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”Utmärkta examens-
arbeten som kan 
utveckla regionen.

Tommy Lindgren

S
parbanksstiftelsen Kronan premierar i år 
45 studenter som tillsammans har arbetat 
fram 24 examensarbeten. Dessa arbeten 

håller mycket hög standard och visar att den hö-
gre utbildningen och forskningen vid våra hög-
skolor kontinuerligt utvecklas. Juryn har i år be-
slutat om utdelning av totalt 800.000 kr till dessa 
24 examens-arbeten varav 8 har belönats med 
50.000 kr och 16 med 25.000.
Linnéuniversitetet visar stor mångfald i ämnes-
områdena i årets stipendiebelönade uppsatser.  
50.000 kr har gått till ett arbete som gjorts på OKG och synat deras ru-
tiner för underhållsåtgärder. Samma summa har gått till ett arbete som 
visar en metod att öka hastigheten när man vill jobba parallellt med flera 
program i datorn. Det tredje 50.000 kr stipendiet delas ut till lärarstuden-
ter som har utvecklat inlärningsmetodiken för matematik. Det fjärde har 
gått till ett arbete som effektiviserar arbetet i en tillverkningsindustri. 
Högskolan i Halmstad har i år flera bidrag som har gjorts i samarbete med 
Hälsoteknikalliansen.  Ett trygghetslarm med nytänk i funktionen har bli-
vit belönat med 50.000 kr. Ytterligare 50.000 har gått till ett arbete som 
utvecklat tekniken för kolonnkörning med bilar, en framtidsteknik som 
både ökar säkerheten och sparar miljön. 
Blekinge Tekniska Högskola utmärker sig som vanligt med tekniska arbe-
ten av högsta kvalitet. 50.000 kr har gått till en trio tjejer från tre olika 
länder, Spanien, Israel och Canada. De har presenterat  en metod för att 
kunna genomföra ”Vision 2050”. 50.000 kr har också gått till ett arbete 
vars metod kan spara energi och minska CO2 utsläpp i trådlösa mobilte-
lefonnätverk genom att sändarna kan gå in i  ”sleep-läge” när aktiviteten 
är låg.

Kronanstiftelsen är imponerad av den kunskap dessa stipendiater och 
deras arbeten uppvisar och hoppas att de får stor betydelse för vår region. 
Vi riktar ett varmt tack till studenter och till högskolornas mycket enga-
gerade handledare liksom de företag som medverkat till dessa arbeten. 
Sparbanksstiftelsen Kronan önskar samtliga stipendiater stora fram-
gångar i sitt yrkesliv.

Kalmar 24 november 2011

                       Tommy Lindgren
   Ordförande Sparbanksstiftelsen Kronan. 
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50 000 kr
Linnèuniversitetet
Josefin Svensson
Handledare: Izudin Dugic,Tommy   
 Appelqvist (OKG) 5

Erik Österlund
Handledare: Welf Löwe 6

Helena Roos
Andreas Ebbelind  
Handledare: Per Nilsson 7

Helena Ladan
Handledare: Göran Lundgren, Magnus   
 Hansson, (IAC Group AB) 8

Högskolan i Halmstad 

Fredrik Berg, Johan Andersson,
Mattias Bjäde, Spencer Mak 
Handledare:  Kristoffer Lidström 9

Annika Larsson, Linnea Trulsson  
Handledare: Leif Nordin 10

Blekinge Tekniska Högskola
Sara Flores Carreno, Tamar
Harel, Carmelia Macario  
Handledare: Zaida Barcena 11

Mozhgan Hedayati  
Handledare: Abbas Mohammed 12

25 000 kr
Linnèuniversitet
Emma Bolander, 
Therese Lundelius
Handledare: Fredrik Karlsson, Bernt   
 Svensson (VIDA AB) 13

Bernhard Sandqvist
Handledare: Magnus Silferhielm 14 
Jessica Arosenius
Handledare: Johanna Rosenqvist 15

Sara Davidsson, Viktor Gustafsson
Handledare: Renato Ciganovic, Niklas 
Lindesköld (Elektrolux) 16

Frida Magnusson, Kristoffer
Pettersson
Handledare: Peter Boye 17

Petter Nelson 
Handledare: Renato Ciganovic, 
Patrik Sundin (SAAB) 18

Andreas Fransson, Joakim Schil 
Handledare: Leif Pettersson, Peter
 Bergvall (SAPA) 19

Ulf Ljusberg, Christoffer Palm,
Jonas Andersson
Handledare: Bengt Johannisson 20

Högskolan i Halmstad
Richard Borg, Timmy Svensson
Handledare: Björn Åstrand, Leif Ahlman 
 (Drones Networking) 21

Jenny Thuresson, Mathilda 
Davidsson
Handledare: Joakim Tell 22

Viktor Larsson, Ingrid Bertilsson
Handledare: Fawsi Halila, Martin Persson  
 (HTC) 23

Andreas Leman, Fredrik Löfgren, 
Joakim Eriksson
Handledare: Fawsi Halila 24

Blekinge Tekniska Högskola
Muhammad Shahid  
Handledare: Benny Lövström, Andreas  
 Rossholm  (ST-Ericsson) 25

Bie Chuangjun, 
Hossein Ghosodi Fard
Handledare: Bo Helgesson och  Jimmy 
Petterson (Synskadades Riksförbund) 26 

Imran Ashraf, 
Amir Shahzeo Khokhar
Handledare: Lars Lundberg, Magnus   
 Vigerlöf (Ericsson AB) 27

Alison Cretney, Steven Cretney,
Tracy Meisterheim 
Handledare: Tamara Connell 28



Josefin Svensson

”Effektiv hantering 
av åtgärder i 
kärnkraftstekniska 
anläggningar
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Josefin Svensson 
med 50 000 kronor.

Handledare: Izudin Dugic,Tommy  Appelqvist (OKG)

En arbetsprocess som med tiden 
involverar fler och fler aktiviteter, 
enheter, arbetsrutiner och applika-
tioner kan bli mycket komplex, svår 
att överblicka och ineffektiv.

Att enbart förlita sig på att de instruktioner som finns framtagna 
för hantering av underhållsåtgärder leder till en effektiv han-
tering kan leda till svåra följder. På Oskarshamns kärnkraftverk 

drivs underhållsåtgärder kontinuerligt som genomförs i syfte att bibe-
hålla eller återställa utrustning till specificerat tillstånd. En processkart-
läggning över hur hanteringen genomförs i verkligheten var nödvändig 
för att kritiskt kunna granska arbetet och för att identifiera förbättrings-
åtgärder.  Efter en grundläggande kartläggning av processen kunde Jo-
sefin konstatera att den faktiska hanteringen inte alltid stämde överens 
med verksamhetssystemets och att den inte var effektiv. I flera fall re-
kommenderar Josefin att arbetsrutinen omkonstrueras för att åstadkom-
ma en effektivare och enklare hantering. Resultatet visar att det stora 
antalet applikationer som används i processens olika aktiviteter bidrar 
till ineffektivitet, Josefin menar att en minskning skulle underlätta upp-
följning, eliminera dubbeldokumentation och öka helhetssynen över un-
derhållsåtgärder. Genom att skapa ett integrerat system för uppföljning, 
hantering och dokumentering av åtgärder menar Josefin att fokus kan 
läggas på att bygga en drift- och supportorganisation för en applikation 
istället för att fokus sprids ut på ett stort antal applikationer. Den röda 
tråden som finns för varje underhållsåtgärd skulle på så sätt bli spårbar 
från idé till implementering och slutdokumentation vilket är nödvändigt 
för en effektiv hantering. 



Erik Östlund

”Automatisk 
minneshantering för 
dynamisk automatisk 
parallellisering av 
rena metoder
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat 
Erik Östlund med 50 000 kronor.

Handledare: Welf Löwe

Att program körs snabbare och snab-
bare allt eftersom vi köper nyare dato-
rer är någonting som folk har kommit 
att förvänta sig. Men den trend vi har 
sett de senaste decennierna börjar nå 
sina gränser. För att kunna leverera 

den prestanda i program som marknaden har kommit att förvänta 
sig, måste flera av datorns processorkärnor användas samtidigt.

Erik Österlund från Linnéuniversitetet har letat lösningar på 
hur datorn automatiskt kan utnyttja flera processorkärnor 
samtidigt, utan att programkoden måste skrivas om. Detta 

ökar även kostnadseffektiviteten i ny mjukvara eftersom det är 
billigare att utveckla kod där parallellisering görs automatiskt.

Försök att göra automatisk parallellisering har gjorts tidigare, 
men har inte gett tillfredsställande resultat. Anledningen till det-
ta är att metoder för automatisk parallellisering bygger på statisk 
analys; att koden analyseras innan körning.

Eriks lösning på problemet är att använda en dynamisk analys. 
Han har skrivit ett automatiskt minneshanteringssystem som 
hittar beroenden mellan objekt samtidigt som skräpsamling på-
går. Systemet utnyttjar skräp i minnet och använder data från 
skräpsamlaren för att se mönster i minnet. Detta används som 
grund för att göra preciserade gissningar runt vad som kan köras 
parallellt under själva programmets körning, istället för i förväg. 
Upptäckten öppnar nya  möjligheter för automatisk parallellisering.



 

Syftet med studien var att analysera 
hur elever uttrycker förståelse i akti-
viteter som erbjuder och utmanar dem 
att reflektera över olika sätt att repre-
sentera aspekter av bråkbegreppet. 
Bråk är ett centralt begrepp i grund-
skolans matematik som elever möter 
redan i de tidiga skolåren Detta område är dock mycket komplext 
och vållar ofta stora problem. Övergripande frågor om dess kom-
plexitet och hur skolan kan stödja lärandet av bråk och utveckla 
elevernas begreppsliga förståelse ligger till grund för detta arbete 
som problematiserar, belyser lärande i bråk.

Från undersökningen har det framkommit att när en lektion pla-
neras behöver vi ta hänsyn till antalet representationer och vilka 
representationer vi väljer. Val av uppgifter, utifrån elevernas olik-

heter behöver tas hänsyn till i planeringen. Kunskap om olika sätt att 
representera och hur man använder representationerna blir här viktigt 
för att kunna lösa uppgifter i bråk. Att ha kunskap om flera olika repre-
sentationer tillför eleverna en möjlighet att använda dessa och fördjupa 
sin kunskap. 

För att motverka missförstånd gällande bråk är det viktigt att som lärare 
sätta sig in i hur en elev förstår samt hur undervisningen byggs upp. Det 
sociala samspelet, laborativt konkret material och det talade språkets 
roll bör beaktas. På så sätt skapas bra förutsättningar för eleverna att 
utveckla sin förståelse för begreppet. 
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”Lärande i bråk

Helena Roos, Andreas Ebbelind

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Helena Roos 
och Andreas Ebbelind med 50 000 kronor.

Handledare: Per Nilsson
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”Bättre effektivitet på 
dörrpanelavdelningen 
hos IAC Group AB

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Helena Ladan
med 50 000 kronor.

Handledare: Göran Lundgren, Magnus  Hansson, (IAC Group AB)

 Examensarbete utfördes på International Auto  
 motives Components Group AB i Låssby. IAC Group  
 AB är ett internationellt företag med 75 fabriker  
 i 16 olika länder och tillverkar komponenter till  
 bilindustrin.

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka olika layout 
alternativ för monteringsavdelningen för dörrpaneler och med 
det i åtanke ta fram en layout med ett klart och strukturerat 

materialflöde. Efter en undersökning av monteringen av dörrpaneler 
konstaterade jag att en av de största slöserierna var gång och att mon-
törerna själva fick gå och hämta material. Därmed låg fokus för detta 
examensarbete på att eliminera och minimera denna spilltid så långt 
som möjligt. Sex olika layout alternativ undersöktes och jämförelsen 
av dessa resulterade i en egen framtagen layout som kombination av 
dessa samt egna inslag.
Då den föreslagna layouten understeg budgeten som jag fick till förfo-
gande samt ökade effektiviteten av produktionen med 66 % valde IAC 
Group AB i Låssby att implementera detta och idag jobbar man enligt 
denna layout i fabriken.

Helena Ladan



Nästa generations farthållare, bilar utrus-
tade med kommunikationsutrustning möjlig-
gör en intelligentare bil som själv tar beslut 
om acceleration eller inbromsning.

Trådlös kommunikation mellan fordon ute i trafiken möjliggör 
många nya tillämpningar som kommer att skapa en bättre trafik-
miljö både ur ett säkerhetsperspektiv men också ur ett miljöhän-

seende. Allt från att annonsera extrapris på bensin på närliggande sta-
tioner till att varna medtrafikanter om att en trafikolycka inträffat längre 
fram på vägen kommer att finnas i denna palett av nya applikationer. En 
av de stora utmaningarna för ett sådant system är att få alla inblandade 
parter världen över (fordonstillverkare, vägoperatörer, hårdvarutillver-
kare, tjänsteutvecklare, och regeringar) att enas om en gemensam kom-
munikationsstandard. En standard är en förutsättning för att fordon från 
olika tillverkare ska kunna kommunicera och utbyta viktig information 
med varandra.

Syftet med implementationen är att sammankoppla fordon i fordons-
tåg, även kallat platooning, där varje bil inte bara reglerar hastighet med 
avseende på bilen framför, som i dagens adaptiva farthållare, utan även 
bilar längre fram i tåget. Vilket ger betydligt säkrare, effektivare och mil-
jövänligare trafik eftersom man kan reducera onödiga accelerationer.
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Kristoffer Lidström ((handledare) 
Mattisas Bjäde Fredrik Berg, Johan 
Andersson, och Spencer Mak

”Cooperative 
Adaptive Cruise 
Control – CACC

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Fredrik Berg, 
Johan  Andersson, Mattisas Bjäde och Spencer Mak 
med 50 000 kronor.

Handledare:  Kristoffer Lidström 
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Känner du dig trygg i din vardag? 
Känner du dig trygg i ditt eget hem? 
Man önskar att alla kunde svara Ja på 
dessa självklara frågor, tyvärr är så 
inte fallet, inte ens för de med trygg-
hetslarm.  

Dagens trygghetslarm är otillräckliga inom många områden. De 
stora bristerna gäller dess räckvidd, formgivning och kommuni-
kation, tre centrala områden för ett funktionellt trygghetslarm. 

Detta är egenskaper som i många fall är livsavgörande för användaren. 
Linnea Trulsson och Annika Karlsson har tagit fram LIAC alarm som är 
ett trygghetslarm baserat på modern teknik. Trygghetslarmet innehåller 
ett positioneringssystem som gör det möjligt att finna användaren, ute 
som inne. Trygghetslarmet ger användaren bra och säkra kommunika-
tionsalternativ vid en larmsituation. Eftersom larmet är styrt med stöd 
av mobiltelefoni kan man använda LIAC alarm överallt, världen över. 
Med ett trygghetslarm ska du känna dig trygg, det gör du med LIAC 
alarm. 

”LIAC alarm ett 
innovativt trygg-
hetslarm med stöd 
av mobiltelefoni

Annika Karlsson, Linnea Trulsson

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Annika Karlsson 
och Linnea Trulsson med 50 000 kronor.

Handledare: Leif Nordin
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”Practical 
Application for: 
A SSD Approach 
for executing 
Vission 2050

Sara Florens Carreno, Tamar Harel, 
Carmelina Macario

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Sara Florens Carreno, 
Tamar Harel och Carmelina Macario med 50 000 kronor.

Handledare: Zaida Barcena

The challenges of our current glo-
bal society are asking for a trans-
formational change; a shift of our 
values and priorities, a new and 
shared concept of prosperity based 
on fairness and happiness within the limits of a finite planet. Our 
economic system has a major role to play in this change. Vision 
2050, a report released by the World Business Council for Sustai-
nable Development in February 2010 understands that. It was 
written by some of the world's biggest companies, in an effort 
to claim to themselves and others, the important role businesses 
have to play in creating a sustainable society. The report lays out 
a vision of what a sustainable world would look like, one where 
“In 2050 around 9 billion people live well, and within the limits of 
the planet”‟.

As companies acknowledge they are key players, they ask them-
selves, “Where do we start?” and answering this question is the 
goal of our Master's thesis. Our research analyzed how a Strate-

gic Sustainable Development (SSD) approach can be integrated into an 
Implementation Guide (IG) in an effort to help companies move towards 
the achievement of Vision 2050 goals in a successful manner, with the 
ultimate goal of creating a sustainable society. The SSD approach applied 
is informed by the Framework for Strategic Sustainable Development 
(FSSD). The FSSD is a 5 Level model aimed at help planning for solving 
complicated problems in complex systems using systems thinking; such 
is moving towards a sustainable society. The Guide has the necessary 
elements to take them through the transformational change that that is 
needed to tackle the sustainability challenge.



     

12

Mozhgan Hedayati

”Energi Efficiency in Wireless 
Networks - Impact of Adaptive 
Radio Unit Activation

Energy saving and reducing CO2 emissions are crucial 
for preventing global warming. Energy consumption 
in mobile networks may also be a substantial part of 
a mobile network operator's expenses. 

Mozhgan Hedayati took her thesis at Ericsson AB, in the research 
area of Green Communications, on energy saving in mobile te-
lecommunication networks and reducing CO2 emission. A large 

part of the total energy of a mobile network is consumed by the radio ac-
cess network. Radio Base Stations (RBSs) are the highest contributors to 
the networks’ energy consumption and CO2 emissions. Putting the un-
derutilized components of RBSs in sleep mode during low load can make 
the mobile networks more energy efficient. This study involved model-
ling the energy consumption of the macro base station components such 
as Radio Unit (RU), base band unit, cooling equipment, etc over different 
load scenarios. Numeric results show that an energy saving around 50% 
is achievable. This suggests that there is a large potential for enhancing 
energy efficiency in mobile networks, e.g. by adaptive activation of radio 
units (base stations). The results show the feasibility of an improvement 
towards both higher sustainability and decreasing the costs for mobile 
network operators. 

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Mozhgan Hedayats  
med 50 000 kronor.

Handledare: Abbas Mohammed
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Emma Bolander, Therese Lundelius

”Framtagning och 
utveckling av en 
modell för
investerings
bedömning.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat 
Emma Bolander och Therese Lundelius 25 000kronor.

Handledare: Fredrik Karlsson, Bernt  Svensson (VIDA AB)

I takt med att den globala konkur-
rensen blivit allt mer påtaglig krävs 
en hög produktivitet för att inte förlora marknadsandelar. För att 
upprätthålla konkurrenskraften fordras uppoffringar i form av 
investeringar. Att investera innebär en framtida satsning på kon-
sumtionsutrymme och har således en avgörande betydelse för 
konkurrenskraften och den långsiktiga överlevnadsförmågan. Då 
investeringar driver den ekonomiska tillväxten är den samhälleliga 
välfärden, företagens resultat och konkurrensförmåga beroende 
av de investeringar som görs idag.

Studien har genomförts med sågverkskoncernen VIDA AB som stu-
dieobjekt. Koncernens investeringsprocess har växt fram som ett 
resultat av historiska betingelser. Behovet av en enhetlig modell 

har tilltagit allteftersom koncernen expanderat. Studiens syfte har varit 
att utveckla en konceptuellt och empiriskt anpassad beslutsmodell med 
avsikt att öka kvaliteten i sågverkskoncernens projektrutiner vid inves-
teringsbedömning.
Studien har resulterat i utveckling av en modell för investeringsbedöm-
ning. Modellen är ett förslag till och ett resultat av hur olika ansatser 
inom investeringsforskningen kan integreras. Oss veterligen finns ingen 
tidigare beslutsmodell för investeringsprocessen som inkorporerar olika 
forskningsansatser och som dessutom är empiriskt förankrad. Modellens 
primära syfte är att möjliggöra att på bättre grunder kunna fatta investe-
ringsbeslut. Modellen bidrar även till en utökad flexibilitet och decentrali-
sering vid investeringsbedömning vilket torde vara en nödvändig faktor i 
en växande organisation. 
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Det här projektet grundar sig i ett intresse för 
hjälpmedel. Vad är design om inte skapandet av 
hjälpmedel? Ända sedan de första redskapen togs 
upp i människans hand har hon strävat efter att 
skapa artefakter för att underlätta sitt leverne. 
Intresset av att förbättra och förenkla ledde mig 
in på designbanan och det är också med avstamp 
i det som jag tog mig an det här projektet. Beväp-

nad med nyfikenhet och kreativitet kastade jag mig in i en ny värld, 
för att försöka lösa ett problem genom att skapa en ny artefakt.

Projektet handlar om sittande i allmänhet och sittande i aktivrullstol 
i synnerhet. Idag finns det  ergonomiskt utformade ryggstöd och 
sitsar till aktivrullstolar men inte med de funktioner som de flesta 

kontorsstolar besitter, lättheten att justera sittvinkeln för brukaren. Detta är 
något som jag har tagit fasta på i detta projekt och sökt att lösa. Målet med 
projektet är att överföra kontorsstolens funktioner till en aktivrullstol och 
där igenom skapa en produkt som är anpassad för långvarigt sittande men 
som även har ett annat uttryck än befintliga rullstolar; att ta steget från 
hjälpmedel till mobil möbel.

”XLT Executive  
-snygg ställbar rullstol 
på jobbet

Bernhard Sandqvist

Sparbanksstiftelsen Kronan  har belönat 
Bernhard Sandqvist med 25 000 kronor.

Handledare: Magnus Silferhielm
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”
Jessica  Arosenius

Sagosnurran 
- ett redskap för att 
förbättra medicineringen 
av små barn

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat  
Jessica Arosenius med 25 000 kronor.

Handledare: Johanna Rosenqvist 

Arbetet handlar om att skapa en bättre stämning kring medicine-
ring av barn mellan 0-3 år med astma. 

Produkten fungerar som en distraktion för barnet då det ska medi-
cineras, den tar bort barnets fokus på själva medicineringen. Pro-
dukten ger barnet möjlighet att vara med och bestämma över si-

tuationen och tillsammans med sina föräldrar skapa en trevlig rutin. 
I mitt arbete har jag även undersökt hur man kan förbättra informations-
flödet mellan sjukvården och föräldrarna. Ett effektivt informationsflöde 
är en grundläggande förutsättning för att medicineringen ska bli så effek-
tiv och trevlig som möjligt, med trygga föräldrar har man ett tryggt barn
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Examensarbetet handlar om hur 
man kan gå tillväga för att förbätt-
ra administrativa processer i tillver-
kande företag. Administrativa pro-
cesser ligger sällan i fokus när man 
talar om att effektivisera och göra 

kostnadsbesparingar inom industrin och de är heller inte särskilt 
belysta inom de olika förbättringsmetoder/ledningsverktyg som 
tillämpas på företag idag. Syftet med arbetet har varit att skapa 
en modell för att förbättra administrativa processer och på så sätt 
effektivisera den osynliga värdekedjan.

Genom en omfattande litteraturstudie, som inkluderat beprövade 
förbättringsteorier (bland annat Lean Manufacturing, Six Sigma, 
Total Quality Management, ISO 9000 och 5S), har Viktor Gustafs-

son och Sara Davidsson skapat en modell, som är tillämpbar på alla till-
verkande företag, för att förbättra administrativa processer. Modellen är 
skapad med influenser och inspiration hämtat från Change Management 
och Total Quality Maintenance vilket ger modellen ett brett perspektiv 
och involverar medarbetare på alla olika nivåer i en organisation. Modellen 
är utförligt och pedagogiskt beskriven i arbetet och delar av den har tes-
tats/implementerats genom en fallstudie på Electrolux Laundry Systems 
i Ljungby.

Eftersom administrativa processer är svåra att ”mäta” är det även svårt 
för företag att faktiskt kunna övervaka och ha koll på hur mycket resurser 
dessa processer kräver. Av just den anledningen är det mycket sannolikt 
att stora förbättringar kan göras vilka kan resultera i stora besparingar och 
effektiviserade produktionsflöden.

Viktor Gustafsson, Sara Davidsson

”Effektivisering av den 
osynliga värdekedjan

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat 
Viktor Gustafsson och  Sara Davidsson med 25 000 kronor.

Handledare: Renato Ciganovic, Niklas Lindesköld (Elektrolux) 
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Frida Magnusson, Kristoffer Pettersson

CSR (Corporate Social Responsibi-
lity) är ett begrepp som på senare 
år förekommit allt oftare i media. 
Framväxten av CSR har gjort att det 
idag finns ett tydligare krav från 
företagens intressenter att socialt 
ansvarstagande är ett måste. Speciellt utpekade är företag med 
produktion i utvecklingsländer såsom Kina vilket också är det om-
råde denna uppsats riktar in sig på.  

Analysen av det insamlade materialet visar att svenska företag en-
gagerar sig i CSR i sin leverantörskedja för att möta de krav som 
ställs från kunderna samt att man tar ett likartat socialt ansvar i 

sin relation med kinesiska underleverantörer. Vidare framgår det att samt-
liga företag upplever det som svårt, och ibland till och med omöjligt, att 
tillmötesgå alla de krav som deras kunder har i denna fråga. I intervjuerna 
klargörs det att det handlar om både brist på resurser och svårigheter att 
anpassa kraven till de förutsättningar som råder i ett utvecklingsland som 
Kina. Sammanfattningsvis visar undersökningen att företagen anpassar 
sig till den kinesiska kontexten och inför något som författarna valt att 
kalla svensk CSR med kinesisk karaktär. 

”Svensk CSR 
på kinesiskt vis

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat  Frida Magnusson 
och Kristoffer Pettersson med 25 000 kronor.

Handledare: Peter Boye
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Petter Nelson

”En modell för att 
mäta och öka 
kundupplevd 
relationskvalitet

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Petter Nelson    
med 25 000 kronor.

Handledare: Renato Ciganovic, Patrik Sundin (SAAB)

Dagens konkurrensutsatta marknad karaktäriseras av globalise-
ring, ökade kundkrav och likheter mellan aktörers produkter och 
tjänster. Stora krav ställs således på företags förmåga att differen-
tiera sig själva gentemot konkurrenter på samma marknad. 

I kampen om att differentiera sig mot andra aktörer har själva kundre-
lationen och dess kvalité visat sig vara ett effektivt verktyg. En hög-
kvalitativ kundrelation är en viktig faktor i strävan efter lojala kunder, 

tillväxt, lönsamhet och konkurrensfördelar. För att driva en organisation 
i riktning mot högkvalitativa kundrelationer krävs tydliga riktlinjer för 
identifiering av värdeskapande aktiviteter i ett sådant syfte. Examensar-
betet syftar till att möjliggöra mätning av den kunduppfattade relations-
kvalitén samt genomföra förbättringsprocesser av den kunduppfattade 
relationskvalitén. Modellen som är framtagen i samband med uppsatsen 
är testad i en fallstudie där processen visade sig vara tillämpbar. Modellen 
visade sig ha positiv effekt på den kundupplevda relationskvalitén och 
påverkade även kundrelationens transaktionskostnader.
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Joakim Schill, Andreas Fransson

”Analys av 
fläktring 

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat 
Andreas Fransson och Joakim Schill med 25 000 kronor.

Handledare: Leif Pettersson, Peter Bergvall (SAPA)

Sapa Automotive AB i Vetlanda ville 
för att stärka och utöka sin marknads-
andel, skaffa sig större tekniska kun-
skaper om, och förståelse för en pro-
dukt man tillverkar och tillhandahåller 
åt den tunga fordonsindustrin. Pro-
dukten är en fläktring som ingår i kyl-
systemet i lastbilar. Genom olika tester 
och mätningar ville man att denna studie skulle leda till ett resultat 
som tydligt påvisar eventuella skillnader i effektivitet mellan sin 
egen och konkurrenternas lösning. En effektivitetsförbättring 
skulle vid drift resultera i en lägre bränsleförbrukning.  På Sapa 
är man själva övertygade om att den egna produkten kan för-
bättra många befintliga kylsystem.

Målet med Andreas och Joachims arbete var att utarbeta en 
rapport som kan ligga till grund då nya affärskontakter ska 
knytas. Stora delar av arbetet kom att bygga på tester gjorda 

i en testanläggning som Andreas och Joachim byggde i Linnéuniversi-
tets lokaler i Växjö. Att utforma en bra testanläggning som ger pålitliga 
och jämförbara data var den största och viktigaste utmaningen och vi-
sade sig ta mest tid. Testanläggningen bestod av ett kylsystem från 
en lastbil som utrustades med ett cirkulerande vätskeflöde, en vatten-
reservoar på 500 liter och mätutrustning. Resultatet av arbetet visar 
på skillnader i effektivitet mellan de olika produkterna, många gånger 
till Sapas fördel. En implementering av Sapas produkt skulle för många 
lastbilstyper innebära en förbättrad kylning, därigenom en minskad 
bränsleförbrukning och mindre miljöpåverkan.
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Jonas Andersson Ulf Ljusberg, Christoffer Palm, 

”Invandrarföretagare
i Växjö - ur ett personligt 
nätverksperspektiv

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Ulf Ljusberg, 
Christoffer Palm och Jonas Andersson med 25 000 kronor. 

Handledare: Bengt Johannisson

Jonas Andersson, Ulf Ljusberg och Christof-
fer Palm har i denna kvalitativa studie un-
dersökt invandrarföretagande i Växjö, i syn-
nerhet betydelsen av personliga nätverk och 
hur detta påverkar affärsmässighet. Resul-

tatet av studien visar hur företagsfrämjande stödorganisationer i Växjö 
kan förbättra förutsättningarna för invandrarföretagare att utveckla de-
ras personliga nätverk. 

Invandrar- och etniskt entreprenörskap har rönt stort forskningsintresse de 
senaste årtiondena. I Sverige har antalet företag som startas av personer 
födda utomlands ökat markant under samma period, vilket bidragit till eko-

nomisk tillväxt och sysselsättning. Många invandrarföretagare möter för dem 
specifika hinder och problem i deras vardag, exempelvis: språkliga och kulturella 
hinder, avsaknad av tillräcklig utbildning, svårigheter att förstå affärskulturen 
i ett nytt land, diskriminering samt avsaknaden av personliga nätverk. Just det 
personliga nätverkets betydelse för affärsmässig framgång har understrukits av 
många forskare inom entreprenörskap, då det stöd och resurser en entreprenör 
kan vara i behov av ofta återfinns i det personliga nätverket. 
I Växjö finns ett utvecklat system av lokala aktörer vars främsta syfte är att stöd-
ja nyföretagare. Författarna ställer i denna studie frågan till hur dessa aktörer 
kan förbättra förutsättningarna för invandrarföretagare att utveckla personliga 
nätverk. Studien innefattar tolv lågutbildade invandrare som härstammar från 
mindre utvecklade länder och som har drivit företag i Sverige mellan 3-36 måna-
der. De företagsfrämjande aktörerna i Växjö som deltagit i denna studie är ALMI 
Företagspartner AB, NyföretagarCentrum, Inkubatorn, Arbetsförmedlingen och 
Mackens Företagshotell.
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Timmy Svensson, Richard Borg 

”Assistansrobot
”Slangaren”

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat 
Richard Borg och Timmy Svensson med 25 000 kronor.

Handledare: Björn Åstrand, Leif Ahlman (Drones Networking)

Projektet är ett steg mot att automa-
tisera brandbekämpning. Målet är att 
minimera personskador genom att 
ersätta brandmän med robotar och 
andra tekniska hjälpmedel. Framfö-
rallt i farliga miljöer där det finns risk 
för t.ex. explosioner eller ras. 

Robotarna är lätta att ersätta och kan manövreras säkert på be-
hörigt avstånd. Idén kommer från företaget Drones Networking 
som strävar efter att ta fram ett autonomt brandsläckningssys-

tem. Resultatet av projektet är en prototyp av en robot som ska sköta 
slanghanteringen vid brandbekämpningen.
Användandet av assistansrobotar som hjälper till att underlätta vår till-
varo är något som ökar för varje år som går, allteftersom tekniken fort-
sätter att utvecklas samtidigt som robotar i allmänhet blir mer och mer 
accepterade. Gräsklippning, städning och inspektion är några av de om-
råden där robotar har ökat mycket på senare tid, främst på grund av vår 
egen bekvämlighet. Detta kan ses som ett tecken på att utvecklingen går 
mot ett mer automatiserat samhälle. Det finns situationer som uppstår 
där robotar är bättre lämpade än oss människor för en uppgift på grund 
av säkerhetsskäl. Exempel på sådana situationer är bombhantering, min-
röjning och brandsläckning, där risken för skador är mycket stor. 
Syftet med projektet var att ta fram en prototyp som ska hjälpa brand-
män med hantering av brandslangen. Enheten ska främst användas 
i samband med rökdykning, som är bland de farligaste uppgifterna en 
brandman har. Målet är att så få människor som möjligt kommer till skada.
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Jenny Thuresson, Mathilda Davidsson

”Moneo

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat  Jenny Thuresson 
och Mathilda Davidsson med 25 000 kronor.

Handledare: Joakim Tell

Säkert varningssystem för detekte-
ring vid infiltration under infusions-
behandling. I Sverige drabbas varje år 
mer än 150 barn av allvarliga skador.

I nära samarbete med Hallands sjukhus Halmstad  har Jenny Thures-
son och Mathilda Davidsson utvecklat ett varningssystem för att 
detektera infiltration under infusionsbehandling. Infiltration är en 

medicinsk term som beskriver när infusionsvätska läcker ut i omgivande 
vävnad runt blodkärlet. Skadans allvarlighetsgrad varierar från lätt hud-
reaktion till allvarlig nekros. 
Med Moneo underlättar man det dagliga arbetet för sjukvårdspersonal 
samt ger patienten en trygg och säker infusionsbehandling. Idag görs 
rutinkontroller av sjuksköterska upp till varannan timme på droppets 
insticksställe, vilket är både tidskrävande för personal och störande för 
patienten. Med Moneo kan dessa kontroller undvikas. 
Genom sin lätta vikt och smarta konstruktion kan varningssystemet an-
vändas tillsammans med befintlig infusionsutrustning. Ingen patient ska 
behöva skadas i vården, det är en grundprincip inom all vårdverksamhet. 
Moneo förhindrar onödigt lidande och ökar säkerheten för patienten. 
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Viktor Larsson, Ingrid Bertilsson

”GearUp

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Viktor Larsson 
och Ingrid Bertilsson med 25 000 kronor.

Handledare: Fawsi Halila, Martin Persson (HTC) 

Att hela tiden vara tvungna planera sin 
tid och sina resmål är den vardag rull-
stolsburna lever i.  En utflykt till par-
ken, stranden eller bara en enkel
promenad med familjen kan vara 
ansträngande och svår att genomföra. 
Ingrid Bertilsson och Viktor Larsson har 
tagit fram ett koncept som med mindre 
ansträngning ger en ökad förmåga för 
rullstolsburna till större framkomlighet 
i samhällets miljöer.

Stipendiaterna har utvecklat och testat ett växlat rullstols-
hjul som bygger på en integrerad planetväxel i rullstolhju-
lets nav, liknande de som finns i dagens stadscyklar. Ett 

enkelt och intuitivt reglage hjälper användaren att växla rullsto-
len när det blir för tungt. Testningen av rullstolen visade att det 
fanns tydliga indikationer på minskad ansträngningsgrad hos 
testpersonen. Generellt ger en mindre ansträningningsgrad ökad 
framkomlighet och möjlighet till en ökad aktivitet samt självkäns-
la. Hela examensarbetet har haft ett nära sammarbete  med bru-
kare, hjälpmeldelstekniker och arbetsterapeuter. Det har gjort det 
möjligt att optimera funktioner och tidigt få ett användarvänligt 
koncept för alla berörda parter.”
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JAF-lyft möjliggör installation på 
bara ett fåtal minuter, dessutom 
utan att göra åverkan på golv, väg-

gar eller tak. Tack vare förenklad installation kan lyften flyttas i 
takt med att vårdbehovet förändras, en effektivisering som med-
för kostnadsbesparingar för vårdinrättningar.

Allt mer äldrevård sker i det egna hemmet, att kunna spendera 
tid i hemmets trygghet har visat sig mycket uppskattat av pa-
tienter och deras anhöriga. JAF-lyft är anpassad för användning 

i hemmet, till skillnad från många konkurrerande lösningar. Den är kom-
pakt och framtagen för att klara trånga utrymmen, särskilt badrum. Att 
kunna lyftas i badrummet är en förutsättning för patientens välbefin-
nande och värdighet.
Vi har utvecklat JAF-lyft helt i egen regi, problemformuleringen leverera-
des av Hälsoteknikcentrum Halland. Projektet har innefattat allt från da-
torstödda hållfasthets-beräkningar, materialval och prototyptillverkning 
till författande av affärsplan och ekonomiska beräkningar. För att bevara 
patenterbarheten avstår vi från att delge någon ingående information 
om produkten.

Andreas Leman,Fredrik Löfgren och 
Joakim Eriksson  

”Effektiv och flexibel 
patientlyft för hem- 
och vårdmiljöer

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Andreas Leman
Fredrik Löfgren och Joakim Eriksson med 25 000 kronor.

Handledare: Fawsi Halila
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Muhammad Shahid

”On Computational 
Complexity of Motion 
Estimation  Algorithms 
in MPEG-4 Encoder

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Muhammad Shahid 25 000 kronor.

Handledare: Benny Lövström, Andreas Rossholm (ST-Ericsson)

The use of digital video is increasing in mobile pho-
nes, camcorders and other handheld units where 
computational complexity and memory size are limi-
ted. In the video encoding process, the motion estimation usu-
ally consumes a large part of the encoder computations. 

This master degree thesis presents motion estimation techni-
ques, targeted mainly for MPEG-4 video encoding but also app-
licable for other video codecs e.g. H.264. A high quality adaptive 

algorithm with adjustable complexity, based on partially blind predic-
tion for motion estimation, is proposed. The computational complexity 
of motion estimation is reduced with minor compromise in the video 
quality. The proposed Adaptive SAD (Sum of All Differences) Control 
algorithm offers a system where complexity and visual quality can be 
traded off efficiently. Some quality is lost for high motion content video, 
in a controlled way, with reduction of complexity. For video sequences 
with low motion content, the PEVQ quality metric this is based on an 
approach to model human visual system, changes only in third decimal 
place even if the encoder is set to save up to 84% SAD computations. 
The results altogether show that the proposed algorithm has a great 
potential for reducing encoder complexity with minor and controlable 
loss in the video quality, especially regarding the perceptually close 
PEVQ metric. The future work should focus on conducting a subjective 
survey to get human scores for videos encoded with the algorithm.
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Hossein Ghosodi, Bie Chuangjun

”Braille-based
text input for multi-touch 
screen mobile phones

Multi-touch screen is a relatively new and revolutionary techno-
logy in mobile phone industry. Being mostly software driven 
makes these phones highly customizable for all sorts of users 

including blind and visually impaired people. In this research, we present 
new interface layouts for multi-touch screen mobile phones that ena-
ble visionless people to enter text in the form of Braille cells. Braille is 
the only way for these people to directly read and write without getting 
help from any extra assistive instruments. It will be more convenient and 
interesting for them to be provided with facilities to interact with new 
technologies using their language, Braille.
Our selected designs reveal possibilities to improve the efficiency and ac-
curacy of the existing text entry methods in multi-touch screen mobile 
phones for Braille literate people. They also can be used as guidelines for 
creating other multi-touch input devices for entering Braille in an appa-
ratus like computer.

“The real problem of blindness is not the loss of 
eyesight. The real problem is the misunderstan-
ding and lack of information that exist. If a blind 
person has proper training and opportunity, 
blindness can be reduced to a physical nuisance.”
- National Federation of the Blind (NFB)

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Hossein Ghosodi 
Fard och Bie Chuangjun med 25 000 kronor.

Handledare: Bo Helgesson och Jimmy Petterson (Synskadades
Riksförbund)
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Imran Ashraf,                 Amir Shahzeo Khokhar

”Principles for 
Distributed Data-
bases in Telecom 
Environment

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat  Imran Ashraf 
och Amir Shahzeo Khokhar med 25 000 kronor.

Handledare: Lars Lundberg, Magnus  Vigerlöf (Ericsson AB)

Database distribution is very atrac-
tive for geographically distributed 
companies who need an efficient ma-
nagement of the amount of data with 
increased availability and reduced communication cost. Centralized 
databases are becoming bottleneck for physically distributed orga-
nizations that access data remotely. Due to huge amount of data 
and frequent data retrieval communication cost and response time 
is increased. It also creates problems of unavailability in case of 
system failure and a single source bottleneck.

Many organizations are making a shift from traditional databa-
ses to distributed data primarily due to organizational needs 
to manage huge amount of data and the telecom sector is no 

exception. But the main motivation of this advent technology for telecom 
sector is its improved response time due to data distribution. However, 
before implementation we need to investigate some of its very critical 
issues of this field like concurrency control, query optimization, data frag-
mentation and data allocation etc. Compared with the use of distributed 
databases in other traditional industries, telecommunication databases 
need to fulfill some additional and tough requirements on availability, re-
covery and reliability generally and response time specifically. In the gi-
ven context response time is of special importance before implementing 
it at Ericsson.Our experiment showed that the average response time is 
decreased in case distributed database.  The locality of data reduces the 
response time. In the distributed database, data is fragmented. These 
fragments are short compared to the full database so short index tables 
make searching very fast. However, getting data from multiple sites in-
crease the response time.  We concluded that data distribution improves 
the response time.
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The Weave clearly communicates a
template for designing strategic engagements, 
suggestions, examples, and guiding principles 
to support increased engagement and buy-in. 
It is grounded with extensive data from sus-
tainability practitioners and professional faci-
litators.

In addition to scientific expertise, Sustainability practitioners must 
skillfully facilitate the co-creative group processes necessary for 
actual systemic change. The Framework for Strategic Sustainable 

Development (FSSD), also known as the Natural Step Framework, provi-
des scientific content to address this challenge but, until now, there has 
been no research-based, strategic guidance on the process of engaging 
organizations in creating their own sustainable future. Patterns in suc-
cessful change initiatives were identified and integrated with the FSSD 
to create The Weave.

Alison Cretney, Steven Cretney, 
Tracy Meisterheim

”The Weave, an in-depth 
practical guide
for practitioners

Sparbanksstiftelsen Kronan  har belönat Alison Cretney,
Steven Cretney och Tracy Meisterheim med 25 000 kronor.

Handledare: Tamara Connell
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Sparbanksstiftelsen Kronan vars område omfattar större 
delen av Blekinge, Kalmar och Kronobergs län samt Halm-
stads kommun har till uppgift att vara aktieägare i Swedbank.

Enligt stadgarna ska utdelningen på stiftelsens aktier användas  
för att främja och utveckla gamla Sparbanken Kronans region. 
Sparbanksstiftelsen Kronan ska verka för sparsamhet och för att 
sparbanksidén blir förankrad i breda grupper i samhället. Stiftelsen 
ger också ekonomiskt stöd till en rad andra projekt som gagnar 
regionens utveckling.

Kontaktperson på Sparbanksstiftelsen Kronan:

 Gunilla Johansson

 Storgatan 17

 352 30 Växjö

 Telefon: 0470-124 91

 Telefax: 0470-484 91

 E-post: kontor@sparbanksstiftelsenkronan.se

Fakta om:
Sparbanksstiftelsen Kronan
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