
Kunder och samhället efterfrågar lätta och smarta produktlösningar i allt snabbare takt. Behoven att lösa håll-
barhetsutmaningar berör alla branscher. Vikteffektiva produkter sänker resursbehoven, förbättrar ergonomin 
och minska ledtider vilket skapar kundnytta och en hållbar, konkurrenskraftig tillverkningsindustri 

Morgondagens vinnare blir de företag som har en strategi och en kompetens för att hantera aktuella och
framtida kundkrav kring lättvikt. Det kan gälla olika material, design, konstruktion och tillverkning, liksom
en förståelse för hur nya värdekedjor och affärsmodeller kommer att utvecklas, exempelvis när allt fler
produkter övergår till tjänster.

Hur mycket hjälp kan ni få?
Vid ett inledande möte diskuterar vi, helt förutsätt-
ningslöst och utan kostnad och förpliktelser från er 
sida, vilka utmaningar och behov av stöd ni har. Ni 
bestämmer sedan själva om och hur ni vill gå vidare 
och i så fall inom vilka områden. Genom våra breda 
kontaktnät och erfarenheter av utvecklingsarbete 
i företag kan vi i förlängningen ofta även hjälpa till 
med extern finansiering av olika aktiviteter, både 
inom teknik- och affärsutveckling. Om detta berätta 
vi gärna mer om när vi ses.

Kontakta oss!
Vi erbjuder hjälp till industrin för att utveckla lätt-
vikt som ett verktyg för konkurrens. Kanske har ni 
redan nu tankar kring en ny produkt- eller affär-
sidé, eller bara vill veta mer. 
Hör av er!

Patrik Svanängen RISE 
patrik.svanangen@ri.se 010 - 228 49 16

Conny Gustavsson RISE 
conny.gustavsson@ri.se 010 - 228 49 21

Erik Bunis RISE 
erik.bunis@ri.se 010 - 516 50 38

Toni Bogdanoff Tekniska Högskolan i Jönköping 
Toni.Bogdanoff@ju.se  036 – 10 16 53

Läs mer om vår verksamhet på 
www.lighternodsmåland.se

Hur kan vi hjälpa dig?
LIGHTer nod Småland är en ny långsiktig satsning 
som skall stödja våra regionala företag inom
teknik- och affärsutveckling med fokus på lättvikt. 
Vi kan hjälpa ditt företag med;

• Analyser av framtida produkt- och  
affärsmöjligheter 

• Riggning, finansiering och genomförande av 
utvecklingsprojekt 

• Kompetensutveckling inom olika  
områden 

• Produktutveckling, testning och  
verifiering 

• Förmedling av experthjälp och  
examensarbeten 

• Prototypframtagning, testning, verifiering 
och certifiering 

• Livscykel- och hållbarhetsanalyser 
• Marknadsanalyser, studieresor och  

affärsutveckling

Låt lättvikt stärka din konkurrenskraft


