
BILDMINNEN



Gamla och nya utmaningar

Lars Frenning, programdirektör, hälsade välkommen till ProVikings sista Resultatdag.

Thomas de Ming, moderator, inledde 
med att ge en bild av saker som 
påverkar varseblivning, vanor och 
värderingar. 

När det var dags för guidad tur i 
Flygvapenmuséet fick deltagarna i 
uppgift att styra sin uppmärksamhet 
på tidigare utmaningar för Sverige 
och formulera nuvarande och 
kommande utmaningar som forskning 
och företagande i Sverige behöver 
hantera. 

Utmaningarna sattes senare upp på 
skärmar ”Wall of challenges”.



Guidad tur i Flygvapenmuséet

Deltagarna fick med sig A4-blad 
med stöd för att styra 
uppmärksamheten på tidigare, 
nuvarande och kommande 
utmaningar under den guidade 
turen.

Guidningen leddes av  erfarna 
personer inom flyget.



Presentationer och ”runda bords”-samtal (1/3)

Johannes Walfridsson, Prodelox, berättade hur man jobbar med produktutveckling i 
praktiken.



Presentationer och ”runda bords”-samtal (2/3)

Gunnar Holmberg, Saab, berättade om utvecklingen av obemannat flyg.



Presentationer och ”runda bords”-samtal (3/3)

Lars Hultman, VD på SSF, presenterade statistik om forskning samt strategierna för 
den strategiska stiftelsen framöver.



Lunch i Flygvapenmuséet

Samtidigt som det serverades lunch pågick 
flyguppvisningar vilket också förstärkte 
upplevelsen i flygatmosfären.



Projektpresentationer – korta introduktioner

Carin Andersson, GEORGH Mats Andersson, RaUCH Stephan Schnabel, TRIBOACT

Mats Björkman, ProFlexA Ola Wagersten, LWA Lars Hanson, IMMA

Johan Felix, AutoDisA Petter Krus, HiPO



Projektpresentationer – fördjupning (1/3)

Efter den gemensamma introduktionen av alla åtta projekt 
satte sig projektledarna ner vid olika bord och de som var 
intresserade att få veta mer slog sig ner vid respektive bord. 

Deltagarna uppmanades att röra sig mellan borden.



Projektpresentationer – fördjupning (2/3) 

Erik Sundin, AutoDisA

Klas Nilsson, ProFlexA

Mattias Svahn, GEORGH

Peter Mårdberg, IMMA

Projektpresentationerna avslutades med presentationer av en av 
artiklarna från respektive forskning.

Dessa genomfördes i fyra parallella spår/hörn. Två presentationer 
skedde efter varandra i vart av alla fyra hörn i konferenslokalen.



Projektpresentationer – fördjupning (3/3) 

Projektpresentationerna avslutades med presentationer av en av 
artiklarna från respektive forskning.

Dessa genomfördes i fyra parallella spår/hörn. Två presentationer 
skedde efter varandra i vart av alla fyra hörn i konferenslokalen.

Robert Braun, HiPO

Stephan Schnabel, TRIBOACT

Kenneth Frogner, RaUCH

Samuel Lorin, LWA



Speed Sharing

Deltagarna hade en serie korta möten där man utbytte 
idéer på hur man hanterar olika utmaningar 
visualiserade på ”Wall of challenges”.



Kunskapsförmedlingen och framtiden

Anna Öhrwall Rönnbäck, projektledare 
Kunskapsturnén, presenterade 
Kunskapsförmedlingens hemsida och de 
nätverk som finns tillgängliga via detta 
forum. 

Lars Frenning och Hans Folkesson, 
ordförande ProViking, avslutade med 
att tacka alla medverkande för goda 
insatser och delge sina egna tankar om 
framtiden för svensk forskning inom 
produktframtagning.


