
Europa tittar  
på Sverige
Den svenska tvärvetenskapliga  

satsningen på lättvikt inspirerar  

Europas lättviktssatsningar, 

där lättvikt lyfts fram som en  

game changer i Green Deal.

Stigbygel och  
starkare stål 
3D-utskrift av stigbygeln, människans 

minsta ben, och starkare stål i lättare 

växellåda är ett par av nyheterna som 

finansierats av LIGHTer Småföretag. 

  
Vi lyfter Sveriges 
lättviktsteknologi.

SIP LIGHTer | VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2020

Tekniksprång genom samarbete

Starkare, lättare och tåligare 
Nya metoder sänker vikten, ökar tåligheten och ger  

snabbare tillverkning. Finansieringsformen Genomför-

barhetsstudier leder till ännu fler tekniksprång inom  

lättvikt  – med ökad hållbarhet.

Redo för radikala lösningar 
LIGHTer Academy sätter fokus på tre områden 

inom lättviktsforskningen: Hållbarhet, internatio-

nalisering och multifunktionella material och 

strukturer.

Lättvikt för 
doktorander
LIGHTer PhD Network ger  

doktorander ett brett perspektiv  

på både forskning och industriell  

användning av lättviktsteknologier.  
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DIGITALA  SEMINARIER  
INOM LIGHTer  

PHD NETWORK.

doktorander, inklusive  

alumner har hittills skrivits  
in i LIGHTer PhD Network.

2020 blev ytterligare 

en forskare i LIGHTer 

Academy utnämnd  

till professor. 

Eduard Hryha  

Material och tillverkning 

Chalmers tekniska 

högskola
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Detta är SIP LIGHTer
SIP står för Strategiska innovationsprogram 
och finansieras av Vinnova, Energimyndig-
heten och Formas. SIP LIGHTer var ett av 
de fem första strategiska innovationspro-
grammen som fick finansiering. Totalt har 
17 program beviljats.
Lättviktsteknologi är ett av Sveriges 
industriella styrkeområden. Nu är vi inne i 
etapp tre av fyra som sträcker sig från 2020 
till 2022. Färdriktningen finns angiven i 
Lättviktsagendan som siktar mot 2039. 
Mer information finns på lighter.nu/lva

I den här verksamhetsberättelsen 
för 2020 vill vi ge en bild av hur SIP 
LIGHTer utvecklats, och samtidigt ta 
sikte på framtiden. Vi lyfter fram en rad 
goda exempel och möter några av alla 
de människor som driver lättviktstek-
nologin framåt. Vi utgår från våra sju 
innovationsmekanismer i vår gemen-
samma Lättviktsagenda.
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Strategisk forskning

Industriförankrade  
utvecklingsprojekt

Test- och  
demoverk-

samhet

Utbyte  
små & stora  

företag
Kompetens-
utveckling

Gränsöver-
skridande 
samverkan

Ledning & 
koordinering

Tillämpad  
forskning

TRL 3–4

Akademisk  
forskning

TRL 1–2

Teknisk verifiering  
och demonstration

TRL 5–6

TRL1

Produkt- och  
processutveckling

TRL 7–8

Lättviktsagendans sju innovationsmekanismer kan knytas till trappan för Technology Readiness Level, TRL. Då åskådliggörs behovet 
av samspel på alla nivåer. SIP LIGHTers operativa funktion sträcker sig till TRL 6 med fokus på att skapa en effektiv struktur för utveckling av  
teknologier, testmiljöer, material och människor. I denna verksamhetsberättelse följer vi upp några av de konkreta resultat som redan nåtts.

Rekordhögt söktryck 

– utlysningsbudgeten 

översöktes med mer  

än sex gånger

Sedan 2013 har vi genomfört  
43 workshoppar och seminarier.  
21 av dem i samarbete med  
andra aktörer.

i har haft det största söktrycket någonsin i våra utlysningar. 
Många nya intressanta aktörer från olika branscher har 
kommit in i LIGHTers nätverk. Det visar att det industriella 
behovet av lättviktslösningar är stort. 

Under året har vi sett tekniksprång som ger radikalt lägre vikt 
och vi har sett mängder av bra idéer på branschöverskridande 
lättviktsteknik. Det är nu svensk industri och forskning skördar 
frukterna av finansiärernas långsiktighet i det strategiska inno-
vationsprogrammet LIGHTer. Långsiktigheten skapar trygghet, 
gemenskap, kreativitet och innovation. Tack vare den kan vi 
redovisa full aktivitet i vår nya vardag där vi, trots ett nedstängt 
samhälle, kunnat utöka våra samarbeten.

Internationellt intresse 
Det finns ett stort internationellt intresse för LIGHTer. När 
Tyskland under sitt ordförandeår i EU bjöd in till European 
Lightweighting Network lyftes vi fram som en förebild. Vi bygger 
nu upp ett europeiskt samarbete inom lättvikt. Hållbarhet får en 
allt större plats i alla våra aktiviteter. Ett exempel är samarbetet 
med RE:Source som innebär flera projekt med fokus på cirkulära 
lättviktslösningar. Genom att kroka arm utvecklar vi tillsammans 
ny teknik som är hållbar genom hela livscykeln.

Summit inom lättvikt 
2021 bjuder vi för första gången in till LIGHTer Summit,  
två årligen återkommande branschdagar inom  
lättviktsområdet. Första året är allt digitalt. Sedan  
är förhoppningen att träffas fysiskt på LIGHTer  
Summit 2022. Till dess hjälps vi åt att möta  
utmaningar som är nya för oss alla.

VI HAR DELTAGIT PÅ DET  
FÖRSTA MÖTET INOM 

EUROPEAN 
LIGHTWEIGHTING 
NETWORK

LIGHTer News

når idag drygt 1300  

prenumeranter

småföretagsprojekt har
finansierats inom LIGHTer 

Småföretag sedan 2013.

Över 460 unika organisationer 

har deltagit i våra aktiviteter
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Verksamhetsledaren har ordet

SIP LIGHTer – Ett strategiskt innovationsprogram

http://lighter.nu
https://lighter.nu/sv/lva


LIGHTer ACADEMY

Starkt forskningsnätverk redo  
för radikala lättviktslösningar
LIGHTer Academy har under 2020 välkomnat fem nya företag  
i nätverket. Vi har nu gått in i etapp 3 där vi sätter fokus på tre  
områden inom lättviktsforskningen: Hållbarhet, internationalisering  
och multifunktionella material och strukturer. 

Under 2020 har fem nya företag kommit med i 
nätverket. LIGHTer Academy består nu av 12 fors-
kare från universitet, 20 från industrin och 3 från 
forskningsinstitut. Det gör oss till ett mycket starkt 
nätverk med bred kompetens, redo att ta på oss 
ännu större samhällsutmaningar och skapa radikala 
och hållbara framtida lättviktslösningar.

Viktig del i forskningsstrategi

Gestamp HardTech i Luleå är ett av företagen i 
nätverket. Företaget har en lång tradition av att 
utveckla och tillverka karosskomponenter till for-
donsindustrin. De har ett starkt fokus på lättvikt och 
krocksäkerhet. Högt ställda hållbarhetsmål tvingar 
fordonsindustrin att se sig om efter nya  
genombrott inom lättviktsteknik.

 – Att vara del i det nationella nätverk som  
LIGHTer Academy samlar är en viktig del av 
Gestamps forskningsstrategi. Vår samverkan inom 
LIGHTer Academy har redan gett resultat i form 
av utvecklingsprojekt, och vi ser fram emot fortsatt 
arbete, säger Rickard Östlund, teamledare inom 
Forskning, Simulering & Test på Gestamp HardTech 
i Luleå.

 

Seminarier med inter-
nationella forskare

Under hösten 2020 drog 
LIGHTer Academy igång 
en digital seminarieserie. 
Där har deltagarna fått 
möta inbjudna gäster, ofta 
internationella forskare, 
som berättar om den 
senaste forskningen. 
Seminarierna ges en gång 
i månaden och är öppna 
för alla. De annonseras på 
LIGHTers hemsida där vi 
också har länkar till vetenskapliga  
publikationer från LIGHTer Academy.

”Vår samverkan inom LIGHTer 
Academy har redan gett resultat  

i form av utvecklingsprojekt.”

EN BRED KOMPETENS inom metaller, kompositer, modellering, simulering, tillverkningsprocesser, multimateriallösningar, additiv tillverkning, 
multifunktionella material och avancerade karaktäriseringsmetoder representeras. Det skapar en effektiv kunskapsöverföring till industrin och 
bidrar till ett livslångt lärande.

12 FORSKARE från fem svenska universitet deltidsfinansieras av SIP LIGHTer, och 23 aktiva forskare från forskningsinstitut och 
industrin samspelar med LIGHTer Academy. Syftet är att formulera rätt forskningsfrågor tillsammans, så att företagens behov i framtiden 
möts. Det stärker svensk industri genom både inkrementell utveckling och radikala innovativa lösningar inom lättviktsområdet. 

LIGHTer  
Academys
12 deltids -

finansierade 
forskare

Malin Åkermo
Lättkonstruktioner 
Kungliga tekniska högskolan

Leif Asp
Material- och beräknings mekanik 
Chalmers tekniska högskola

Dan Zenkert
Lättkonstruktioner 
Kungliga tekniska högskolan

Anna-Lena Ljung
Strömningslära och  
experimentell mekanik 
Luleå tekniska universitet

Lars Nyborg
Industri- och materialvetenskap 
Chalmers tekniska högskola

Martin Fisk
Materialkunskap &  
tillämpad matematik  
Malmö högskola

Fang Liu
Material och tillverkning 
Chalmers tekniska högskola

Lars-Erik Lindgren
Material- och solidmekanik 
Luleå tekniska universitet

Eduard Hryha
Material och tillverkning 
Chalmers tekniska högskola

Martin Fagerström
Material- och beräkningsmekanik 
Chalmers tekniska högskola

Greta Lindwall
Materialvetenskap 
Kungliga tekniska högskolan

Håkan Hallberg
Hållfasthetslära 
Lunds tekniska högskola

Kontakta gärna 
någon av de  
akademiska  
forskarna om du  
har idéer eller vill 
prata om teknik  
och framtiden:  
lighter.nu/la

LEDNINGSGRUPP

”Att ta del av det nationella 
nätverk som LIGHTer Aca-
demy samlar är en viktig del 
av Gestamps forskningsstrate-
gi”, säger Rickard Östlund på 
Gestamp HardTech i Luleå.

Kvävehalt viktig för kolfiber
Kvävehalten och dess kemiska konfiguration spelar 
en viktig roll för kolfibrers elektrokemiska egenskaper. 
Det har LIGHTer Academy-forskaren Fang Liu visat. 
Upptäckten gör det möjligt att designa kolfiber för 
multifunktionella applikationer. 
Hon studerade en pytteliten bit av kolfiber i form av 
en kon, ca 50 nm diameter och 60 nm lång. Provet 
analyserades, atom för atom, i tre dimensioner med 
hjälp av atomsondtomografi (APT), en avancerad 
analysutrustning med högsta rumsliga upplösning för 
kemisk analys. Utöver det har Fang Liu även visat hur 
kväveatomer binds till andra atomer med så kallade 
Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy (HAXPES) 
på DESY, en synkrotronanläggning i Tyskland. LIGHTer 
Academy-forskaren Leif Asp samarbetar i projektet.

Generisk partikelmodell
I LIGHTer-projektet GEPRE utvecklas ett generiskt 
verktyg för att förutsäga mikrostrukturutvecklingen 
i komponenter av nickelbaslegeringar. Forskningen 
baseras på data från Calphad-databaser. Verktyget ska 
kunna integreras i ett finita element-program. I GEPRE 
ingår LIGHTer Academy-forskarna Greta Lindwall 
(KTH), Martin Fisk (MAU) och Lars-Erik Lindgren 
(LTU) tillsammans med Sandvik Materials Technology 
och GKN Aerospace Sweden.

Kompositers beteende  
vid krock avgörande för  
bilindustrin
Om bilindustrin ska kunna öka användningen av kom-
positmaterial krävs ökad kunskap om vad som händer 
vid en krock. Det behövs en utveckling av prediktiva 
och effektiva beräkningsmodeller och -metoder som 
beskriver kompositmaterialens beteende i ett krockför-
lopp. Svenska parter har hittills under 7 års tid bedrivit 
forskning mot detta mål. Det svenska konsortiet 
”Modellering av krockbeteendet i framtida lättviktsfor-
don” publicerade 2020 fyra tidskriftsartiklar på temat 
kompositmaterial i krock. Två av artiklarna publicerade 
nya modeller för kompositskiktens beteende under 
mekanisk belastning motsvarande en krock. Två artik-
lar presenterade en mer effektiv beräkningsmetod för 
beskrivning av formering och tillväxt av delaminerings-
sprickor. Arbetena som ligger till grund för artiklarna 
har genomförts i samarbete mellan doktorander och 
seniorforskare vid Chalmers och RISE. I konsortiet 
medverkar totalt sju LIGHTer-organisationer ledda av 
LIGHTer Academy-forskaren Martin Fagerström.

Verktyg accelererar 
flygets komposit
tillverkning
Målinriktad forskning gör till-
verkningen av flygkomponenter i 
kompositmaterial mer tids- och en-
ergieffektiv. Det ger produkter med 
genomgående bättre kvalitet. Ett 
exempel är en innovativ förform-
ningsteknik som gör att strukturella 
kompositer kan härdas till perfekt 
geometri i konkava formverktyg. 
Det är resultatet av industridokto-
rand Tommy Granskälls forskning 
tillsammans med LIGHTer Acade-
my-forskarna Per Hallander, SAAB, 
och Malin Åkermo, KTH. De har 
även lyckats förlänga hållbarheten 
för kompositverktyg med bakom-
liggande stödstruktur. Och de har 
reducerat formningstiden med 80 
procent, samtidigt som komponen-
tens kvalitet förbättras. Studierna 
har utgått från en gedigen indu-
striell erfarenhet och utveckling av 
numeriska modeller som beskriver 
värmeledning och uppkomst av 
restspänningar. Nya verifieringsme-
toder har använts för till exempel 
kartläggning av materialrörelser 
med hjälp av tomografi. Samtliga 
studier finns nu publicerade,  
huvudparten som open access.

Effektivare tillverkning  
av metalladditiv
Produktiviteten för laserbaserad metalladditivtillverk-
ning kan ökas med 44 procent jämfört med stan-
dardprocessen. Det visar en studie gjord av LIGHTer 
Academy-forskarna Camille Pauzon, Eduard Hryha och 
Lars Nyborg i samarbete med Linde Gmbh. Studien 
visar att helium, tack vare sin låga densitet i kombi-
nation med hög specifik värmekapacitet, stabiliserar 
processen under lasersmältning. Det gör det möjligt att 
öka produktiviteten för laserbaserad metalladditivtill-
verkning utan att kompromissa med materialens egen-
skaper. Studien öppnar perspektivet på utvecklingen 
av skräddarsydda gasblandningar. Dessa ger i sin tur 
förbättrad processtabilitet och ökad produktivitet för 
laserbaserad metalladditivtillverkning.

Fem  
resultat 

från ny forskning inom  
LIGHTer Academy

Andreas Borg, GKN Aerospace Engine Systems, ingår också i ledningsgruppen.

Rickard Östlund 
Teamledare, Gestamp HardTech 
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Strategisk forskning
Genom att skapa nya strukturer för strategisk svensk forskning stärks 
bransch -, universitets-  och ämnesöverskridande forskningsamverkan.
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Vad handlade Extreme om?

 – Extreme handlade om att 
undersöka materialegenskaper och 
utveckla gjutmetoder för en ny och 
väldigt stark aluminiumlegering. Vi 
ville tjäna vikt och kostnad jämfört 
med titanlegeringar för flygmo-
torer, och möjligtvis även ersätta 
stålkomponenter i fordonsindustrin 
med aluminiumkomponenter, säger 
Ceena Joseph på GKN Aerospace.

Vad fick ni för resultat?

 – Vi karaktäriserade materialet 
väl och bekräftade de goda meka-
niska egenskaperna. Vi undersökte 
två gjutprocesser: precisionsgjut-
ning för motorkomponenter till 
flygindustrin, och gjutning i fasta 
formar för komponenter till markgå-
ende fordon. Precisionsgjutningen 

fungerade väl medan de få försök 
som gjordes med fasta verktyg inte 
gav önskat resultat.

 GKN Aerospace försökte hitta 
ett ersättningsmaterial för en högt 
belastad jetmotorkomponent som 
ska klara ett stort antal lastväxlingar. 
Slutsatsen efter Extreme-projektet 
är att utmattningsegenskaperna 
inte är tillräckligt bra för att motivera 
ett materialbyte för den tänkta jet-
motorkomponenten. Materialet kan 
däremot fungera för komponenter 
som är mindre utmattningspåkända.

På vilket sätt gynnar den  
här typen av projekt  
GKN Aerospace?

 – Vi har kunnat utvärdera nytt 
material i ett nätverk med personer 
som har relevant och djup kom-
petens. Arbetet har inte bara gett 
tekniska resultat utan också bidra-
git till nya kompetensnätverk som 
kommer att gynna oss i framtiden.

Vad är nästa steg?

 – Vi har startat ett fortsättnings-
projekt inom SIP Innovair där 
kärnan från Extreme – RISE, 
Jönköping University och ett tyskt 
gjuteri – arbetar vidare i två spår. Ett 
är att utveckla gjutmetoden ett steg 
till för att minimera materialdefekter 
som kan begränsa utmattningse-
genskaperna. Ett annat spår är att 
undersöka om materialet lämpar sig 
för additiv tillverkning.

Hur har området utvecklats  
om 10-20 år?

 – Förhoppningsvis har både 
flyg- och fordonsindustrin lyckats 
introducera nya lättviktsmaterial då.

G-LEC / Grafen 
Skalbar sprutningsprocess sänker vikten  
på grafenbelagd aluminium och behåller 
förmågan att leda värme.

Projektet har utvecklat en skalbar sprutningspro-
cess för tillverkning av grafenbelagd aluminium. 
Den gör det möjligt att sänka vikten på aluminium-
komponenter och samtidigt behålla förmågan att 
leda värme. Det öppnar för nya lättare lösningar 
än det aluminium som idag används för termisk 
hantering i industrin.

Novela / Lättmetall
Projektet Novela visade exceptionella  
egenskaper hos lätta legeringar vid rums-
temperatur och förhöjda temperaturer när de 
implementerade konceptet legeringar med 
hög entropi.

Lätta legeringar har begränsade tillämpningar 
vid förhöjda temperaturer. NOVELA ville utveckla 
aluminium- och titanlegeringar för förhöjda 
temperaturer enligt entropikonceptet och ta fram 
ett material som har en densitet nära aluminium-
legeringar, men med mekaniska egenskaper nära 
titanlegeringar. Projektet visade på exceptionella 
resultat. Legeringarnas sträckgräns ökade upp till 
31% vid rumstemperatur och duktiliteten förbätt-
rades med upp till 47% vid 200°C jämfört med 
referenslegeringen (Al-A357).

xPress / Nylon
Tvärbunden nylon kan bli ett nytt material i 
lyxbils-och flygindustrin.

Projektet xPRESS har testat ett nytt material och 
tillverkningskoncept med kortfibrig tvärbunden 
nylon förstärkt med glasfiber. Tvärbindaren ger 
ett mycket starkare material men också mindre 
krymp- och värmeutvidgning. De mekaniska egen-
skaperna är tillsammans med processegenskaper-
na mycket lovande.

BBC4A / Björkbark
Björkbark kan ersätta mineraler som fyllme-
del i plast och ge både lägre vikt och bättre 
ljudabsorption. Det kan ge nya möjligheter för 
bilindustrin i Europa som måste anpassa  
sig till lagkrav om återvinningsbarhet.

Det branschöverskridande projektet BBC4A visa-
de goda möjligheter för björkbark att ersätta mine-
raler som fyllmedel i plast. Det ger kompositer med 
liknande mekanisk hållfasthet men med mycket 
lägre vikt och bättre egenskaper för ljudabsorption. 
Det kan både leda till lättare bildelar och skapa 
affärsmöjligheter för skogsindustrin.

LIGHTCON / Betong
Projektet LIGHTCON visade att korrosions-
härdig armering har potential att spara vikt på 
betongkonstruktioner.

Viktbesparingen kommer från minskad mängd 
betong i täckskiktet. Det är högst sannolikt att 
betongtäckskiktet på kantbalkar i broar och även 
på brobaneplattor kan minskas. Det kan även vara 
möjligt att bygga brobaneplattor utan isolering och 
asfalt på brobaneplattor vilket minskar både vikt 
och materialkostnader.

YMPMAT / Aluminium 
Stelningssprickor är ett problem vid svetsning 
av vissa aluminiumlegeringar. Tillsättning av 
nanopartiklar i smältan kan ge en gynnsam-
mare stelning.

Projektet YMPMAT visade att tillsättning av nano-
partiklar i svetssmälta gav betydligt mindre korn i 
svetsgodset, vilket kan minska risken för stelnings-
sprickor och återuppsmältningssprickor. Tekniken 
i sig fungerar men sättet att tillföra nanopartiklar 
måste utvecklas för att bli kommersiellt gångbart.

HiSLoW8 / AM-legering
I HiSLoW8 visades möjligheten att med 
beräkningsbaserad materialdesign kraftigt 
minska kostnaderna och accelerera utveck-
lingen av höghållfast aluminium.

Empirisk utveckling av högpresterande material 
för additiv tillverkning kan vara både dyrt och 
tidskrävande. Beräkningsbaserad materialde-
sign skulle kunna minska kostnaderna kraftigt. I 
projektet användes utvalda beräkningsverktyg för 
att designa en legering med hårdhetsvärden i klass 
med 7075-T6 utan komplicerad efterbehandling. 
Dessutom uppvisades en processbarhet vid TIG- 
och lasersvetsning utan varmsprickor, i likhet med 
AlSi10Mg. Prototyplegeringen för additiv tillverk-
ning har stor potential inom flyg- och rymdindustrin.

EV Lättvikt / Batterier
EV-Lättvikt ville göra det möjligt för elfordon 
att laddas på 6 minuter med ett billigt, lätt 
batteri som har lång livslängd. Det skedde 
genom tab-kylning.

Potentialen finns inom hela fordonsmarknaden. 
I projektet gjordes simuleringar med faktabas, 
utan friseringar. Där användes också världens 
första egenskapsmätningar av 3D-iExtruderade 
profiler, utförda av Professor A. Jarfors. Resultaten 
visade mycket låga och jämna temperaturer. Det 
öppnar för att snabbladdning på 6 minuter går att 
kombinera med lång livslängd. Branschen inom 
elektriska fordon, såväl land som flyg, har visat 
intresse och resultaten skall valideras på RISE 
batterilabb.

Newcoat / Termisk sprutning
Environmental Barrier Coating, EBC, är 
ett banbrytande forskningsområde inom 
flyg industrin för att skydda vissa komposit-
material vid höga temperaturer.

Ceramic Matrix Composites, CMC, är av stort 
intresse för flygindustrin med sin låga vikt och 
exceptionella termomekaniska egenskaper. Vid 
höga temperaturer måste CMC skyddas med en 
coating, EBC. Newcoat var först i Sverige med 
termisk sprutning av EBC. Resultaten bekräftade 
att termisk sprutningstemperatur och -hastighet  
är nyckelparametrar för att uppnå en kristallin och  
tät ytbeläggning. 

UVAM-LIGHT / Aluminiumlegering
Projektet UVAM-LIGHT ville hitta en bearbet-
ningsprocess som ger mindre verktygsför-
slitning med hjälp av ultraljud och trycksatt 
flytande kväve.

Att sänka vikten hos elfordon är allt viktigare. 
Ett SIKA-material av aluminium med kiselkarbid 
från AC-Floby har stor potential att sänka vikten 
på många produkter. Men det sliter kraftigt på 
verktygen, vilket ger hög kostnad för bearbetning. 
UVAM-LIGHT kunde visa att ultraljusassisterad 
bearbetning vid borrning i kombination med tryck-
satt flytande kväve kan ge en påverkan på skärpro-
cessen och resultera i ökad verktygslivslängd.

Den nya finansieringsformen Genomförbarhetsstudier gör det möjligt  
att öka risktagandet i forskningen, utgående från industriella behov. 
När fler radikala idéer prövas i grupper med en bredd av  
kompe tenser, så ökar chansen att nå större resultat på lång sikt.  
LIGHTers nätverk är kärnan i hur idéerna utvecklas till industriella resultat.

GENOMFÖRBARHETSSTUDIER

PROJEKT EXTREME
I projektet Extreme deltog GKN Aerospace och FUNDO  
COMPONENTS som industripartners. Jönköping University  
och RISE stöttade med materialsimulering. RISE var projektledare.

Genom LIGHTer Industriprojekt har 93 forsknings-
projekt startats sedan 2013. Gränsöverskridande 
initiativ leder till nya samarbetsformer som både  
ger konkreta resultat och stärker värdekedjorna  
mellan de olika teknikmognadsnivåerna.  
 Projektet Extreme är bara ett av många bevis  
på det. Läs mer på lighter.nu/li

Ny finansieringsform 
ger tekniksprång

PROJEKT: EXTREME

Starkare aluminium  
utmanar titan och stål
Med gjutmetoder för en stark aluminiumlegering vill  
projektet Extreme öppna dörren för nya lättviktsmaterial  
som kan utmana titan och stål i flyg- och fordonsindustrin.

Här är tio exempel på projekt som visar hur ett kollektivt ägande av risker och 
skapandeprocessen banar väg för framtidens industriella lättviktslösningar.

Ceena Joseph på 
GKN Aerospace 
Engine Systems 
har varit med och 
utvecklat tillverk-
ningsmetoder för  
en ny stark alumi-
niumlegering.
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Industriförankrade utvecklingsprojekt
Genom innovationsprojekt med implementering inom fem år samt mer visionära projekt  
på lägre teknik mognadsnivåer stärker vi flera branscher och leverantörsnivåer samtidigt.

INNOVATIONSMEKANISM #2

https://lighter.nu/sv/li


AUTOINVENT TRANSIP, FALUN
En svensk innovation och rena 
stål i elbilarnas drivlina ger lägre 
vikt, ökad körsträcka och lägre 
tillverkningskostnad.  

Omställningen till elektrifierade 
transporter 
ställer nya krav 
på elbilarnas 
komponenter. 
AutoInvent 
Transip har inom 
LIGHTer Småfö-
retag tagit fram 
ett koncept för 
en integrerad 
drivlina för elbil, 
med en patenterad växellåds-
lösning (Belix®). Målet är att skapa 
en växellåda med låg vikt, små  
inbyggnadsmått, hög verknings-
grad och längre räckvidd. 

 I samarbete med Ovako, har de 
utgått från Ovakos produktfamilj 
av rena stål, IQ-Steel®, som har 
bättre utmattningsegenskaper 
och förutsättningar att möta höga 
systemkrav. Ny teknik och rena stål 
i drivlinans komponenter ger en 

lättare och mindre 
växellåda med 
lägre tillverknings-
kostnad och ökad 
körsträcka. 

 Nästa steg är 
en prototyp för 
montering och 
demonstration i ett 
elfordon. Belix® - 

tekniken kan användas inom andra 
områden, till exempel i växellådor 
inom vindkraft.

LIGHTer SMÅFÖRETAG

Så byggs  
nya värde-
kedjor 

GRAFREN, LINKÖPING
Kan komposit ersätta stigbygeln 
i örat, människans minsta ben?

Grafren är ett företag som arbetar 
med industriell implementering av 
grafen inom lättviktsområdet. I april 
2020 gjorde företaget sitt första 
projekt inom utlysningen LIGHTer 
Småföretag. Det gick ut på att 
demonstrera en implantatprototyp 
för stigbygeln, det minsta benet i 
människokroppen, helt avgörande 
för vår hörsel. I prototypen använ-
des en nyligen utvecklad grafen-
oxidförstärkt komposit för 3D-ut-
skrift med Digital Light Processing, 
DLP, en teknik som kan skriva 
ut avancerade detaljer med hög 
noggrannhet. Med prototypen ville 
projektet återskapa den naturliga 

benstrukturen hos stigbygeln och 
ge bästa möjliga funktionella egen-
skaper. De mekaniska egenska-
perna testades tillsammans med 
vibrationsegenskaperna. Resultatet 
visar en stor potential för framtida 
medicinska implantatapplikationer.

 I höstas beviljades Grafren 
ansökan om att göra genomförbar-
hetsstudien ”Ultralätt beläggning 
för elektriskt ledande textil” inom 
ramen för LIGHTers stora utlysning 
2020. Totalt beviljades nio av 59 
inkomna ansökningar.

 Grafren finns i Linköping, och har 
samarbetspartners i flera länder, 
både inom akademi och industri-
forskningsinstitut.

 

LIGHTest

Härdar kolfiberkomposit  
med induktion

Carolina Pettersson
carolina.pettersson@ri.se
010-228 47 37

KONTAKT  
LIGHTer SMÅFÖRETAG

LIGHTer Småföretag är en utlysningserie för att  
utveckla svenska små- och medelstora företag.  
Sedan hösten 2017 har två utlysningar genom förts 
varje år. 2020 blev ett rekordår med 36 ansök-
ningar. Här kan du läsa om två av projekten.

”Vi har genom en 
3D-utskrift lyckats 
skapa en avbild av 
människans minsta  
ben, stigbygeln, i 
grafenoxidförstärkt 
komposit”, säger 
Gustav Skog,  
projektledare på 
Grafren i Linköping.

Niklas Bennstedt, AutoInvent Transip, visar ett drivlinekoncept 
och kugghjul som i framtiden kan användas i nya elbilar.

Testbäddsprojektet LIGHTest  
går nu in i slutfasen med flera 
uppnådda mål:

•  Tretton pilotprojekt har utvecklat 
hållbara material och processer

•  Obligatorisk hållbarhetsanalys  
av resultaten 

•  Den öppna projektformen ska-
pade minst sju nya samarbeten 
mellan stora och små företag

•  Under 2020 genomfördes digi-
talisering av testbäddarna så att 
kunder kan delta vid experiment 
på distans

 Samarbetet fortsätter mellan 
testbäddens noder i Piteå och 
Olofström.

 Det senast godkända projektet 
Effektiv direktvärmningsprocess 
handlar om tillverkning av kolfiber-
komposit. Det utfördes åt Corebon 
AB, med Lunds universitet som 
pilotledare och RISE som part-
ner. Kolfiberprepreg härdades 
och konsoliderades med två olika 
metoder, dels traditionellt med 
värmda metallverktyg, dels med den 
nya tekniken, direktvärmning av 
kolfiberkomposit via induktion. 

 Förstudien visar att det går att 
nå samma härdningsgrad med den 
nya tekniken. Det skulle kunna ge 
stora fördelar vid produktion i form 
av betydande energibesparing och 
kortare cykeltider. 

”Härdning av kolfiber-
komposit med induktion, 
överlag ett mycket lyckat 
projekt”, säger Kenneth 
Frogner på Corebon.

Digi Demo Day För fjärde året i rad bjöd 
vi i september in till en inspirationsdag kring 
tesbäddar där vi visar industriell digitalisering. 
Årets tema var uppkopplade testbäddar för  
digitaliserade produktionssystem. Fokus låg  
på produktion av lättviktsprodukter med 
kortare ledtider och minskade kostnader. 

KONTAKT  
LIGHTest

Boel Wadman
boel.wadman@ri.se
010-228 48 42

Swedfoam Development
Materialutveckling via tillverknings metod i lättviktsmaterial
Agil hantering i testbädden gjorde att Swedfoam snabbt kunde 
svara på en kundförfrågan. Tillsammans med experter från LIGHTest 
utvecklades en resurseffektiv gjutning av skummaterial.

Totalt har tretton pilotprojekt inom LIGHTest genomförts. Ytter ligare fem projekt, med särskilt fokus på små- och 
medelstora företag, har genomförts. Här är två där det fanns ett extra stort värde i att snabbt nå marknaden:

Nils Malmgren AB
Syntaktisk epoxi för batteriapplikationer
Swedfoam deltog även i detta projekt, där nya material varianter har ut-
vecklats, vilket fått flera kunder intresserade. Arbetet går vidare med en 
storskalig prototyp i ett projekt finansierat av Västra Götalandsregionen.

Digitaliserade testbäddar 
för industrin

Samarbete mellan SIP LIGHTer, 
Produktion2030, Metalliska 

material, Innovair och SIO Grafen

”Projektet visar hur teknik, 
design och material blir starka 
tillsammans. Vårt mål är att 
gå vidare och bygga riktiga 

prototyper”

Niklas Bennstedt  
Grundare, AutoInvent Transip

8 9 INNOVATIONSMEKANISM INNOVATIONSMEKANISM #4

Utbyte små & stora företag  
Vi måste hitta det optimala samspelet mellan  
små teknikorienterade företag och Sveriges 

stora globala tillverknings industrier.

Test- och demoverksamhet
Vi måste fortsätta öka tillgängligheten, minimera affärsriskerna och 
skapa synergier längs hela värdekedjan och mellan olika branscher.

INNOVATIONSMEKANISM #3



LIGHTer PHD NET WORK

Hållbart nätverk  
för doktorander
Tanken med LIGHTer PhD Network är att skapa ett hållbart nätverk för 
doktorander, seniora forskare vid universitet och institut, och industriella 
aktörer inom lättviktsteknologier. 

LIGHTer PhD Network ger doktorander inom lätt-
viktsområdet ett brett perspektiv på både forskning 
och industriell användning av lättviktsteknologier. 
Det sker i en årlig doktorandkurs med föreläsningar, 
och studiebesök på fem industriföretag fördelat på 
sammanlagt tio dagar. Företagen berättar också 
om sitt hållbarhetsarbete. Examinationen sker i 
samband med ett SIP LIGHTer -event.

 Värd för LIGHTer PhD Network är Luleå tekniska 

universitet, som tillsammans med Kungliga tekniska 
högskolan, Chalmers tekniska högskola och RISE 
utvecklar aktiviteterna för det långsiktiga dokto-
randnätverket. 

 En av 2020 års nyheter var online-seminarier 
som varje månad ges av doktorander, alumni och 
inbjudna forskare.

 – Det har varit en utmaning eftersom ett stort 
värde ligger i att träffas och vara på plats. Industrin 

Pär Jonsén
Luleå tekniska universitet
par.jonsen@ltu.se
0920-493 460

Produktoptimering är ännu ett exempel 
på hur SIP LIGHTer skapar nätverk där 
industrin, akademin och institut tillsam-
mans utvecklar nya smartare arbetsme-
toder för lättviktskonstruktioner.

 – Det handlar även om att utveckla 
medarbetarna så att de använder de 
nya metoder som finns, säger Harald 
Hasselblad, analysingenjör på Volvo 
Car Group och medlem i SIP LIGHTers 
ledningsgrupp. Han driver nätverket 
LIGHTer Produktoptimering tillsammans 
med Mikael Thellner, teknisk expert 
på Scania. Inom bland annat fordons-
industrin kan det av tradition vara en 
tidskrävande process när konstruktörer 

och beräkningsansvariga ska ta fram 
relevanta resultat.

 En mer optimeringsdriven utveckling 
minimerar utvecklingstiden. Här ryms 
såväl starkare ambitioner att arbeta mer 
parallellt som nya virtuella verktyg med 
fokus på viktminskning.

 – Inom industrin vill vi ta fram lättare 
och bättre produkter på kortare tid.

Med LIGHTer Produktoptimering tar vi 
fram nya metoder för det, säger Mikael. 
Produktoptimering har på allvar tagit 
klivet in i Lättviktsagendan.

 – Nu jobbar vi med en webbkurs för 
att nå ut till ännu fler, säger Harald.

Aktiviteter inom 
LIGHTer Produktoptimering
• Seminarier

•  Initiering och koordinering av  
examen s arbeten och ansökningar  
av forsknings projekt

• Industriförankrade utvecklingsprojekt

• Framtagning av webbkurser

LIGHTer INDUSTRIUTBILDNINGAR

Uppskattad kurs  
om vakuuminjicering

LIGHTer PRODUK TOPTIMERING

Lättare produkter på kortare tid

Under året publicerade vi första delen av vår digitala kurs om komposit-
material. Den handlade om vakuuminjicering, och blev mycket uppskattad. 

”Filmen om vakuuminjicerade kompositer är bra. 
Jag gillar hela upplägget. Det är också roligt att 
se bilder från industriell tillverkning”, säger Anders 
Sjunnesson på GKN Aerospace Engine Systems, 
som är en av dem som sett kursen.

 

Europeiska industrikurser

LIGHTer industriutbildningar har startat ett samar-
bete med EIT Raw Materials Academy. Det innebär 
att LIGHTer under 2021 kan bjuda på ett antal 
smakprov ur kursen Lightweighting Professionals. 
I kursen lär sig deltagarna att konstruera 
och tillverka lättviktsprodukter med hjälp av 
ledande europeiska experter. 

Vi kommer även att erbjuda medlemmarna 
i Medlems program Lättvikt bra rabatter på 
hela programmet. Du hittar det på  
lightprof.eitrawmaterials.eu

”Detta är en av årets höjdpunkter 
då vi får tillfälle att lära känna några 

fantastiska och entusiastiska forskare, 
och vem vet kanske några av dem blir 
medarbetare på Saab så småningom”   

Per-Olof Marklund  
Chef för Innovation & Teknologi  

på Saab Aeronautics.

har medverkat på ett fantastiskt sätt trots helt nya 
förutsättningar, säger Pär Jonsén, projektledare vid 
Luleå tekniska universitet. 

Internationella kontakter 
 Flera av nätverkets alumni arbetar med spän-
nande forskning på internationella företag och 
universitet i bland annat USA och Schweiz.

 – Vi har väldigt goda erfarenheter av LIGHTer 
och uppmanar även våra egna industridoktorander 
att delta i nätverket för att på ett naturligt sätt bli 
en del av forskarsamhället kring lättvikt, säger Per 
Hallander, Teknisk specialist kompositteknik på 
Saab Aeronautics.

Under 2020 fick de fysiska 
träffarna och industri besöken 
ställas om till digitala 
aktiviteter.

LIGHTer PhD Networks unika doktorandkurs omfattar tio dagar fördelat på fem utbildningstillfällen, där akademi och industri samverkar:
2.  Kompositmaterial  

KTH, Saab  
i Linköping

3.  Cellulära material och 
sandwichkonstruktioner  
KTH, DIAB i Laholm

4.  Metalliska material  
LTU, RISE, GKN, Brogren 
Industries i Trollhättan

1.  Materialval  
Chalmers, Volvo Car 
Group i Göteborg

5.  Tillverkning av  
metallstrukturer 
LTU, Gestamp Hardtech i Luleå

KONTAKTER LIGHTer PHD NETWORK

Fang Liu
Chalmers tekniska högskola
fang.liu@chalmers.se
031-772 67 86

Eva-Lis Odenberger
RISE
eva-lis.odenberger@ri.se
010-228 48 24

Dan Zenkert
Kungliga tekniska högskolan
danz@kth.se
08-790 64 35

unika visningar för  
webbkurserna i gjutning  

och fogningsteknik.

430KONTAKT  
LIGHTer INDUSTRI-
UTBILDNINGAR

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

Harald Hasselblad
harald.hasselblad@volvocars.com
072-885 20 07

Mikael Thellner
mikael.thellner@scania.com
08-553 517 30

KONTAKT  
LIGHTer PRODUKTOPTIMERING

Industrins efterfrågan på lättare produkter på kortare tid  
har satt produktoptimering på lättviktsagendan.

Online-demonstration av tillverkningsmetod för  
lättviktsdetalj inom testbädden LIGHTest vid kurs  
i samverkan med GKN Aerospace. 
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Kompetensutveckling
Genom att fortsätta utveckla forum för kompetensutbyte 
och utbildning med ett multidisciplinärt tänk kompletterar 
vi branschernas egna utbildningar.

http://lightprof.eitrawmaterials.eu


Eva-Lis  
Odenberger  
RISE 
Adjungerad

LIGHTer INTERNATIONAL

Sverige  
inspirerar Europa

BIL ATER ALT SAMARBETE  
MED SCHWEIZ 
Under året har vi haft fortsatta dialoger med 
samarbetspartners i Schweiz. Vi planerar en trade 
mission och medverkan på konferensen Swiss-
Swedish Innovative Initiative (SWII). I samband 
med konferensen öppnar en bilateral utlysning.

FIRST EUROPE AN 
LIGHT WEIGHTING  
NET WORK MEETING 
I november deltog LIGHTer på ett möte som det 
tyska finans- och energidepartmentet bjudit in till. 
Tyskland vill etablera ett europeiskt lättviktsnät-
verk, och LIGHTer var ett av fem inbjudna nätverk 
som presenterade sin verksamhet.

FORTSAT T ARBETE  
MED ELCA 
Vi är nu betalande medlem i European 
Lightweight Cluster Alliance (ELCA) och har  
där tackat ja till att fortsätta leda en arbetsgrupp. 
En annan nyhet är att ELCA kommer att bygga  
upp ett Linkedin-liknande nätverk.

Sedan LIGHTer startade 2013 har flera europeiska 
länder inspirerats av vårt arbetssätt som spänner  
över flera branscher och olika ämnesområden.  
Tyskland har lanserat en liknande lättviktssatsning 
sju år efter Sverige. Frankrike tänker i liknande banor. 
Schweiz, Österrike, England, Spanien, Nederländerna, 
alla vill de samarbeta med oss.

Viktigt för EU:s Green Deal 
Lättviktsutvecklingen inom svensk industri och  
forskning är internationell till sin natur. LIGHTer är även 
pådrivande för stora europeiska forsknings satsningar 
inom tvärvetenskaplig ny lättviktsteknologi, en nödvän-
dig pusselbit i EU:s ”Green Deal”. Där blir ny lättvikts-
teknologi en viktig del i utvecklingen av bland annat 
eldrivna fordon, vind- och vågkraft på avlägsna platser 
och mer effektiva vätgasflygplan.

ST YRELSEORDFÖR ANDEN HAR ORDET

Kompetens och fördjupat  
samarbete ger resultat 

LIGHTers verksamhet känneteck-
nas av att drivkraften till stor del 
ligger i mötet mellan människor. 
Nu har det mötet skett via digitala 
plattformar som vi tillsammans lärt 
känna och lärt oss att arbeta med 
på distans. Själv kom jag hem till 
Sverige den 24 januari 2020 från 
en intensiv period i Kina. Då var 
jag övertygad om att jag och mina 
anställda på Lamera 
skulle vara tillbaka 
inom en månad 
och fortsätta vårt 
arbete med att bygga 
hållbarhet globalt 
med hjälp av svenska 
lättviktsinnovationer. 
Det blev mycket mer 
komplicerat än så.

 Som representant för styrelsen 
vill jag lyfta fram betydelsen av 
LIGHTer för att nå FN:s 17 håll-
barhetsmål. Med full kraft kopplar 
verksamhetsledningen svensk 
spetskompetens och svenska inn-
ovationer inom lättviktsområdet till 

våra gemensamma globala utma-
ningar. Tillsammans gör vi världen 
lättare och Sveriges konkurrens-
kraft starkare. 

 Till min, hela styrelsens och hela 
verksledningens stora glädje kan vi 
se att under 2020 har  
LIGHTer erfarit det högsta sök-
trycket någonsin från er alla företag 
och forskningsutförare i Sverige 

för stöd till forskning 
och utveckling inom 
lättviktsområdet.  
Vi är både glada  
och tacksamma över 
att vi 2021 får en 
större budget. Det 
ger LIGHTer större 
möjligheter att  
stärka banden 

mellan akademi, större och mindre 
företag och internationell verksam-
het inom lättviktsområdet.

SAMVERKAN INTERNATIONELLT

Johan Lindqvist
AB Volvo

Bengt Nilsson
Lamera
Ordförande LIGHTer

Anna-Karin Jönbrink
AFRY

Patrik  
Svanängen 
RISE 
Adjungerad

Marie Fredriksson
RISE

Pär Jonsén
Luleå tekniska universitet

Lars Nyborg
Chalmers tekniska högskola

Marie Jonsson
Saab Aeronautics

Harald Hasselblad
Volvo Car Group
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Malin Åkermo
Kungliga tekniska högskolan

Magdalena Sandström
Diab

Henrik Blycker
Oxeon

Ingegerd Annergren
Scania
Vice ordförande LIGHTer

Eva Lindh-Ulmgren
Sandvik

Pernilla Walkenström
RISE

Tomas Ireman
Saab

Anders Sjunnesson
GKN Aerospace Engine Systems
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Året 2020 blev något alldeles speciellt. En milstolpe som vi  
alla kommer att relatera till på många olika sätt, med olika  
intryck av, för all framtid. För LIGHTer har 2020 inneburit  
att mycket av vårt arbete har fått ett helt nytt arbetsrum  
på digitala plattformar.

”Tillsammans gör vi 
världen lättare  
och Sveriges 

konkurrenskraft  
starkare”

NOD Småland
Strategier för att  
möta kundkrav

NOD Västra Götaland 
Samverkan små och 
medelstora företag

NOD Blekinge 
Vattenskärning och 
plåtformning (stamping)

Flera regioner har tagit initiativ till att skapa 
SIP LIGHTer Noder med olika inriktning:

SAMVERKAN  
REGIONALT

Den svenska tvärvetenskapliga 
satsningen på lättvikt har blivit 
en inspirationskälla för flera 
europeiska länder när de gör 
liknande lättviktssatsningar.

SAMVERKAN  
NATIONELLT

Sedan starten 2013 har  
SIP LIGHTer arrangerat  
43 work shoppar och seminarier 
runt om i Sverige, varav 21 i  
samspel med andra. SIP LIGHTer 
har genom åren haft konkreta 
samarbeten med sju andra  
strategiska innova tions program. 

Bengt A.G. Nilsson
Ordförande i LIGHTers styrelse, VD för Lamera
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Gränsöverskridande samverkan
Samspelet mellan regional, nationell och global nivå är en viktig framgångsfaktor 
och vi eftersträvar hela tiden kontinuerliga samarbeten med offentliga finansiärer, 
branschspecifika organi sationer och andra strategiska innovationsprogram.

Ledning & koordinering
Förmågan att koordinera ekonomiska resurser och bransc h överskridande 

parters roller, är en viktig förutsättning för att skapa uthållighet och en  
tydlig riktning i en stor portfölj av forsknings- och utvecklingsprojekt.



2013
• Första Lättviktsagendan skrivs

• SIP LIGHTer skapas
• Industriförankrade  

utvecklingsprojekt startar

2016
• Lättviktsagendan uppdateras
• De första tre åren utvärderas

2019
• Lättviktsagendan uppdateras 

• Tredje LIGHTer International Conference
• Sexårsutvärdering av SIP LIGHTer

• Trade Mission med Schweiz

2020 
• Första mötet inom European  

Lightweighting Network
• Betalande medlem i ELCA

• Namnbyte från SIP Lättvikt  
till SIP LIGHTer

2018
• LIGHTer International News skapas 

• Genomförbarhets studier  
introduceras

• Samarbete med bygg- och 
infrastrukturbranscherna

Medlemsprogram Lättvikt är  
fristående från SIP LIGHTer och  

drivs av en egen styrelse. Medlems-
programmet och SIP LIGHTer delar  

dock verksamhets ledning. 

I Medlemsprogram Lättvikt får de 66 organisationer som 
är medlemmar ett unikt nätverk av företag, hög skolor och 
institut – alla verksamma inom lättviktsteknologi. Här knyts 
personliga kontakter, och här möts spetskompetenser.

Medlemsprogram Lättvikt är ett 
sätt att arbeta för lättviktstekni-
ken i Sverige. Det är ett långsik-
tigt nätverk med många industri-
er som drar forskningssatsningar 
och investeringar till Sverige för 
att skapa innovationer.

Som medlem får du tillgång till 
nyheter inom lättvikt, strate-
giska satsningar, omvärldsbe-
vakning, kompetensutveckling 
och nätverkande. Här erbjuds 
spännande diskussioner om 
framtida projekt, studiebe-
sök hos branschkollegor och 
teknikgruppsmöten med många 
möjligheter att bygga starka 
personliga nätverk. Under året 
har medlemmarna även kunnat 
ta del av digitala utbildningar.

I nätverket finns stora export-
företag, små- och medelstora 
företag, branschorganisationer, 
forskningskluster, universitet, 
högskolor och forskningsinsti-
tut. Alla organisationer med ett 
svenskt organisationsnummer 
kan ansöka om medlemskap.

Medlemsprogram Lättvikt är 
fristående från SIP LIGHTer 
och drivs av en egen styrelse. 
Medlemsprogrammet och SIP 
LIGHTer delar dock verksam-
hetsledning. Många diskussioner 
i Medlemsprogram Lättvikt blir 
sedan förslag till uppdateringar 
av Lättviktsagendan.
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SATSNINGAR

MEDLEMS- 
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MEDLEMS- 
PROJEKT 

MEDLEMS- 
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Snabbfakta 2013–2020

66
14
11
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2014
• LIGHTer Academy startar

• LIGHTer PhD Network startar
• LIGHTer Regionala noder startar

2015
• LIGHTer International Conference 

arrangeras för första gången
• Samarbete med andra SIP:ar inleds

2017
• LIGHTer News skapas

• LIGHTer Produkt optimering startar
• LIGHTer Småföretag startar

• LIGHTest startar
•  Andra LIGHTer International 

Conference 

Läs mer på lighter.nu/mpl

” För oss på Diab innebär Medlemsprogram Lättvikt  
kontakt mellan människor som skapar hållbara innovationer. 
Det behövs i Sverige, mer än någonsin förut.”

Magdalena Sandström 
CTO 
Diab International AB

Flera små- och medelstora företag inom Medlemsprogram Lättvikt  
ökade sin omsättning med 100–300 procent under åren 2013–2019.

+100 % +200 % +300 %
2 företag4 företag9 företag

Christian Olsson
christian.olsson@ri.se
010-228 49 34

KONTAKT  
MEDLEMSPROGRAM 
LÄTTVIKT

+30%

+29 %

2013–2019:
Ökat antal anställda i  

Medlemsprogram Lättvikts  
medlems företag

”När jag presenterar Volvo Cars och LIGHTer på 
Hannovermässans lättviktssession 2021 visar vi tydligt hur 

vi tillsammans bidrar till Sveriges konkurrenskraft genom en 
branschöverskridande lättviktsarena.”   

”De närmaste åren ser jag fram emot många spännande 
lättviktslösningar med höghållfast stål. Det är en svensk 

spetskompetens internationellt. Extra spännande när  
hållbarheten ökar med hjälp av fossilfri ståltillverkning.”   

”Vi ser fram emot lanseringen av LIGHTers 
webbkurs i produktoptimering. Med den 

hoppas vi nå ut till fler personer i industrin 
och ge dem verktyg för att snabbare  

utveckla radikala lättviktslösningar.”   

”Vi är glada över vårt samarbete med LIGHTer och ser  
fram mot att ytterligare stärka banden vid vår trade mission i 

Schweiz så fort vi kan träffas fysiskt igen. Till dess ser vi fram 
mot många givande diskussioner via nätet.” 

Richard Johansson  
Technical Leader, Volvo Car Group

 Joachim Larsson  
Head of Product Development, SSAB

 Mikael Thellner  
Technical Manager, Scania 

Stève Mérillat  
Managing Director, Composites United, Switzerland

STRATEGISKT INNOVATIONS PROGRAM

SIP LIGHTer

Strategiskt viktiga händelser genom åren

Stora företag

Små- och medelstora föret ag

+83 %
2013–2019:

Ökad omsättning i  
Medlemsprogram Lättvikts  

medlems företag

+66 %

Stora företag
Små- och medelstora företag

15 14 

Vägen till ett industriellt och strategiskt samarbete

Strategiskt innovationsprogram LIGHTer

http://lighter.nu/mpl


LIGHTer Verksamhetsledning

Cecilia Ramberg
Verksamhetsledare

010-228 47 05  
cecilia.ramberg@ri.se

Christian Olsson
Vice verksamhetsledare

010-228 49 34 
christian.olsson@ri.se

Katinka Ernstsson
Programadministratör

010-228 47 43 
katinka.ernstsson@ri.se

Vill du vara med och stärka Sveriges konkurrenskraft inom lättvikt genom att utveckla ny kompetens och  
pröva nya initiativ och idéer? SIP LIGHTer har mycket att erbjuda utifrån ett branschöverskridande arbetssätt.  
Vi i Verksamhets ledningen finns för att ta vara på nya initiativ. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss!

lighter.nu 
info@lighter.nu

KONTAKTA   
OSS GÄRNA!

http://lighter.nu

