Sparbanksstiftelsen Kronans
stipendiater hösten 2010

”

Utmärkta examensarbeten som kan
utveckla regionen.

S

parbanksstiftelsen Kronan premierar
i år 46 studenter som tillsammans
arbetat fram 26 examensarbeten.
Dessa arbeten håller mycket hög standard
och visar att den högre utbildningen och
forskningen vid våra högskolor kontinuerligt utvecklas. Juryn har i år beslutat om
Tommy Lindgren
utdelning av totalt 775.000 kr till dessa 26
examensarbeten varav fem arbeten har utmärkt sig och belönats
med 50.000 kronors stipendium och övriga med 25.000 kronor.
Betydelse för byggbranschen får projektet med smarta takmoduler som innebär ett helt nytt taksystem. Utvecklingen av brandvarnare med kombination säkerhet och användarvänlighet kommer att rädda liv. Det öppna laboratoriet ger studenter fri tillgång
till experimentiella resurser dygnet runt word wide. Ett arbete har
nyckelorden ekologisk, hållbar utveckling, café, grafisk identitet,
inredning, varumärke, mönster och kärnvärden. Direkt beröring till
EU-projektet WATERMIM har ett projekt som handlar om plaster som
renar vatten och bedöms viktigt för olika reningsprocesser, bl.a. vid
klinisk diagnostik, miljöanalys och vid framställning av läkemedel.
Kronanstiftelsen är imponerad av den kunskap dessa stipendiater
och det deras arbeten uppvisar och hoppas att de får stor betydelse för vår region. Vi riktar ett varmt tack till studenter och till
högskolornas mycket engagerade handledare liksom de företag
som medverkat till dessa arbeten. Sparbanksstiftelsen Kronan
önskar samtliga stipendiater stora framgångar i sitt yrkesliv.
Karlskrona den 19 november 2010

Tommy Lindgren
Ordförande Sparbanksstiftelsen Kronan.
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50 000 kr

Johan Idstam, Thomas
Johnsson, Amanda Lindgren

Blekinge Tekniska Högskola

Handledare: Mikael Hilmersson

Sai Krishna Dinesh Vinjarapu
Vishal Kondabathini

Henric Svensson

Handledare: Ingvar Gustavsson

Linnéuniversitetet

Handledare: William Hogland,
Åke Erlandsson

Emma Österman

5

Johanna Hellström, Linda Niss

Handledare: Magnus Silfverhielm,
Carolina Klüft
Johanna Rosenqvist

6

Gustaf Olsson
7

Andreas Johansson,
Johan Ohlsson, Arvid Nilsson
8

Elin Olsson, Andreas Lindblom
Handledare: Joakim Tell
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25 000 kr
Daniel Gunnarsson,
Anna Barkan, Olaf Postel
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11

Anbarasan Thamizharasan,
Dotun Ogunkanmi

Handledare: Magnus Silfverhielm
Handledare: Anders Haggren,
Ove Welander

22

Handledare: Håkan Hallmer, Monica
Dahlkvist, Ingemar Gröön 23
Handledare: Titti Forsslund
Handledare: Lena Lendahls
Handledare: Vedran Besirevic,
Hans Nelson

Jonas Green, Johan Delén

Marium Zulfiqar, Ammad Naseer
14

Linnéuniversitet

Handledare: Björn Nilsson,
Martin Hallberg
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26

27

Erik Nykvist, Johan Höcks
Handledare: Gunnar Weber
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Peter Kristensen, Erik Ehn
Handledare: Leif Nordin

Rebecka Ludvigsson

25

Oscar Efverlund

Eva Aronsson
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24

Cecilia Nilsson

Högskolan i Halmstad

Handledare: Anna Glarner,
Per Dahlén

21

Anis Alekic, Andreas Carmvall

Handledare: Hussein Aziz, Gouhua Bai 12

Handledare: Robert Feldt,
Fredrik Scheja

20

Dan Hellström

Crystal Grover, Carlotta Cataldi,
Maureen Dickson

4

Anders Fhager, Jemal M. Hussien

Emily Eriksson

Blekinge Tekniska Högskola

Handledare: Anders Törnqvist,
Kajsa Sperling

19

Eleonor Horner

Handledare: Jeanette Gullbrand,
Artur Potocki

Handledare: Merlina Missimer,
Zaida Barcena

Emma Stendahl, Lovisa Tideman

Handledare: Sven Nordebo,
Jonas Lundbäck

Högskolan i Halmstad

17

Handledare: Susanne Hagerstrand
Joachim Timlon
18
Handledare: Mikael Hilmersson

Handledare: Ian A. Nicholls,
Björn C.G. Karlsson

Handledare: Henrik Ny,
Jerker Stötsberg
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29

Emma Stibe, Astrid Kleine
Handledare: Hans-Erik Eldemark
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”

Automatisk
test av öppet
laboratorium

Det öppna laboratoriet för elektriska
experiment vid BTH är ett distanslaboratorium som sprids över världen
under namnet VISIR (Virtual Instrument Systems in Reality).
Sai Krishna Dinesh och Vishal Kondabathini

L

aboratoriet är resultatet av forskning vid BTH. Syftet är att ge
studenter fri tillgång till experimentella resurser dygnet runt
oavsett var de befinner sig. Allt som behövs är en dator med
nätbläddrare. Det unika med VISIR är att studenterna upplever och
kan manövrera instrumenten på samma sätt som i laboratorielokalen utan att riskera att skada vare sig själv eller utrustningen. Låt
vara att man använder muspekaren i stället för fingrarna för att
koppla och mäta. Programvaran har släppts som öppen källkod och
sex universitet utomlands har öppnat kopior av VISIR.
Laboratoriet består inte bara av programvara utan även av maskinvara – bl.a. en telemanipulator, som gör det möjligt att koppla ihop
elektriska kretsar på distans. Manipulatorn har konstruerats inom
VISIR-gruppen men tillverkas av underleverantörer. Innan telemanipulatorn kan levereras måste den funktionstestas. Dinesh och Vishal har i sitt examensarbete tagit fram ett testsystem, som provar
manipulatorn automatiskt. Deras examensarbete underlättar tillverkningen och gör det möjligt att producera manipulatorn till lägre
pris. VISIR-laboratorerna utomlands behöver även hjälp med installation och underhåll. Här finns plats för nyföretagande i en jungfrulig
bransch.
Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Sai Krishna Dinesh
och Vishal Kondabathini med 50 000 kronor.
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”

Naturlikt Café

Arbetet handlar om att analysera och
visualisera ett ekologiskt café där hållbar utveckling är tänkt att genomsyra
innehållet alltifrån budskap, föreläsningar, mat och inredning.

S

Emma Österman

yftet med arbetet är att analysera varumärket och kärnvärdena, vad caféet vill förmedla och på vilket sätt det kommuniceras ut genom en grafisk identitet och inredning. Arbetet tar
även upp möjligheterna och svårigheterna med att förmedla
ett grönt budskap i tider då ekologi börjat bli urvattnat men även i tider
då fler och fler människor börjar vakna upp och ifrågasätta sina egna och
företagens miljöval. Den grafiska identiteten bygger på kärnvärdena och
är gestaltade i de tre symbolerna träd, hus och hjärta som var och en berättar en historia men som fungerar bäst tillsammans som en helhet.

Nyckelord:
Ekologisk, hållbar utveckling, café, grafisk identitet, inredning, varumärke, mönster, kärnvärden.
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Emma Österman med 50 000 kronor.

”

Plaster som
renar vatten

Att kunna separera en slags molekyl från
blandningar är ett ständigt mål inom kemin, något som är viktigt vid exempelvis
klinisk diagnostik, miljöanalys och reningsprocesser samt vid framställning av
läkemedel.
Gustaf Olsson

G

ustaf Olsson från Linnéuniversitetet jobbar med metoder för molekylavgjutning, där man i plastmaterial skapar avgjutningar av
molekyler. Dessa plaster tillverkas för att selektivt kunna binda
just de molekyler av vilka avtryck har gjorts. Dessa ”smarta plaster” har
uppvisat stor potential inom en mängd olika tillämpningsområden.
Det finns olika teorier för mekanismerna bakom den påvisade selektiviteten hos dessa material. Detta speglar svårigheterna associerade med
studier av dessa material, innan och under polymerisationsreaktionen.
I sitt examensarbete har Gustaf arbetat med datorsimuleringar för att
åskådliggöra de interaktioner som leder till selektiva plastmaterial och
presentera en komplett modell av bakomliggande mekanismer. Modellen
har senare tillämpats för materialoptimering i EU-projektet WATERMIM,
vilket Gustaf för närvarande arbetar med. I detta projekt arbetar man
med att utveckla morgondagens metoder för avlägsning av skadliga
föroreningar från dricksvatten, samt miljöanalys, med hjälp av molekylavgjutna polymerer.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Gustaf Olsson med 50 000 kronor.
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Smarta
takmoduler

Byggbranschen har de senaste decennierna genomgått stora framsteg och
man har tagit fram smarta system för
montering av exempelvis väggar och
husgrunder. Taken däremot läggs med
samma principer som för hundra år
Arvid Nilsson, Johan Ohlsson, och sedan, vilket gör att det står för den
Andreas Johansson största kostnaden i både pengar och
tid på arbetsplatsen.

E

tt nytt taksystem, företrädesvis för bostadshus, för färdigställande av tak i modul-form. Elementen är av sandwichtyp och består av över- och underplåt och ett isolerande skikt cellplast som
kärnmaterial. Ytterplåten ligger i klassisk bandtäckt stil med dubbelfalser
som förseglar banden.
En mycket god isoleringsförmåga gör PlusTak till
ett oerhört energisnålt tak som passar utmärkt till
dagens passivhus. Inga genomgående infästningar
förekommer och inga andra köldbryggor heller, vilket gör produkten unik. Konstruktionen är självbärande och man behöver alltså inga takstolar för att
stödja taket. Tack vare systemets utformning läggs
ett tak otroligt snabbt, och mycket tid och stora
kostnader på plats sparas, utan att man tummar på
kvaliteten!
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Arvid Nilsson,
Johan Ohlsson och Andreas Johansson med 50 000 kronor.
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Brandvarnare
inbyggd i
armaturen

Kan du garantera att din brandvarnare larmar om det börjar brinna i natt? Känner du
igen dig att din brandvarnare börjar tjuta när
du lagar mat? Eller du kanske inte ens har en
brandvarnare?
Elin Olsson och Andreas Lindblom

I

80 procent av de fall där räddningstjänsten rycker ut saknas det
brandvarnare. År 2009 omkom 118 personer i bränder i Sverige merparten av dem hade överlevt om det hade funnits en fungerande
brandvarnare i bostaden. När brand uppstår går dyrbara minuter där tidig detektering kan göra skillnaden mellan liv och död.
Brandvarnare är en billig livförsäkring och trots det saknas den i många
hem. Bristen på brandvarnare blev startskottet för Safire.
Elin och Andreas har tagit fram en unik lösning som kombinerar hög
säkerhet och användarvänlighet. Produktens utformning och montering
är anpassad för att öka användandet av brandvarnare och därmed också
öka möjligheterna att ha en säker, pålitlig och
fungerande brandvarnare i hemmet.
Via trådlös teknik tillåter Safire
dig att testa och pausa brandvarnaren från golvet.
Brandvarnare räddar liv.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Elin Olsson och Andreas Lindblom med 50 000 kronor.
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Hållbara verktyg
för Roxtec

För att nå en hållbar utveckling finns
ett brådskande behov av en förändring
i vårt sätt att leva i samhället. Produktutvecklingen spelar en betydande roll i
ett hållbart samhälle, då produkter är
en del av vår vardag.

Daniel Gunnarsson, Olaf Postel och Anna Barkan

D

et är därför viktigt att utveckla metoder och verktyg för hållbar
produktutveckling. Däremot innefattar de flesta av de tillgängliga verktygen inte de sociala aspekterna och det finns därför en
brist på hållbar produktutveckling. Efter att ha identifierat denna brist på
verktyg för hållbar produktutveckling, utvecklade forskare vid Blekinge
Tekniska Högskola, strategisk hållbar produktutveckling, vilket har resulterat i tre olika verktyg.
För att sen integrera ett av dessa verktyg i en befintlig produktutvecklingsprocess utan att behöva förändra hela processen så måste hänsyn
tas till många olika faktorer. Anna Barkan, Daniel Gunnarsson och Olaf
Postel, Blekinge Tekniska Högskola undersökte hur ett av dessa verktyg
i praktiken skulle kunna integreras och anpassas till Roxtec:s produktutvecklingsprocess för att sen testa och utvärdera den nya processen på
en Roxtec:s produkt. Stipendiaternas insatser har lett till att Roxtec har
tagit ett värdefult steg mot en strategisk hållbar produktutveckling
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Daniel Gunnarsson,
Olaf Postel och Anna Barkan med 25 000 kronor.
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Slow fashion

Sustainable fashion is on everyone’s
mouth these days and in several
countries it’s a growing industry,
although consumer awareness is
still low. But, it is a phenomenon
that lacks strategic direction for widespread success.
Crystal Grover, Maureen Dickson och
Carlotta Cataldi

T

oday, inexpensive “fast fashion” dominates the market, resulting
in significant social and environmental impacts. It is evident that
there is a need for a higher level of organization based on collaboration. A research team from the MSLS program at BTH has turned to a
sustainable fashion model called ’Slow Fashion’.
Slow Fashion encourages local economic development, and contains
innovative business models, such as remaking garments using recycled
textiles, fashion leasing and clothes swapping. It focuses on building local supply chains based on personal relationship and trust. It also aims to
preserve traditional garment making in fashion design using a diverse
range of sustainable materials.
Carlotta Cataldi, Maureen Dickson and Crystal Grover, have identified a
set of strategic recommendations directed to many actors in the fashion
industry to strengthen the Slow Fashion movement. The buzzwords are
‘global Slow Fashion network and garment label’, ‘transparency in the
supply chain’, ‘local production’ and ‘sustainable design’ among others.
The recommendations can easily be put into practice by existing companies, or by a new enterprise with the mission of bringing Slow Fashion
forward.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Crystal Grover,
Maureen Dickson och Carlotta Cataldi med 25 000 kronor.
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Smoother
wireless video

Anbarasan Thamizharasan och Dotun Ogunkanmi

Mobile networks can be very unpredictable due to the different
wireless network conditions
and other factors that influence
the transmission of video signals, making them unreliable for
high-quality real-time mobile video streaming.

I

n the process of transmitting video frames over wireless mobile networks, some frames may be delayed or lost and this affects the perceived quality of video playback.

Dotun Ogunkanmi and Anbarasan Thamizharasan under the supervision of Hussein Aziz at the School of Computing, Blekinge Institute of
Technology have examined the concept of streaming video frames over
the two wireless channels from the server to the mobile device in order
to play the complete sequence of video frame on the mobile device. They
developed a simulator to implement this concept which would provide
reliable video streaming, even if there are missing video frames. A switching mechanism is also used on the mobile device to switch between
video streams to replace the missing frames.
The innovative concept used in the simulator provides a smooth playback of the video stream significantly improves the perceived video quality to the mobile user and will be valuable to the telecommunication
industry.
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Anbarasan
Thamizharasan och Dotun Ogunkanmi med 25 000 kronor.
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Stad i ljus

Examensarbetet behandlar stadens belysning och dess koppling till upplevelsen av
trygghet i det offentliga rummet. Genom
Eva Aronssons uppsats medverkar hon till
att lyfta frågan om ljus och belysning för
alla de som arbetar med den fysiska utformningen av våra städer och tätorter.

Eva Aronsson

M

ånga utomhusmiljöer skiftar snabbt karaktär efter det att solen
gått ned. Befolkningen i Sverige lever och verkar med ett fåtal
timmar dagsljus per dygn under en betydande del av året. Platser som dagtid är behagliga och fulla av liv kan kvällstid kännas hotfulla
och obehagliga.
Under en lång tid har belysningsplaneringen präglats av mätbara värden och främst varit en fråga för tekniker och ingenjörer. Dock är ljus och
upplevelsen av belysning inte alltid mätbar med instrument. Belysningsplaneringen har utöver de praktiska värdena även viktiga gestaltande och
därmed estetiska värden.
Ljusplanering ska inte ses som en isolerad företeelse i stadsbyggandet,
precis lika lite som trafikplanering, landskapsplanering eller bebyggelseplanering. Som med annan infrastruktur är en belysningsanläggning en
kostsam och långsiktig investering som bör bygga på välgrundade avvägningar gällande estetik, energi, ekonomi och trygghetsupplevelser, för
att nämna några parametrar. Evas examensarbete visar på hur detta kan
uppnås: och verkar för större medvetenhet om belysningens betydelse och
möjligheter bland oss som ska vara med och planera och utforma dagens
och framtidens miljöer. Genom att tidigt diskutera sambanden mellan fysiska strukturer och belysning kan belysningens planering integreras i den
övriga planeringsprocessen redan i de tidigaste skedena.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Eva Aronsson med 25 000 kronor.
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Exploratory
testing

Exploratory testing (ET) is a software testing
approach introduced as an effective, iterative
method of simultaneously learning and testing a system, reporting problems and then
generating new and relevant tests. Due lack
of scientific research and empirical evidences
available regarding ET; it faces difficulties in
Marium Zulfiqar och Ammad Naseer being realized as a reliable approach for performing effective software testing.

T

herefore the objective of our thesis was to learn about ET according
to the industry practitioners. The manner it is perceived, practiced,
implemented and benefited in real settings. To achieve objectives
we conducted a descriptive case study of exploratory testing in an industrial
setting. The study investigated different meanings of ET concept in literature and identified its claimed pros and cons. It explored misconceptions
regarding the approach and its suitability for different types of testing requirements as well. It also identified the testing techniques that are used in
combination with ET in industry.
The results from the case study were further verified in the industry through an industrial survey for generalization of the findings. The biggest
contribution of our thesis is the Session Based Exploratory Testing (SBET)
framework that shows how effectively ET approach is being carried out in
industry in a structured and manageable way. The empirical evidences and
the framework presented in the thesis are of great value for the industry
practitioners to understand and adapt ET.
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Marium Zulfiqar och Ammad Naseer med 25 000 kronor.
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Modell för
investeringar

Syftet med examensarbetet har

varit att utveckla en livscykelkostnadsmodell som kan användas vid
investeringar, budgeteringar och
jämförelser vid olika investeringsalternativ.

E

Rebecka Ludvigsson

fter en utvärdering av tillgängliga modeller konstaterade Rebecka
Ludvigsson att det fanns behov för en modell som var ekonomisk
och teknisk avancerad men ändå användarvänlig. Den framtagna
modellen belyser speciellt kostnadsaktiviteter så som operativa, energi
och underhållskostnader. En fallstudie för att testa modellen genomfördes på Swedwood International AB som är en del av IKEA. Swedwood
tillverkar och distribuerar träbaserade produkter och finns idag i 12 olika
länder med 48 produktionsenheter.
Modellen testades på olika tekniker (lim och laser) för att applicera en
kant på en spånskiva. Limtekniken är den teknik som Swedwood använder sig av idag och diodlasertekniken har utvärderats från två olika leverantörer. Resultatet av rapporten är genom att använda modellen får
man en klar och tydlig översikt av alla kostnader under en investerings
ekonomiska livslängd. Modellen har haft stor praktisk relevans för Swedwood och används nu som ett komplement till inköpsprocessen.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Rebecka Ludvigsson med 25 000 kronor.
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Baksmällan
i Baltikum

Att bibehålla sin internationella konkurrenskraft är utav
Amanda Lindgren, Johan Idstam och Thomas Johnsson.
avgörande betydelse för exporterande företag. Att upprätthålla sin internationella konkurrenskraft under turbulenta omvärldsförändringar är än viktigare
och detta problem är något som Johan Idstam, Thomas Johnsson
och Amanda Lindgren vid Linnéuniversitetet i Kalmar arbetat med
att undersöka.

S

tipendiaterna har i uppsatsen framställt en teoretisk syntes, med
utgångspunkt i ett resursbaserat synsätt, som sammanställer en
rad grundläggande internationaliseringsstrategier och i och med
detta skapat ett ramverk där företags internationalisering kan analyseras.
Med syntesen som utgångspunkt har stipendiaterna undersökt fyra
småländska aktörer, som exporterat till Baltikum under en längre tid, för
att kunna urskilja hur dessa kunnat bibehålla sin internationella konkurrenskraft under turbulenta tider. Detta är ett ytterst aktuellt ämne i och
med den finansiella krisen som spred sig över världen under 2008. Den
syntes stipendiaterna arbetat fram kan användas vid vidare forskning
inom ämnet och resultatet av undersökningen är något som små och
mellanstora företag kan ha nytta av vid sin etablering utomlands.
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Amanda Lindgren,
Johan Idstam och Thomas Johnsson med 25 000 kronor.
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Rening av
spillvatten

Examensarbetet ”Leaching test with
sawdust from different tree species”
skrevs av Henric Svensson som en del
i forskningsprojektet ”Integrerat angreppssätt för hantering av process
och dagvatten inom trädindustrin”.

D

Henric Svensson

etta är ett Triple Helix projekt där Miljöteknikgruppen och Natuvetenskapliga institutionen vid Linnéuniversitetet jobbar tillsammans med AB Gustaf Kähr, KK-stiftelsen, Akzonobel Casco Adhesives, Becker Acroma, Kalmar Energi och Anlager Sweden AB. Arbete leds
av professor William Hogland.
Trärester så som sågspån och flis lagras i dag inom många industrier för
att användas för energiproduktion, men dessa högar med trärester påverkar miljön i större utsträckning än de flesta tror och kan potentiellt påverka
närliggande vattendrag signifikant.
Under examensarbetet utvecklades idéen till hur ett integrerat reningssystem för det dagvatten som uppkommer vid trädlagring skall kunna
användas för att tillgodose företagets behov av vatten till bevattning av
stockar under lagringstiden. Detta har nu lett till pilotförsök vid företaget där ett buffrande damm och våtmarkssystem ska rena vattnet så att
vattnet går att använda till bevattning utan att det påverkar kvaliteten av
virket i stocken och inte utgör en hälsorisk för människorna som arbetar
inom området.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Henric Svensson med 25 000 kronor.
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Miljövänlig
emballagebarriär

Ett ökat antal företag väljer att investera i gröna innovationer, dvs.
utveckla produkter, processer, teknoJohanna Hellström och Linda Niss logier och affärsmodeller på ett hållbart och miljövänligt sätt.

J

ohanna Hellström och Linda Niss, Ekonomiinstitutionen vid Linnéuniversitetet i Kalmar, har i sin magisteruppsats undersökt hur ett företag kan
öka sin konkurrenskraft genom utveckling av gröna innovationer. Magisteruppsatsen är genomförd i samarbete med det multinationella kartongbruket Cascades Djupafors, fokus ligger på företagets nya produktidé, en
miljövänlig barriär för kartongförpackningar som utmanar den existerande
standarden på marknaden. En barriärbelagd kartong är nödvändig inom t ex
livsmedelsindustrin eftersom barriären skyddar samt står emot migration
från produkten.
Stipendiaterna har genom uppsatsen undersökt vilka konkreta preferenser
och behov som Cascades Djupafors kunder har på den nya produkten (och
fastställt vilka specifikationer företagets nya produkt måste inneha). Vidare
har stipendiaterna kommit fram till att företaget genom utvecklandet av
gröna innovationer har ökat sin konkurrenskraft eftersom majoriteten av
kunderna är beredda att antingen betala ett högre pris eller öka sin andel av
inköp då produkten är miljövänlig och utvecklad på ett hållbart sätt.
Stipendiaternas insatser fungerar som ett värdefullt bidrag i Cascades
Djupafors fortsatta produktutveckling. Studien bidrar med en ökad stimulation och inspiration för ytterligare utveckling av gröna produkt- och
processinnovationer både för det aktuella fallföretaget och för andra
företag.
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Johanna Hellström och Linda Niss med 25 000 kronor.
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Företagets
ledare - en juvel

Dagens affärsklimat illustrerar en

dynamisk och komplex värld där länder och marknader länkas samman.
För att företag ska lyckas erhålla
en långvarig och stabil konkurrenskraft är det av största vikt att de får
tillgång till och tillvaratagandet av Emma Stendahl och Lovisa Tideman
unika resurser.

F

ör att kunna skapa integration och behålla kärnkompetens
vid förflyttning av ledarpositioner, krävs en stark och hållbar länk mellan nya marknader och företagets huvudkontor.
I studie av hur små och medelstora företag arbetar för att stärka
sin internationella konkurrenskraft har Emma Stendahl och Lovisa
Tideman vid Linnéuniversitetet belyst ett mycket viktigt område.
Genom en studie av ett världsledande företag i KalmarregionenNORDEN Machinery AB- visat hur företag strategiskt kan arbeta
för att bygga upp en organisatiorisk förmåga att rekrytera ledare
med passande erfarenhet och att integrera dess kunskap i verksamheten så att det bidrar till framgång på internationella marknader.
Det huvudsakliga teoretiska bidraget är identifikationen av en ny
ledarroll som den essentiella länken mellan hemmabas och utländsk
marknad. Specifika rekommendationer har tagits fram till fallföretaget, därbland kodifiering av den erfarenhetsbaserade kunskapen
som företaget besitter samt kontinuerliga utvärderingar för att
skapa en kunskapsbas och en lärande organisation. Utfallet av studien är även värdefullt för små och medelstora företag som står inför uppgiften att tillsätta ledarpositioner på utländska marknader.
Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Emma
Stendahl och Lovisa Tideman med 25 000 kronor.
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Bättre ljud i
mobilen

Företaget ST Ericsson utvecklar
halvledare och mobila plattformar
till företag som Nokia, Samsung,
Sony Ericsson med flera. Bland annat arbetar man med akustisk ekosläckning.

Anders Fhager och Jemal M. Hussien

U

tan akustisk ekosläckning skulle kommunikatörerna ha hört
en fördröjd version av sin egen röst under ett telefonsamtal. I och med att mobiltelefonerna blir mindre och mindre
och samtidigt ska innehålla mer teknik är risken att de elektroniska
komponenternas kvalitet sjunker.
Examensarbetet handlade om att komma tillrätta med de bieffekter som mobiltelefonhögtalare med relativt låg kvalitet orsakar
ekosläckningssystemet. En applikation utvecklades och testades
och testresultaten visade att applikationen fungerar bra för olinjär
ekosläckning och är användbar i mobiltelefoner. Examensarbetets
resultat har gett ST Ericsson en god grund för fortsatt forskning
inom området.
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Anders Fhager och Jemal M. Hussien med 25 000 kronor.

”

Ett levande
bord

Eleonor Horner har utformat ett bord
för hemmet, som man kan leva med
hela livet. Genom att det laddas med
personliga berättelser är tanken att
det ska bli till något man vill behålla
och bevara.

Eleonor Horner

B

ordet ska kunna användas som ett litet bord för en person, men
även enkelt kunna sättas ihop med fler likadana bord för att skapa ett större bord, och därmed kunna anpassas efter olika behov.
Samtidigt är bordet tänkt att vara en startpunkt för att få människor att
reflektera över vilket förhållande de har till sina möbler och produkter,
och vilka värden som är viktiga i det slit- och slängsamhälle vi lever i.
Då man lever med bordet genom olika stadier i livet, med olika boendeoch livssituationer, kommer bordet att präglas av hur det används. Det
kommer påverkas av sin omgivning, flyttas till olika miljöer, interagera
med andra bord, åldras, slitas och bli vackrare med tiden. De olika materialen i bordens skivor kan bli oväntade men vackra möten, som samtidigt
kan spegla mötet mellan bordens ägare.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Eleonor Horner med 25 000 kronor.
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Styrning av
röntgenstrålar

Arcoma AB är ett företag i Växjö som
utvecklar och tillverkar kompletta
röntgensystem för medicinskt syfte.
Företaget har produkter i hela världen.
Arcomas röntgensystem styrs idag av
en enhet som är nästan lika avancerad
som en vanlig dator. Alla funktioner på
Anis Alekic och Andreas Carmvall enheten är inte fullt utvecklade, och
används inte i dagens produkter.

T

vå funktioner som saknas är displayhantering och USB-hantering.
Dagens system styrs av en generatorpanel, som är en extern platta
för diverse inställningar som bland annat exponering vid röntgen.
Anis Alekics och Andreas Carmvalls examensarbete har gjort det möjligt att ersätta den externa generatorpanelen, och implementera dess
funktioner på en modern LED-display. Målet är att i framtida produkter
lätt kunna integrera displayen i Arcomas produkter, och med hjälp av en
touchpanel styra hela röntgensystemet på en LED-display. Detta kommer att öka ergonomin för anställda på sjukhus som kommer att använda
sig av röntgensystemen. Deras examensarbete är inte en färdig produkt,
utan snarare en prototyp som Arcoma redan idag har börjat att visa upp
för marknaderna i bland annat Japan och USA. Den prototyp som Arcoma
visar upp har en generatorpanelsapplikation installerad. Denna applikation
har de själva utvecklat som en extrauppgift på Arcomas begäran. Applikationen fungerar precis som den externa generatorpanelen som är nämnd
ovan. USB-hanteringen som vi implementerade var för en USB-mus som
kommer att kunna användas på utvecklingsavdelningen som ett utvecklingsverktyg vid kommande implementering av en touchpanel.
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Anis Alekic och
Andreas Carmvall med 25 000 kronor.

”

Nyttigt att
tugga på

Alternativa fröer i bröd – en teknisk och
sensorisk utvärdering av amarant, bovete, chia, hirs samt quinoa i bröd och
bakning.

Emily Eriksson

D

å livsmedelsindustrin påverkas kraftigt av olika trender från hela
värden är det viktigt att kunna fånga upp dem och använda dem på
ett bra sätt. Fröanvändningen inom livsmedelsbranschen har ökat
kraftigt och det finns en efterfrågan på ett mer varierat utbud av fröer i bröd.
Det här examensarbetet handlar om att undersöka om det finns alternativa
fröer med spännande egna egenskaper som de kan bidra med till bröd. De
fröer som tas upp är amarant, bovete, chia, hirs och quinoa. Fokus ligger i att
se vad de kan bidra med för näringsmässiga och sensoriska egenskaper till
bröd. Det visade dig att alla fröerna hade bra näringsmässiga egenskaper
som de kan bidra med till bröd. När det gällde de sensoriska egenskaperna
men även bakningsegenskaperna visade vissa fröer på bättre egenskaper
än andra.
Författaren till examensarbetet är Emily Eriksson på Institutionen för naturvetenskap på Linneuniversitetet i Kalmar. Arbetet gjordes i samarbete
med Pågen AB i Malmö. Handledare från Linneuniversitet i Kalmar var Håkan
Hallmer. Handledare från det samverkande företaget Pågen AB var Ingemar
Gröön och Monica Dahlkvist.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Emily Eriksson med 25 000 kronor.
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Bikupa i
modern design

Hållbar utveckling med hjälp av honungsbin Bikupa i behov av modernisering. En tredjedel
av den föda vi människor konsumerar beräknas
vara indirekt beroende av insektspollinering, vilket medför att biodling inte bara är enormt viktig för vårt ekologiska system utan också har en
stor betydelse för den globala ekonomin.

D

essvärre håller bisamhällena runt om i världen på att dö ut och professionella organisationer har varnat för att om inget görs
åt förlusterna kan bina försvinna inom de närmaste
Dan Hellström
åren. Den typiska biodlaren är man och 63 år, vilket
inte är hållbart för framtidens biodling! Målet med
Dan Hellströms examensarbete har varit att modernisera dagens bikupor
både vad det gäller den estetiska formen men också utifrån ett hållbart
perspektiv.
Syftet var att skapa en bikupa som är lättillgänglig, funktionell och som ska kunna ta plats i
vår nutida stadsmiljö samtidigt som den tilltalar
en bredare målgrupp som inkluderar både äldre
och yngre, män och kvinnor. Dan har med hjälp
av biodlare och forskare tagit fram en bikupa som
är estetiskt tilltalande och som för brukaren förenklar hanteringen av arbetet av bikuporna som
idag är tungt och otympligt.

24

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Dan Hellström, Linnéuniversitetet med 25 000 kronor.

”

Motverka
förlossningsskräck

Förlossningsrädsla är vanligt förekommande hos gravida kvinnor, cirka
20 procent beräknas vara rädda inför
förlossningen.
Cecilia Nilsson

A

v dessa lider ungefär hälften av en så svår förlossningsrädsla att
den är behandlingskrävande. Förlossningsrädsla utgör en riskfaktor för en mängd olika faktorer, varav förlängt förlossningsförlopp, interventioner under förlossningen och negativ förlossningsupplevelse är några.
De flesta sjukhus med en förlossningsavdelning bedriver en verksamhet
som syftar till att stödja och stärka kvinnor som lider av förlossningsrädsla, denna kallas ofta Auroraverksamhet.
Som en del av en utvärdering av Auroraverksamheten vid ett sjukhus i
landstinget Kronoberg har Cecilia Nilsson i sin magisteruppsats vid Linnéuniversitetets institution för hälso- och vårdvetenskap analyserat
kvinnors erfarenheter av Auroraverksamhet.
Resultatet visar på vikten av att se till individen i en situation och behovet av god kommunikation under graviditet, under förlossning och post
partum. Förhoppningen är att studien ska kunna utgöra ett underlag för
att vidareutveckla det arbete som bedrivs inom Auroraverksamheten.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Cecilia Nilsson med 25 000 kronor.
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Designkoncept
för öl

Intresset för ett godsmakande öl har
under de senare åren växt och en trend
som frodas är mikrobryggeri – ett mindre bryggeri där råvarornas kvalité och
en passion för öl står i fokus.

Oscar Efverlund

D

etta projekt har haft som syfte att skapa en visuell identitet åt
det nystartade Helsingborgs Bryggeri AB, som beräknar påbörja
sin produktion under 2010. Målgruppen är ölälskande lokalpatrioter och ölet ska främst marknadsföras i nordvästra Skåne - det forna
Helsingborgs län.

Oscar Efverlund har via studier av varumärken och ölfabrikanters visuella identiteter genom tiderna fått en förståelse
för produkters samhörighet, vilket han har anammat då han
formgivit ett sigill samt ett koncept med tre tillhörande etiketter.
Projektet bestod även i undersökning av målgrupp, intervjuer med ölkonnässörer och gastronomer samt personal på
Systembolaget.
Sigillet pryds av en mäktig, skånsk grip med korn uti sin krona,
och varje etikett återger en berättelse med både lokal och historisk förankring. Flaskans form är vald med omsorg för hanterande butik- och barpersonal, och är tillverkad i PET för att
bland annat minska utsläppen vid transport.
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Oscar Efverlund med 25 000 kronor.
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”

Styr larmet
från mobilen

Möjligheten att styra larmsystem har
inte förändrats i den takt som tekniken har tillåtit. Användare måste ofta
använda en fastmonterad manöverpanel med ett begränsat gränssnitt. Att
ersätta larmsystemets manöverpanel
med mobiltelefonen skulle öka funktionaliteten och mobiliteten för anJonas Green och Johan Delén
vändaren av systemet.

J

ohan Delén och Jonas Green, Högskolan i Halmstad, har i samarbete
med Lansen Technology och handledare Björn Nilsson tagit fram en
applikation till mobiltelefoner för att fjärrstyra larmsystemet på kortdistans med hjälp av Bluetooth.
Med mobiltelefonens teknik till hands kan larmets funktioner förenklas.
Stipendiaterna har visat på möjligheten att göra installation och dagligt
användande enklare och mer tillgängligt. Applikationens mångsidighet
kan användas till allt ifrån att hitta optimal position för sensorer till mer
vardagliga funktioner som att larma av och på systemet. Möjligheten
till att ladda in bilder ifrån valfri kamera
i systemet och kontrollera tillståndet för
systemets sensorer finns också. Ett annat
användningsområde är att väktare med
hjälp av en mobiltelefon kan hantera flera
larmsystem i olika fastigheter.
Tack vare stipendiaternas insats har utvecklingen för ett enklare och modernare
gränssnitt för larm tagit ett stort steg
framåt.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Jonas Green och Johan Delén med 25 000 kronor.
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Säkrare
takarbete

Projektgruppen fick hösten 2009 ta
del av en rapport angående taksäkerhet och ergonomi gjord av Plåtslageriernas riksförbund och Byggnads. Rapporten blev grunden till
produktframtagningen av Expresser
ES, ett projekt som drivits i egen regi
Erik Nykvist och Johan Höcks
i nära samarbete med branschen.

E

xpresser ES erbjuder ett ergonomiskt stöd vid statiska takarbeten så som plåtarbete vid fönster eller skorstenar. Infästning och
lossning är till skillnad mot konkurrerande lösningar oförstörande
och mycket snabb och enkel att utföra. Genom att Expresser ES avlastar
knän, fotleder och hälsenor erhölls en mer ergonomisk arbetsposition.
Just denna avlastning är avgörande för takarbetare då större delen av
arbetet utförs knästäende och medför stora påfrestningar och förslitningsskador.
Med Expresser ES förkortar man även arbetstiden. Detta genom sin
snabba infästning och det faktum att man inte behöver någon tillfällig byggnation av steghållare, steginfästning, plattform eller liknande.
Detta skonar även användaren från onödiga och felaktiga lyft genom
att slippa förflytta material upp på taket. Besök gärna hemsidan www.
expresser.se
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Erik Nykvist och Johan Höcks med 25 000 kronor.
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Snabb hjälp
vid olycka i
skidbacken

SkiSafe ökar säkerheten för både besökare och personal i den alpina världen. Varje år så sker det över 10 000
skidrelaterade olyckor i de svenska
bergen. När olyckan väl är framme så
måste sjukvårdspersonal informeras
så snabbt som möjligt.

Erik Ehn och Peter Kristensen

D

et kan man med hjälp av SkiSafe. SkiSafe kombinerar modern
positioneringsteknik med enkelheten i radiokommunikation.
Med SkiSafe ökar säkerheten både aktivt och proaktivt. Den används dels för att minska tiden från upptäckt olycka till vård och dels för
att spara historik som kan användas till att förebygga olyckor.
Den är anpassad för sitt verkningsområde genom att vara kompakt,
miljötålig och lätt. Med användarvänlighet och säkerhet i fokus
förhindrar
SkiSafe onödigt lidande och räddar liv.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Erik Ehn och Peter Kristensen med 25 000 kronor.
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Mobilt dropp

Har du någonsin funderat på vad en
patient gör med droppställningen
om de behöver gå på toaletten, eller
bara vill gå runt och röra på sig under behandling?

Astrid Kleine och Emma Stibe

S

varet idag är att patienten snällt får dra med sig droppställningen
vart han eller hon än ska gå. Tekniken som används idag förlitar
sig nämligen på att gravitationen skapar det tryck som krävs för
att infusionsvätskan ska ta sig in i kroppen. Detta kräver att påsen med
infusionsvätskan är höjd över hjärtat på patienten, därav behovet av en
droppställning.
Astrid Kleine och Emma Stibe, Högskolan i Halmstad, har skapat en alternativ metod att ge infusion, med vilken behovet av en droppställning
har eliminerats. Tekniken som krävs har istället byggts in i en väska vilket
gör att patienten kan vara mer mobil under behandlingen.
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Astrid Kleine och Emma Stibe med 25 000 kronor.

Fakta om:
Sparbanksstiftelsen Kronan

R

unt om i Sverige finns elva sparbanksstiftelser, som tillsammans äger cirka 20 procent av aktierna i Swedbank.
En av dem är Sparbanksstiftelsen Kronan, som omfattar
större delen av Blekinge, Kalmar och Kronobergs län samt södra
Halland.
Enligt stadgarna ska utdelningen på stiftelsens aktier användas
för att främja och utveckla gamla Sparbanken Kronans Region.
Det innebär att Sparbanksstiftelsen Kronan ska arbeta för att
stimulera sparande. Stiftelsen uppgift är också att se till att sparbanksidén är förankrad i breda grupper i samhället.
För att främja återväxten av ny kraft i regionen lämnar Sparbanksstiftelsen Kronan bidrag och stipendier, bland annat till
högskolor och universitet. Stiftelsen ger också ekonomisikt 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
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