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Om Optik och Fotonik 2015 - Tradition och modernitet 
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Vi inom PhotonicSweden har just hållit vår årliga konferens Optics 
and Photonics Sweden 2015. Konferensen som arrangeras i 
samarbete med Svenska Optiksällskapet genomfördes i år under 
säker ledning av professor Fredrik Laurell på KTH. 
Titeln på konferensen återspeglar en dikotomi, dvs en uppdelning 
av en helhet i två icke överlappade delar. Där delarna är 
gemensamt uttömmande (allt måste höra till ena delen eller den 
andra) och ömsesidigt uteslutande (ingenting kan samtidigt tillhöra 
båda delarna). Men ordet dikotomi används också ofta för att 

beteckna en fiktiv motsättning, jämför fotonen som partikel eller våg. Det är i denna 
senare betydelse jag här talar om dikotomin mellan optik och fotonik. 
’Optik’ förknippas ju ofta med tradition och ’fotonik’ med modernitet. Vad de båda orden 
omfattar är dock oklart. Båda orden har sitt ursprung i grekiskan; optik från optikoʹs 'som 
hör till synen' respektive fotonik från photos som betyder ’ljus’. Ordet fotonik formades 
under 1960-talet i samband med att lasern uppfanns och ordet blev populärt under 1980-
talet för att beskriva hur ljuset kan användas för olika funktioner liknande hur elektronen 
används inom elektroniken. 
Vad har nu denna förenklade övning i etymologi med Optics and Photonics Sweden 2015 
att göra? Jo, vi vill att namnet på konferensen på samma sätt som den välkända dikotomin 
huruvida fotonen är en partikel eller våg skall sammansmälta den svenska optiken och 
den svenska fotoniken till något harmoniskt. Det finns tre skenbara motsättningar som 
konferensen vill överbrygga: 
Tradition vs modernitet. Vi vill att Optics and Photonic Sweden-konferenserna sammanför 
den traditionella optiken med den moderna och presenterar båda ur dagens samtida 
perspeaktiv. Bakom beteckningen det "moderna" ligger framstegstanken från 
upplysningstankarna, att allt blir bättre med tiden. Ju modernare desto bättre... Men att 
säga att något är modernt, säger alltså i princip ingenting om hur det är eller vilka 
egenskaper det har. Modernt är inte nödvändigtvis något nytt och klassiskt kan vara något 
fräscht och tankeväckande. 
Akademi vs näringsliv. Vi vill att Optics and Photonics Sweden-konferenserna skall vara 
tankeväckande och stimulerande och tror därför att det är helt nödvändigt att blanda 
akademi och näringsliv. Båda skall ha en stark representation på konferensen. Här finns 
också en fiktiv dikotomi. En skillnad – ja, men snarast att se som en arbetsfördelning med 
starka beröringspunkter. 
Ung vs gammal. Vi vill att Optics and Photonics Sweden-konferenserna skall vara av stort 
intresse både för nya doktorander inom kvantoptik-området liksom för erfarna 
mättekniker. Våra konferenser syftar till att understryka att det inte finns någon 
generationsklyfta inom optik/fotonik – inte heller mellan kvinnor och män engagerade i 
optik. 
 
Slutligen, försöker PhotonicSweden och Svensk Optiksällskapet genom konferensen skapa 
en tät men samtidigt öppen samhörighet för att kunna skapa en stark framtid för optik/
fotonik i Sverige.  
PhotonicSweden och Svensk Optiksällskapet är en dikotomi som gemensamt vill skapa ett 
starkt och engagerat optik/fotonik gemenskap. 
 
Framtiden är ljus ! 
Magnus Breidne, ordförande PhotonicSweden 
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Årets upplaga av konferensen Optics & Photonics in Sweden 2015 
hölls på KTH-AlbaNova i Stockholm 28-29:e oktober. 
Deltagarantalet blev den näst största med 174 st registrerade 
deltagare. Konferensen i Lund 2010 hade drygt 180 st deltagare, 
medan det blev 164 st på Chalmers i Göteborg förra året 2014. 
Utställarantalet blev däremot det största med 26 st utställare att 
jämföra med 22 st 2014. Det skall dock tilläggas att det lyckade 
genomförandet på Chalmers Conferens 2014 med sina stora och 
luftiga utställningsytor nog får anses som det bästa lokalmässigt 
som konferensen haft genom tiderna.  
 
2014 infördes även parallella sessioner uppdelat på akademiska- respektive 
industriella presentationer i ett försök att även attrahera industrirepresentanter. Årets 
resultat baseras därför med största sannolikhet på ett lyckat genomförande på 
Chalmers förra året. Konferensen hade två internationella keynote speakers, 16 st 
akademiska respektive 16 st indistriella presentationer, 34 st posterbidrag samt 25 st 
pitch-talks från utställarna. Keynote speakers var Dr. Klaus Streubel från Osram Licht 
AG i München som berättade om intelligenta LED-ljuskällor och dess möjliga framtida 
applikationer samt Prof. Joe Niemela från International Centre for Theoretical Physics 
(ICTP) i Trieste som är Global Coordinator för UNESCO:s IYL-2015 (International Year of 
Light 2015). Pris för bästa fotonikföretag delades i år ut till Axis AB i Lund och priset 
hämtades av Dr. Anders Johannesson, Senior Expert Imaging, som också höll en 
presentation om företaget, samt bästa ex-jobbspriset inom fotonik till Joakim 
Sjunnebo, KTH, respektive näst bästa till Thomas Klintberg, Chalmers. Dessutom 
honorerades Prof. Emeritus Klaus Biedermann för sina insatser inom optiken.  
 
Första dagen avslutades med en postersession med öl och snacks varvid alla deltagare 
under drygt en timme kunde gå runt och ta del av olika forskningsresultaten som 
presenterades på postrarna samt ta del av vad alla utställare hade att visa upp. 
Middagen intogs på KTH-restaurangen Syster o Bror med uppträdande av barbershop 
sånggruppen Trocadero. Efter middagen så fortsatte middagsgästerna till Dome of 
Vision med bar och ytterligare ett musikframträdande av Malin och William. 
 
PhotonicSweden vill tacka alla som deltagit och bidragit till en lyckad konferens, samt 
ett speciellt tack till alla utställare och sponsorer som gjort evenemanget ekonomiskt 
möjligt att genomföra.  
Nästa års konferens 2016 är ännu inte fastställd, men lösa diskussioner förs med FOI 
och Linköpings Universitet. 
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Vinnaren är:  
Joakim Sjunnebo 
Royal Institute of Technology, KTH, Stockholm i samarbete med FLIR 
För sin examensarbete: ”Hyperspectral imaging for gas detection” 
 
 
 
Andra priset: 
Thomas Klintberg 
Chalmers University of Technology 
För sin examensarbete: ”Dispersion and 
nonlinear engineering in 
few-mode silicon nitride waveguides” 
 
 
Ordförande för PhotonicSweden, 
Magnus Breidne, överlämna priset och gratulerade på konferensen Optics & 
Photonics in Sweden/2015 den 29:e  oktober i Stockholm på KTH/AlbaNova  
 
 
 
Priser är sponsrad från  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Pris till bästa examensarbete innom optik och fotonik 2015 
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Axis är ett svenskt fotonikbaserat 
företag på en global marknad med ca 
2 000 anställda och en omsättning på 
drygt 5,4 miljarder kronor.   
 
Axis erbjuder intilligenta 
säkerhetslösningar och är 
marknadsledare inom nätverksvideo 
och en drivande kraft bakom 
övergången från analog till digital 
videoövervakning, som banar väg för 

en tryggare, smartare och säkrare värld. Axis har egna kontor i 49 länder runt om i 
världen och arbetar med ett nätverk av fler än 75 000 partner i 179 länder.  
 
Nettoomsättningen har från 2010 till 2014 ökat med 86%, från 2,93 till 5,45 miljarder 
kronor, dvs en snittökning med 16,8% per år, samt ett snittresultat före skatt på 
drygt 14% under samma period. Sedan 27 juni 2000 är Axis noterat på Nasdaq OMX 
Stockholm. 
 
Axis Communications AB grundades 1984 av Martin Gren, Mikael Karlsson, Keith 
Bloodworth i Lund och startade ursprungligen som ett IT-företag som sålde 
utskriftsservrar till att idag ha sin kärnverksamhet inom nätverkskameror. På den 
hårt konkurrensutsatta internationella marknaden har Axis växt och hävdat sig väl. 
Inom ”The World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment”  kom Axis 
2013 på en 1:a plats inom områdena ”nätverkskameror” och  ”video encoders”, samt 
en 2:a plats inom området ”övervakningskameror”, avseende flest marknadsandelar 
enligt det amerikanska analysföretaget IHS Inc.  
 
Axis position i den globala säljkedjan är en av bolagets starkaste konkurrensfördelar 
och den indirekta säljmodellen har sedan starten varit en central del i strategin. 
Försäljningen av Axis produkter sker via distributörer som säljer vidare till 
systemintegratörer och återförsäljare som i sin tur möter slutanvändarna. 
 
Hållbarhetsfrågor är en central del i Axis verksamhet och grundar sig på Axis 
värderingar där alla delar av företaget arbetar för att ta ett långsiktigt ansvar 
gentemot värdekedjans aktörer. Arbetet med att minimera den egna klimatpåverkan 
har länge varit en viktig del av Axis hållbarhetsarbete, liksom att utveckla nya, smarta 
och mer miljövänliga och energieffektiva produkter och lösningar inom nätverks 
video. Axis målsättning är att reducera sina koldioxidutsläpp med 20 procent till 
2016, jämfört med 2010.  
 
 

Axis Communications får pris som bästa optik- och fotonikföretag 
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Stort fokus har lagts på att stärka och förankra 
företagskulturen med tydliga kärnvärden. Genom att 
förmedla grundläggande värderingar främjas en dynamisk 
arbetsplats i en snabbt växande organisation med 
medarbetare av olika bakgrund. Att lyckas attrahera 
välkvalificerade och engagerade medarbetare är avgörande 
för Axis förmåga att fortsätta nå framgång och stärka 
företagets ledande position. Som en stor arbetsgivare i Lund 
har Axis under lång tid haft nära samarbeten med Lunds 
Tekniska Högskola och Lunds Universitet, bland annat genom att varje år erbjuda examensarbeten till 
ungefär 65 ingenjörsstudenter.  
 
Det är därför inte märkligt att Axis under 2014 blev utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser i 
medarbetarundersökningar gjorda av både Great Place to Work och Universeum. 
 
Antalet anställda har mellan 2010 till 2014 ökat med 112%, från 914 till 1 941, varav mer än hälften ca 
59% arbetar på huvudkontoret i Lund. Axis är ett utpräglat innovativt teknikföretag vilket återspeglas i 
att antalet anställda med universitetsexamen är ca 83% och att ca 39% arbetar inom forskning och 
utveckling. Företaget har även lyckats attrahera över 28% kvinnor.  

Den 10 februari 2015 lämnade det japanska fotonikföretag Canon ett offentligt uppköpserbjudande 
till Axis aktieägare om 340 kronor per aktie, vilket resulterade i en kursökning på ca 50% från ca 227 
kronor. Budet på 23,5 miljarder kronor motsvarade en värdeökning på ca 7,8 miljarder kronor. Canon 
bekräftade med sitt erbjudande hur attraktivt svenska Axis anses vara.  
Axis nya huvudkontor i Lund, med plats för 1 100 medarbetare, vilket beräknas stå klar 2018. Därmed 
säkras fortsatt tillväxt med fokus på forskning och utveckling.  
 
Canon som ny huvudägare av Axis beslöt under sommaren 2015 att i början av 2016 påbörja 
byggnationen av Axis nya huvudkontor i Lund, med plats för 1 100 medarbetare, vilket beräknas stå 
klar 2018. Därmed säkras fortsatt tillväxt med fokus på forskning och utveckling. 
 
Med detta pris för Årets bästa fotonikföretag 2015 vill PhotonicSweden visa hur framgångsrika 
svenska företag kan vara inom området fotonik och att utländskt ägande kan skapa nya inhemska 
förutsättningar för svenska expansiva företag.  
 
Om Axis Communications  
Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som 
marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera 
innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och 
distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem 
kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader. 
Axis har över 2 000 engagerade anställda i över 40 länder runt om i världen och arbetar med ett 
nätverk av fler än 75 000 partner i 179 länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är 
noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com. 

Axis Communications får pris som bästa optik- och fotonikföretag 
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Den 5 september arrangerades ett fysikevenemang i Kungsträdgården, en välbesökt 
tradition sedan många år, som överraskar många förbipasserande. Ett hundratal 
forskare och studenter engagerade sig för att presentera aktuell forskning och 
fysikdemonstrationer för en bred publik. I sju tält presenterades spännande fysik från 
astronomiföredrag och solobservationer i söder till partikelfysik i norr. 
 
PhotonicSweden, Tillämpad Fysik på KTH och Cobolt AB visade hands-on 
ljusexperiment och berättade om den snabba utvecklingen av fotoniken.   
 
Vid ingången till tältet för partikelfysik lockade en skalenlig LEGO-modell av ATLAS 
detektorn in besökare. ATLAS experimentet har varit avgörande in den framgångsrika 
jakten på Higgspartikeln, som är en viktig pusselbit i vår förståelse av materien. 
Väl inne i tältet kunde besökare lära sig om kosmisk strålning. I dimkammaren kunde 
de studera spåren av de högenergetiska partiklar som vi varje minut genomströmmas 
av. 
En plötslig regnskur tvingade in besökare och förbipasserande i tälten. En grupp 
tonåringar sprang in i tältet för kemisk fysik, där de fick ett oväntat möte med våg-
partikel dualismen hos ljus. Stefano Bonetti presenterade en laseruppställning som 
användes för att filtrera fram en klar diaprojektion av Einstein. På lilla scenen bjöd 
Katie Freese upp publiken på scenen där de trängdes i skydd undan regnet och 
fortsätte lyssna uppmärksamt på hennes föredrag om mörk materia och universums 
sammansättning. 
 
Det vattnades i munnen på såväl vuxna som barn när en vakuumpump fick 
kokosbollar att växa sig tio gånger större, problemet var bara att man inte kom åt dem 
i vakuum och de sjönk ihop till en smet när luften släpptes in igen. 
Medicinsk fysik visade på fysikens roll inom vården: Hur fysikaliska metoder appliceras 
för att ställa diagnos och behandla olika sjukdomstillstånd. De demonstrerade hur en 
PET-kamera fungerar, och hur man designar en strålbehandling.  
Ett stort isblock framför Oskar Kleincentrets tält fick många att prova på att borra hål i 
isen med hjälp av varmvatten precis som man gör för att kunna sänka ned 
neutrinodetektorer i isen vid Sydpolen. Medan några byggde modeller för 
Fermisatelliten, blev andra överlyckliga när de upptäckte en supernova med 
Palomarteleskopet i Kalifornien.  
 
Vetenskapens Hus hade många ljusrelaterade demonstrationer riktade till barn och 
skolungdomar som fascinerade besökare i alla ålder. Många flockades runt studenter 
från fysikprogrammet som förevisade flytande kväve och bjöd på rykande kalla kex 
och snabbfryst gräddglass. 
Genom placeringen i centrala Stockholm kan vi locka fysikintresserade i alla åldrar. 
Det ger också en chans till möte med dom som inte trodde sig vara roade av fysik utan 
bara råkar passera förbi och blir fascinerade.  
 
Fysikum in i Kungsträdgården arrangeras av Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Nordita, 
Vetenskapens Hus, Oskar Klein Centrum, Albanova universitetscentrum, Rymdstyrelsen och 
PhotonicSweden. 
2015 har utsetts av UNESCO till ett “Internationellt år för ljus och ljusbaserade teknologier”, och temat för 
Fysik i Kungsträdgården var i år: Undersök ljus. http://www.fysik.su.se/nyfiken/fysikikungsan/  

Fysik i Kungsträdgården väcker intresse 
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The Lights in Alingsås lighting workshop is one of the biggest in the world. Over 
the years 1,000 students have taken part in this training course and subsequently 
many participants return to Alingsås to lead workshops. This means in practice 
that a large proportion of the world's leading international lighting designers have 
spent time in the early stages of their careers at the Lights in Alingsås festival.  

Pierre-Yves Fonjallaz / PhotonicSweden held a seminar in the course of this 
workshop on “When Photonics are not used for lighting” for participants from all 
over the world.  

   
    - A joint effort 

During the week of the workshop over 100 people work together in different 
ways to create light installations on site. The seven different teams consisting of 
students and workshop leaders are not the only participants.Others include 
Alingsås Energi, Alströmer College's programme for electricians, the town's 
schools and nurseries, employees at Estrad conference and events centre, repre-
sentatives from Alingsås municipality, a network of partners and sponsors, the 
town's Tourist Bureau and many voluntary bodies.  

   This year's workshop - a journey into light 

Eight international lighting designers and sixty students will work together in 
workshops over seven days to produce light installations - a process starting with 
the initial concept and ending with the finished product. In this way students 
have the opportunity to work with the industry's top designers. During the week 
there are also lectures on lighting design where the professionals share their ex-
perience, perspectives and creative philosophies. Exciting! 

This year's theme is "The Evolution of Light", as the United Nations and UNESCO 
named 2015 the “International Year of Light and Light-Based Technologies." They 
did this with a view to raising awareness of how light can contribute to sustaina-
bility by coming up with creative solutions in the areas of energy consumption, 
education, agriculture, communications and health. 

 
Lights in Alingsås attracts more than 85 000 visitors every year and the urban lighting exhibition has become 
the largest lighting event in public spaces in Northern Europe. Lights in Alingsås is an important meeting point 
for lighting designers, students and professionals who work with light. The owner of the project is the munici-
pality of Alingsås, who make the project possible through partners such as Sparbanken Alingsås, Alingsås Ener-
gi, FABS and Alingsåshem.  

PhotonicSweden was part of the workshop i Alingsås  - lights in Alingsås 
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LJUSFESTIVAL I DOME OF VISIONS 
23 – 28 november 
  
När vintermörkret lägger sig över Stockholm passar vi på att 
uppmärksamma ljuset. FN har utropat 2015 till ljusets år för att öka uppmärksamheten kring forskning kring 
ljus och utvecklingen inom ljusbaserad teknik och den betydelse som forskningar har för ett framtida hållbart 
samhälle. Forskning med koppling till ljuset spelar en avgörande roll när utmaningar inom energi, utbildning, 

jordbruk och hälsa och har spelat en stor roll för en revolutionerande 
utveckling inom medicin och kommunikationsteknik och ljuset har en 
central roll i framtidens samhällsbyggande. 
Vi lyfter fram alla dessa aspekter i en serie föreläsningar. Vi kommer också 
att ha demonstrationer och utställningar under hela veckan. Kvällstid lyser 
vi upp Dome of Visions med hjälp av en ny installation som Ljuslaboratoriet 
på KTH producerar. Läs mer nedan. 
Besök domeofvisions.se för mer information om Dome of Visions och våra 
spännande aktiviteter. 

  
23/11 17.30 – 18.30 Light - a Solution to most of Mankind’s Challenges 
Professor Fredrik Laurell, Laserfysik, KTH, berättar om ljusets stora betydelse när framtidens utmaningar ska 
mötas.  
  
24/11 17.00 – 18.30 Energy and Light 
Hur kan modern teknik och nya typer av belysning sänka energiförbrukningen? Med Federico Favero, 
Ljuslaboratoriet, KTH och Christofer Silfvenius, Energimyndigheten. 
  
25/11 17.00 – 18.30 Light for health 
Ljuset har en stor betydelse för vår hälsa både i förebyggande syfte och inom sjukvården. Med Professor 
Fredrik Laurell, KTH och Federico Favero, Ljuslaboratoriet, KTH. 
  
26/11 17.00 – 18.30 Light in Arts and Architecture 
Ljusets betydelse för arkitekturen och byggandet. Med Rodrigo Muro, Ljuslaboratoriet, KTH och curator Björn 
Norberg, Dome of Visions. 
  
27/11 17.30 – 18.30 Light in science  
Aktuell ljusforskning presenteras av professor Gunnar Björk, KTH. 
  
28/11 12.00-15.00  
Ljusexperiment för stora och små 
 
28/11 14.00 – 14:30  
Light particles heavily impacting our lives 
Inspiring overview of how light particles, the photons, heavily impact information and communications, clean 
tech, lighting, industry and the life sciences. Med Pierre- Yves Fonjallaz, PhD, PhotonicSweden 

Ytterligare evenemang i ramen för Ljusåret 2015 

Light week i Dome of Visions på KTH 
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Pass ett, klockan 12 till 14 
Plats: Auditoriet på plan ett 
Introduktion till temadagen och det internationella ljusåret. Därefter följer sex korta föredrag med forskare 
från de tre vetenskapsområdena: 
• Erik Zackrisson, astronom, berättar om ”Universums första ljuskällor” 
• Dan Larhammar, medicinare, berättar om ”Evolutionen av seende” 
• Brita Svensson, biolog, berättar om hur ”Ljus påverkar växter utseende” 
• Per Söderberg, medicinare, berättar om ”Människan och ljuset” 
• Mikael Ahlund, konstvetare, berättar om ”Ljus i konsten” 
• Fredrik Nikolajeff, laserfysiker, berättar om ”Uppkomsten av regnbågar” 
 
Pass två, klockan 14 till 16 
Workshops, prova på aktiviteter, filmvisning och möjlighet att träffa forskare. 
1. Namn: Christian Rohner och Thiemo Voigt, informationsteknologi 
Aktivitet: Hur använder vi vanligt ljus för att kommunicera? Vi använder en lampa för att styra över internet. Du 
slår in ditt namn på din mobiltelefon som får lampan att byta färg och därmed skicka ut informationen. Ljuset 
fångas upp med kameran av en annan mobil och ditt namn dyker upp på skärmen. 
 
2. Namn: Mathias Hamberg, fysiker 
Aktivitet: Visa både en Michelson interferometer, som kan användas för att visa mycket små avstånd, och en 
modell av en laser heatern för XFEL. Den senare är världens starkaste ljuskälla. 
 
3. Namn: Carla Puglia, fysiker 
Aktivitet: Ljusexperiment för hela familjen 
 
4. Namn: Mattias Lantz, fysiker 
Aktivitet: Röntgen och tomografi – att se men inte kunna se. Tomografiska undersökningar med olika sorters 
ljus, däribland röntgenstrålning, tillåter oss och se saker som annars är dolda. Här kan du testa en 
röntgenapparat för att ta reda på vad som döljer sig i ett slutet kuvert. 
 
 

Ytterligare evenemang i ramen för Ljusåret 2015 
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5. Namn: Dan Larhammar, medicinare 
Aktivitet: Mitt laboratoriums berättelse om evolutionen av syn och särskilt färgseende. Vi önskar och förklara 
ögat-näthinnan, färgseende och evolution. 
 
6. Namn: Carl-Gustaf Ribbing, fysiker 
Aktivitet: Visa mättnad i ögats färgseende  
 
7. Namn: Jonas Bergquist, kemist 
Aktivitet: Workshop där enklare kemiluminescence, enklare laserdetektion och kemiska fingeravtryck 
demonstreras. 
 
8. Namn: Marvin Seibert, molekylär biofysik 
Aktivitet: Flashing light can be used to ”freeze” motion and obtain individual, sharp images of fast processes. 
This technique is widely used for high-speed filming and can be easily demonstrated in a museum. 
 
9. Namn: Staffan Andersson, fysiker 
Aktivitet: Bygg din egen Camera Obscura – föregångaren till vår tids kameror. 
 
10. Namn: Per Söderberg med kollegor 
Aktivitet: Utställning om seende, barnets utveckling av detaljseende, skadliga effekter av ljus på ögat, och ljus 
som mätinstrument. 
 
Avslutning på dagen, klockan 16 
Plats: Anatomiska teatern 
Namn: Staffan Andersson 
Aktivitet: Laterna Magica – konst, vetenskap och historia. Följ med på en resa till de första projektorernas tid då 
ljus och linser användes för att mana fram de osaliga andarna. Presentationen handlar om den magiska lyktans 
historia, både de historier som berättas med lyktan och historier om den lykta som finns i universitetets 
samlingar. 
Gemensamt ljusuttåg till universitetsparken 
 
 
 
 

Ytterligare evenemang i ramen för Ljusåret 2015 

Ljusdagen i Uppsala Museum Gustavianum 
Moderator: Fredrik Laurell - KTH - PhotonicSweden 
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For the seventh time the ETP Photonics21 announces the Photonics21 Student Innovation Award. The prize will be handed 
over in the frame of the Photonics21 Annual Meeting on the 2nd of March 2016. 
Background: 
The Research, Education and Training work group of the Photonics21 Technology Platform has established a prize for students 
in the field of photonics in order to promote research in photonics especially related to R&D with industrial impact.  

Any person under 35 and active in the field of optics and photonics may apply for the Photonics21 Student Innovation Award. 
The award consists of a certificate, a trophy as well as a cash prize of € 5,000. 

Applicants must submit the following documents: 

The completed application form, 
 One letter of support (by a supervisor or mentor), 

A short (2 page) biography/CV 
A list of peer reviewed publications 
A description of the innovative R&D work (not exceeding 4 pages of A4, 12 point text), making clear the nature of 
innovation potential impact to industry 

The application deadline for participating in the Photonics21 Student Innovation Award 2016 is the 15th of January 2016.  

Applications should be sent via e-mail to education@photonics21.org. 
You can download the prize rules. 

Have your say! - Photonics Public Private Partnership Annual Meeting 2016 - Online registration 
now open - Early bird rate until the 15 January 2016 

The Photonics Public Private Partnership Annual Meeting will be held on the 1st and 2nd March 
2016 in the Le Plaza Hotel in Brussels. The launch of the photonics research and innovation 
priorities process for Horizon 2020 work programme 2018 - 2020 will be in the focus of the event. 
Commissioner Oettinger is invited to provide the keynote speech. The event further provides you 
the opportunity to discuss and network with experts of the European photonics community from 
industry and research as well as representatives of the European Commission. 

For first details please download the event announcement. 

Online registration 

You can benefit of an early bird rate until the 15 January 2016: 

 Before 15 January 2016: €150 (Students €70) 

 After 15 January 2016: €200 (Students €100) 
 
To register please go to: https://photonics.emendo-emex.com/
registration  

12 

Photonics21 Student Innovation Award 2016 

Photonics Public Private Partnership Meeting 2016 
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Biophotonics in Europe and the OASIS project 
 
Biophotonics represents approximately one fifth of the European photonics in terms 
of number of companies, i.e. roughly 1000 companies out of a total of about 5000 are 
active in the biophotonics field. Most of these companies have very few employees. In 
the survey performed in the framework of our OASIS project, the typical profile of a 

European biophotonic small and medium-size enterprises (SMEs) is looking like this: 14 years old, 14 employ-
ees, 3 MEuros in turnover. The way through the so-called Valley-of-Death for a biophotonics company appar-
ently consists of even more dangers than for other types of photonic companies. A typical example of difficulty, 
especially in the healthcare sector, is to get acceptance on the market through pre-clinical and clinical studies, 
and this can take many many years. 
Biophotonic SMEs need support to cope with the jungle of potential partners, both other companies or life sci-
ence facilities, and also with potential competitors. Recognising this fact, the European Commission (EC) has 
encouraged, through projects, the involvement of SMEs in European networks. This was realised e.g. in the so-
called “Network of Excellence”, NoE, Photonics4Life. This NoE was mostly connecting academic players but 
some SMEs have been successfully engaged in that project (26 companies). This project was officially ending in 
June 2012 but the network has been surviving since then.  
 
Not many NoEs have seen continued activities after their end as pro-
jects, and this is probably one reason why the EC decided not to in-
clude NoE as funding schemes in Horizon 2020. The fact that Photon-
ics4Life is still active shows that the field of biophotonics is very dy-
namic. The compound annual growth rate is apparently significantly 
larger than for the whole field of photonics (but we miss a reliable 
number right now). Beside this NoE we can mention other projects 
with similar scopes: Instruct, EuroBioimaging, Biophotonics Plus. 
 
The OASIS project started one and a half years after the NoE Photon-
ics4Life officially ended, i.e. in December 2013. OASIS aims to improve 
the links between life science facilities, research projects and product development in particular in SMEs. It is a 
project for Photonic Clusters or National platforms in Photonics. 7 regional clusters and 2 national platforms in 
the Netherlands and in Sweden. One idea behind this project is to give the responsibility to these clusters and 
platform to not only entertain the established networks after the life-time of the project but also to spread 
tools and services developed in the project to all other clusters and platforms in Europe, amounting to about 
45 altogether at the moment. Photonic clusters and platforms are supposed to live significantly longer than EU 
projects and are even expected to grow in the coming years. This is why it should be a good model to effective-
ly strengthen the biophotonics field in Europe. 
OASIS has so far inventoried 120 biophotonic SMEs, 87 Life Science facilities open to SMEs and 16 End-user 
needs. Information about all these can be found on the OASIS website: http://www.fp7-oasis.eu/Database-
Access . The database can at any time add more companies, facilities and needs even from countries not cov-
ered by the consortium. 

EU project OASIS  

BioVis in Uppsala part of the Scilifelab, http://
www.biovis.uu.se/ One of the open Life Sci-
ence facilities  

GasPorOx AB in Lund: Non intrusive gas 

monitoring, http://gasporox.se/  
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The OASIS workshops organized so far by regional clusters have had some difficulties to attract foreign partici-
pants, in particular from SMEs in spite of the financial support for travel expenses offered by the partners. We 
believe that at least the two workshops organised by national clusters will see a higher international participa-
tion. Amsterdam is easy to reach for Swedish participants and Uppsala should be even easier to reach..! The co-
organiser, the National Veterinary Institute (SVA in Swedish), has expressed a clear interest for photonic solu-
tions. This is why the workshop in Uppsala in May should be a perfect opportunity to really try to match as 
many of their needs as possible with photonic technologies. The Swedish university of agricultural sciences 
(SLU) is located just about 500 meters from SVA and it seemed obvious to also address needs from the agricul-
ture for that workshop, so SLU is also co-organizer of the workshop. Very exciting developments occur in a field 
called “Precision Farming” which makes big use of modern techniques like GPS, hyperspectral imaging, lasers 
and different types of sensors. Rather few companies seem to focus on these veterinary and agricultural mar-
kets, the healthcare market having an apparently much larger size, but it seems that they should offer also ex-
cellent opportunities and they may be somewhat easier to enter into.  
 

EU project OASIS  

Coming OASIS workshops (in 2016): 

January 21 and 22: Spectral Imaging for Life Sciences ¨Beyond Vision¨ 
University of Amsterdam, Netherlands 

February 25: Light Sources for Applications in Life Sciences 
Swansea University, Wales, UK 

Two days in May 2016 (exact dates will be decided soon): Photonic Solutions for Veteri-
nary and Agriculture 

National Veterinary Institute and Swedish University of Agriculture, Uppsala, Sweden. 

  

  

Photonics4Life: Map showing the main 
partners. The Swedish partner is the Lund 
University and more specifically the Medi-
cal Laser Centre (LMLC). http://
www.photonics4life.eu/ 

OASIS: The 9 partners of the project, 7 regional 
clusters in France, Italy, Spain, Germany and 
the UK and the 2 national platforms in the 
Netherlands and Sweden. The coordinating 
partner is Optitec in Marseille.  http://www.fp7
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Smartare Elektroniksystem utlyste under våren genom Vinnova ansökan om Kompetensnav. Det kom totalt 13 
ansökningar och 9 av dessa har nu beviljats med 200kkr vardera inom följande områden:  
 
 1) Printed Electronics Arena – Kompetensnav för tryckt elektronik   
 2) Kompetensnav Fotonik   
 3) Kompetensnav MikroNanaoElektronik  
 4) Kompetensnav Inbyggda System  
 5) Kompetensnav Byggsätt – Cross Connect  
 6) Kompetensnav Kraftelektronik  
 7) Kompetensnav Tillförlitlig elektronikhårdvara   
  
 Sekundära kompetensnav:   
 8) Kompetensnav inbyggda sensorsystem för hälsa  
 9) Kompetensnav med fokus på integrerade kretsar och system  
 
Syftet med kompetensnaven är att skapa nationell samordning för att göra det enklare att hitta kompetens inom dessa 
spets- och insatsområden och därmed underlätta problemlösning och samarbeten. Kompetensnaven har till uppgift att 
förutom att ha egen kunskap, också veta vilka andra som har spetskunskap inom området och skapa samverkan – att vara 
just ett nav. Allt för att stärka innovationskraft, konkurrenskraft och tillväxt. 
  
Svensk fotonik består av ca 150 högteknologiska företag med över 6 000 anställda i grupp 1, samt forskargrupper runt om 
i landet. Syftet är att skapa och förbättra samarbete och kunskapsöverföring mellan svenska fotonikatörer, samt beskriva 
vad fotonik är i allmänhet och dess betydelse för samhället, industrin, samt andra teknikområden. Målet är att genom 
kartläggning av de svenska fotonikaktörerna inom industri, institut och akademi, samt andra organisationer och hur de är 
organiserade, synliggöra dessa och därmed försöka skapa värdegrunder för möjligt samarbete. 
 
Kompetensnavet Fotonik kommer att utgöra en viktig och betydande del av det strategiska innovationsprogrammet för 
Smartare Elektroniksystem. Detta pga att fotoniken ofta är integrerad i många elektroniksystem. Försök till samarbete 
med alla elektronikaktörer i Sverige inom de olika Grupperna 1, 2 och 3 bör kunna tydliggöra framtida elektronik- och 
fotonikbehvov samt hur värdekedjorna hänger ihop och utvecklas. Kompetensnavet önskar inte enbart kartlägga grupp1-
företagen inom fotonikområdet utan även få grepp om grupp 2-företagen som använder fotonik i sina produkter. 
 
 
Aktiviteter som Kompetensnavet Fotonik är tänk att kunna erbjuda är följande: 

 Ett kontaktnät av svenska och europeiska aktörer/experter från både industri (SME’s), organisationer och 
akademier.  

 Möjlighet att hitta efterfrågade kompetenser och kontakter/ kontaktvägar.  

 Informations- och diskussionsmöjligheter till specifika problem som kan ha en fotonikbaserad tekniklösning. 

 Hjälp med att hitta gränsöverskridande tekniklösningar mellan fotonik och andra teknikområden.   

 Deltagande i arbetsgrupper för att vara med och 
påverka den svenska fotoniken. Arbetsgrupperna 
är indelade i: 

WG1 - Informaton & communicaton   
WG2 - Industrial Manufacturing & Quality.  
WG3 - Life sciences & health. 
WG4 - Lighting & displays - smart Lighting.  
WG5 - Security, Metrology & sensors.  
WG6 - Optical Components & Systems.  
WG7 - Research, education & training. 

 Hjälp med att identifiera möjliga värdekedjor. 

 Möjlighet att synliggöra fotonikbaserade 
verksamheter. 

 Informera om kommande anslagsutlysningar 

 Stöd i ansökningsprocesser. 

Projektledare: Lennart BM Svensson, PhotonicSweden 

Kompetensnav Fotonik 
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Alla medlemmar kallas härmed till Svenska OptikSällskapets årsstämma 2015. 
 
Tid: 
Torsdag den 17:e december, 2015, kl 16.00-17.00 

 
Plats:  
FA31, AlbaNova, KTH, Roslagstullsbacken 21, Stockholm 
 
Vänligen anmäl via Doodle-länken om ni tänker närvara på årsstämman alternativt kan närvara via 
telefonkonferens:   
 
https://doodle.com/poll/ucygni9y8v69cnnh 

 
Välkomna! 
 
Styrelsen i Svenska OptikSällskapet 
Fredrik Nikolajeff, Ordf.   &    Gunnar Björk    &     Lennart BM Svensson, Kassör 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Detta UNESCOs Internationella Ljusår har ADOPT varit inblandat i en rad utåtriktade aktiviteter, Fysik i 
Kungsan, Forskarfredag, ADOPT day, Optik och Fotonik i Sverige, och KTHs Dome of Visions. Om de två 
senare kan man läsa på andra ställen i nyhetsbrevet. 
  
ADOPT day, centrets egen dag, var välbesökt och bjöd på ett späckat program. Inbjudna talare var 
Christoffer Silfvenius från Energimyndigheten som berättade om hur myndigheten verkar för att 
energibesparingar, kretsloppslösningar och arbetsmiljöförbättringar ska kunna uppnås inom 
belysningssektorn – en viktig sektor här uppe på våra höga och mörka latituder. Mats Edvinsson talade om 
historien bakom, och de aktuella aktiviteterna inom IEEE i Sverige, där en Fotoniksektion nyligen startat. 
Vidare bjöd Valery Zwiller och Dimitri Geskus en överblick av sina respektive forskningsområden 
Kvantnanofotonik och Lasrar dopade med sällsynta jordartsmetaller. På eftermiddagen presenterade 
centrets forskare sin aktuella forskning. Dagen avslutades med en middag och bowling. 
  
Gunnar Björk, Centrumföreståndare 

 

 

Nyheter 

Kallelse till Svenska OptikSällskapets årsstämma 2015 

Nyheter från ADOPT 
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Hamamatsu Photonics bjuder in till sin 2:a "Photonics Technology 
Days 2015", en serie av gratis endagsevenemang i större städer runt 
om i Europa. Händelsen i Sverige kommer att hållas i Stockholm den 
27 november på Dome Visions, KTH. Deltagarna kommer att 
introduceras till nuvarande och framtida teknik med presentationer 
från talare från näringslivet och universiteten. Dessa händelser kan 
också ge möjlighet att nätverka och dela kunskaper med andra 
likasinnade inom forskning och utveckling. Årets tema är: "More 

photonic performance? Think systems!". Låt dig inspireras av experter inom sina områden och heta ämnen såsom:  
 
• "Miniaturization - The Art of Shrinking", Prof. Dr. Peter Seitz, ETHZ/EPFL/Hamamatsu  
• "MOEMS Spectroscopy", Dr. Helmut Teichmann, Hamamatsu formerly at CSEM  
• "Miniaturize with SiPMs", Prof. Dr. Massimo Caccia, Univ Como formerly at CERN  
• "System Design - The Art of Comprising", Prof. Andreas Ettemeyer, NTB  
• "X-ray - The Art of seeing more than meets the eye", Prof. Dr. Massimo Caccia, Univ Como formerly at CERN  
• "Photonics Myth Busters 1 - 4", Prof. Photon 
 
Missa inte chansen att delta i denna unika händelse, eftersom det finns ett begränsat antal platser tillgängliga, så 
tveka inte att registrera sig på www.hamamatsu-news.de/2015_techdays. 

 

 
 

 
www.optro2016.com är det 7: e internationella symposiet om ”Optronics Defence and Security”, som kommer att 
hållas i Paris den 02-04 februari 2016, i konferenscentret OECD. 
Detta är en av de viktigare händelserna i det globala optronik samhället. OPTRO samlar deltagare från flera länder, 
tillverkare, leverantörer, forskningscentrum, universitet, men även statliga myndigheter. 3AF, franska ”Learned 
Society in the field of Aerospace” organiserar detta symposium genom sin tekniska kommitté för ”Optronics 
Systems”, vilket planeras under tre dagar med plenarmöten som presenterar de vetenskapliga och tekniska 
framsteg inom området, tre parallella sessioner och en utställning med ca femtio montrar. Svenska företag som är 
intresserade av att ställa ut eller sponsra denna fotonikkonferens kan kontakta Dietmar Letalik dielet@foi.se, på FOI 
i Linköping, som sitter med i programkommittén för OPTRO 2016.  
 
Preliminärt program finns på OPTRO2016_Preliminary-Program.pdf och utställarinformation finns på 
Optro2016_exhibitors_booklet.pdf .  

 

Nyheter 

Hamamatsu Photonics Technology Days, Fredag 27:e November 2015 

OPTRO 2016, 2-4 Feb, Paris  
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Nyheter 

THE BEST GOES WEST!  

FÖLJ MED Fiber Optic Valley till PHOTONICS WEST i SAN FRANCISCO, 16-18 februari  

Detta är ett erbjudande som i första hand tagits fram till PhotonicSwedens företagsmedlemmar utav Fiber Optics 
Valley. Du har här möjlighet att presentera ditt företag i Fiber Optics Valley’s monter på Photonics West  – mässan 
som kopplar ihop dig med världens vassaste hjärnor inom biofotonik, biomedicinsk optik, translationell forskning, 
industriella lasrar, optoelektronik, mikrofabrikation och optiska MEMS m.m. Fiber Optics Valley har tagit fram ett 
kanonerbjudande för er som vill synas på den internationella marknaden. Be the best – Go west! 
 
I Fiber Optics Valley’s erbjudande till specialpriset på 10.000 SEK (exkl moms) ingår: 
 
• Del av en gemensam monteryta som delas av fera företag.  
• Vägg med tryck av er logotyp.  
• Gemensam middag innan mäss-start i USA.  
• Marknads- och PR-support från Fiber Optic Valley.  
• All projektledning och logistik.  
• Möjlighet till enskilda möten i montern.  
• Konferensrum i mån av plats hos Business Sweden. 
 
För mer information kontakta Susanne Nylén:  
E-post:susanne.nylen@fberopticvalley.com   
Tel: 070-689 57 71 



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

19 

 

 

 
 
 

 
ÖSTLING Märksystem AB har sedan 1968 utvecklat märksystem av flera olika slag. Elektrolytets, Laser, Nålprägling, 
Visionsystem mm. Östling Märksystem finns representerade i flera länder runt om i världen, som till exempel: 
Tyskland, Storbritanien, Schweiz, USA och Kina. Märktekniker beskriver grundläggande metoder för identifiering inom 
tillverknings- och säkerhetssektorn. Märkning underlättar spårbarhet och kvalitetsstyrning. Märkningarna kan ha olika 
funktioner, t.ex. en optisk förändring som möjliggör spårbarhet och ökar transparansen i produktionssprocessen. 
Genom en enkel märkning med tex en liten 2D-kod (DataMatrix), får produkten en entydig identitet. En stor mängd 
data såsom serienummer, sammansättning, leverantör, etc. kan inkluderas i en sådan 2D-kod. Lasermärkning är den 
metod som utvecklats mest och fått störst spridning under senare tid. Märkningen blir permanent, görs snabbt och 
kontaktfritt på alla typer av material, från papper och plast till metall, glas och keramik. De flesta lasermärksystemen 
kräver mycket litet underhåll och kan därför arbeta långa, effektiva pass i en produktionslinje, utan tillsyn.  

 
    

 
 
 
 

Oplatek Group är en one-stop-shop för innovativa optiklösningar. Oplatek 
grundades 1984 och kombinerar sin expertis inom etablerad optik och 
optomekanik för att utveckla optimala optiktillverknings- och 
monteringslösningar för industrin. Oplatek tillhandahåller flera tjänster såsom: 
Produktutveckling, Prototyp, Testning, Produktifiering, Serieproduktion och 
Kvalitetskontroll. Oplatek Group Oy och Rocsole Oy har ett strategiskt 
innovationspartnerskap för utveckling och kommersialisering av potentiella 
affärsidéer med slutkunderna. Rocsole fokuserar på optikkonstruktion och 
projektledning och Oplatek använder sina mycket 

konkurrenskraftiga produktionsmetoder och kanaler för gemensamma projekt. Huvudsaklig 
verksamhet är Contract Manufacturing och i nyckelteknologier ingår som specialitet Fiber 
Manufacturing, Glas Molding och vakuumevaporation. Oplatek har 100 + krävande kunder 
varje år och är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001-certifierade och granskas av Fortune 
500 Customers. 
 

 

Nya  medlemmar i PhotonicSweden 

VD Rolf-Arne Östling 
BESÖKSADRESS: Prästkragens väg 40,, 132 45 Saltsjö-boo, 
Stockholms län, Tel. 08-514 905 10, 
www.ostlinglasermarkning.dinstudio.se  

President Mr. Jyrki Huttunen 
Adress:  
Oplatek Group Oy, Kokoojatie 
5, 
 FI-79100 Leppävirta, Finland  
Tel. +358 17 366 8866 
Fax +358 17 366 8860 
www.oplatek.com  
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