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Bilaga 5: Verksamhetsplan 2019 

Verksamhetsplanen beskriver mål och övergripande aktiviteter för LIGHTer, dvs. LIGHTer 

Medlemsprogram och Strategiskt innovationsprogram Lättvikt (SIP Lättvikt), som är planerade och 

prioriterade under 2019. Verksamheten utgår från vår forsknings- och innovationsagenda som vi kallar 

Lättviktsagendan. Den skrev första gången 2013. Vi uppdaterade den 2016. 2019 är det dags att 

uppdatera den för andra gången.  

 

LIGHTer Medlemsprogram och Strategiskt innovationsprogram Lättvikt startades formellt under 

hösten 2013. Under etapp 1 (2014-2016) och hittills i etapp 2 (2017-2019) har vi fokuserat på att starta, 

utvärdera och vidareutveckla en bredd av aktiviteter som stöds av Lättviktsagendan.  

 

Fokus 2019 

LIGHTer Medlemsprogram 
Under 2019 ska vi starta verksamheten i vårt förbättrade medlemsprogram. Efter fem års verksamhet 

har vi omarbetat verksamheten med utgångspunkt i medlemsnytta. 2019 års medlemsprogram är 

bättre, enklare och för de allra flesta medlemmar billigare. Vi kommer bl.a. att skapa nya former för 

kompetensutveckling, fler nätverksträffar, nya former för att stärka små och medelstora företag och 

utveckla vår teknikgrupp för att få ett ännu bättre forum för medlemsdiskussioner. 

 

SIP Lättvikt 
Under 2019 kommer vi att fortsätta fokusera på de tre utpekade områdena inom Lättviktsagendan 

2016. Det handlar för det första om genomförbarhetsstudier som kan leda till tekniksprång. Det rör sig 

för det andra om att ta test- och demoaktiviteter till en ny nivå inom lättvikt. Slutligen är det tredje 

fokusområdet att stärka små och medelstora företag genom att arbeta med hela leverantörskedjan.   

 

Våra strävanden att använda namnet LIGHTer för all vår verksamhet har inte gått att realisera. 

Vinnova önskar behålla namnet SIP Lättvikt på det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt. All 

verksamhet fortsätter som vanligt. Nya stadgar har skrivits för SIP Lättvikt. Vi håller två på varandra 

följande årsstämmor (SIP Lättvikt och LIGHTer Medlemsprogram). På samma sätt håller vi två på 

varandra följande styrelsemöten fyra gånger om året.  

 

SIP Lättvikt kommer att utvärderas under 2019. De sex första årens resultat ska bedömas och 

analyseras. En ansökan om etapp 3 (2020-2022) ska skrivas.  
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Prioriterade aktiviteter 2019 (urval) 

LIGHTer Medlemsprogram 

Teknologiutveckling 

Strategiska	satsningar	
Medlemmarna har möjlighet att föreslå strategiska satsningar i form av:  

 Bevakning av utvalda konferenser  

 Teknikutveckling 

 Trendspaning 

Vi förstärker vår omvärldsbevakning och vårt strategiska arbete genom att göra aktiva och medvetna 

val. Medlemmarna för fram idéer som styrelsen sedan beslutar om. 

Medlemsprojekt	
Vinstdrivande medlemmar med färre än 250 anställda kan ansöka om korta teknikprojekt som vi kallar 

medlemscheckar (tidigare Prototyp- och processcheckar). Ansökningarna bedöms av 

Ledningsgruppen och beslutas av Styrelsen. 

Kompetensutveckling 

Industrikurser		
Planen för 2019 vad gäller industrikurser är att vid årets slut ha 4 nya webbkurser publicerade: 

 Gjutning – från idé till funktionell design (omklippt version) 

 Produktoptimering 

 Hybridfogning 

 Plast – termoplaster, långfiberarmering, m.m. 

Vi vill också utveckla våra mest populära klassrumskurser vidare. 

Nätverk och mötesplatser 

Studiebesök	hos	medlemmar	
I samband med LIGHTers workshoppar arrangerar LIGHTer Medlemsprogram nätverksträffar för 

medlemmarna. Träffarna är fokuserade på nätverkande och sker hos en medlem. Det ska även finnas 

utrymme för inspirationsföreläsningar vid intresse. 

LIGHTer	International	Conference	
LIGHTer International Conference arrangeras vartannat år. Det är en öppen konferens som LIGHTer 

Medlemsprogram är värd för. 2019 genomförs den preliminärt den 22-23 november i Göteborg som en 

lunch-till-lunch-konferens.  
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SIP Lättvikt 

Teknologiutveckling 

LIGHTer	Academy		
Två nya excellence-forskare knyts till LIGHTer Academy. Nätverket breddas både i termer av 

kompetens och i antal lärosäten som är aktiva. Det består nu av 13 personer. Under 2019 är 

ambitionen att LIGHTer Academy ska initiera ytterligare genomförbarhetsstudier för att snabba på 

utvecklingen av nya explorativa forskningsresultat från TRL 1-3 till industriell användning. Inriktning 

och ambitionsnivå på vår akademisk lättviktsforskning ligger kvar som tidigare med en breddning inom 

områdena material, tillverkningsprocesser och materialsystem.  

Utlysning	inom	SIP	Lättvikt:		
Vi planerar att ha en utlysning 2019 som stänger innan midsommar: Fokus: Alla våra fyra 

innovationsteman, gärna SMF-engagemang, genomförbarhetsstudier (TRL 1-3) och FoI-projekt (TRL 

4-6). Budget ca 50 MSEK (preliminärt) 

Test‐	och	demo		
Vi ska starta omgång två av pilotprojekt inom vår testbädd LIGHTest. Erfarenheterna används för att 
utveckla testbäddens funktion. Vi kommer undersöka möjligheterna till regional och europeisk 
finansiering av utrustning till LIGHTest. Vi kommer också söka pengar för digitalisering av testbädden 
samt tillhörande innovationstävling.  

LIGHTer	Småföretag		
Vi planerar preliminärt två utlysningar inom LIGHTer Småföretag – en på våren och en på hösten:  

Alla våra fyra innovationsteman, SMF, Budget ca 1 MSEK per utlysning (preliminärt) 

Vi ska arbeta enligt vår nya strategi för regional tillväxt med hjälp av lättviktsteknologi. I tre av 

LIGHTers regionala noder kommer fokus ligga på små och medelstora företag och att utveckla alla 

företag i en leverantörskedja. Vi ska koppla våra satsningar på SMF mot SMART Eureka och 

Eurostars för vidare EU-finansiering. 

LIGHTer	Produktoptimering		
- Aktivt delta vid uppdateringen av Lättviktsagendan 

- Ta fram webbinar som kompetensutveckling inom produktoptimering 

- Workshop juni 2019: Rapportering från genomförda examensarbeten inom produktoptimering 

- Workshop september 2019: Diskussion om nya examensarbeten och forskningsprojekt inom 

produktoptimering 

Internationellt	arbete	
Vi arbetar i enlighet med vår internationella strategi. Det innebär många olika aktiviteter. Vi planerar t 

ex. en studieresa även under 2019 för att gå vidare med test- och demoarbetet. Vi följer upp vår 

schweizisk-tysk-svenska utlysning inom ”Lättviktsapplikationer med additiv tillverkning”. Vi arbetar 
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aktivt för att få många ansökningar till en bilateral utlysning med Tyskland. Vi planerar att arrangera en 

lättviktssession på EUROMAT2019 i Stockholm den första veckan i september. Vi arrangerar LIGHTer 

International Conference 2019 i Göteborg i november. Vi är aktiva inom SMART Eureka och ELCA 

(European Lightweight Cluster Alliance) för att skapa finansiering för forskning och möjligheter till 

affärer för mindre företag. 

Utveckling	av	regionala	noder	
Vi arbetar i enlighet med vår regionala strategi. Det innebär att vi undersöker hur Östergötland och 

Norrbotten kan utvecklas till noder i LIGHTer. Arbetet i Västra Götaland, Blekinge och Småland hålls 

ihop och synergieffekter tas till vara. Målet är att utveckla ett gemensamt synsätt inom de fem noder 

som verkar inom LIGHTer. 

Nya	branscher	
Vi planerar att arbeta med strategiska färdplaner för framtidens lättviktsteknologi inom för LIGHTer 

relativt nya branscher t.ex. infrastruktur, bygg och marinbranschen. 

Kompetensutveckling 

LIGHTer	PhD	network	
- Lättviktskurs för PhD network, årgång 6 med intagning och start hösten 2019 

- Aktiviteter som inkluderar Alumner 

Nätverk och mötesplatser 

Tre	LIGHTer‐workshoppar	
- Prel. 6 februari i Göteborg: Lättvikt i transportindustrin i kombination med strategimöte med 

styrelsen kring uppdatering av agendan 

- Prel. 15 maj i Stockholm: Resultatworkshop 

-  1-5 september i Stockholm: EUROMAT2019 – Lättviktssession 


