHTer Academy har varit en drivande kraft för att få igång våra 

genomförbarhetsstudier. Vi har startat fem stycken under 2018.   

- Utlysningar inom SIP Lättvikt: Vi har haft en utlysning för både genomförbarhetsstudier och 

FoI-projekt under året med en sökbudget på 50 Mkr. Utlysningen rörde alla våra fyra 

innovationsteman. Den eftersökte specifikt små och medelstora företags medverkan, men det 

var inte formulerat som ett krav. Vi har godkänt sju FoI-projekt och fem genomförbarhetsstudier 

till en sammanlagd budget på drygt 28 Mkr. 

- LIGHTer Småföretag: Under 2018 har vi haft två utlysningar för mindre projekt för små och 

medelstora företag. Vi samarbetar med SMF Flyg och strävar efter ”multiple use” av både 

arbetsmetoder och tekniskt innehåll. Intresset från de mindre företagen har varit stort och vi har 

nått många som inte tidigare har fått offentlig finansiering för forsknings- och utvecklingsarbete. 

I slutet av 2018 ska styrelsen ta ställning till om LIGHTer Småföretag ska få en fortsättning. 

- LIGHTer Produktoptimering: Under 2018 har LIGHTer Produktoptimering startat. Det är ett 

branschöverskridande industriellt drivet nätverk som har som mål att utveckla bättre 

arbetsmetoder för tidiga faser i produktutvecklingen. Genom att använda produktoptimering i 

tidiga stadier kan vi snabbare introducera nya lättviktslösningar. Nätverket ska arrangera två 

workshoppar per år, delta i strategiarbetet inför uppdateringen av Lättviktsagendan och ta fram 

                                                      
6 Arrangeras av LIGHTer Medlemsprogram 
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underlag för kompetensutveckling inom området. Intresset för de två workshopparna 2018 har 

varit stort. 

- LIGHTer regionala noder: Vi har arbetat aktivt i fem olika regionala noder med företag i 

allmänhet och med små och medelstora företag i synnerhet. Noderna i Västra Götaland, 

Blekinge och Småland är mest etablerade. I Västra Götaland har noden avslutat etapp 2 och 

inlett diskussioner om etapp 3. I Blekinge och Småland har noderna startat etapp 1. I 

Östergötland pågår diskussioner om formerna för vidare arbete. Arbete för att starta en nod i 

Norrbotten har inletts. Ett gemensamt strategiarbete för de regionala noderna har drivits under 

året och godkänts av styrelsen.  

- Internationellt arbete: LIGHTer har arbetat enligt vår internationella strategi på flera olika sätt. 

Några av dem beskrivs här. Under 2018 har vi följt upp studieresan till Tyskland 2017 för att 

titta på test- och demoanläggningar. Uppföljningen bestod i att tre LIGHTer-representanter gav 

var sin presentation på OHLFs lättviktskonferens i Wolfsburg, Tyskland den 29-30 maj 2018. Vi 

har skrivit utlysningstexten till en gemensam utlysning om ”Lättviktsapplikationer med additiv 

tillverkning” tillsammans med Schweiz och Tyskland. Vi arbetar aktivt för lättviktsutlysningar 

inom SMART Eureka. Vi är en av parterna i ELCA, ett europeiskt kluster av lättviktsnätverk. Vi 

har ansökt om att få arrangera en lättviktssession inom ramen för EUROMAT2019 i Stockholm. 

Vi har påbörjat planeringen för LIGHTer International Conference 2019 som vi arrangerar i 

Göteborg i november 2019. 

Kompetensutveckling 

- I mars 2018 arrangerade vi ”Solutions to Composites Challenges” på Chalmers. Ca 120 

personer deltog. 

- I oktober arrangerade vi ”Plast – nuläge och framtidsscenario” på Jönköpings Tekniska 

Högskola. 136 personer deltog. 

- Vår lättviktskurs för doktorander ”Lightweight technology” har under sitt femte verksamhetsår 

haft 12 deltagare. Sammanlagt har nu 67 doktorander gått kursen. 

- Fyra doktorander i LIGHTer PhD network tar doktorsexamen under 2018 och blir därmed 

lättviktsdoktorer med LIGHTer-diplom. 

Nätverk och mötesplatser: 

- Den 20 mars arrangerade vi Digi Demo Day på Swerea i Mölndal med temat ”Testbädd för 

hybridfogning: uppkopplad industri och nya material”. Det är den andra Digi Demo Day vi ordnar 

i samarbete med Produktion2030, Metalliska Material, Innovair och SIO Grafen. Dagens 

diskussioner knöt an till vårt (alla fem SIP:arnas) gemensamma test- och demoprojekt LIGHTest.  

- Den 16 maj samlades vi på Chalmers för den årliga ”Resultatworkshoppen” då vi bjuder in alla 

olika nätverk inom LIGHTer för att skapa samarbeten och bygga kompetens om varandras 

verksamheter och resultat.  

- Den 4 juni hade LIGHTer Produktoptimering sin första workshop på KTH. Syftet var att 

rapportera genomförda examensarbeten inom området och skapa en bra industriell diskussion 

kring resultatens betydelse och användning.  

- Hösten inleddes med workshoppen ”Lättvikt i byggbranschen” den 18 september på 

Lindholmen Science Park i Göteborg. Vi samarbetade med InfraSweden2030 och Smart Built 

sip:ar
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Environment. Det var den första workshoppen om lättviktslösningars betydelse för byggindustrin. 

Många spännande diskussioner! 

- Den 19 september hade LIGHTer Produktoptimering sin andra workshop. Syftet var att skapa 

exjobb och forskningsprojekt tillsammans. Denna gången var vi på Chalmers i Göteborg. 

Kommentar från verksamhetsledningen 

Under 2018 har vi arbetat med förnyelse inom flera områden. Vi har skapat en helt ny hemsida och en 

ny presentation av vår lättviktsarena. Vi har arbetat om våra stadgar för SIP Lättvikt kopplat till en 

förnyelse av verksamheten i LIGHTer Medlemsprogram.  Vi har påbörjat en ny verksamhet i form av  

LIGHTer Produktoptimering. 

 

Vi strävar hela tiden efter att LIGHTer ska stå för nyskapande. Det ska genomsyra alla aktiviteter, hur 

vi arbetar och hur vi agerar mot varandra. Vår värdegrund beskriver vår syn på relationen mellan 

partners, finansiärer, medarbetare inom programmet och andra aktörer som arbetar för att främja 

utvecklingen av lättare produkter. Värdegrunden är kärnan i vår nyskapande struktur för forskning och 

innovation, en utvecklingsmiljö som driver fram nationell samordning och ger tillbaka mer 

konkurrenskraft per insatt utvecklingskrona. Våra fyra ledord är hållbarhet, förnyelse, öppenhet och 

samverkan. Hela värdegrunden finns på www.lighterarena.se. 

 

http://www.lighterarena.se/

