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Smartare Elektroniksystems
Kompetensnav

Ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri



 Antenn-, mikrovåg- och 
 terahertzsystem

Antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem (AMT) är ett viktigt elektronik-
område för flera svenska industribranscher såsom telekom, försvar, 
rymd, transport och medicinsk teknik. AMT möjliggör trådlös kommuni-
kation och sensorer i GHz området. Kompetensnoden AMT samlar svens-
ka intressenter från komponent till system.
 

Antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem (AMT) möjliggör trådlös kommunikation och sensorer från 
0.3 GHz till 300 GHz.. Området AMT är multidisciplinärt, från material till system. Inom mikrovågs-
frekvenser 0.3-30 GHz är AMT ett väletablerat område med tillämpningar inom svenska styrkeom-
råden såsom telekom, försvar och säkerhet, rymd, fordon och medicinsk teknik. AMT har en stor 
innovationspotential vilket bevisas av en relativt stor mängd forskning och utbildning inom området. 
De stora företagen har idag omfattande forskning inom AMT för 5G, internet of things och autonoma 
system. Många nya små företag har startats.

AMT omfattar långa värdekedjor och en mängd olika kompetenser och teknologier. Inom telekom 
behövs AMT för utveckling inom exempelvis basstationer, radiolänkar, multi-antennsystem och satel-
litkommunikation. Militär radar var ett tidigt exempel på användandet av mikrovågstekniken och där 
har utvecklingen på senare tid drivits av nya halvledare och array-baserade antennsystem. Radar är 
numer standardutrustning i fordonsbranschen för säkerhet och självkörande bilar. 

AMT används även generellt inom sensorsystem, från inspektion av material till känsliga mottagare i 
radiometrar. Uppskattnings finns det ett femtiotal svenska företag med några tusen direkt aktiva inom 
AMT i svensk industri. Cirka 200 forskare återfinns på svenska universitet och forskningsinstitut. Ut-
över detta finns även omfattande forskning och utveckling om implementering och ny användning av 
AMT. AMT området handlar om allt från elektromagnetisk modellering, olika halvledarteknologier till 
byggsätt och mättekniker. Dessutom är verksamheten till stor del fokuserad på trådlösa system och 
kommunikationstekniker. Det finns därmed ett stort behov att förstå hur komponenter och 
system inom AMT hänger samman. I Sverige har vi goda förutsättningar att leda utveckling inom AMT 
tack vare att vi har världsledande stora industrier, stark forskningstradition och ett stort antal
småföretag.



Specifika mål för navet
 
• Fungera som nationell kontaktnod för att förmedla kontakter till den/de som söker kompetens  
 inom AMT i Sverige.
• Upprätta och underhålla en lista över alla intressenter inom AMT i Sverige.
• Synliggöra AMT kompetensnavet via Smartare Elektroniksystems hemsida och  
 kompetenscentrens hemsidor GHz Centrum och ChaseOn samt via deltagande på Smartare  
 Elektroniksystems möten och presentation på centrumdagar och Swedish Microwave Days
• Utgöra en strategisk resurs för koordination och insatser inom AMT: Större utlysningar,  
 centruminitiativ, strategiska agendor och uppvaktningar. Bevaka internationella AMT initiativ  
 inom EUs forskningsprogram

Aktörer
En lista finns på www.chalmers.se/ghz

Kontaktinformation
Jan Grahn
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
E-post: jan.grahn@chalmers.se
Telefon: +46 – 730-34 62 99

 Antenn-, mikrovåg- och 
 terahertzsystem



 
 Tryckt Elektronik

Tryckt elektronik befinner sig i snabb utveckling vad gäller både forsk-
ning och kommersialisering och kompetensnavet för Tryckt elektronik i 
Sverige ”Printed Electronics Arena” arbetar aktivt för att driva och sam-
ordna utvecklingen och kommersialiseringen av Tryckt elektronik.

Tryckt och organisk elektronik baserar sig på nya elektroniska material, som t.ex. elektriska ledare och 
halvledare i form av plast (polymerer), som har gjort det möjligt att tillverka elektroniskt ”bläck”. Detta 
bläck kan användas för att rita elektroniska komponenter och kretsar på papper eller plast. Processen 
kan automatiseras genom att använda skrivare (t.ex. bläckstråleskrivare) eller tryckpressar, vilket ger 
en process för massproduktion av elektronik kallad Tryckt elektronik.

Sverige är ett av de ledande länderna inom forskning och utveckling av Tryckt elektronik. Genom kom-
pentensnavet ”Printed Electronics Arena” så samlar vi de svenska aktörerna inom Tryckt elektronik 
och skapar möjlighet till samordnade satsningar och kontaktvägar till svenska företag och forsknings-
aktörer.

Printed Electonics Arena-Manufacturing, är den ledande Test- och Demoanläggningen för utveckling 
av tryckt elektronik. PEA-Manufacturing arbetar med såväl entreprenörer som små och stora före-
tag, forskningsaktörer samt branschorganisationer. PEA-Manufacturing är öppen för alla typer av 
organisationer och företag som vill prova Tryckt Elektronik i sina produkter eller processer. Det finns 
möjlighet att arbeta både på egen hand i eller i samråd med de utbildade forskare och operatörer som 
arbetar i PEA-Manufacturing.

Målet för kompentensnavet PEA är att skapa en samverkansprocess som synliggör och samordnar de 
nationella kompetenserna inom Tryckt elektronik för att Sverige ska fortsätta att utvecklas och vara 
ett av de ledande länderna inom Tryckt elektronik inom både näringslivet och FoU. Trenden de se-
naste åren är att Tryckt elektronik utvecklas mot att sätta samman kompletta system och därmed så 
vidgas applikationsmöjligheterna. Det medför att de olika komponenterna inom Tryckt elektronik kan 
kombineras till ett mycket stort antal applikationer för många olika marknader. De komplexa produk-
terna ökar behovet av samarbete mellan flera aktörer och aktualiserar behovet av ett nationellt kom-
petensnav för Tryckt elektronik i syfte att bibehålla och fortsätta att utveckla Tryckt elektronik som ett 
Svenskt spetsområde.



Specifika mål för navet
 
• Synliggöra att kompetensnavet genom arktiklar, nyhetsbrev och hemsidor som PEA konsortiet  
 förfogar över, samt pressreleaser.
• Sammanställa och synliggöra alla aktörer inom Tryckt elektronik i Sverige, både inom FoU 
 samt företag på PEAs och/eller Acreos hemsida samt övriga som vill synliggöra  
 sammanställningen.
• Upprätta relationer och kontaktytor med de andra spetsområdena i Smartare Elektroniksystem
• Upprätta relationer och kontaktytor med programkontoret för smartare elektroniksystem
• Synliggöra den öppna pilot fabriken för Tryckt elektronik PEA-Manufacturing och tydliggöra  
 tillgängligheten på anläggningen.

Aktörer
Se http://www.printedelectronicsarena.com/partners/

Kontaktinformation

Tommy Höglund
Manager Printed Electronics Arena

RISE ICT, Acreo
Box 787
601 17 Norrköping
Besöksadress: Bredgatan 33

Telefon: +46 72-245 46 74
E-post: tommy.hoglund@ri.se

www.printedelectronicsarena.com 
www.ri.se

 
 Tryckt Elektronik



 
 Fotonik

Fotonik - kan definieras som "ingenjörsmässig hantering av ljus", vilket 
innebär användning av ljus för att upptäcka, överföra, lagra och proces-
sa information, att fånga och visa bilder, samt att generera energi.
Fotonik är utsedd av EU-komissionen som en av sex s.k. Key Enabling 
Technologies (KETs), som forskning och utveckling särskilt skall satsa 
på för att skapa nya arbetstillfällen och kunna möta framtida konkur-
rens utanför EU.
 
Fotoniken omfattar det elektromagnetiska spektrat, från Gammastrålning till IR-strålning. Gam-
mastrålning som är joniserande är den mest högenergetiska elektromagnetiska strålningen. Det för 
ögat synliga området utgörs av icke joniserande elektromagnetisk strålning, men utgör endast en 
bråkdel av det användbara våglängdsområdet.

Fotoner och elektroner lever oftast i symbios med varandra. Mellan 1945-1990 genomgick elektro-
nikområdet en enorm utveckling, från elektronrör => transistorer => digitala kretsar => mikroproces-
sorer och medföljande mjukvaruutveckling. Inom klassisk eller geometrisk optik så bevisades optiska 
fenomen runt år 1000 att ljus reflekterades och inte kom från själva ögat som man då trodde, medans 
det första enkla teleskopet eller kikaren byggdes 1608. Principen med optiska fibrer demonstrerades 
1842. Den moderna optiken kom långt senare i och med lasern. Nyckeln till uppfinningen av lasern är 
begreppet stimulerad emission som infördes av Einstein redan 1917. Den första användbara lasern 
togs dock fram först 1960 av Theodore Maiman vid Hughes Research Lab. 1970 tillverkades den för-
sta användbara optiska fibern utan stora signalförluster.

Mycket forskning och utveckling inom fotonik som resulterat i flera Nobelpris har banat väg för det 
tekniksamhälle vi har idag med bl.a optisk mätteknik, laser, LED (Light Emitting Diodes), detektor-
matrissensorer (FPA), digitalkameror, värmekamror, optisk fiberkommunikation, smartphones, la-
serskrivare, CD-DVD- BluRay läsare, Tv- och databildskärmar, laserbaserad produktion, LIDAR (Light 
Detecting and Ranging), aktiva kollisionsskydd i bilar, självkörande bilar, bioteknisk forskning, medi-
cinsk laserbehandling, solceller, m.m.

Framtagna data tyder på att det under 2015 fanns ca.2,32 miljoner arbetstillfällen över hela värl-
den inom marknadssegmentet fotonikprodukter. Denna marknadsandel värderades då till US$ 500 
miljarder för 2015 och förväntas öka till över US$ 600 miljarder 2020. Värdet ökar än mer då hela 
värdekedjan beaktas, från FoU av fotonikkomponenter och material => fotonikkomponenter => möj-
liggörande av fotonikbaserade produkter => möjliggörande av fotonikservice. För att påvisa fotonikens 
samhällsbetydelse utsåg UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
2015 till International ”Year of Light 2015”.



Specifika mål för navet

• Genomföra en kartläggning av svenska fotonikaktörer
• Synliggöra dessa svenska fotonikaktörer
• Försöka skapa värdegrunder för möjligt samarbete
• Föra ut och förklara vad fotonik är i allmänhet och dess betydelse för samhället, industrin,   
 samt andra teknikområden i synnerhet.

Aktörer
Hittills har över 100 st fotonikaktörer som är verksamma i Sverige beskrivits på en A4-sida vardera 
med verksamhet och kontaktuppgifter. Informationen kommer finnas tillgänglig på en ny hemsida 
som är under utveckling hos PhotonicSweden, vilken kommer att lanseras under mars-2017.

Kontaktinformation

Lennart BM Svensson

PhotonicSweden
Box 1070
Isafjordsgatan 22
164 25 Kista

E-post: lennart@photonicsweden.org
Telefon: 070-726 7411

 
 Fotonik



 
 Mikro/nanoelektronik

Produkter och processer i samhälle och industri idag beror i allt ökande 
grad av mikro/nanoelektronik. En trend är t ex att sensorer kommuni-
cerar med varandra och med internet, trådlöst och energieffektivt, för 
mätning och styrning av industriprocesser, eller allmänt för att anpassa 
omgivningen efter människans behov, till nytta för industri och samhäl-
le. Tekniken revolutioneras av nya avancerade material t ex grafen.

Nästan alla produkter och processer i samhälle och industri idag utnyttjar mikro/nanoelektronik, och 
omfattningen förväntas öka rekordartat framöver. Den industriella verksamheten kommer att gynnas: 
fordon, medicin, telekom, säkerhet och försvar, process, energi, och miljö. Behovet av energieffektiva, 
självförsörjande elektroniksystem blir mycket stort.

Mikro/nanoelektronik är ett av EUs prioriterade områden, ett KET – Key Enabling Technology, en möj-
liggörande nyckelteknologi, dvs en teknologi som utgör basen för ny teknikutveckling, och något som 
Europas industri och samhälle måste satsa på för att hålla sig konkurrenskraftiga, inte minst interna-
tionellt.

Mikro/nanoelektronik har fått epiteten högteknologi och högkostnad på sig, och Intel och helauto-
matiserade superfabriker för CMOS-chips kommer i tankarna. Visserligen tillhör detta mikro/nano-
elektroniken men denna är så mycket mer än så. Mycket av tekniken handlar om sensorer och andra 
komponenter som utnyttjar mikro/nanoelektronikens design- och tillverkningsmetodik men, men inte 
kräver hantering av extremt små strukturer eller hög renhet. Därmed blir tekniken mycket billigare och 
tillgänglig för alla, inte minst SME-er. Ofta utnyttjas nya material som integreras med kiselelektronik 
för att ge ny funktionalitet. Normalt krävs för tillverkning dedikerade lab men här finns nationella labo-
ratorier (ex Myfab) som har erbjudanden på olika nivå efter behov: antingen lägger man ett uppdrag 
på labbet som sedan genomför arbetet med erfarna specialister, eller också utför man det själv och 
kan även hyra labutrymme.

Vi erbjuder forskning, utveckling och småskalig produktion inom mikro/nanoelektronik:

• Integrerade sensorer och aktuatorer av olika slag
• Detektorer och bildsensorer för optisk och joniserande strålning
• Design av elektroniksystem, både på chip-, modul- och kretskortsnivå (se Kompetensnavet  
 “Elektroniska kretsar och system” vid LiU)
• Förmedlar kontakter till lämpliga labresurser – för beställningsarbeten eller projekt drivna med  
 egen personal

Utförarna finns vid Sveriges olika universitet och företag: se separat lista på aktörer.
Labresurser: Myfab som är ett nätverk av laboratorier (renrum) för mikronanoelektronik-tillverkning, 
och många andra lab beroende på vilket behov som efterfrågas.



Specifika mål för navet

• Kompetensnavet ska fungera som en kontaktpunkt inom mikro- och nanoelektronik (MNE) i  
 Sverige
• Navet ska samla in och strukturera Sveriges kompetens inom MNE och se till att den är öppet  
 tillgänglig för alla svenska aktörer
• Navet ska synliggöra området mikro/nanoelektronik i Sverige.
• Navet ska bidra till att bygga nätverk och effektivisera värdekedjorna för aktörerna.
• Långsiktigt mål: Kompetensnavet ska bidra till förbättrad kompetensöverföring mellan  
 akademi och industri i Sverige inom MNE.

Aktörer
Aktörer involverade i projektet hittar ni här.

Kontaktinformation

Jan Andersson
Mittuniversitetet,
E-post: jan.andersson@miun.se

Verksam inom Mittuniversitetets kompetenscentrum Sensible Things that Communicate (STC) som  
bl a innefattar detektorer och sensorsystem, inbyggda system, och industriella mätsystem.
Projektets websida: https://www.miun.se/en/stc-research-centre/research-projects/micronano-
electronics
Kontakta oss så berättar vi mer och diskuterar hur vi kan möta ert behov.

 
 Mikro/nanoelektronik



 
 Inbyggda system

Kompetensnavet för inbyggda system samlar kontakter med ett brett 
spektrum av kunskaper för att genom samverkan stärka svensk industri. 
Navet samlar kompetens inom områden såsom systemintegration, tråd-
lösa tekniker, inbyggd mjukvara, testning och annat för en mängd olika 
tillämpningar av inbyggda system.

Inbyggda system används idag inom industriell automation, fordon, hälsovård, kommunikation, el-
distribution, fjärrvärme och många andra tillämpningar. Ett inbyggt system innehåller typiskt sensorer 
och/eller aktiverande funktioner som styrs lokalt av uppkopplade mikrokontrollers som samverkar 
med andra system. En mobiltelefon kan också anses vara en komponent i ett inbyggt system.
Inbyggda system används inom industriell automation för att övervaka och kontrollera processer och 
produktion. Viktigt är hur olika komponenter och delsystem i stora system enkelt kan kopplas ihop 
utan omfattande och kostsamt integrationsarbete, gärna med trådlös kommunikation. Effektiv hop-
koppling av komponenter och delsystem från olika leverantörer kan reducera kostnader och korta 
tiden för anpassningar.

Den vida användningen av inbyggda system påverkar redan idag vårt samhälle, och kommer sannolikt 
att göra det i alltmer utsträckning under kommande år. Kompetensnavet erbjuder ett nätverk med 
olika aktörer som tillsammans kan hjälpa varandra i att stärka Sveriges konkurrenskraft med den 
samlade kunskapen om inbyggda system. Vi hjälper er att hitta rätt kompetens som ni behöver för att 
förbättra och förnya era produkter, eller utveckla nya lösningar för framtida produkter och erbjudan-
den.



Specifika mål för navet

• Stärka det svenska innovationssystemet inom inbyggda system, generellt och omfattande   
 olika tillämpningar
• Inventera aktörer och kompetens inom området
• Möjliggöra och underlätta effektiv samverkan mellan aktörer
• Informera om kompetensnavet och söka synergier för stärkt konkurrenskraft
• Identifiera utmaningar och verka för förbättrad samverkan mellan aktörer
• Koppla utmaningar och kompetensbehov till existerande och framtida utbildningar

Aktörer
Det finns redan ett flertal lokala kompetenscenter och kluster som samlar kompetenser inom in-
byggda system och verkar för samverkan inom geografisk avgränsade områden. Exempel på sådana 
center och kluster är ICES (Innovative Centre for Embedded Systems) vid KTH, ProvessIT Innovations 
vid LTU och UmU, CMTF (Centrum för medicinsk teknik och fysik) vid UmU, CASTT (Centre for Au-
tomotive Systems Technologies and Testing) vid LTU, FindIT på Sandbacka Park i Sandviken, Lind-
holmen Science Park i Göteborg) och Innovatum i Trollhättan. Därtill finns omfattande verksamhet 
inom inbyggda system vid de svenska universiteten och högskolorna. Kompetensnavet ska verka för 
samverkan på ett nationellt plan som komplement till existerande lokala kompetenscenter, kluster, 
universitet och högskolor och därmed stärka svensk konkurrenskraft.

Kontaktinformation

Ulf Bodin

Institutionen för system- och rymdteknik
Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå

E-post: ulf.bodin@ltu.se
Telefon: +46 (0) 70 579 55 19

 
 Inbyggda system



 
 Byggsätt – Cross Connect           Kraftelektronik  

För att konstruera framtidens allt mer komplexa elektroniska system 
inom utsatt tid och budget och samtidigt garantera korrekt funktion 
samt krav på säkerhet och strömförbrukning krävs avancerade kon-
struktionsmetoder och byggsätt. När en stor del av produktion sker av 
kontraktstillverkare utanför landet är det av stor vikt att dagens och 
framtidens ingenjörer behärskar och håller sig uppdaterade på de se-
naste bygg och konstruktionsmetoderna.

Framtidens elektroniska system kännetecknas av hög integrationsgrad och användande av innovativa 
tillverkningsmetoder och byggsätt såsom 3D interconnect, System-on-Chip, Network-on-Chip och 
tryckt elektronik.
Olika komponenter, t.ex. processorer, sensorer, radio och kommunikationskretsar ställer olika krav på 
montering, avkoppling, kylning, elektromagnetisk koppling och anslutning för korrekt funktion. Sam-
tidigt har systemen högt ställda krav gällande effektförbrukning och fysisk storlek. System för krävan-
de miljöer såsom rymdapplikationer, eller där höga krav ställs på säkerhet, kräver även de särskilda 
byggsätt för att garantera korrekt funktion och undvika manipulering.
I en tid där en stor del av produktion sker av kontraktstillverkare utanför landet är det av stor vikt att 
dagens och framtidens ingenjörer behärskar och håller sig uppdaterade på de senaste bygg och kon-
struktionsmetoderna.

Målet med kompetensnavet Byggsätt är att ge en överblick av forskning och resurser inom moderna 
byggsätt och konstruktionsverktyg.

Specifika mål för navet

Målet med kompetensnavet är att systematiskt kartlägga och redovisa svenska och internationella
• Kompetenser
• Labbresurser
• Konkreta resultat (komponenter, verktyg, hårdvaruplattformar) som används för byggsätt av  
 elektroniska system

Aktörer
Se kontaktinfo nedan för mer information

Kontaktinformation

Johnny Öber

ICT-KTH, Electrum 229, 164 40 Kista

E-post: johnnyob@kth.se
Telefon: 08-790 4127



Kraftelektroniken är idag mer aktuell än någonsin. Orsaken är att håll-
bar utveckling leder till ökande användning av elektrisk energi. Denna 
ökande efterfrågan skapar krav på el-energibesparingar och effektiva-
re användning. Detta innebär mer utbredd användning av kraftelektro-
niska system och nödvändigheten av energiomvandlarsystem med hög 
verkningsgrad. 

 Utveckling av avancerade kraftelektroniska produkter och system för förnybara energikällor, elektri-
fiering av fordon och transporter och för smarta nät innebär konkurrensfördelar för svenska produkter 
på en global marknad och en möjlighet till industriell förnyelse och uppsving för den nationella ekono-
mi vilka får inte försummas.

En revolutionerande utveckling av högeffektiva energiomvandlarsystem möjliggörs av de nya halvled-
armaterialen Galium Nitrid (GaN) och kiselkarbid (SiC) som i många applikationer kommer att ersätta 
system baserade på kiselkomponenter. Elektroniska komponenter baserade på de nya materialen 
möjliggör lägre förluster, högre frekvenser och därmed mera kompakta system med avsevärt högre 
verkningsgrad.

Användningen och effektiviseringen av kraftelektronik är aktuell i allt fler tillämpningar som: elektris-
ka fordon (personbil, lastbil, buss), industriella motordrifter (för pumpar, fläktar, kompressorer och 
transportband), elektriska tåg, högfrekventa industriapplikationer (resonanta omvandlare), hissar 
och rulltrappor, värmepumpar och luftkonditioneringsutrustning, vitvaror, motordrifter för stålindustri 
(t.ex. valsverk), transmissionstillämpningar (HVDC och flexible AC transmission systems (FACTS)), 
elektrifiering av passagerarflyg m fl.
Generellt sett kan förlusterna minskas med minst 50% och ibland avsevärt mer för alla ovanståen-
de applikationer med effektivare kraftelektronik. Applikationerna som är aktuella för SiC faller inom 
områdena industri, bostäder, energiutvinning och transport vilka tillsammans står för över 90% av 
Sveriges totala elförbrukning (Ref Energimyndigheten).

Specifika mål för navet

• Förmedlar kontakter och information som underlättar samarbeten och matchning av 
 kompetenser hos aktörer från industri, akademi och forskningsinstitut,
• Främjar samverkan i värdekedjor över hela landet,
• Spelar en aktiv roll vid konsortiebildning,
• Samordnar kompetensöverföring inom kraftelektronikområdet.

Aktörer

Kontaktinformation
Mietek Bakowski
RISE Acreo, Kista
E-post: mietek.bakowski@ri.se, 

 
 Byggsätt – Cross Connect           Kraftelektronik  



 Tillförlitlig  
 Elektronikhårdvara

Den snabba utvecklingen av elektronikhårdvara medför krav på högre 
tillförlitlighetskunnande för att kunna säkerställa tillförlitligheten ti-
digt i utvecklingsprocessen. Tillgång på tillförlitlighetskunnande och 
resurser för tillförlitlighetstestning kommer vara avgörande för svenska 
elektronikföretags konkurrenskraft.

 För de flesta elektronikprodukter är hög tillförlitlighet helt avgörande för deras konkurrenskraft. Det 
gäller speciellt för produkter inom de för Sverige viktiga marknadsområdena automotive, medicinsk 
teknik, militär/säkerhet, telekom, energi och automation/produktion.

Traditionellt har tillförlitlighet säkerställts genom att konstruera, tillverka och testa enligt standarder 
som är baserade på erfarenheter av mogen teknik, dvs gårdagens teknik. Ny teknik medför alltid risk 
för nya felmekanismer. Idag sker utvecklingen av ny teknik för konsumentprodukter där hög funktio-
nalitet till lågt pris är fokus. Det finns därför speciellt stor risk för tillförlitlighetsproblem för produkter 
som används i mer krävande miljöer och som har krav på betydligt längre livslängd.

Vid implementeringen av ny teknik behövs därför nya arbetssätt för att säkerställa tillförlitligheten och 
det bör ske tidigt i utvecklingsprocessen. Det är viktigt att kunna göra rätt från början för att undvi-
ka sena och dyra konstruktionsändringar samt förseningar i produktlanseringen. Än viktigare är att 
undvika att man överlåter till kunden att upptäcka tillförlitlighetsproblem. Detta ställer krav på högre 
tillförlitlighetskunnande och mer resurser för tillförlitlighetstestning än vad de flesta företag har till-
gång till. Samarbete för att bygga upp tillförlitlighetskunnandet och för att utnyttja tillgängliga resurser 
för testning är därför nödvändigt.



Specifika mål för navet

Mål för spetsområdet ”Tillförlitlig Elektronikhårdvara” är att:
• Utveckla och sprida kunskap om metoder för att säkerställa tillförlitlighet tidigt under 
 produktutvecklingen
• Sprida information om tillförlitlighetsrisker med ny teknik
• Skapa forskningsprojekt och nätverk för att stärka svenska företags förmåga att tillverka 
 tillförlitlig elektronikhårdvara
• Samla in och sprida information om vilka svenska aktörer som har kompetens och resurser  
  inom området

Aktörer
Det finns en sammanställning på aktörer med kompetens och resurser för att säkerställa tillförlitlighe-
ten av elektronikhårdvara. Det är främst kompetens och utrustning för att utföra olika typer av test-
ning som finns sammanställd. I några fall beskrivs även kurser och utbildningar inom området. Flera 
av aktörerna har också listat områden/tillämpningar/forskningsprojekt där samarbete önskas med 
koppling till tillförlitlighet/simulering av elektronikhårdvara. Vill ni veta mer om aktörerna så använd 
kontaktinformation nedan

Kontaktinformation

Per-Erik Tegehall

RISE IVF
Mölndal

E-post: per-erik.tegehall@ri.se
Telefon: 031-706 6148

 Tillförlitlig  
 Elektronikhårdvara



    Inbyggda Sensorsystem  
    för Hälsa

Kompetensnavet har för avsikt att stärka det svenska innovationssyste-
met inom elektroniska komponenter och system inom spets- och insats-
området inbyggda system och marknadsområdet medicinsk teknik/life 
science.

De insatser som planeras kommer att vara fokuserade mot tre viktiga utmaningar/områden:
1. Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna
2. Bibehålla och utveckla svenska spetsområden
3. Skapa säkrare kompetensförsörjning.

Marknadsområdet för kompetensnavet Inbyggda Sensorsystem för hälsa är medicinsk teknik/life sci-
ence. Utvecklingspotentialen inom inbyggda system är enorm, och möjligheten att inkludera sensorer 
och datorer i vardagsprodukter har inneburit att vi idag har möjlighet att monitorera oss själva eller 
patienter i miljöer där det tidigare inte varit möjligt.  Denna monitorering kan ofta ske med produkter 
som ursprungligen hade ett annat syfte, det uppenbara exemplet är mobiltelefonen, vilken utvecklats 
från en specialiserad apparat för talsamtal till en generell kommunikationscentral med integrerade 
sensorer. Om monitoreringen klassas som medicinsk övervakning ställs helt nya krav på systemet, 
men det öppnar också möjligheter att med massproducerade produkter kunna följa hälsotillståndet 
hos enskilda.

Intresset för hälsomonitorering med bärbara sensorsystem och sensornätverk är stort, och en av de 
drivande krafterna är de demografiska förändringarna i samhället, med allt fler äldre och multisjuka 
som önskar leva så självständigt som möjligt i sin normala hemmiljö. Såväl i Europa som i USA och 
Asien har området inbyggda sensorsystem för hälsomonitorering utpekats som ett tillväxtområde med 
en mycket stor marknadspotential.

Sverige har en lång tradition av innovation och utveckling av medicintekniska system och system för 
arbetshälsa. Företag som byggts kring sådana produkter inkluderar Elema (Siemens-Elema/S:t Jude 
Medical) vilka varit pionjärer inom det medicintekniska området med innovationer som pacemakern 
och respiratorn, samt Autoliv vilka varit pionjärer inom fordonssäkerhet med utveckling av innovatio-
ner runt säkerhetsbälten och airbags. För att Sverige skall fortsätta vara i framkanten av utvecklingen 
av inbyggda sensorsystem för hälsa krävs nationell samverkan och dedicerade satsningar för ökad 
innovation inom området.

Förutom samverkan mellan forskare och industri, utgör även den offentliga sektorn en nyckelaktör. 
Det ställs extra hårda krav på användarvänligheten av teknik utvecklad för vård och omsorg. Tekniken 
måste vara intuitiv att använda och det ställs höga krav på tillförlitligheten av systemen, då människ-
ors hälsa och till och med liv utsätts för fara i annat fall.



Specifika mål för navet

• Stärka det svenska innovationssystemet inom inbyggda system/medicinsk teknik.
• Inventera aktörer & kompetens inom området.
• Möjliggöra effektiv samverkan mellan aktörer.

Aktörer
Websida för sammanfattande information och länkar till kontakter:
http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/2.4200/ess-h/kompetensnav-inbyggda-sensorsys-
tem-for-halsa-1.88797

Kontaktinformation

Maria Lindén
Professor, Mälardalens högskola, Västerås

E-post: maria.linden@mdh.se 
Mobil: 021-101548

    Inbyggda Sensorsystem  
    för Hälsa



    Integrerade kretsar och 
    system

Elektroniska kretsar och system är viktiga komponenter för alla spetsområden inom programmet 
Smartare Elektroniksystem. I Sverige spelar kompetensen för konstruktion av integrerade kretsar och 
system en viktig roll för att kunna miniatyrisera och överlag effektivisera nya lösningar och produkter.

 Ambitionen med detta kompetensnav är att stärka det svenska innovationssystemet genom att 
tillhandahålla spetskompetens inom den breda basen för konstruktion av elektroniska kretsar och 
system. Detta inkluderar avancerad kunskap och kompetens för:
• Effektivt val och användning av kommersiellt tillgängliga integrerade kretsar och byggblock i 
form av processorer, bildsensorer, programmerbara kretsar (FPGA), dataomvandlare, m.fl.
• Konstruktion och tillverkning av skräddarsydda och applikationsspecifika integrerade kretsar 
(ASICs). Dessa är ofta unika lösningar med anknytning till sensorer, implanterbar elektronik, Sakernas 
internet, fotonik, och andra spetsområden.
• Integration av sammansatta elektroniska system med kombinationer av kommersiellt tillgängli-
ga byggblock, egenutvecklade ASIC-lösningar, sensorer, och avancerad kretskortskonstruktion, samt 
gränssnitt mot och kommunikation med andra kretskort och system.

Genom flera workshoppar, möten och diskussioner och spridande av information i olika former ge-
nom olika kanaler, erbjuder navet en tydligare och bredare bild av den nationella kompetensen inom 
konstruktion av integrerade kretsar och system, samt ett förtydligande av dess utmaningar och möjlig-
heter.

Målet är att bidra till säkrare kompetensförsörjning och förutsättningar för kunskapsöverföring och 
starkare samarbete mellan industri och akademi samt samverkan inom värdekedjorna för att behålla 
och utveckla svenska spetsområden.
I navets arbete är det viktigt att också se till att fånga upp de “små” aktörerna inom branschen och 
tillgodose deras önskemål. Genom att skapa en plattform utöver branschorganisationerna kan vi age-
ra partner till aktörer, både inåt och utåt från branschen sett. Många av dessa aktörer har goda idéer 
och visionära projekt, men samtidigt inte möjligheten att nå ut i en konkurrensutsatt bransch.
Inom navet kan vi tillhandahålla nyhetsbrev samt disseminera resultat och andra nyheter via utarbeta-
de kommunikationskanaler, såsom  sociala medier, hemsidor, för att på så sätt stärka samarbetsmöj-
ligheterna.



Specifika mål för navet

• Kompetensnavet ska fungera som en kontaktpunkt inom området konstruktion av elektroniska  
 kretsar och system (EKS) i Sverige
• Samla in och strukturera Sveriges kompetens inom EKS och se till att den är öppet tillgänglig  
 för alla svenska aktörer
• Synliggöra området elektroniska kretsar och system i Sverige.
• Bidra till att bygga nätverk och effektivisera värdekedjorna för aktörerna.
• Långsiktigt mål: Förbättrad kompetensöverföring mellan akademi och industri i Sverige inom  
 MNE.

Aktörer
Länken nedan visar exempel av flera svenska aktörer relaterade till navets intresse och mål
http://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/stc/forskningsprojekt/aktorer_mne_o_
eks.pdf
Kontakta oss gärna och vi inkluderar ditt företag/organisation i listan.

Kontaktinformation

Atila Alvandpour

Linköpings universitet, SE-581 83 Linköping,

Email: Atila.Alvandpour@liu.se
Telefon: 013 285818

    Integrerade kretsar och 
    system




