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ENKÄT 
 

Optik och Fotonikpriset  - 2017 
 
 

Vi föreslår följande företag att utses till årets optik och fotonikföretag i Sverige och erhålla Optik 
och Fotonikpriset – 2017: 
 
Företagets namn: ........................................................................................................ 
 
 
Adress:  ........................................................................................................ 
 
 
   ........................................................................................................ 
 
Vår motivering till förslaget: 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
 
........................................................................................................................................... 
Svarslämnande företag 
 
 
........................................................................................................................................... 
Kontaktperson 
 
Adress: ............................................... 
 
 
Var god sänd in svarsblanketten senast den 31 augusti 2017 
via mail till Petra Bindig: petra@photonicsweden.org  

 

http://www.svenskaoptiksallskapet.se/
mailto:petra@photonicsweden.org
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Statuter 2017 
 

Pris som årets optik och fotonikföretag 
Optik och Fotonikpriset-2017– för framgångar under föregående år 
 
Det stora optik och fotonikpriset delas årligen ut till ett företag inom ämnesområdet, som har 
utmärkt sig både tekniskt och ekonomiskt under det föregående året. Pristagaren kan exempelvis 
premieras för tekniska innovationer, för lyckade ekonomiska satsningar eller för uppvisad god 
lönsamhet. Det finns inget krav på att företaget skall vara medlem i PhotonicSweden.  
 
Priset består av äran, ett diplom och en tavla. 
 
Anvisning och tågordning för nominering: 
 
1. En uppmaning till medlemsföretagen att föreslå pristagare sändes ut. 

2. Inkomna förslag skall åtföljas av motivering. 

3. Inkomna förslag kompletteras med tillgängliga uppgifter om omsättning, vinst etc. 

 
Anvisning och tågordning för styrelsen vid val av pristagare:  
 
1. Nominerade företag bedöms i en tregradig skala efter vardera  

a. tillväxt (om möjligt optik och fotonikdelen av företaget) 

b. lönsamhet (om möjligt optik och fotonikdelen av företaget) 

c. teknisk-vetenskaplig nivå (om möjligt på optik och fotonikdelen av företaget) 

d. kvalitet (om möjligt på optik och fotonikdelen av företaget) 

e. marknadskommunikation 

f. samhällsnytta 

2. Om flera företag står mot varandra får totalpoäng fälla utslag 

3. Beslut om vinnare tas av priskommittén 

 
Anvisning och tågordning för utdelning av priset: 
 

- Priset delas ut vid lämpligt tillfälle i okt-nov. 

- Pristagaren underrättas snarast om priset efter kommitténs beslut 

- Pristagaren presenterar normalt företaget för PhotonicSwedens medlemmar vid 
utdelningstillfället eller senare. 

 
Priskommittén består av PhotonicSwedens styrelse 

 
 
 
 
 

http://www.svenskaoptiksallskapet.se/
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 2016 ADB Safegate 

2015 Axis Communications AB  

2014 Airborne Hydrography AB 

2013 Cellavision AB 

2012 Neonode 

2010 SenseAir AB 

2009 Perten Instruments AB 

2008 Cobolt AB 

2007 Tobii Technology AB 

2006 Spectrogon AB 

2005 Micronic Laser Systems AB 

2004 FLIR Systems AB 

 

2003 DeLaval International AB 

2002 Lumentis AB 

2001 Fixturlaser AB 

2000 Inget pris utdelades 

1999 Altitun AB 

1998 SiTek Electro Optics AB 

1997 Inget pris utdelades 

1996 Saab Training Systems AB 

1995 Selcom AB 

1994 Geotronics Scandinavia AB 

 

http://www.svenskaoptiksallskapet.se/

