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Optik och Fotonik i Sverige 2014 i Göteborg  
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I år hålls konferensen ”Optik och Fotonik i Sverige-2014”  på Chalmers 

Konferens i Göteborg under två dagar mellan 11-12:e november.  

Konferensen samordnas mellan PhotonicSweden, Svenska OptikSällskapet och 
Chalmers Tekniska Högskola. Konferensen kommer att ha två parallella 
sessioner med 18 föredrag i vardera sessionen, där den ena sessionen är 
av akademisk forskningsnära karaktär och den andra ett mer industriellt 
tillämpat fokus, samt 2 st speciellt inbjudna Keynote speakers. Så totalt 

erbjuder årets konferens 38 st föredrag. 

Med fotonikområde menas de tekniker och system som på ett eller annat 
sätt utnyttjar eller påverkar ljusets fotoner. Detta kan innefatta bl.a. optiska 
komponenter och sensorer, fiberoptik, optiska mätutrustningar, lasrar, 
laserbearbetningssystem, IR, spektroskopi, övervaknings- och 
säkerhetstekniker m.m. Ett flertal utställarföretag kommer att visa upp sina 
produkter och forskare kommer visa de senaste rönen inom 
fotonikområdet i en posterutställning, samt möjlighet till studiebesök hos 

några fotonikföretag och lab på Chalmers. 

Fotonikområdet har av European Commission (EC) 2009  utsetts till ett av 
sex teknikområden KET’s ”Key Enabling Technologies” som Europa skall 
satsa på, med hög potential att skapa nya arbetstill-fällen i Europa för att 
kunna möta den teknologiska konkurrensen från bl.a. USA och Canada 

samt flera länder i Asien.  

Denna konferens är en mötesplats för alla som arbetar, studerar och 
forskar eller på annat sätt kommer i kontakt med eller är intresserade av 
fotonikområdet. Deltagare från både akademier, organisationer, företag 
och industrier kommer att delta, vilket möjliggör brobygge mellan 
forskning och industri, vilket EU önskar uppnå med sin satsning på 

Horizon 2020.  

 

Keynote speakers: 

Peter Seitz  
Hamamatsu/École Polytechnique Fédérale de Lausanne  
”The Future of Semiconductor Photosensing” 
 

och  
 

Andrea Ferrari  
University of Cambridge  

”Graphene Photonics and Optoelectronics ”  

 

 

Via denna länk laddas konferensprogrammet ned: OPS-2014-

Programme.pdf 

Via denna länk sker deltagarregistrering: OPS2014-Participants 
Via denna länk sker utställarregistrering: OPS2014-Exhibitors 
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Smartare Elektroniksystem blev erkänt som strategiskt 

innovationsprogram våren 2014.  
 
Syftet med det strategiska innovationsprogrammet Smartare 
Elektroniksystem är att stärka det svenska innovationssystemet för 

utveckling av elektroniska komponenter och system, genom insatser 

fokuserade mot tre viktiga utmaningar/områden: 
-Bibehålla och förstärka spetsområden 

-Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna 
-Skapa säkrare kompetensförsörjning 

 
Programkontoret har sin hemvist hos forskningsinstitutet Acreo 

Swedish ICT i Kista. I styrelsen för programmet finns representanter från Acreo, SAAB, ABB, Autoliv 
Electronics, Prevas, Eskilstuna Elektronikpartner (SMF), Ascilion (SMF), Silex (SMF), Cobolt (SMF), 
Luleå Tekniska Universitet och KTH. Styrelseordförande är f.d. riksdagsledamoten och ministern Mats 
Odell. Programmet har valt den engelska benämningen Electronic Components and Systems (ECS). 
Inom ramen för programkontoret är 3 personer engagerade för att delta i programmets 
arbetsgrupper. Programkontoret har en ansvarig kommunikatör som med understöd av marknads- 
och kommunikationsansvarig på Acreo ansvarar för att genomföra kommunikationsinsatser för 
Smartare Elektroniksystem. En mängd personer hos aktörer som universitet, forskningsinstitut, stora 
företag, SMF och branschorganisationer är engagerade i programmet. Det märktes tydligt vid den 
SUMMIT som programmet genomfördes 25 september 2014 där 100 deltagare samlades på Tekniska 
Museet för inspel avseende programmets prioriteringar vid uppstart. En mindre utlysning är 

genomförd hösten 2014 där 28 ansökningar inkommit till VINNOVA.  
 
Programmet är viktigt för Sverige eftersom behovet av elektroniska komponenter och system i 
högsta grad är branschöverskridande och utgör en stor och ökande andel i produkter och tjänster 
inom en mängd olika branscher. Elektronik möjliggör nya effektiva lösningar för att möta många av 
de globala utmaningar världen står inför, såsom krav på energibesparing, långsiktigt hållbar miljö 
och vård och omsorg om en växande och allt mer åldrad befolkning. Elektroniska komponenter och 

system är en vital grundförutsättning i dessa lösningar. 

 

 

Planerade aktiviteter under 2015 
Vilka utlysningar under 2015 kommer att genomföras (i den mån det är klart), andra planerade aktiviteter 

under 2015 
 
En utlysning med inriktning på forsknings- och innovationsprojekt inom programmets spetsområden 
planeras inför 2015. Budget för utlysningen är preliminärt 24 miljoner med maximal finansiering på 
4 miljoner per projekt från VINNOVA. Ytterligare en inriktning i utlysningen 2015 är förstudier för att 
formera kunskapsnoder inom smartare elektroniksystem där man avser att reservera 2 miljoner för 

den inriktningen. En funktion för Grant 
Office är också aktuell att etablera. Under 
våren 2015 kommer programmet att 
genomföra intervjuer med över 300 företag 
för en behovsinventering. Utförare av 
intervjuer är IUC, Acreo, PhotonicSweden 
och Svensk Elektronik. En analys följer på 
intervjuerna som ska fungera som 
underlag för fortsatt roadmap. Baserat på 
analysen kommer också insatser för 
kompetensförsörjning och 
sammanhållande värdekedjor att initieras. 
En möjlig särskild insats är riktad till SMF, 
men man vill avvakta resultat från 

behovsinventering.  
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Uppdatering om det strategiska innovationsprogrammet Smartare 

Elektroniksystem 

PhotonicSweden members  

WWW.SMARTAREELEKTRONIKSYSTEM.SE

Programstyrelse

Markus Renlund Stefan Svensson     Edvard Kälvesten Håkan Karlsson      Leif Ljungqvist

Ascilion ABB CRC                   Silex AB                Cobolt AB                   Acreo

Mats Odell                 Bo Wass Pontus de Laval      Maria Månsson        Mikael Joki
Ordförande  Autoliv Electronics      Saab AB        Prevas/Sv. Elektronik   Eskilstuna EP

Jerker Delsing
LTU

Carl-Mikael Zetterling
KTH
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Tisdag 25/11 kl.13:30-15:00, Rum FB55, Alba Nova Universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21, 106 

91 Stockholm  
Detta möte har till uppgift att föreslå konkreta Aktiviteter, Evenemang, Seminarier, etc och att hitta 
samarbetspartners för att möjliggöra dessa projekt.  
 

Var förberedd på att föreslå projekt eller att aktivt gå med som projektpartner. Informera gärna Petra 
Bindig på PhotonicSweden i förväg via mejl petra@photonicsweden.org om du vill presentera din 

verksamhet vid mötet och/eller om du letar efter projektpartners. 
  

För deltagande vänligen registrera dig på denna Doodle-länk: 
https://doodle.com/v633fq27cnba5g2u 
 

Mötesprotokoll från 16:e september http://www2.fysik.org/index.php?id=98915   

Vi har en svensk websida om Ljusåret som sättas upp av Ann-Marie Pendrill och Emil Gunnarsson i 

Lund: http://www.ljus2015.se . Internationellt websida finns här: www.light2015.org   

Pris till bästa examensarbete innom optik och fotonik 2013/2014  
 
Vinnaren är:  
Katarina Stensson 

Royal Institute of Technology, KTH, Stockholm 
Kvantelektronik och -optik gruppen 
För sin examensarbete: ”Quantum Optics in 2D Nonlinear  
 
 

Andra priset: 

Robert Lindberg 
Royal Institute of Technology, KTH, Stockholm 

Department of Laser Physics 
För sin examensarbete: ”Experimental and numerical study of a high-repetition rate Yb-fiber amplifier 

source” 
 
Ordförande för prisgruppen, Jens Tellefsen/KTH, och ordförande för PhotonicSweden, Magnus Breidne, 
ska överlämna priset till dig på konferensen Optics & Photonics in Sweden/2014 den 12:e novemeber i 
Göteborg på Chalmers  
 
Kommittén beslutade att dela ut ett pris på kandidatsnivå också och Andreas Johansson och Amir 
Khanahmadi från Högskolan i Halmstad är vinnare av priset i detta kategori för sin arbete om 
”Avståndsmätning med hög noggrannhet till låg kostnad” 
 

 

Priser är sponsrad från  

 

Kallelse till möte angående Ljusåret 2015  

  

Pris till bästa examensarbete innom optik och fotonik 2013/2014  

  

PhotonicSweden partners  

Associated members 

PhotonicSweden members  

https://maps.google.com/maps?q=Tisdag%2025%2F11%20kl.13%3A30-15%3A00%2C%20Rum%20FB55%2C%20Alba%20Nova%20Universitetscentrum%2C%20Roslagstullsbacken%2021%2C%20106%2091%20Stockholm
https://maps.google.com/maps?q=Tisdag%2025%2F11%20kl.13%3A30-15%3A00%2C%20Rum%20FB55%2C%20Alba%20Nova%20Universitetscentrum%2C%20Roslagstullsbacken%2021%2C%20106%2091%20Stockholm
https://doodle.com/r?url=mailto%3Apetra%40photonicsweden.org
https://doodle.com/v633fq27cnba5g2u
http://www2.fysik.org/index.php?id=98915
http://http:/www.ljus2015.se
http://www.light2015.org
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Årets Nobelpris i fysik har tilldelats de tre japanska forskarna, Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och 
Shuji Nakamura, 

 

”för uppfinningen av effektiva blå lysdioder vilka möjliggjort ljusstarka och energisnåla vita ljuskällor”. 

Vidare har årets Nobelpris i kemi också temat ljus. Det tilldelas till Eric Betzig, Stefan W. Hell och 

William E. Moerner, 

 ”för utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi”. 

Vad pristagarna i fysik gjort är att i sann Nobelanda driva sina idéer mot strömmen och utveckla 
teknologi för att tillverka lysdioder och lasrar som sänder ut ljuset i det blåa och ultravioletta 
området.  1993 visade man den första lysdioden, LEDen, framställd i halvledarmaterialet 
galliumnitrid (GaN) halvledare. Det blåa/ultravioletta området hade tidigare ansetts som hopplöst 
att generera lysdioder i, då mycket små framsteg hade nåtts på området under drygt 30 år av 
intensiv halvledarforskning. Speciellt betydelsefullt var Shuji Nakamuras arbete på det lilla 
företaget Nichia i Japan. Vid den tiden var de endast 30 personer på företaget och ensam drev han 
forskningen. Genombrotten kom slag i slag, och företaget kunde därmed bygga en unik 

patentportfölj som idag utgör basen för företaget och dess drygt 8000 anställda.  
För gemene man innebär den blå lysdioden att vi idag kan få belysning via LEDar som är 20 ggr 
effektivare och med 20 ggr längre livvslängds än glödlampor. Den blå LEDen kan antingen 
kombineras med en röd och en grön för att ge oss ett justerbart vitt ljus, från varmt till kallt. 
Alternativt kan den blå LEDen belysa ett fluorescerande skikt som direkt ger vitt ljus. Om vi 
betänker att ca. 25 % av världens energiförbrukning går till belysning så inser man snabbt vilken 
potential det finns här att spara energi. När du köper belysning idag är det säkert LED lampor du 

köper. Skänk då våra japanska vänner en tanke! 
 
Nakamuras teknologi ledde också fram till den första blå laserdioden, det är den som du har i din 

Blue-ray spelare och som har inneburit att vi idag kan lagra mycket mer data på våra CD-skivor.  
 
Nästa stora genombrott för tekniken var inom bioteknik, medicin och miljöområdet. I det senare 
fallet bland annat för vattenrening där ultraviolett ljus slår ut bakterier och mikroorganismer i 
vattnet.     
 
Tillsammans med Nobelpriset i kemi blir det nu ett sjunde pris som går till området optik och 
fotonik under 2000-talet.  Ljusmikroskopin har hämmats av en förmodad begränsning: att det 
aldrig skulle gå att nå en upplösning bättre än en halv ljusvåglängd, c:a 0.0002 mm. Med hjälp av 
fluorescerande molekyler har 2014 års Nobelpristagare i kemi snillrikt kringgått denna gräns. Deras 
banbrytande arbeten har tagit ljusmikroskopin in i nanovärlden (en miljondels mm). 

 

PhotonicSweden är en plattform som förenar svenska företag och forskare och sprider information 

om detta viktiga teknikområde. Precis som LED tekniken befinner vi oss i snabb tillväxt och ser till 

att Sverige ligger i framkant. Den 11-12 november arrangerar vi Optik & Fotonik i Sverige 2014 i 

Göteborg vilket är en konferens och mötesplats för alla med intresse för området. I våras tog 

VINNOVA beslut om att finansiera det strategiska innovationsprogrammet om elektroniska 

komponenter och system baserad på agendan ”Smartare Elektroniksystem för Sverige” som 

Nytt ljus gav Nobelpris i fysik och kemi 

Fotonens århundrade 

http://www.smartareelektroniksystem.se/
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PhotonicSweden varit med att utforma. Programmet handlar om spetskompetens, en förstärkning av 
värdekedjorna samt kompetensförsörjning, har en stor betydelse för fotoniken i Sverige eftersom det ger 

möjligheten att verkligen implementera strategin.  
 
Mer information om Nobelpriset i fysik och kemi finner du på www.kva.se och om konferensen Optik & 

Fotonik i Sverige 2014 som hålls i Göteborg i början av november, se www.photonicsweden.org. 
 

Tidigare Nobelpris relaterade till optik och fotonik under 2000-talet: 

2000 (Nobelpriset i fysik):  Z. Alferov och H. Kroemer, halvledarlasern, för dess avgörande betydelse 

inom optisk kommunikation vilket gör det möjligt med internet och mobiltelefoni. 

2005 (Nobelpriset i fysik):  R. Glauber samt J. L. Hall och T. W. Hänsch, för upptäckten av ljusets 

egenskaper som referens i ultraprecisa mätningar och bland annat vissa 

kvantmekaniska egenskaper. 

2008 (Nobelpriset i kemi): O. Shimomura, M. Chalfie och R. Y. Tsien, för upptäckten av den grönt 

fluorescerande proteinen GFP. 

2009 (Nobelpriset i fysik):  C. K. Kao för de optiska fibrerna samt W. S. Boyle och G. E. Smith för CCD-

sensorer. 

2012 (Nobelpriset i fysik):  Serge Haroche och David J. Wineland, för arbete inom kvantoptiken. 

Continued —-Nytt ljus gav Nobelpris i fysik och kemi 

Fotonens århundrade 

Welcome to the Hamamatsu Photonics Get SMART Technology Days Event  on 2014-11-19 in Lund  
 
We would like to welcome you to Technology Days 2014, a series of one-day events in major cities 

across Europe. 
 
You will be introduced to current and future technologies with keynote presentations from leading 
industry experts. This event will also give you the opportunity to network and knowledge-share 
with other like-minded research professionals. 
Get SMART, be informed and inspired by the experts in their field about the future direction of 
technology and how it can help your application needs and challenges on a range of hot topics 

including: 
 

 Smart cameras for low light level imaging 

 Smart MOEMS mini-spectrometers 

 Smart pixels 

 Smart Photon Counting today 

 
19/11 Hamamatsu open days in Lund  https://www.hamamatsu-news.de/2014_techdays/

index.php  

Hamamatsu Photonics Get SMART Technology Days event  

-  

http://www.kva.se
http://www.photonicsweden.org
https://www.hamamatsu-news.de/2014_techdays/index.php
https://www.hamamatsu-news.de/2014_techdays/index.php
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Fotonikdagen 21:a oktober firades bl.a hos Cobolt AB i Solna genom att hålla öppet 

hus för skolklasser och familjer under dagen. Cobolt har specialiserat sig på att 

tillverka kompakta lasrar som bla används inom det medicinska området. På kvällen 

höll VD Håkan Karlsson ett föredrag om ljuset och lasern samt dess tekniska 

egenskaper. Ulf Tingström höll föredrag speciellt för barn om vad ljus är och visade 

spännande experiment till allas stora glädje. Sedan bjöds alla gäster på en riklig 

buffé med dryck.   

Fotonikdagen 21:a oktober  
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Kontakt PhotonicSwedens ledningsgrupp  

 
Petra Bindig 

Email: petra@photonicsweden.org 
 
 
 

 
 

 
 
 

Pierre-Yves Fonjallaz  
Email: pierre@photonicsweden.org 

 
 

 
 
 

 
 

 
Lennart BM Svensson 

Email: lennart@photonicsweden.org 
 
 

PhotonicSweden 
Box 1070 
164 25 Kista 

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 

 

 
 

 


