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Om Agendor 
I andan att göra fotoniken mer synlig i Sverige arrangerade 
PhotonicSweden den 7:e maj ett möte för att sprida kunskap kring fotonik-
agendor både i Sverige och Europa. I vårt förra utskick uppmanade jag er 
att deltaga – och uppställningen blev mycket god. Målgruppen var, 
förutom redan existerande medlemmar av PhotonicSweden, främst 
myndigheter och forskningsfinansiärer men naturligtvis också presumtiva 
medlemmar i PhotonicSweden. Och det finns ju ganska många sådana ... Vi 

blev totalt över hundra anmälda !  
Inledningsvis bidrog ett antal medlemsföretag med spännande beskrivningar av hur fotoniken 
intar en central roll bland deras olika kärnteknologier. Presentationerna från Airborne 
Hydrography, CellaVision, Cobolt, FLIR Systems, Micronic Mydata och Transmode Systems visade 
tydligt på bredden av svensk fotonik. 
 
Mötets höjdpunkt blev Wolfgang Boch, Head of Photonics Unit, European Commission, som 
talade om europeisk strategi för fotonik, Public Private Partnership Photonics (PPP-P) samt om 
Horizon2020 och Smart specialization som goda möjligheter för finansiering av 
utvecklingsprojekt inom fotonik särskilt för små och medelstora företag. Wolfgang Bochs 
budskap var att svenska företag skulle engagera sig mycket mer i Horizon2020, rutinerna har 
förenklats och stödet till FoU har blivit betydligt större. Den PPP som nu formerats inom 
fotoniken kommer att få ett mycket stort inflytande på hur Kommissionen finansierar projekt 
inom fotonik spådde han. Wolfgang Boch såg vidare att PhotonicSweden kunde spela en stor 
roll som mellanhand mellan svensk och europeisk fotonik. Han tyckte att den agenda 
PhotonicSweden arbetat fram visade hur långt Sverige hade kommit i strategiarbetet. Niklas 
Johnsson från Business Sweden kompletterade med att utlova stöd kring exportsatsningar.  
Just agendan blev föremål för en paneldebatt, ledd av Elektroniktidningens Per Henricsson. I 
denna deltog representanter från de sju arbetsgrupper som varit oerhört väsentliga vid 
framtagandet av vår Agenda. 
 
Vad blev då resultatet av arbetet med vår Fotonik-agenda ? Även om vi hade hoppats att 
fotoniken av VINNOVA skulle ges status av ett Strategiskt Innovationsområde (SIO) så kom vi 
inte riktigt så långt. Fotoniken blev istället sammanförd med elektroniken. Inte helt ologiskt, 
men fortfarande inte det optimala för fotoniken. Det glädjande är emellertid att den 
gemensamma Elektronik/Fotonik-agendan (med det provisoriska men lättihågkomna namnet 
ICT-ECS SIP !) den 19 maj fick klartecken från VINNOVA. Detta innebär att medel för FoU-
projekt även kan erhållas från VINNOVA. Viktigt att notera är det mycket stora 
engagemanget från fotonikrelaterade organisationer i form av 48 stödbrev av totalt 109 st. 
Ett stort arbete med att konstituera detta innovationsområde återstår men det är viktigt att 
förslag på teman inom elektronik/fotonik som borde stärkas forskningsmässigt kommer oss till 
del redan nu. Arbetet har börjat och 40 miljoner kr (varav hälften från VINNOVA resten från 
företag) hägrar under 2015. Så fundera på var nya satsningar kan vara bra för ditt företag.  
 

Ökad synlighet av svenska fotonikföretags produkter och framstående innovatörer kommer 
också att vara PhotonicSwedens ambition under Year of the Light 2015. Men mer om detta i 
vårt kommande utskick. 
Som sagt, framtiden är ljus … om ni fortsätter att aktivt stödja PhotonicSweden. 
 
Med önskan om en riktigt varm och ljus sommar 
Magnus 
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International Year of Light 2015 planeringsmöte för Sverige 
 
PhotonicSweden organiserar ett planeringsmöte för alla aktörer inom fotonik som vi 
känner till i Sverige.  
 
Mötets innehåll kommer att utgöras av en brainstorming och presentation av idéer för 
aktiviteter under 2015 och sponsring och /eller samarbete. 
 
Aktiviteter skulle t.ex kunna vara outreach till skolor (till exempel med projektet ”laser 
in teaching”), outreach till allmänhet, myndigheter, föreläsningar, kanske en Lucia 
kampanj på en offentlig plats (till exempel konst (ljus) och vetenskap).  
 
Om ni har idéer på aktiviteter skulle det vara bra om ni kan mejla dem till mig i förväg 
så vi kan diskuterar dem på mötet.  
 
Petra Bindig, från PhotonicSweden är nu officiell kontaktpunkt för Sverige angående 
International Year of Light mot  IYL2015 Global Secretariat på ICTP, UNESCO.  
 
Vi har en doodle för att hitta en lämplig dag någon gång i september. Försök svara så 
snart som möjligt så vi kan spika ett datum.  
 
http://doodle.com/b3m3urt4guxy477z  
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Som ni säkert känner till, delas priset ut till ett examensarbete vid ett universitet eller 
en högskola inom området optik, optronik och fotonik och som ska ha varit klart och 
godkänt under det gångna läsåret (nu: 2013/14). Priset ska gå till de arbeten som 
bedöms mest prisvärda ur olika synpunkter: samhällsnyttighet, möjlig praktisk och 
ekonomisk tillämpning, ingenjörsmässighet samt hög teknisk-vetenskaplig nivå. Hänsyn 
kommer också att tas till rapportens kvalitet. Huvudpriset består normalt av ett diplom 
och ett personligt stipendium på 6,000 kr. Ytterligare ett eller två priser om 2,000 kr 
kan också delas ut. 
 
Nominering till priserna sker via kontaktpersoner vid landets högskolor och unversitet 
och beslutet tas av en speciell kommitté med representanter för både skolorna och för 
industrin. 
 
Nomineringarna ska ha inkommit till PhotonicSweden senast den 31 juli 2014. Vi ber 
er  skicka era förslag per mejl så snart som möjlig till Petra Bindig på adressen 
petra@photonicsweden.org och till Jens Tellefsen på adressen jate@kth.se. 
 
 
 

 
Sponsring till pris för bästa examensarbete läsåret 2012/2013 
 
PhotonicSweden inbjuder till delsponsring av Priset för bästa examensarbete inom 
Optik och Fotonik läsåret 2013/2014. 
 
PhotonicSwedens styrelse har beslutat att priset skall finansieras genom att ett eller 
flera medlemsföretag sponsrar 1:a pristagaren med 6000 kr (prispengar) plus 
reseersättning (max 2 000 kr). 
 
Styrelsen har också enats om att dela ut ett ”tröstpris” till max två 2:a pristagare på  
2 000 kr per arbete. 
De företag som lämnar bidrag kommer att omnämnas vid prisutdelningen som sker vid 
konferensen Optik i Sverige den 11-12 november 2014 i Göteborg. Företagens namn 
skrivs även in på det diplom som pristagaren får. 
 
Preliminärt besked om önskemål att delta i finansieringen av priset bör meddelas 
PhotonicSweden snarast. 
 
Välkommen att delta i delsponsringen! 
 

 

Pris till bästa examensarbete innom optik och fotonik 

  

PhotonicSweden partners  

Associated members 

PhotonicSweden members  

Sponsring till pris för bästa examensarbete 2014 
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November 11 
 
Opening Remarks 
 
10:00 – 10:15  Magnus Breidne (PhotonicSweden), Anders Larsson (Chalmers University of Technology) 
 
Keynote Talk 1 
 
10:15 – 11:00  Peter Seitz (Hamamatsu/École Polytechnique Fédérale de Lausanne) 
    The Future of Semiconductor Photosensing 
 
Exhibitor Presenta ons 
 
11:00 – 12:00  Exhibitor pitch talks 
 
Session A1:    Bio‐Medical Photonics 
13:20 – 13:40  Annika Enejder (Chalmers University of Technology) 
    Nonlinear Molecular Microscopy 
 
13:40 – 14:00  Anna‐Karin Gustavsson (University of Gothenburg) 
    Op cal Techniques for Single Cell Imaging 
 
14:00 – 14:20  Hjalmar Brismar (Karolinska Ins tutet/Royal Ins tute of Technology) 
    Nanoscopic Dissec on of Synap c Proteins 
 
14:20 – 14:40  Kers n Ramser (Luleå University of Technology) 

Fiber Op cal Raman Spectroscopy Combined with Tac le Resonance Sensor Technique for Prostate Can-
cer Detec on during Surgery – First Results from a Clinical Study 
 

14:40 – 15:00  Karin Wårdell (Linköping University) 
    Photonics in Neurosurgery – Examples of Methods for Surgical Guidance 
 
Session A2:  Op cal Communica on, Short Pulse Sources and Photonic Materials 
 
15:30 – 15:50  Sergei Popov (Royal Ins tute of Technology) 
    Coherent Op cal Communica on  
 
15:50 – 16:10  Pe er Westbergh (Chalmers University of Technology) 
    High Speed VCSELs and Op cal Interconnects 

  

   

Optics & Photonics in Sweden 2014 (OPS) 

11 and 12 November 2014 
 

Chalmers University of Technology|Gothenburg 
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16:10 – 16:30  Cord Arnold (Lund University) 

  Development and Perspec ves of High Repe on Rate A osecond Sources  
 

16:30 – 16:50  Sebas an Lourdudoss (Royal Ins tute of Technology) 
    Silicon Photonics by III-V Growth on Silicon 
 
16:50 – 17:10  Fredrik Laurell (Royal Ins tute of Technology) 
    Lithium Niobate: the Silicon of Photonics 
 
Poster session 
17:30 – 19:00 
 
Conference dinner 
19:00 – 22:00 
 
 
November 12 
 
Session A3:    Quantum and Nanophotonics 
 
09:00 – 09:20  Lars Samuelson (Lund University) 
    Nanowire Solar Cells and Light Emi ers 
 
09:20 – 09:40  Marcin Swillo (Royal Ins tute of Technology) 
    Ar ficial Op cal Nonlineari es 
 
09:40 – 10:00  Stefan Kröll (Lund University) 
    Applica ons of Slow Light 
 
10:00 – 10:20  Timur Shegai (Chalmers University of Technology) 
    Strong Light-Ma er Interac on with Plasmonic Nanopar cles 
 
10:20 – 10:40  Anders Mikkelsen (Lund University) 

  Photoemission Electron Microscopy using Femtosecond and A osecond Light Sources 
 

Industry, Thesis and Poster Awards 
 
11:10 – 11:50  Magnus Breidne (PhotonicSweden) 

   

Optics & Photonics in Sweden 2014 (OPS) 

11 and 12 November 2014 
 

Chalmers University of Technology|Gothenburg 
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Keynote Talk 2 
 
13:00 – 13:45  Andrea Ferrari (University of Cambridge) 
    Graphene Photonics and Optoelectronics 
 
Session A4:    Photovoltaics, Ligh ng and Green Photonics 
 
14:00 – 14:20  Ludvig Edman (Umeå University) 
    Organic Light Emission and Photovoltaics 
 
14:20 – 14:40  Delphine Lebrun (Uppsala University) 

Mul layered Inverse Opal Photonic Band Gap Structures for Enhanced Photon Harves ng 
 
14:40 – 15:00  Villy Sundström (Lund University) 

Charge Carrier Dynamics of Nanostructured Solar Cell Materials Studied by Time-Resolved THz 
Spectroscopy 

 
 
 
 

   

Optics & Photonics in Sweden 2014 (OPS) 

11 and 12 November 2014 
 

Chalmers University of Technology|Gothenburg 
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Parallel sessions talks from industry: 
 
Session B1: Optical components 
   
  Olle Rosenkvist, Thorlabs Sweden AB 
  Optical components and spectrum analysers  
 
Session B2: Optical metrology 
 
  Peter Strömberg (Elos Fixturlaser AB) 
  Optical alignment... 
 
  Mats Sjöberg (Limab AB) 
  Laser measurement systems 
   
  Gustav von Heijne (Parameter AB) 
  Possibilites of optical 3D-technology for measurement and positioning in the production line  
 
Session B3: Laser machining 
 
  Martin Uddén (Optoskand AB) 
  Optical challenges of high power laser transmission  
 
Sesssion B4: Safety & Lighting 
   
  Jonas Stålhandske (Aluwave AB) 
  Customised lighting 
 
  Ola Boström (Autoliv Sverige AB) 
  Active safety... 
   
Session B5: Survey & Surveillance 
     
    Mats Thulin (Axis Communication AB) 
    Optics- and sensor-limitations for next generation of surveillance cameras  
     
    Andreas Axelsson (Airborne Hydrography AB) 
  Airborne laser survey systems 
 

To be completed... 

   

Optics & Photonics in Sweden 2014 (OPS) 

11 and 12 November 2014 
 

Chalmers University of Technology|Gothenburg 
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Årsmötet bevistades av 23 st närvarande som alla också var röstberättigade.  
PhotonicSwedens nya styrelse samt funktionsposter för perioden 2014-2015 är: 
 
Ordinarie styrelseledamöter 
Mårten Armgarth, FOI  
Gunnar Björk, KTH  
Magnus Breidne, IVA  
Michael Cohn, Parameter AB 
Emil Hällstig, Optronic i Norden AB 
Bengt Jervmo, Flir Systems AB  
Stefan Kröll, LTH 
Leif Ljungkvist, Swedish ICT-Acreo AB  
Lars Rymell, Eclipse  
Peter Strömberg, Elos Fixturlaser AB 
Gemma Vall-Ilosera, Ericsson Opto-Hardware i Kista 
 
Styrelselesuppleant 
Ulf Dahlberg, (tidigare General Manager Flir Government Systems Sverige)  
 
Revisor och revisorsuppleant  
Krister Fröjdh, Proximion AB, revisor  
Bo Bängtsson, Backen-Industrifysik AB, revisorsuppleant  
 
Valberedning  
Fredrik Laurell, KTH  
Christer Alvfors, Metric AB  
Pär Johanson, ACREO  
 
 

PhotonicSwedens Årsmöte-2014 den 22:a maj i Kista 
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Vi vill tacka de avgående styrelseledamöterna Arne Alping och Hans Malmkvist för sina insatser och hälsa de nya 
styrelseledamöterna Gemma Vall-Ilosera och Ulf Dahlberg välkomna till PhotonicSwedens styrelse. Stämman 
återvalde Magnus Breidne till ordförande för PhotonicSweden. Magnus Breidne passade också på att påtala att 
valberedningen är en av de viktigaste funktionerna i en förening för att få en så kompetent och handlingskraftig 
styrelse som möjligt.  Stämman kommenterade att alla medlemmar bör jobba på att värva fler medlemmar så att 
finanserna kan stärkas. 

De medlemmar som önskar en kopia på årsmötesprotokollet från 2014-05-22 med bilagor (5MB) kan skicka ett 
mejl till lennart@photonicsweden.org. Protokollet kommer också att finnas åtkomligt efter medlemsinloggning på 
www.photonicsweden.org.  

 
 

 

 

Efter årsmötet firades att vår ansökan 
innovationsagenda ”Smartare 
Elektroniksystem  för Sverige” hade 
godkänts den 19 maj. Skålar gör Ulf 
Dahlberg, Magnus Breidne, Eilert 
Berglind och Gunnar Björk mfl.  

 

 

 

 

 

 

Petra Bindig och Krister Fröjdh skålade 
också. 

PhotonicSwedens Årsmöte-2014 den 22:a maj i Kista 
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Ca 70 st deltagare kom till vårens sista optopub, vilket var all-time-high.  

 

 
Optopubsföredragen hölls av Rolf Leidhammar som ansvarar för Business & Strategy Development på Swedish ICT, Prof. Clivia M. 
Sotomayor Torres från ICN2 (Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology) i Barcelona samt Leif Ljungkvist VD för Swedish 
ICT-Acreo AB. 

Vårens sista Optopub i Kista den 22:a maj  
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Daniel Karlsson som dragit igång Optopub i Lund, samt Qin Wang och Lennat BM Svensson som ordnat 
Optopubarna på Acreo-Swedish ICT i Kista under våren-2014. 

 

ADOPT sponsrade med mat och dryck som denna gång bjöd på smörgåstårtor, vilka tog slut i ett nafs! 
 

Vårens sista Optopub i Kista den 22:a maj  
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ICT Electronic Components and systems – Nytt strategiskt 
innovationsprogram för Sverige! 
 
Vår ansökan, som baserades på den gemensamma forskning och 
innovationsagendan ”Smartare Elektroniksystem för Sverige”, godkändes 
den 19 maj av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas! Elektroniken 
som inkluderar fotonik är strategiskt viktig för svensk konkurrenskraft, 
tillväxt och samhälle. 
 
Vi vill än en gång tacka alla företag som skickade stödbrev och 
därmed bidrog till framgången! Utav 109 stödbrev var 48 st från 

fotonikrelaterade organisationer. En tydlig signal att fotonikområdet i Sverige består av många 
mycket innovativa och forskningsintensiva företag 
 
Det strategiska innovationsprogrammet (SIP) har tre huvudfokusområden: 1-
Värdekedjor, 2-Kompetensförsörjning och 3-Spjutsspetsteknologier (som 
exempelvis fotonik, nanoteknik, inbyggda system och kraftelektronik). SIP-
arbetet kommer att drivas i projektform och har en budget som fram till 2017 
kommer att öka med upp till mellan 80 och 100 MSEK (med 50% offentlig 
finansiering). Med tanke på alla parter som är med i programmet, kan man få 
intrycket av att en sådan budget inte kommer att motsvara förväntningarna och 
ambitionsnivån. Men det är viktigt att förstå att ett SIP är tänkt att vara 
tyngdpunkten för många flera finansieringskällor och relaterade program (EU, 
regionala i Sverige eller utanför gränserna som t.ex. Baltic Sea Region, men 
även utanför Europa). Med vårt SIP får vi en fantastisk möjlighet att ta hand 
om vårt eget öde på ett helt annat sätt än tidigare.   
 
Ett programkontor håller på att etableras med Michael Lögdlund som 
processledare. Lena Norder från Svensk Elektronik och Pierre-Yves Fonjallaz från PhotonicSweden 
kommer också att vara en del av den operativa strukturen. En första projektutlysning publicerades den 
1.a juli med deadline den 22.a september. Efter en uppbyggnadsperiod, under vilken en mycket 
detaljerad strategi och verksamhetsplan kommer att utvecklas, kommer det strategiska 
innovationsprogrammet att starta igång officiellt den 1 januari 2015. 
Boka gärna den 25.e september för att delta i vår första SUMMIT! Mer information kommer under 
augusti. 

Nytt strategiskt innovationsprogram för Sverige 
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Svenska Optiksällskapet 

 
 

 

 

 

 

Optiksällskapets styrelse består av fyra personer, Fredrik Nikolajeff (ordförande), Lennart 
B. M. Svensson (kassör), Emil Hällstig, och Gunnar Björk. Enligt stämmobeslut bedriver numera 
sällskapets sin verksamhet såsom Optopubar, konferenser, mm. genom PhotonicSweden, och 
inte sällan i samarbete med andra aktörer. I vår har t.ex. fyra optopubar hållits i ACREOs 
lokaler och med Qin Wang på ACREO som huvudorganisatör. Det två större verksamheter 
som styrelsen förbereder framöver är höstens konferens Optics and Photonics in Sweden som 
hålls på Chalmers den 11-12 november, samt firandet av ”The International Year of Light” 
nästa år. Riktigt vilken verksamhet som ska inrymmas i det senare är inte klart ännu, just nu 
håller aktörerna att prata sig samman och försöka se hur ambitioner och pengar kan 
samsas. 

Kanske har några av er uppmärksammat att vår moderorganisation, European Optical 
Society flyttat sitt sekreteriat från Hannover till Joensuu i Finland. SOS har stött denna flytt 
eftesom den kommer att minska kostnaden för sekreteriatet radikalt, något som tyvärr blivit 
tvunget. Det tidigare sekreteriatet har fungerat mycket bra, vi får nu se hur våra finska 
vänner lyckas erbjuda service av samma kvalitét till lägre kostnad. Själv deltog jag i 
konferensen ”Coherence 2014” som hölls på EOS ”hemmaplan” i Joensuu i början av juni. 
Sommaren och staden visade då sitt bästa ansikte och konferensen gav ett mycket gott 
intryck. Jag hoppas  detta var en försmak av vad som väntar i Berlin den 15-19 September 
då EOS General Assembly möts och inte mindre än 11 ”Topical meetings” hålls. Titta gärna 
in på hemsidan http://www.myeos.org/events/eosam2014 för att se om det finns något som 
passar dig när semestern är slut. 

Gunnar Björk 
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Svenska optiktermer 

Verksamhetsidé 
 
Svenska OptikSällskapets syfte med sin arbetsgrupp Svenska optiktermgruppen är att bistå dem som 
arbetar med optik i Sverige i frågor rörande gott språkbruk och lämplig terminologi på svenska för att 
kommunikationen mellan kolleger ska vara entydig och väldefinierad och för allmänheten förståelig och 
tilltalande. 
 
Kommunikation 
Svenska optiktermgruppens arbetsresultat publiceras på Svenska OptikSällskapets webbplats i  
form av en termlista med namnet Svenska optiktermer. 
 
”Svenska optiktermer” uppdaterade till version 44: 
http://sos.photonicsweden.com/Svenska_Optiktermer.pdf 
 
Medlemmar i Svenska optiktermgruppen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semantiken är viktig i en terminologisk diskussion. Semantik handlar ju om vad en term betyder. 
Grekiska semantikós betyder ’med betydelse’ och semantik betyder teckenlära, betydelselära. Sema 
kommer från grekiskans σημα, som betyder tecken, bild. Sema finns också i ordet semafor, där det 
andra ledet, -for, betyder bärare. Således: semafor = teckenbärare. 
 
Vid sitt möte i april 2013 fördjupade sig Svenska optiktermgruppen i semantik. Vi hade nämligen 
upptäckt en oklarhet i våra termposter. Ta som ett exempel termen avbildning. Den kan ha två olika 
innebörder. Den kan betyda en verksamhet eller process: man sysslar med avbildning. Den kan också 
betyda resultatet av processen: sysslan resulterar i en avbildning, exempelvis en fotografisk bild. Denna 
betydelseskillnad hade vi inte beaktat under vårt tidigare arbete. 
 
Vår diskussion ledde fram till, att vi måste gå igenom våra hittills framtagna termposter för att hitta 
sådana dubbeltydigheter. Sedan skulle vi justera termposterna, så att deras utseende blev likartat. I första 
hand valde vi termposter inom avbildningsområdet. 

Namn Intresseområde 
Eilert Berglind Fotonik, mikrovågsteknik 

Klaus Biedermann Fysikalisk optik, mätteknik, 
avbildning 

Dietmar Letalick Laserteknik, elektrooptik 

Stefano Testi Fackspråk och terminologi 

Sten Walles 
sammankallande 

Vågutbredning, system- 
och komponentteknik 

Leif Östlund Fiberoptisk kommunikation 

PhotonicSweden (PS)  |  Box 1070 | SE-164 25 Kista  | E-Mail: info@photonicsweden.org |  
URL: www.photonicsweden.org 
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Svenska optiktermer 

 
Vi bestämde oss för, att processaspekten skulle läggas in i termpostens definition, medan resultataspekten 
skulle läggas in i termpostens kommentar. Genom denna struktur skulle uppbyggnaden av termposter med 
dubbeltydiga termer bli likartad i hela ordlistan. Vi skulle också, i vissa fall, kanske kunna ta bort en 
termpost genom kombination av två befintliga termposter, varav den ena definierar en process och den 
andra resultatet av processen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En del av våra avbildningstermer kan vara ganska speciella, ofta endast kända för specialister: 
avbildning, sammansatt avbildning, bildfusion, stapling, gaffling, bildpassning. Vår terminolog hänförde 
preliminärt de tre förstnämnda till resultatkategorin och de tre sistnämnda till processkategorin. Vår 
avbildningsspecialist i gruppen, Klaus Biedermann, fick till uppgift att, med denna bakgrund, städa upp i 
alla våra avbildningstermer. Hans arbete blev färdigt till ett möte tre kvartal senare. 
 
Klaus presenterade tretton termposter, av vilka sju föreslogs förbli oförändrade och fyra bli reviderade, 
medan två var nyskrivna. När gruppen hade diskuterat färdigt, så kunde informationen i en av 
termposterna flyttas och ingå som kommentar i en annan termpost. 
 
Vår diskussion ledde också till, att vi inte var alldeles konsekventa i behandlingen av den ovan nämnda 
skillnaden mellan process och resultat. Termen bild, som ju kan betraktas som ett resultat av en avbildning, 
fick faktiskt en egen termpost med egen definition, där dock resultataspekten betonas: (inom teknik:) 
resultat av att ett objekt återges i ett optiskt system. Termen avbildning fick förstås också en egen 
definition: (inom teknik:) återgivande i bild av objekt eller mätbara egenskaper hos objekt. (Understrukna 
termer i en termpost anger, att dessa termer har en egen termpost.) 
 
Av alla de termer som behandlades, väljer vi här att som ytterligare ett exempel visa en specialterm, 
nämligen termen gaffling. Den har definitionen: metod som innebär tagning av en serie bilder av samma 
motiv med stegvis ändring av en vald parameter. En sådan bildserie kan exempelvis ge ökat skärpedjup i 
den sammansatta bilden, ifall fokusinställningen är den valda parametern. Den engelska motsvarigheten 
till gaffling är bracketing. 
 
Detta blev alltså resultatet av våra semantiska funderingar. 

PhotonicSweden (PS)  |  Box 1070 | SE-164 25 Kista  | E-Mail: info@photonicsweden.org |  
URL: www.photonicsweden.org 

Från höger till vänster:  
Klaus Biedermann, Sten Walles och  
Carsten Lindström 



16 

EU project OASIS 

First workshop of OASIS, October 23, 2014, Barcelona! 

The first OASIS workshop will be held on October 23, 2014, in the medical center TEKNON in Barcelona! Local or-
ganiser: SECPhO, the Southern European Cluster in Photonics and Optics. 
This workshop will focus particularly on Medicine and Healthcare. 

 

About the Coordination and Support Action OASIS (FP7 EU project) 

 

Project duration: Dec. 2013 to May 2016 (30 months) 
Partners: 9 Photonics Clusters or National Platforms from 7 European countries. 
First activities of OASIS: inventory of life science facilities, SMEs and hospitals needs.  

Objectives of this workshop 

to give an overview of life science facilities, SMEs 
and research in biophotonics found in the region 
covered by SECPhO, 

to disseminate the activities and the results of the 
OASIS project, 

to present the other clusters of the OASIS consortium 
and their life science facilities. 

The event is open to anyone interested. 

More information will appear soon on the OASIS web-
 

OASIS - Open the Access to Life Science 

Infrastructures for SMEs. The project 

aims to take advantage of existing Eu-

ropean resources to reduce time to mar-

ket in biophotonics by providing SMEs 

easy access to facilities, renowned ex-

perts and funding services. 

 
OASIS team with coordinator Marie Lhoutellier (4th from left) 
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Petra Bindig 
Email: petra@photonicsweden.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre-Yves Fonjallaz  
Email: pierre@photonicsweden.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lennart BM Svensson 
Email: lennart@photonicsweden.org 
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Sweden  

adress  
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Magnus Breidne  
Email: 
magnus.breidne@iva.se 
(ordförande) 
 
 

Kontakt PhotonicSwedens styrelse 

Ordinarie ledamöter 
 
Mårten Armgarth, Avdelningschef Elektrooptiska system, FOI  
Gunnar Björk, Professor KTH 
Magnus Breidne, Projektchef på IVA 
Michael Cohn, VD Parameter AB 
Ulf Dahlberg, Saab Group AB  
Bengt Jervmo, FLIR Systems, Manager Platform components 
Stefan Kröll, Professor LTH 
Leif Ljungqvist , VD Acreo Swedish ICT 
Lars Rymell, VD Eclipse AB  
Peter Strömberg, Utvecklingschef Elos Fixturlaser AB 
Gemma Vall-llosera, Ericsson AB 

 
 
 

 


