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Utmärkta examensarbeten som kan
utveckla regionen
Sparbanksstiftelsen Kronan premierar i år 44
studenter som har arbetat fram 24 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
utdelning av totalt 800.000 kr till dessa 24
examensarbeten varav 8 har belönats med
50.000 kr och 16 med 25.000.

Tommy Lindgren

S

om vanligt har det varit mycket intressant att delta i juryarbetet
då representanter för högskolorna och Linnéuniversitetet presenterar och analyserar årets examensarbeten inför stiftelsens
jury. Arbetena jämförs mot stiftelsens kriterier: Kreativitet – ny teknik,
Praktisk Relevans – teknisk nytta, Affärspotential – nyföretagande, samt
Stor Samhällsnytta.
Efter individuell genomgång av arbetena samlas den sju personer starka
juryn till ett beslutsmöte för att rösta fram de bästa arbetena och fördela
stipendierna på respektive valörer. Förhoppningen är att dessa stipendier ska uppmuntra studenterna till hårt arbete som resulterar i belöning
både i form av pengar och uppmärksamhet.
Kronanstiftelsen är imponerad av den kunskap stipendiaterna 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 engagerade handledare liksom de företag som medverkat till dessa arbeten.
Sparbanksstiftelsen Kronan önskar samtliga stipendiater stora framgångar i sitt yrkesliv.
Halmstad 22 november 2012

Tommy Lindgren
Ordförande Sparbanksstiftelsen Kronan.
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50 000 kr
Linnèuniversitetet
Mathias Andersson, Marcus Tägt

Frida Andersson, Joakim Karlsson
Handledare: Izudin Dugic,
Ingrid Pettersson Teijo Viverk AB
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Marlene Berglund-Nilsson
Handledare: Lena Håkansson
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Kristofer Pettersson,

Stylianos Papaioannou
Handledare: Hans Jansson
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Martin Eriksson, Christian Karlsson
Handledare: Göran Lundgren,
Claes-Göran Claeson
Rottne Industri AB
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Ellen Lindewall
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Gonvel Kako, Johan Karlsson
Handledare: Hans-Erik Eldemark,
Bengt-Olof Hammar
snickeriverkstaden

Emma Sandgren, Anna Widroth
Handledare: Samuel Palmblad Kulturparken Småland, Mats Elgström
LBE Arkitektkontor
18

Ali Moniri, Keyvan Ehsanifard
19

Johan Görnebrand,
John Johansson

Handledare: Mattias Taye Hailemariam,
Kenta Johnsson och Johan Carlsson
Cementa AB		20

Högskolan i Halmstad
Hanna J Dreyer,
Elisabeth Pettersson
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Handledare: Ingrid Nilsson
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Blekinge Tekniska Högskola

Dick Lindqvist, Per Lunnebjer

Handledare: Mats Pettersson, Pedram
Mousavi, University of Alberta,
Canada				
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Lovisa Strömsholm, Stina Relfson

Handledare: Leif Nordin

Daniel Oloumi

Edwin Janssen, Rutger Verkouw,
Selene Kfoury
Handledare: Merlina Missimer
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25 000 kr
Handledare: Göran Lundgren, Manfred
Piesack Gnutti Powertrain AB
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Handledare: Miguel Salinas

Erika Lindmark
Handledare: Lena Håkansson

14
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Linnea Severinson,
Jessica Andersson
Handledare: Leif Nordin
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Christoffer Lindhe, Ander Klintäng
25

Ashokkumar Ramalingam,
Prabhu Dorairaj,
Saranya Ramamoorthy
Handledare: Abbas Mohammed
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Muhammad Azam
Handledare: Benny Sällberg,
Sven Johansson
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James Adu Ansere,
Odion Ehimiaghe

Soraya Lima Silva,
Noora Irina Miettinen
Handledare: Sarah Philipsson
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Blekinge Tekniska Högskola

Marcus Tibratt, André Malmberg
Frida Nilsson

22

Handledare: Jeanette Guldbrand

Handledare: Hans-Erik Eldemark

Linnèuniversitet
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17

Handledare: Basim Al-Najjar,
Ronald Ten Broeke Sabic-Europé

Högskolan i Halmstad
Handledare: Per Johan Lööf,
Tomas Nilén, Dan Haldeborg TetraPak

Handledare: Samir Khoshava,
Mats Olof Bergstöm Andritz AB
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Handledare: Abbas Mohammed
nalbehandling
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Tätningskoncept
för industritvättmaskiner

Dagens industrier har ett stort behov
av att standardisera produkter, det
gäller även TeijoViverk AB. Då företaget vanligen har enstyckstillverk- Frida Andersson, Joakim Karlsson
ning av deras industritvättmaskiner
är en standard inte skapad för tätningskonceptet. Detta är ett önskemål då det kan medföra sänkta tillverkningskostnader.

P

rojektets syfte var att redovisa ett underlag som kan ligga till
grund för en standardisering av tätningskonceptet till TeijoViverk ABs maskiner. Detta gjordes genom en undersökning
av dagens lösningar samt att genom brainstorming komma fram till förslag som kunde utvärderas och vägas emot varandra.
Projektet resulterade i ett förslag som är applicerbart på företagets maskiner och där antalet arbetsmoment samt spill i produktionen går att
minimeras gentemot dagens tillverkning.

Handledare: Izudin Dugic, LNU. Ingrid Pettersson Teijo Viverk AB
Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Frida Andersson
och Joakim Karlsson med 50 000 kronor.
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räv&hare

Kollektion av ekologiska
barnkläder ur ett hållbart
perspektiv, med barnets
behov i fokus

Material: 100% Bambu viscose GOTS –
certifierad Strl. 50 – 92 (0 – 2 år)
Kollektionen räv&hare erbjuder ekoloMarlene Berglund-Nilsson giska barnkläder som är bra för barnet
och miljön. Kläderna har designats utifrån barnets behov, med det menas att
de är bekväma att ha på sig, att de är lätta
att ta av och på och att det finns utrymme
för barnet att röra sig obehindrat.

K

ollektionen är designad utifrån ett hållbart perspektiv, vilket
innebär att den är tillverkad med ett etiskt förhållningssätt det
vill säga goda arbetsförhållanden och med ett miljötänk i alla led
i livscykeln från råvara till nedbrytning. De mönster/modeller som designats för kollektionen passar både flickor och pojkar, vilket innebär en
hållbar användning av kläderna, med det menas att
de kan ärvas oavsett vilket
kön barnet har.

Handledare: Lena Håkansson, LNU.
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Marlene Berglund- Nilsson med 50 000 kronor.
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CSR i små och
medelstora företag
i turbulenta tider

Uppsatsen bidrar till vår förståelse
för hur små och medelstora företag
(SME) utformar strategi för socialt
ansvarstagande (Corporate Social Re- Stylianos Papaioannou, Kristofer Pettersson
sponibility, CSR) och hur denna strategi förändras under turbulenta ekonomiska förhållanden. Då CSR
till största del studerats bland multinationella företag är lite känt
om CSR i resursfattiga små och medelstora företag och speciellt
kring den här strategiska processen. Detta studerades genom en
kvalitativ fallstudie av tre exportörer från Småland och deras huvudintressenter såväl som deras viktigaste sakfrågor.

S

tudien fann att vissa intressenters behov av CSR aktiviteter
ökade under ekomiskt turbulenta tider. Vi fann också att små och
medelstora företag formade sina CSR strategier på ett intuitivt
och framväxande sätt istället för att ha formaliserade nerskrivna strategier. CSR strategier förändrades åt olika håll under den senaste ekonomiska krisen då två företag ökade sina aktiviteter medan ett företag reducerade sina CSR aktiviter. Företag som anpassade sig till förändringar i
den externa omgivningen förbättrade sin legitimitet hos intressenterna
och rörde sig mot att förbättra sin konkurrenskraft och prestera bättre
ekonomiskt.
Överlag bekräftar uppsatsen att CSR skapar en social konkurrenskraft
som är bra för både för små och medelstora företags ekonomiska prestation såväl som intressenternas. Företag förbättrade sin konkurrensfördel
genom att bidra till intressenternas behov.

Handledare: Hans Jansson, LNU.
Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Kristofer Pettersson
och Stylianos Papaioannou med 50 000 kronor.
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Effektivisering av
orderprocess på
Rottne Industri AB

Martin Eriksson, Christian Karlsson

En orderprocess löper från kund genom
hela företagets organisation tillbaka
till kund. Att hantera den information
som krävs för att kunden ska bli nöjd
kräver att rätt aktiviteter utförs och
att man minimerar risken för att informationen blir inkorrekt.

G

enom att förstå varför, var och vilka störningar som kan påverka en orderprocess går det att effektivisera processen. Studien
på Rottne Industri AB gjordes för att finna eventuella aktiviteter som påverkar deras orderprocess negativt och därmed förbruka
resurser ineffektivt. Efter en grundläggande kartläggning av hur en
order flödar i organisationen framkom det att de aktiviteter som påverkar processen negativt var revisioner av order vilket genererade onödigt arbete, samt var i processen störningarna uppkom. Även studerades dokument som var kopplade till orderprocessen för att upptäcka
eventuella problem. Uppkomsten till flertalet orderrevisioner kunde
relateras till kontakten mellan återförsäljarna och Rottne Industri AB,
där ett bristfälligt säljverktyg och upprepande arbetsprocesser kunde
identifieras. Detta ledde till att både materiella och mänskliga resurser
förbrukades på ett ineffektivt sätt vid flertalet av de avdelningarna på
Rottne Industri AB. Förbrukandet av onödiga resurser blev mer allvarliga
i samband med att orderrevisioner inkom, vilket innebar att arbete på
olika avdelningar behövde återupprepas. Flertalet rekommendationer
angående ändrade arbetsrutiner togs fram för att eliminera att orderrevisioner kommer in och hur arbetet kan effektiviseras för att på det
sättet förbättra lösamheten i företaget.

Handledare: Göran Lundgren, LNU. Claes-Göran Claeson,
Rottne Industri AB
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Martin Eriksson
och Christian Karlsson med 50 000 kronor.
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Tidsoptimering av
volymbyte,
Tetra Pak

För en maskin som producerar
mellan 9 000 och 24 000 förpackningar i timmen är varje
minut som maskinen står still
kostsam! Därför har jag granskat och optimerat den ställtid
som finns idag vid byte av förpackningsvolym.

Ellen Lindewall

E

xamensarbetet är utfört i samarbete med Tetra Recart som är en
del av Tetra Pak. Tetra Recart är ett kartongbaserat process- och
förpackningssystem avsett för livsmedel med artiklar som tomater, bönor, såser och soppor, - livsmedel som traditionellt är förpackade i
glas och konservburkar.
Tetra Recarts maskin TPR1 tillverkar dessa förpackningar i tre olika storlekar; 340 ml, 390 ml och 500 ml. För att detta ska vara möjligt krävs
det en ombyggnation i maskinen vid byte av volym. Det innebär både
justeringar och byte av hela enheter vilket är tidskrävande. Mitt examensarbete syftar till att identifiera kritiska områden och se hur man
kan optimera ombyggnadstiden med 1, 2, 3 eller 4 operatörer. I arbetet
ingick även att ta fram en arbetsmetodik som verifieras genom studien
på TPR1.

Handledare: Per Johan Lööf, HH. Thomas Nilén och
Dan Haldeborg,Tetra Pak
Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Ellen Lindewall
med 50 000 kronor.

9

”

Industriellt
styrsystem

Johan Karlsson, Gonvel Kako

Johan Karlsson och Gonvel Kako från
Halmstad högskola arbetade med ett
problem i ett snickeri. Det centrala
spånsugsystemet slukade energi i
onödan genom att suga ut luft även
när maskinerna inte användes. Att
bygga ett styrsystem baserat på
programmerbara standardprodukter
visade sig dyrt och ineffektivt.

G

enom att ta fram ett automatiserat styrsystem baserat på mikroprocessor, strömtransformatorer och massor av programvara
kunde man få ett system som känner av belastningen för varje
maskin och kan programmeras med tröskelvärden, fördröjningar etc. Installationen är enkel och billig, då avkänningen baseras på strömtransformatorer som kopplas runt maskinernas matarledningar. Systemet
skapar större flexibilitet och större energieffektivisering genom att
minska energianvändningen. Den är konstruerad för att klara av upp till
tio maskiner.

Handledare: Hans-Erik Eldemark, HH. Bengt-Olof Hammar
snickeriverkstaden
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Gonvel Kako
och Johan Karlsson med 50 000 kronor.
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Oil Well Monitoring by
Ultra-wideband Ground
Penetrating Synthetic
Aperture Radar

Oil benefits our society and lives in many ways, and
can arguably be said to be one of the most important
natural resources in the world. Its applications range
from plastics used in e.g. packaging, tires, cars, and
instruments to its key function as a fuel in transportation and the industrial sector, as oil is still the primary
source of power in many fields.

Daniel Oloumi

W

ith the ever increasing age of existing oilfields and thehigh cost of
drilling new wells, the more cost effective approach of extending
the life of existing wells via maintenance is quickly becoming one
of the most important issues in the oil and gas industry. Given that extending
the life of existing wells is more cost effective than drilling new ones, oil well
maintenance is quickly becoming one of the most important issues in the oil
and gas industry. Formation damage caused by the deposition of asphaltene
particles inside porous media is a known problem in the extraction of crude oil.
Oil, gas, water and other products travel through the porous media into the oil
well; hence any restriction to the free flow through the medium will result in
the decreased production from the well. This phenomenon can occur during the
various phases of oil and gas recovery from subsurface reservoirs. Formation
damages are indicated by different signs such as well permeability impairment,
skin damage, and reduction of well performance. As the formation damage is an
irreversible effect, regular monitoring of the well and the porous media should
therefore be carried out in order to prevent permanent and costly deterioration
to the well. In this thesis a new method for imaging the oil well surroundings
is proposed via a novel microwave imaging technique. The proposed method is
the combination of the Ground Penetrating Radar (GPR) technique for obtaining necessary penetration depth with required range resolution; and synthetic
aperture radar (SAR) to obtain the more lateral resolution to build up a ground
penetrating synthetic aperture radar (GPSAR) system.

Handledare: Mats Pettersson, BTH. Pedram Mousavi, University
of Alberta, Canada
Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Daniel Oloumi med
50 000 kronor.
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Mind the
Gap! Strategically
Driving GRI
Reporting towards
Sustainability

Edwin Janssen, Selene Kfoury, och Rutger Verkouw,
The increase in transparency and accountability in society are
positive and important developments. Sustainability reporting is
becoming mainstream practice to provide this transparency and
accountability. The Global Reporting Initiative (GRI) is the globally
endorsed standard for sustainability reporting and is increasingly
demanded and promoted by governments, investors and other
stakeholders. However, sustainability reporting as a stand-alone
exercise will not help organizations or society to “bridge the gap”
towards sustainability.

T

hey designed an integrated process for reporting that aligns and
combines GRI sustainability reporting with strategic planning
towards sustainability, making use of the core concepts of the
Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD). The process
is modeled on three key interdependent elements and allows an organization to: gain a better understanding of the sustainability context in
which it operates; design resilient strategies in light of that context; and
communicate efforts, performance, and the progress made in bridging
the gap towards sustainability.
The process helps organizations to manage risk, reduce costs, create value, and build capital by being sustainable.

Handledare: Merlina Missimer, BTH.
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Edwin Janssen,
Selene Kfoury och Rutger Verkouw med 50 000 kronor.
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Mätning av
utrustningseffekt
– En fallstudie utförd på Gnutti
Powertrain AB

I dagens läge blir produkters livscykler allt kortare och konkurrenssituationen allt mer komplex.
Det ställs alltså krav på att före- Marcus Tibratt, André Malmberg
tagens produktionsverksamhet är
både effektiv och ekonomisk. Vår
studie fokuserar därför på effektivitetmätning av produktionsutrustning.

S

tudien beskriver tydligt ett tillvägagångssätt för hur ett företag
kan mäta sin utrustningseffektivitet. Det finns även beskrivet
hur företaget Gnutti Powertrain AB utför sina effektivitetmätningar. Deras tillvägagångssätt jämförs sedan med vår teori. Det visar
sig att Gnutti följer teorien till största delen och de få skillnader som
finns är enbart modifikationer utifrån deras situation.
I vårt första steg görs en kartläggning av den process som ska mätas.
Efter detta utförs en värdeflödesanalys där de aktiviteter som tillför
mest värde lokaliseras. Utifrån analysen prioriteras de aktiviteter som
bör mätas. När den utrustningen som ska mätas har valts ut görs specifik datainsamling och sedan flertalet beräkningar. Hela tillvägagångssättet utförs i en praktisk produktionsmiljö hos Gnutti Powertrain AB
i Alvesta. Resultatet och alla beräkningar finns beskrivna i vår rapport.
Under arbetet på Gnutti Powertrain AB framkom också problem och
brister. Diskussioner kring dessa görs och utifrån dem dras slutsatser
där även våra rekommendationer till företaget presenteras.

Handledare: Göran Lundgren, LNU. Manfred Piesack Gnutti
Powertrain AB
Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Marcus Tibratt
och André Malmberg med 25 000 kronor.

13

”

Den hemlighetsfulla
trädgården

-En mönsterkollektion för
textilier för väntrum inom
vården

Frida Nilsson

Väntrum inom vårdmiljöer är många gånger
bristfälliga i sin utformning, vilket kan bidra
till att patienter mår sämre av att vistas i
dessa miljöer. Samtidigt så är det viktiga miljöer, då det ofta är det första rummet som
man möts av när man besöker vården och
många människor känner en oro när de
vistas i dessa miljöer.

I

projektet har jag undersökt hur mönster kan ge uttryck för olika sinnesstämningar och hur man genom mönstrade textilier kan bidra till
att skapa mer lugna, positiva och välkomnande väntrum.
Mönstren är inspirerade av naturen för att försöka föra in denna i rummen och för att skapa positiva associationer hos betraktaren. Mönstren
är också tänkta att distrahera och låta patienter drömma sig bort i
mönstren under väntan.

Handledare: Miguel Salinas, LNU.
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Frida Nilsson med 25 000 kronor.
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Under ytan

-Tapetmönster som kritiserar
människans inverkan på naturen

Människan har i alla tider avbildat naturen,
något som även gäller inom mönsterformgivning. I detta arbete har jag arbetat inom
denna tradition och samtidigt undersökt
hur man kan skildra naturen med ett mer
kritiskt perspektiv. Ser naturen verkligen
ut så som den skildras i mönster idag?

Erika Lindmark

J

ag har formgivit kritiska mönster för tapeter som kommenterar människans inverkan på naturen. Syftet är att via mönster uppmärksamma
och skapa eftertanke kring hur vi påverkar naturen och även ifrågasätta den idealiserade skildringen av naturen som är rådande inom mönsterformgivning. Critical design, dvs. en design som ifrågasätter snarare än
löser praktiska/tekniska problem används som en teoretisk utgångspunkt.
Samtida kritiska mönster analyseras med en semiotisk bildanalys med
fokus på denotation och konnotation. De mönster som jag formgivit gestaltar nedskräpning av haven som är ett påtagligt problem idag. Världens
största soptippar finns i nuläget i haven och 10 – 12 % av de 300 miljarder
ton plast som tillverkas i världen varje år hamnar i våra hav. Varje år slängs
även ca 45 000 miljarder fimpar på marken där ett stort antal förs till vattendrag via vind och regn. En fimp tar fler hundra år att brytas ner i havet.
Plasten försvinner aldrig. Skräpet har blivit en naturlig del av havslandskapet och skapar en ny natur som man får syn på om man tittar lite närmre.
En ny natur som döljer sig under ytan.
Slutresultatet i arbetet är en mönsterkollektion med tre mönster, för hemoch offentlig miljö, där både samtida kritiska mönster och mer traditionella
mönster samt perceptionspsykologi ligger till grund.

Handledare: Lena Håkansson, LNU
Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Erika Lindmark
med 25 000 kronor.
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Better products,
better world,
better image

The project of Lima Silva and Miettinen
studied the interaction of corporate social responsibility and new product development and their effect on brand image
in business-to-business companies. The
Noora Irina Miettinen, Soraya Lima Silva,
importance of all three has been recognized, but this study took
a new perspective investigating their
relationships. The understanding of these relationships can help companies to make strategic decisions to become preferred suppliers. The study
was conducted in the telecommunication and chemical industries, and
also some interesting differences of results between the industries could
be seen. Concluding from the results, corporate social responsibility and
new product development were usually seen as separate and detached
activities in companies of both industries. However, in those few companies where the interaction existed, it had an effect on the brand image by
creating good reputation and competitive advantage.
The authors would like to see the creed of having interaction between
new product development and corporate social responsibility in different
stages of the product development, such as ideas for products coming
from the surrounding community. There is a rising trend of open innovation in technical industries but it is still somewhat uncommon in other
areas, such as the chemical industry. By incorporating more people and
institutions to the idea generation, companies could gain valuable product and process development ideas, which could benefit the economic,
environmental and social sustainability of the company as well as the
surrounding community. Incorporation of corporate social responsibility
and new product development was seen in some parts of the companies,
such as in having a corporate social responsibility expert in the innovation team and using recycled material as basis for new products. These
are also fields from which companies could gain potential competitive
advantage, thus leaving the superficial reputational use of corporate social responsibility to the past.

Handledare: Sarah Philipson, LNU.
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Soraya Lima Silva
och Noora Irina Miettinen med 25 000 kronor.
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Utvärdering av
lyftanordning för
blåslådor

Andritz AB konstruerar och säljer en
maskin som heter Fläkt Dryer, som
används för pappersmassatorkning.
Vid brott av pappersmassabädden
måste banan rensas, för att kunna
göra det måste maskindelar som
kallas blåslådor lyftas med en lyftanordning.

Mathias Andersson, Marcus Tägt

A

ndritz AB skulle börja leverera en större storlek på Fläkt Dryer, de
ville då att vi skulle göra en utvärdering på lyftanordningen för
alla deras maskinstorlekar. De hade redan tidigare använt sig av
två olika typer av lyftanordningar, en med pneumatik som lyftkraft och
en med elektrisk skruvdom.
Andritz ville ha en ekonomisk bild av de båda lösningarna samt en utvärdering av funktionalitet, säkerhet, användarvänlighet, tillförlitlighet
och hur pass lätt det är att underhålla lyftanordningen. Vi valde även
att undersöka om det fanns alternativa lösningar. Målet med vårt arbete
var att ge Andritz en mall på vilken lösning som ska användas till de olika
maskinstorlekarna.
Resultatet av vår utvärdering visade att en variant på en av deras nuvarande lösningar kommer att minska investeringskostnaden markant.
framförallt på den nya större storleken.

Handledare: Samir Khoshava, LNU. Mats Olof Bergström Andritz AB
Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Mathias Andersson
och Marcus Tägt med 25 000 kronor.
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Ny bebyggelse i
äldre miljö

Analys av skillnader i åsikter mellan
fackmän och allmänhet.
Emma Sandgren och Anna Widroth
gjorde sitt examensarbete på LBE arkitekt och eftersom de har ett stort intresse för byggteknik, arkitektur och
Anna Widroth, Emma Sandgren, staden valde de att skriva ett arbete
som skulle beröra både den äldre och moderna arkitekturen. Detta
är något som ständigt är aktuellt, nu och i framtiden.

S

taden förändras ständigt, dels genom stadsbränder, att byggnader
rivs samt att det byggs nytt med mera. Om det ska förtätas i en
stadskärna finns det mycket äldre och känsliga byggda miljöer att
ta hänsyn till. Det blir ofta diskussioner och tvister kring lämplig utformning vid nybyggnationer i äldre kulturhistoriskt värdefulla stadsmiljöer.
Allmänheten och fackmän är inte alltid överens om vad som skall byggas på dessa platser. Syftet med Emma Sandgrens och Anna Widroths
arbete har varit att försöka besvara frågan ”Hur bör ny bebyggelse utformas i äldre miljö?” och målet var att ta reda på om det ”finns skillnader
i åsikter mellan fackmän och allmänhet?” För att få reda på skillnaderna
i åsikter mellan fackmän och allmänhet gjordes en enkätundersökning.
I enkäten visades 6 olika förslag på nybyggnation i en äldre bebyggelse
där illustrationer visade helt olika byggnadsstilar och kunde väljas som
sämsta respektive bästa nybyggnadsförslag. Detta var en skapande och
kreativ process för att ta fram de olika nybyggnadsförslagen som skulle
skilja sig åt. De urvalsgrupper som deltog i enkäten var allmänheten och
fackmän inom byggnadsvård, arkitektur och gestaltning av byggnader,
byggkonstruktion och övrigt inom byggsektorn. Ett stort antal svarade
på enkäten och detta har visat att skillnader i åsikter mellan fackmän och
allmänhet finns. Detta är betydelsefullt för ökad medvetenhet vid val av
utformning och det kan vara lättare att bedöma vilka byggprojekt som
skall och kan genomföras när man väljer mellan olika alternativ i äldre
byggda miljöer.

Handledare: Samuel Palmblad Kulturparken Småland,
Mats Elgström LBE Arkitektkontor
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Anna Widroth och
Emma Sandgren med 25 000 kronor.
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Enhance the
Performance of
Rotating Equipment
Cost-effectively

In the world of business money is
always important, though it is more
Ali Moniri, Keyvan Ehsanifard
essential when the world experiences a financial crisis. Common sense in manufacturing companies
about the ”Maintenance” is a necessary evil, which is a non-stop
cost generator; therefore companies usually try to minimize
maintenance expenses. On the contrary, what if more investments in maintenance could bring higher profitability? Why not
using maintenance to increase companies’ profitability through
optimization of profitable maintenance decision-making?

T

his project was managed and held with such a view in order to
not only fulfill required scientific criteria, but also to be economically beneficial for the manufacturing companies. Based on
a comprehensive research, the project proposes a model starting with
identification of the most critical assets and followed by monitoring,
analyzing and assessment processes of cost-effective maintenance
solutions, in order to achieve the maximum profitability. The model utilizes an intelligent software, which facilitates the process, although is
designed to be used independently. Mapping, analyzing and evaluation
of previously made decisions are also possible through the same model.
The project-through its model-is practically applied on a suggested
case study of Sabic-Europe in the Netherlands and proved its applicability by bringing a saving value exceeding 133K€ and a profit value as
high as 114K€ on just one rotating equipment throughout hundreds.

Handledare: Basim Al-Najjar, LNU. Roland Ten Broeke Sabic-Europè
Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Ali Moniri och Keyvan Ehsanifard med 25 000 kronor.
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Öka lönsamheten för
råmjölsproduktion genom
effektivt underhåll

Denna studie är genomförd på ett företag
där efterfrågan av produkten är högre än den
John Johansson & Johan Görnebrand genomsnittliga produktionen av produkten.
Förbättringar i detta fall kommer innebära att
öka produktionen genom att angripa flaskhalsen i fabriken.

F

ör att kunna öka produktionen måste den oplanerade stopptiden reduceras. Genom reducerad stopptid i denna sektion kommer vinsterna i organisationen öka, detta eftersom denna flaskhals reglerar produktionsvolymen av fabriken. En modell är utvecklad och implementerad som ett exempel
för att öka tillgängligheten genom underhåll. Modellen ger ett systematiskt
arbetssätt för att identifiera efterfrågan, flaskhalsar, allvarlighetsgraden av tillgångar (maskiner/objekt), kritikaliteten av potentiella fel och ger en grund för en
beslutsprocess gällande lönsamheten av underhållsinvesteringar. Resultatet av
modellen visar att en ökad tillgänglighet i flaskhalsen leder till ökad vinst.
Studien är gjord på Cementa AB.

Handledare: Mattias Taye Hailemariam, LNU. Kenta Johansson
och Johan Carlsson Cementa AB
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Johan Görnebrand och John Johansson med 25 000 kronor.
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Ett färdigt
laborativt material

En studie i lärares uppfattningar av hur ett färdigt laborativt
material inom tal i bråkform påverkar deras planering, undervisning och bedömning
Hanna J Dreyer, Elisabeth Pettersson

S

yftet med den här studien var att ta reda på hur sex lärare uppfattar ett färdigt laborativt material vilket representerar de olika
faserna – konkret, representativt, abstrakt och återberättande och hur materialet påverkade deras planering, undervisning och bedömning. Med ett färdigt laborativt material har vi menat att det är färdigt
för lärarna att använda då de planerar, undervisar och bedömer men inte
färdigt på så sätt att det täcker allt inom tal i bråkform, utan det finns
utrymme för lärare själva att ta in egna uppgifter, förändra eller försvåra
uppgifter. Det färdiga laborativa materialet består av en pärm med två
filmer, planeringsunderlag, information till läraren om uppgifternas syfte
och beskrivning av dessa. Vår tanke med ett färdigt laborativt material
har varit att komma bort från den tysta räkneboksundervisningen. Vi har
även eftersträvat att underlätta och förverkliga många lärares vision om
att föra in det laborativa arbetssättet i matematikundervisningen. Det
som framkom i studien och som kopplar till tidigare forskning, politiska
dokument såväl som styrdokumenten var att det färdiga laborativa materialet påverkade alla lärare i studien på så sätt att de uppfattade att
materialets planering gav dem stöd och tid till att förbättra och individualisera undervisningen. Under arbetet med materialet uppfattade lärarna även att det påverkade dem på så vis att deras undervisning blev mer
varierad, att eleverna blev mer aktiva i samtal, diskussioner och återberättande och tidsmässigt hann lärarna nu ta fram egna och fler individuella uppgifter med varierad svårighetsgrad. Vår vision är att utveckla det
färdiga laborativa materialet i fler områden inom matematiken.

Handledare: Ingrid Nilsson, HH.
Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Hanna J Dreyer
och Elisabeth Pettersson med 25 000 kronor.
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Cykelhållaren som
alltid finns tillhands

Idag säljs över 500 000 nya cyklar per
år i Sverige, vilket är en stadigt ökande
siffra. Majoriteten av alla cykelägare
Per Lunnebjer, Dick Lindqvist har någon gång varit i behov av att
transportera sin cykel och då krävs
smarta och användarvänliga produkter
tillhands. Det är på tiden att cykelhållaren får ett nytt utseende samt en utvidgning av dess användningsområde.

H

ang n’ GO är ett innovativt och användarvänligt verktyg
som sitter fast direkt på cykeln, och som gör det enkelt
att transportera den med bil. Många har varit med om att
cykelhållaren ligger kvar i garaget eller i fel bil då den väl behövs.
En oväntad situation kan också uppstå och du behöver transportera din cykel, exempelvis vid en punktering. Detta löser cykelhållaren Hang n’ GO på ett smidigt och smart sätt, genom att alltid
finnas tillgänglig då du behöver förflytta din cykel. Cykelhållaren
är kompatibel med majoriteten av alla vardagscyklar och i princip
alla kan använda den.
Hang n’ GO banar vägen för en ny generation cykelhållare, där
kreativitet och användarvänlighet har stått i fokus under utvecklingsprocessen.

Handledare: Leif Nordin, HH.
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Dick Lindqvist
och Per Lunnebjer med 25 000 kronor.
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Vilosten - en ny typ
av gravsten

Vilosten erbjuder ett vackert, personligt och billigare alternativ till dagens
traditionella gravstenar. Den nya tillverkningsmetoden gör det möjligt att
ta fram gravstenar med avancerade
former till ett betydligt lägre pris.

Stina Relfson, Lovisa Strömsholm

D

e senaste åren har minneslundar blivit en allt större del av den
svenska gravvårdskulturen. Men ny forskning visar att minneslundarna nu är på tillbakagång, de anhöriga söker istället en
personlig plats att bearbeta sin sorg.
Stina Relfsson och Lovisa Strömsholm har tagit fram Vilosten, en ny
typ av gravsten. Gravstenarna framställs genom en ny tillverkningsmetod som gör det möjligt att tillverka avancerade former till ett lägre
pris. Denna tillverkningsmetod gör även att gravstenarnas tyngd mer
än halveras, vilket gör hantering och montering enklare. I dagsläget är
svenska kyrkogårdar en osäker arbetsmiljö där tunga gravstenar varje år
orsakar allvarliga olyckor.
Vilosten erbjuder säkra gravstenar för kunder med höga designkrav och
en begränsad budget.

Handledare: Jeanette Guldbrand, HH.
Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Lovisa Strömsholm och Stina Relfson med 25 000 kronor.
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säkerhetsutrustning

I Sverige dör varje år flertalet personer på grund av att de fallit genom
isen. Allt för många underskattar faran med att vistas på isen och till följd
Linnea Severinson, Jessica Andersson av otillräcklig säkerhetsutrustning har
de drunknat eller frusit till döds. Den
säkerhetsutrustning som många använder är isdubbar men då de inte ger
tillräckligt med skydd krävs en mer
komplett lösning.

V

år lösning på detta är ISafe. ISafe är ett helhetskoncept i
form av en jacka som aktiveras automatiskt när olyckan är
framme. Jackan innehåller all den säkerhetsutrustning som
krävs så att du kan känna dig trygg när du vistas på isen.

Tack vare dess egenskaper och sin utformning ökar den chanserna för
överlevnad.. Istället för att ta på dig din vanliga jacka kan du ta på dig
ISafe och få den säkerhet du behöver för att känna dig trygg på isen.

Handledare: Leif Nordin, HH
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Linnea Severinson
och Jessica Andersson med 25 000 kronor.
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X-balance

Har du bra balans? Skulle du ha bra
balans om dina fotleder var helt stela? Foten och fotleden jobbar ständigt för att hålla balansen och anpassar sig efter olika underlag för att ge
en god kontakt med marken. Men för
miljontals protesanvändare världen

Christoffer Lindhe, Anders Klintäng

över är det inte så.

D

agens protesfötter har mycket liten anpassningsförmåga till
marken utan är helt stela, vilket kraftigt försämrar balansen vid
ojämnt underlag. Detta hindrar personer med protes att leva ett
friare liv.
Protesfoten är idag mycket instabil vid gång utomhus, men det har vi
ändrat på!
Vår protesfot xBalance kan tack vare sin konstruktion och användandet
av avancerade kompositmaterial ge protesanvändaren en följsammare
fot med bättre känsla av balans utan att förlora det bästa från dagens
protesfötter. Resultatet är en fot som bär fram protesanvändaren mot
ett friare och tryggare liv.
Med xBalance kan du känna dig säker och rörlig igen!

Handledare: Hans-Erik Eldemark, HH
Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Christoffer Lindhe
och Anders Klintäng med 25 000 kronor.
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Saranya Ramamoorthy, Prabhu Dorairaj,
och Ashokkumar Ramalingam

”

Emergency Based Remote
Collateral Tracking System
using Google’s Android
Mobile Platform

Reach to public. Google came up with an innovative operation system
termed as ANDROID, which is open system architecture with customizable third party development and debugging environment which
helps the user’s to manipulate the features and to create their own
customizable application.

I

n our master thesis, ‘Emergency Based Remote Collateral Tracking System’
application using Google’s Android Mobile Platform is addressed. Emergency is divided into three categories: Heart beat based emergency, Security
threats like personal safety, and Road Accidents. This application is targeted to
a person who is driving a vehicle.
Heart Rate monitoring device is integrated with our application to sense the
heart beat of a person driving the vehicle and if there is any abnormalities in
the heart beat, then our application performs a dual role. One in which, application uses a GPS to track the location information of the user and send those
location information as a message via SMS, Email and post it on Facebook wall
Simultaneously, an emergency signal is sent to Arduino Microcontroller.Road
accidents are quite common, this application is also designed to detect the accident using the sensors in the Android Mobile.
Security threat can occur anywhere, our application also answers for personal
safety, when the user interacts with the application by pressing the button,
then automatically the application generates the geographical information
and sends that location information via SMS and Email to a pre-stored emergency contact and the same information will be posted on user’s Facebook
wall.
Future of this project is to incorporate this system in a real car. This system can
also be deployed like black box of car, so that when there is an emergency, a call
can be triggered out automatically so that user can speak out or record what’s
happening around to a remote person.

Handledare: Abbas Mohammed, BTH.
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Saranya Ramamoorthy, Prabhu Dorairaj, och
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Methods for
Recovery of
Missing Speech
Packets

In packetized voice communication,
speech packets are sometimes lost due Muhammad Azam
to data transmission problems, e.g.,
signal fading, or interfering users and noise. For the recovery of missing
speech packets, different methods are proposed. This thesis analyzes
some recovery methods, and four variants of a waveform substitution
method are used during the objective analysis. This method is based on
slow varying speech parameter estimates. These parameters include the
short time energy (STE) and the zero crossing (ZC) measure. This technique is implemented in two different ways based on the slow varying parameters. These parameters are stored in the previous packet. If a speech
packet is lost, it is recovered by the information stored in the previous
packets. Both implementations differ only in the use of the zero crossing
information. The short time energy estimation is the same in both implementations. A slight modification is made in these two implementations
where the estimated speech parameters are stored in the previous and in
future packets in order to recover two consecutive packets. This modification is applied only if the speech signal is already saved at the transmitter
because it requires the future packets to store the information of previous
packets, i.e., a non-causal solution. However, a causal solution is obtained
if the signal is allowed to be delayed by one packet. The speech quality of
the reconstructed speech signal is analyzed and compared between the
four implementations. The implementation of these methods has been
validated by subjectively observing the recovered speech packets, and
by considering the improvement of the objective measures mean opinion
score (MOS), mean square error (MSE) and signal-to-noise ratio (SNR). The
recovery of samples within the packets is also discussed. The recovery of
samples within a packet is done by the Fast Fourier Transform (FFT) block
code method. The FFT block code method is implemented by an iterative
algorithm. This method is validated by subjective observations and improvements in objective measures mean square error (MSE) and signal to
noise ratio (SNR). The voice activity detection is also used for the waveform substitution method and in the introduction of channel noise. After
subjective observations and objective measures, it is concluded that modified method A provides better performance for the recovery of speech
packets and the FFT block code method has been validated for recovering
the samples within a packet.

Handledare: Benny Sällberg, BTH Sven Johansson BTH.
Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Muhammad Azam
med 25 000 kronor.

27

”

Applying Distributed
Orthogonal Space
Time Block Codin

James Adu Ansere, Odion Ehimiaghe

I

n their research, they investigate cooperative spectrum sensing using
distributed orthogonal space time block coding (DOSTBC).
With multiple antennas introduced at the transmitters and the receivers to achieve higher cooperative diversity in the cooperative wireless
networks. The principal aim of communicative wireless network is to use
the available holes without causing any interference to primary users.
Cooperative relays are preferably placed close to the primary user to
detect transmitted signal, with decoding capability the information
collected are decoded by CRs using Maximum Likelihood (ML) decoding
technique. The CRs re-encode the decoded data and retransmit it to the
receiver. The energy detector accumulates information from various
users, compares it using threshold value predefined and the final decision made. The probabilities of detection and false alarm are observed
using DOSTBC on PU (primary users) and SU (secondary users) in cooperative communication via DF (decode forward) protocol.
The system performance was investigated with single and multiple relays; with and without direct path between the PUs and SUs. Selection
Combining (SC) and Maximum Ratio Combining (MRC) schemes applied in
energy detector and the outcomes were evaluated with and without direct link between PU and SU. The proposed cooperative spectrum sensing using DF protocol at CRs with Alamouti space time block code
(STBC) is processed and results are validated by computer simulation.

Handledare: Abbas Mohammed, BTH
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Fakta om:
Sparbanksstiftelsen Kronan

S

parbanksstiftelsen Kronan vars område omfattar större delen
av Blekinge, Kalmar och Kronobergs län samt Halmstads
kommun har till uppgift att vara stabil 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
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