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”
Utmärkta examens-
arbeten som kan
utveckla regionen

Tommy Lindgren

Sparbanksstiftelsen Kronan premierar i år 41 studenter 
som har arbetat fram 23 examensarbeten. Dessa arbe-
ten håller mycket hög standard och visar att den högre 

utbildningen och forskningen vid våra högskolor kontinuerligt 
utvecklas.  Stiftelsen har i år beslutat om utdelning av totalt 
800.000 kr. Juryn har fördelat dessa medel genom att ge 
ett arbete 100.000 kr, sex 50.000 kr och sexton 25.000 kr. 

Som vanligt har det varit mycket intressant att delta i juryarbetet 
då representanter för Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad 
och Blekinge Tekniska Högskola presenterar och analyserar 
årets examensarbeten inför stiftelsens jury. Arbetena jämförs 
mot stiftelsens kriterier: Kreativitet – Ny teknik, Praktisk Re-
levans – Teknisk nytta,  Affärspotential – Nyföretagande 
samt Stor Samhällsnytta.

Efter att högskolornas representanter redovisat inkomna an-
sökningar och respektive arbeten samlas den sju personer 
starka juryn till ett beslutsmöte för att utse de bästa arbetena 
och fördela stipendierna på respektive valörer. Även intyg från 
samarbetande företag gås igenom av juryn. 
Kronanstiftelsen är imponerad av den kunskap stipendiaterna 
och deras arbeten uppvisar och hoppas att de får stor betydelse 
för vår region och högskolorna. 

Förhoppningen är också att Sparbanksstiftelsen Kronans stipen-
dier ska uppmuntra nya studenter till hårt arbete som resulterar 
i belöning både i form av pengar och uppmärksamhet.
Vi riktar ett varmt tack till studenter och högskolornas mycket 
engagerade handledare liksom till medverkande företag. 

Sparbanksstiftelsen Kronan önskar samtliga stipendiater stora 
framgångar i sina respektive yrkesliv.

Karlskrona  27 november 2013

                       Tommy Lindgren
   Ordförande Sparbanksstiftelsen Kronan. 
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100 000 kr
Linnéuniversitetet
Magnus Holmgren
Handledare: Izudin Dugic, LNU
Tomas Liljenfors, Stena Aluminium AB    5   

50.000 kr
Linnéuniversitetet
Erik Svärd, Anders Johansson
Handledare: Izudin Dugic, LNU
Cajsa Lundberg, AB Lundbergs 
Pressgjuteri 6

Johan Aronsson, Håkan Karlsson
Handledare: Göran Lundgren LNU Lars 
Alrutz, Växjöfabriken Produktions AB 7

Alfredo Fernandez, 
Mathias Kleinknecht
Handledare: Andreas Linderholt, LNU 8

Högskolan i Halmstad
Denijel Becevic, Robin Persson
Handledare: Hans-Erik Eldemark, HH 9

Blekinge Tekniska Högskola
Kristoffer Hallén, Mats Larsson
Handledare: Mats Walter, BTH
Robert Lundström, Semcon 10

Krzysztof Barela, Piotr Ciereszko
Handledare: Anders Hultgren, BTH
Magnus Pihl, MicroPower AB 11

25.000 kr
Linnéuniversitetet
Erika Abrahamsson, Joel Milesson
Handledare: Björn Zethraeus, LNU
Leif Rydell, Xylem 12

Rickard Jonsson, 
Andreas Törnström Andersson
Handledare: Anders Haggren, LNU
Andreas Sjöberg, Saab AB 13

Brian Sturesson, Eric Karlsson
Handledare: Jimmy Johansson, LNU
Christian Drott, Vida Alvesta AB 14

Alexander Josefsson, Marcus 
Samuelsson, Simon Rosenqvist
Handledare: Henrietta Nilson, LNU 15

Maria Wennberg
Handledare: Petra Andersson, LNU
Rune Rudberg, Balco AB 16

Annika Abelli
Handledare: Weddig Runquist, LNU 17

Emma Hägerman
Handledare: Miguel Salinas, LNU
Magnus Hellgren, CIL-universitetet 18

Högskolan i Halmstad
Anton Rylander
Handledare: Hans-Erik Eldemark, HH
Magnus Pettersson, MPQ Consulting AB 19

Oskar Kurtti, Jonas Halili
Handledare: Jeanette Gullbrand HH 20

Peter Mian, Magnus Rudling
Handledare: Hans-Erik Eldemark, HH 21

Blekinge Tekniska Högskola
Arkadiusz Lebkowski, 
Krysztof Nadolny
Handledare: Mats Pettersson, BTH
Anders Carlström, RUAG Space AB 22 
Deepika Badampudi
Handledare: Samuel Fricker, BTH
Anitha PC, Siemens Corporate Research 23

Mie Hansson, Sanna Davidsson
Handledare: Jens Sjöberg, BTH
Pirjo Elovaara, BTH 24

Ruben Johnsson, 
Aishwarya Sivaramakrischnan
Handledare: Benny Sällberg, BTH
Karim Haddad, Andreas Schumacher, 
Bruel & Kjaer, Danmark 25

Saba Irshad, Purna Chandra Nepal
Handledare: Sven Johansson, BTH
Michael Holmgren M, Ericsson AB, 
Sweden  26

Shafiqul Islam, Abdullah Khan
Handledare: Sharon Kao-Walter, BTH 27



Magnus Holmgren

”Rening från väte 
vid återvinning 
av aluminium 
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Magnus Holmgren  
med 100 000 kronor.

Handledare: Izudin Dugic, LNU. Tomas Liljefors, Stena 
Aluminium AB

Återvunnet aluminium har stor potential som konstruktionsmate-
rial genom en kombination av utmärkta materialegenskaper och 
ett klokt miljöval. 

Det ökade fokuseringen på viktbesparingar på gjutna aluminiumkompo-
nenter kommer framöver att ställa högre krav på egenskaper som håll-
fasthet. Aluminiumråvaran blir en allt mer viktig kvalitetsparameter för 
gjutaluminium att uppnå framtidens kvalitetskrav, där väte är en para-
meter med stor påverkan på den färdiga produktens hållfasthet.
Examensarbetet är utfört på Stena Aluminium i Älmhult – nordens le-
dande råvaruproducent av återvunnet aluminium. Arbetet innefattar en 
kartläggning av hur vätehalten varierar vid återvinning av aluminium ge-
nom att mäta vätehalten med densitetsindex. Inverkan av olika proces-
steg har kartlagts för att bättre förstå hur hela processkedjan påverkar 
slutresultatet. Vätehalten för två olika legeringstyper har genomförts, 
där avgasningseffektivitet för de utvalda legeringstyperna och utvärde-
ringen av det befintliga utgjutningssystemet har används för att föreslå 
förbättringsåtgärder. 
Arbetet har resulterat till ett antal förbättringsförslag och rekommen-
dationer om generella riktlinjer vid tillverkning av återvunnet aluminium. 
Förbättringsförslagen innefattar åtgärder som kan genomföras utan 
större investeringar, men också innovativa idéer som framöver kan ge 
förutsättningar för nästa generations produkter. 
Arbetet har för Stena Aluminium varit ett viktigt steg för att lyckas uppnå 
bra förutsättningar även för framtida krav för den slutliga produkten. 



       Erik Svärd Anders Johansson

”
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat  
Erik Svärd, Anders Johansson med 50 000 kronor.

Handledare: Izudin Dugic, LNU. Cajsa Lundberg, AB Lundbergs
Pressgjuteri

Kraven på pressgjutgods skärps ständigt. Detta medför snävare 
toleranser och högre kassation för icke optimerade processer. 
På AB Lundbergs pressgjuteri i Vrigstad märktes detta extra 

tydligt hos en produktserie av plana tunna detaljer åt telekomindustrin. 
Detaljerna klarade inte planhetstoleranserna från gjutericellen utan be-
hövde riktas manuellt. Från företagets sida var det önskvärt att hitta en 
lösning där denna extrahantering kunde undvikas. 
Projektets syfte var att undersöka varför planhetsdefekterna uppstår 
samt att hitta en lösning som medför en kortare hanteringstid utan en 
manuell riktning. Tester genomfördes för att kartlägga hur detaljens 
planhet var beroende av interna och externa faktorer till gjutericellen 
samt hur olika kylmetoder påverkade detaljen. Resultatet visade att 
man med en alternativ kylning av detaljerna kunde minska planhetsav-
vikelserna markant. Företaget rekommenderades att genomföra fort-
satta tester med kylning i fixtur.

Planhetsförbättringar 
av pressgjutna 
aluminiumdetaljer



 

En del företag har idag bristande kunskaper om hur deras interna 
materialflöde hanteras och utformas. Detta bidrar till att olika 
former av slöserier eller så kallade oönskade aktiviteter kan före-

komma, vilket i sin tur kan leda till ett svagt utnyttjande av de resurser 
som finns att tillgå. Genom att förbättra resursutnyttjandet kan man 
fokusera på sina kärnprocesser och därmed uppnå en ökad konkurrens-
kraft på marknaden. Studiens syfte är att redogöra för hur slöserier kan 
påverka ett internt material och produktionsflöde samt hur man kan ef-
fektivisera flödet genom att reducera slöseriernas inverkan.
Studien som är utförd i samarbete med Växjöfabriken Produktions AB 
omfattar en kartläggning och nulägesanalys av det interna materialflö-
det. Under kartläggningen fokuserades arbetet på att identifiera olika 
former av slöserier som var relaterade till det interna materialflödet. 
Genom att analysera kartläggningen kunde vi relatera majoriteten av 
de icke önskvärda aktiviteterna till en ostrukturerad utformning av pro-
duktionslayouten. I studiens avslutande delar utvecklade vi därför två 
nya produktionslayouter som på olika sätt skulle reducera slöseriernas 
inverkan och därmed effektvisera processen. Vid en implementering av 
de rekommendationer som presenteras i rapporten skulle Växjöfabriken 
kunna reducera de interna transporterna med cirka 33 %, vilket i sin tur 
leder till att man kan lägga mer tid på de aktiviteter som skapar värde 
för slutkunden och därmed öka lönsamheten.
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”Effektivisering av ett 
internt materialflöde 
i en producerande 
verksamhet 
- En fallstudie utförd 
på Växjöfabriken 
Produktions AB Johan Aronsson  Håkan Karlsson

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Johan Aronsson 
och Håkan Karlsson med 50 000 kronor.

Handledare: Göran Lundgren, LNU. Lars Alrutz, Växjöfabriken 
Produktions AB
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”Wind turbine blade 
modeling – setting out 
from experimental data

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Alfredo 
Fernandez och Mathis Kleinknecht med 50 000 kronor.

Analysis of solid systems becomes a lengthy process when struc-
tures are large, but complex systems can be divided into simp-
ler substructures. Using experimental data the modelling of 

these substructures can be relatively easy. This work is part of the sub-
structuring of an Ampair A600 wind turbine into its blades, nacelle and 
tower, for which good descriptions of each part (model or test data) are 
necessary. It continues the modeling of the wind turbine blades setting 
out from experimental data.  An existing model of a wind turbine blade 
was improved by the authors through the use of experimental data. 
Such a blade is a subpart of a complete wind turbine. For calibration 
purposes, several material tests were made in order to determine the 
stiffness and mass properties. Later on, vibration tests of the blades 
were conducted and compared with simulation results of the improved 
model. Geometry variability within sets of blades was also studied. The 
blade twist angles and the center of gravity positions were found to 
vary moderately, which accounts for differences in blades’ dynamic be-
havior. Correlations between experimental data and analytical model 
results were very high for the first eight modeshapes.That is, accor-
ding to the Model Assurance Criterion the calibrated model achieves 
a high-quality representation of reality. However, torsional modes in 
the computer model occur at a higher frequency than the experimental 
ones. Substructuring of the turbine allows the blades to be modeled 
and validated independently of the other substructures and they can 
later be incorporated into a complete model of the turbine.Comparing 
the simulation results of the improved model with vibrational tests of 
the real blade showed a coherent dynamical behaviour. This proves the 
good quality of both the model and the chosen methods.

Handledare: Andreas Linderholt, LNU

Mathias Kleinknecht, Alfredo Fernandez  



Stressen på restaurangpersonal ökar alltmer i takt med männis-
kors syn på tid. Idag vill man att allting sker snabbt och effektivt. 
På Cito tror vi att stress och onödigheter kan minskas och skapa 

en tryggare och mer trivsam miljö för både personal och gäster. 

Genom att använda modern teknik i form av pekplattor, blir dagens kort-
dosor samt penna och papper ett minne blott. Cloudbaserade tjänster 
blir allt vanligare där information kan flöda trådlöst. Uppdateringar och 
liknande implementeras direkt på alla enheter som använder tjänsten.

Cito har lyckats paketera bokning, beställning och betalning i ett stil-
rent, användarvänligt och effektivt restaurangsystem.
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”Morgondagens 
Restaurangsystem
CITO!

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Denijel Becevic 
och Robin Persson med 50 000 kronor.

Handledare:  Hans-Erik Eldemark, HH

Denijel Becevi    Robin Persson
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Vid kabelnedläggning idag så använder man sig av två separata 
system för nedläggning och upptagning av kabel. Denna lös-
ning är både dyr och opraktisk då komponenterna utav upptag-

ning/nedläggning står stilla länge utan att bli använda. För att spara på 
onödiga utgifter och underhåll så hade det varit praktiskt att bara kun-
na använda sig utav ett system som kan roteras vid nästa operation.

Examensarbetet är utfört i samarbete med Semcon Caran AB eftersom 
det då fanns en efterfrågan på ett roterbart läggararmssystem. Arbe-
tet innefattar konstruering av detaljer och ritningar för uppbyggnad av 
konceptet samt åtagande av montering, underhåll, ergonomi och frakt.

Konceptet fungerar för ett flertal högspänningskablar, dock utgår ar-
betet från en så kallad umbilical lösning. Det är en special kabel som är 
gjord av rostfritt stål och skyddar pneumatik, hydraulik samt högspän-
ningskabel. Diametern ligger runt 300 mm. 

”Principkoncept 
för roterbart 
läggararmssystem

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Kristoffer Hallén 
och Mats Larsson med 50 000 kronor.

Handledare: Mats Walter, BTH. Robert Lundström, Semcon

Kristoffer Hallén  Mats Larsson
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”

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Krzysztof  Barela och 
Piotr Ciereszko med 50 000 kronor.

Handledare: Anders Hultgren, BTH. Magnus Pihl, MicroPower AB

In many applications, electrically-powered vehicles are preferred 
to those powered by fossil fuels. One of the most crucial factors li-
miting their use is their relatively short period of operation before 

charging is required, as well as long charge times. Further advancement 
in battery capacity and battery charging technology are imperative 
to making the electrically-powered vehicle a convenient and practical 
mode of transportation.
The latest generation of traction battery chargers operate at high fre-
quencies and deliver high currents, thereby decreasing the size of the 
device and shortening charging time. However, a high frequency, high 
current design introduces a number of complications which must be re-
solved in order to fully utilize the device under any conditions
Our thesis addressed two issues affecting the MicroPower MTM-HF 
traction battery charger. The first is the effect of resonant harmonics 
arising due to the interaction between high inductance power lines and 
the smoothing capacitor of the battery charger’s 6-pulse rectifier. The-
se line harmonics increase the amplitude of the rectified voltage signal 
to unexpected levels, with detrimental effect to the reliability of the 
charger. The second issue is the integral windup effect, which is detri-
mental to the quality of charging.
The result of the study is a simple, cost-effective solution which em-
bodies the concepts of control theory. It provides a strong basis for a 
better battery charger design – one that offers higher reliability un-
der extreme conditions, reduces battery wear, and finally, offers better 
charging quality.

Krzysztof Barela  Piotr Ciereszko

Cost-effective solution
for better battery 
charger design
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”Geoenergilager 
Xylem 
-Visualisering 
och lönsamhet

Inom svensk process- och tillverkningsindustri finns det stora 
mängder spillvärme som sällan kommer till användning. Att hitta 
olika tekniska lösningar för att effektivt tillvarata denna spillvärme 

skapar inte bara nytta ur ett hållbart perspektiv utan kan också leda 
till ekonomiska fördelar för företaget.  På grund av de aktiva geoen-
ergisystemens förmåga att säsongslagra termisk energi är borrhåls-
lager mycket intressant för exempelvis industrier med stora mängder 
spillvärme från sina processer där ett värmeöverskott kan lagras från 
sommar till vinter. Borrhålslager utnyttjar berggrundens förmåga att 
lagra värme. Hål borras genom lagringsvolymen och värmeväxlare 
som utnyttjar temperaturdifferensen mellan värmebäraren och berg-
grunden installeras. Borrhålet laddas då värmebäraren som cirkulerar 
i systemet är varmare än berget och då avger sin värme till berget, när 
lagret laddas ur råder istället det omvända förhållandet och värmebä-
raren återtar lagrad värme från berget. En beräkningsmodell som kan 
användas för att uppskatta lönsamheten för anläggning av ett hög-
temperaturlager i berggrunden utformades i Microsoft Excel. Excel-
filen ska kunna användas för företag som en första uppskattning om 
ett borrhålslager är ett alternativ för tillvaratagande av spillvärme. 
Det är också möjligt att se hur olika geologska egenskaper och andra 
parametrar som rör borrhålslagret påverkar lönsamhet och återbetal-
ningstid. Utformningen av beräkningsmallen utgick från Xylems hög-
temperaturlager i Emmaboda och en applicering av beräkningsmallen 
på Xylems borrhålslager visade resultat som låg helt i linje med data 
som framkommit under Xylems projektering vilket tyder på att beräk-
ningsmallen skulle kunna vara ett användbart verktyg tidigt i projek-
teringsfasen även för andra företag.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat  Joel Milesson 
och Erika Abrahamsson med 25 000 kronor.

Handledare:  Björn Zethraeus, LNU.

Joel Milesson  Erika Abrahamsson,  
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Fjärrstyrning innebär övervakning och styrning av flygplatsen från 
en annan plats än flygledningstornet. På den flygplats som ska 
övervakas har kameror monterats på ett sätt så att en 360-gra-

ders vy ges och bilden från dessa skickas till den plats varifrån man styr 
flygplatsen. När en ominstallation av en eller flera kameror görs så be-
hövs det i dagsläget två installatörer. Dessa kan behöva arbeta på olika 
orter då serverdatorn inte behöver vara placerad i närheten av flygplat-
sen i sig. Detta är både tidskrävande och kostsamt, vilket har medfört att 
ett behov av en smidigare installation av kamerorna har identifierats. 

För att förenkla detta arbete har en prototyp tagits fram som påvisar 
möjlighet till effektivisering. Denna består av en servertjänst, vilken kan 
kommunicera med kamerorna och styra deras funktioner såsom zoom, 
fokus och iris, men även utföra beräkningar baserat på en bildjämförelse. 
För att använda serverns funktioner så har även en androidapplikation 
arbetats fram. Det är denna som installatören kommer att använda när 
denna är uppe i kameramasten och justerar kamerorna. Genom denna 
applikation  fås tillgång till nuvarande vy, kamerans alla funktioner samt 
möjlighet att köra guider som skapats för att underlätta kalibreringen.
. 

”

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Rickard Jonsson 
och Andreas Törnström Andersson med 25 000 kronor.

Handledare: Anders Haggren, LNU.  Andreas Sjöberg, Saab  AB

Rickard Jonsson Andreas Törnström  
 Andersson

Fjärrstyra flygplats
med Remote Tower
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Sågverksbranschen är i nuläget väldigt pressad när det gäller att få 
lönsamhet i sin produktion. Med höga råvarupriser är det viktigt 
att få ett så högt utbyte ur råvaran som möjligt. Genom nog-

grannare postning och fokusering på ekonomiskt utbyte kan en större 
lönsamhet erhållas. Bara genom att veta hur sågen ska ställas in kan en 
effektivare produktion uppnås. 
I detta examensarbete har vi skapat ett användarvänligt verktyg för att 
möjliggöra undersökningar av värdeutfallet vid kubbsågning på VIDA 
Alvesta AB. Verktyget har skapats i Microsoft Excel som för många är en 
känd miljö. För att utföra upprepade beräkningar har programmering av 
makron i Visual Basic Application använts. 
Vi har använt det här verktyget för att undersöka om det är möjligt att 
dölja en vankant med hjälp av en ökad radie vid hyvling av rundade hörn. 
Vi har även undersökt de ekonomiska konsekvenserna av att minska 
råmåtten vid sågning.
Med hjälp av det här examensarbetet har vi utvecklat vår förmåga att 
felsöka, lösa problem och vara självkritiska.

”Ett verktyg för 
sågoptimering 
av kubb

Sparbanksstiftelsen Kronan  har belönat 
Brian Sturesson och Eric Karlsson med 25 000 kronor.

Handledare: Jimmy Johansson, LNU. Christina Drott, Vida 
Alvesta AB.

Brian Sturesson Eric Karlsson



15

Kvalificerad arbetskraft är en av de viktigaste resurserna 
ett företag kan tillgå. Då kunskap, färdigheter och ex-
pertis generellt sett inte är allmänt tillgängligt krävs det 

därför att hitta vägarför att bibehålla kunskapsbärande arbets-
kraft och kanske ännu viktigare, att attrahera till gemensamt 
utnyttjande av kunskap. Gemensamt utnyttjande av olika indivi-
ders kunskaper är dock inget som skall tas förgivet eftersom en 
rad olika faktorer inverkar på individers vilja att dela med sig av 
sitt kunnande. Examensarbetets syfte var att öka förståelsen för 
varför medarbetare skulle vilja dela sina kunskaper. Det talas ofta 
om hur kunskap skall tas tillvara genom olika kunskapsbevarings-
system som exempelvis intranät. Men det tas sällan i fråga huru-
vida medarbetarna är villiga att dela med sig av kunskaper och 
utnyttja dessa kunskapsbevaringssystem. Därför tyckte vi att det 
var intressant att ta steget tillbaka och öka förståelsen för varför 
medarbetare delar sina kunskaper och vilka incitament som ligger 
till grund för kunskapsdelning. Vi menar att intranät för att ta det 
som exempel, inte fyller någon funktion om medarbetare ändå 
inte använder det på grund av olika begränsningar. Uppsatsen lyf-
ter således fram incitament som attraherar till kunskapsdelning.  
Uppsatsen resulterade i bland annat att en grundförutsättning 
för kunskapsdelning är beroende av organisationers uppbyggnad 
och vilket företagsklimat som finns. Mindre formaliserade orga-
nisationer är att föredra där handlingsfriheten och öppenhet är 
framträdande. Gemenskap, delaktighet, ansvar och förtroende är 
viktiga incitament för viljan att dela sina kunskaper.

”
Alexander Josefsson, Simon Rosenqvist, Marcus 
Samuelsson

Kunskapsdelning 

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat  Alexander Josefsson, 
Marcus Samuelsson och Simon Rosenqvist med 25 000 kronor.

Handledare: Henrietta Nilsson, LNU.



16

Behandlar hur ett företag med relativt enkla förbättringar 
kan lösa vardagliga problem som skapar onödig tidsåt-
gång. Det är problem som de flesta företag upplever i en 

eller flera av sina processer, och som genom att utföras på ett 
förbättrat och standardiserat sätt kan spara avsevärt mycket tid,  

s ä k r a kvaliteten samt minska kostnader. Fokus var på avropsprocessen 
från det att material till projekten hos Balco AB är leveransklara tills det 
att materialet står lastat på transporten, samt på besparingen av onödig 
tidsåtgång. Några av de brister som identifierades var olikartad start av 
processen, att mycket onödigt utförs manuellt, olika dokument används 
från gång till gång, hur mycket olika avdelningar på företaget informeras 
innan materialet utlevereras, vad som kontrolleras och var material pla-
ceras innan det lastas på transporterna. Nämnda brister är något som de 
flesta företag stöter på vardagligen i sina organisationer och som med 
hjälp av standardisering kan lösa de flesta problem.

Den standardisering av avropsprocessen som presenteras i detta exa-
mensarbete behandlar vem som ska utföra vad, hur och när det ska ut-
föras samt med vilka hjälpmedel eller dokument. Genom att på ett de-
taljerat sätt beskriva och kartlägga avropsprocessen vet alla involverade 
vad som förväntas av dem och vad som förväntas av andra. På så sätt 
säkras kvaliteten i processen, antalet aktiviteter minskas, ingen onödig 
tid eller onödiga kostnader blir en konsekvens, företaget får ökad kontroll 
över materialet samt att utleveranserna kan planeras bättre och att la-
gerytorna kopplat till avropet kan utnyttjas på ett bättre sätt. Med hjälp 
av standardiseringen och förbättringsförslagen som presenteras i arbe-
tet, kan Balco AB spara ungefär 1 timme och 20 minuter för varje gång 
avropsprocessen utförs. Med ett snitt på två gånger om dagen, vilket 
är lågt räknat, kan företaget på ett år spara över 620 timmar. Balco AB, 
samt andra företag, kan också använda samma tankesätt med att stan-
dardisera andra processer på ett liknande sätt och försätta att utvecklas 
framöver.

””Standardiserat utförande och 
förbättring av avropsprocessen 
- En fallstudie på Balco AB”

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Maria Wennberg 
med 25 000 kronor.

Handledare: Petra Andersson, LNU Rune Rudberg, Balco AB.

Maria Wennberg
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Annika AbelliSveriges invandrartäta förorter kan knappast påstås ha 
skönmålats i medier under de senaste decennierna, snarare 
tvärtom. Tidigare forskning har påvisat att personer boende i 

stigmatiserade områden i många fall tenderar att internalisera en känsla 
av skam och utanförskap. I min kandidatuppsats utforskar jag, genom en 
kvalitativ fallstudie, en möjlig väg att gå för att ge unga människor i so-
cioekonomiskt utsatta områden bättre förutsättningar att känna delak-
tighet i samhället.
Rörelsen Gatans Röst & Ansikte (RGRA) är en Malmöbaserad ungdoms-
rörelse som strävar efter att främja förutsättningarna för ungdomar i 
socioekonomiskt utsatta områden, att bli sedda och hörda i samhället på 
sina egna villkor. Mina frågeställningar kretsar kring hur RGRA arbetar 
samt vad ungdomarna själva upplever att RGRA fyller för funktion för 
dem. Genom en kvalitativ fallstudie kartlägger jag RGRA: s medel och 
metoder och analyserar hur dessa påverkar ungdomarnas kulturella -, 
sociala - och i viss mån ekonomiska kapital, och därmed påverkar deras 
förutsättningar som samhällsmedborgare. I studien framkommer att de 
centrala verktygen för att låta ungdomarna göra sig sedda och hörda, till 
stor del baseras på konceptet hiphop som politiskt instrument. Det mest 
framträdande redskapet i den dagliga verksamheten är möjligheten att 
spela in sin musik i en professionell studio. Andra redskap som används 
är möjligheten att leda rörelsens egen radiostation, och att aktivt delta 
i arrangerandet av olika events och uppträdanden. Tidigare forskning på 
området promotionsarbete har konstaterat att en organiserad fritidsak-
tivitet generellt sett är en betydelsefull skyddsfaktor. RGRA kan även be-
traktas som meningsskapande sysselsättning där ungdomar får chansen 
att göra det de tycker är roligt, oberoende av sina föräldrars ekonomiska 
förutsättningar. 

”Promotionsarbete 
med unga i förorten

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Annika Abelli
med 25 000 kronor.

Handledare: Weddig  Runquist, LNU.
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”

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Emma Hägerman 
med 25 000 kronor.

Handledare: Miguel Salinas, LNU.  Magnus Hellgren, CIL-universitet

I offentliga miljöer, där även skolor är inräknade, ställs höga krav på 
tillgänglighet, anpassning till rummets ändamål samt användar-
vänlighet. För att designa att rum som användaren kan och vill an-

vända på bästa sätt, måste designern lägga stor vikt på dessa tre punk-
ter. Till universitetet CIL- centrum för informations logistik, i Ljungby, 
skapades ett inredningsförslag tillderas entrérum. Rummet är menat 
att vara en knutpunkt på universitetet men används endast som pas-
sage i dess nuvarande utseende. Användarna behövde tydliga ytor för 
att kunna plugga, fika och umgås.
Men inspiration av den småländska skogen skapades en representativ 
samlingspunkt på universitetet, dit alla är välkomna.
Projektet genomsyrades av ekologisk och social hållbarhet. Ekologisk 
genom att välja material som är bra för miljön. Hur de framställs och hur 
de kan återvinnas spelade stor roll vid dessa val.
Socialt genom att skapa ett rum som är användarvänligt, även för per-
soner med ett funktionshinder.
Det blev viktigt att skapa god ljudabsorbtion, fria ytor och bra ljus ge-
nom hela rummet. Inredningsförslaget främjar kreativitet hos studen-
ter, skapar möjlighet till umgänge och spränger gränser mellan rum-
mets olika användare. Dess olika användningsytor har förtydligats och 
kraven på ekologisk och social hållbarhet uppfylls, utifrån användaren. 
Här ska alla känna sig trygga och omhändertagna.

Plugga, fika, umgås.
En representativ 
inredning för alla

Emma Hägerman
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”Smart energianvändning
i hemmet

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat 
Anton Rylander med 25 000 kronor. 

Handledare: Hans-Erik Eldemark, HH. Magnus Pettersson, MPQ 
Consulting AB

Hösten 2012 blev det möjligt att handla el efter timpriser. 
Detta betyder att din elräkning kan variera beroende på hur 
energiförbrukningen är förskjuten över ett dygn. Ju lägre 

elförbrukning under en dyr timma desto lägre elräkning.

Målet med det här projektet var att ta fram ett system som laddar ner 
timspotpriser för morgondagen och som därefter automatiskt tar kon-
troll över din energiförbrukning. Vidare består systemet av två noder 
som trådlöst kommunicerar med varandra.

Resultatet av projektet bevisar att det är fullt möjligt att låta en enhet 
ladda ner timspotpriser och avgöra om nuvarande timpris ska betraktas 
som ett för högt pris eller inte och därefter skicka styrsignaler till övriga 
enheter i ett trådlöst nätverk.

 

Anton Rylander
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”En konsumentprodukt för 
energieffektivisering, 
kontroll och statistik över 
elförbrukningen i hemmet

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat 
Jonas Halili och Oskar Kurtti med 25 000 kronor.

Handledare: Jeanette Gullbrand. HH.

Låter du dina elektriska apparater stå i standby-läge? Hur vore 
det om elen är tillgänglig endast när du behöver den? Och hur 
vore det om du kunde använda elen när den är som billigast?

Skulie du vilja sänka dina elkostnader, utnyttja elen när den är billig 
och kunna aktivera timern du glömde ställa när du är pä semester för 
att undvika inbrott? 
Kanske rentav kolla om barnen verkligen gör sina läxor och inte sitter 
vid datorn, eller kolla om mormor mâr bra genom att se om hon tänt 
nägon lampa eller satt på sin kaffebryggare? 

Med vår användarvänliga produkt du enkelt överblick och kontroll över 
elanvändningen i hemmet, var du än befinner dig i världen. Den ger dig 
förmågan att  bort onödig elförbrukning och möjligheten att dra fördel 
av elprisets variationer under dygnet, samtidigt som du bidrar till en 
bättre miljö. 

- där bâde du och miljön är vinnare

Jonas Halili,  Oskar Kurtti
Foto: Anna Sigvardsson
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”CarEye  
Sees & Saves

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Peter Mian  och
Magnus Rudling med 25 000 kronor.

Handledare: Hans-Erik Eldemark, HH.

 

Känner du igen dig i ilskan som uppstår när du kommer ut från 
matvaruaffären och din fina bil har blivit utsatt för en parkerings-
skada? Varken vittne eller kontaktuppgifter finns. Oroa dig inte, 

CarEye dokumenterade allt!

CarEye är så mycket mer än bara en kamera, det är en reskamrat som har 
koll på din bil när du lämnar den på en parkeringsplats, den vakar över ditt 
bagage när du lämnar det på ditt hotellrum eller så kan den dokumentera 
vem som nattvandrar till kylskåpet.

CarEye är ett komplett kamerasystem med fysisk och virtuell rörelsedetek-
tion, automatiserat MADEAWARE-system, externtriggat start- och kon-
trollsystem, allt samlat i ett litet format.

Peter Mian  Magnus Rudling
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Arkadiusz 
Lebkowski och Krysztof Nadolny med 25 000 kronor.

Handledare:  Mats Pettersson, BTH.

Climate on Earth is changing, so it is very important to measure 
atmospheric properties. One of the ways to measure  them is Ra-
dio Occultation (RO) technique, developed ia. by RUAG Space in 

Goethenburg. This technique is able to calculate temperature, humidity 
and pressure based on the analysis of the GPS signal traversing through 
the atmosphere. The GPS signal is bent by changes in atmospheric pro-
perties and by analysis of this bending angle we are able to retrieve 
information about these three factors. RO technique allows to obtain 
precise information about changes in atmospheric properties at various 
altitudes all around the planet and  the measurements can be done re-
motely very frequently.
The aim of our master thesis was to implement one of the RO metods 
called Full Spectrum Inversion (FSI) to deliver bending angle profile. This 
method allows for very fast and precise calculations in multipath area 
and that is why it was chosen. Additionaly in master thesis we propose 
three ways to improve accuracy of FSI calculations for demanding cases 
of bending angle retrieval. First, is application of Radio Holographic fil-
tering to remove undesired noises from the usefull signal, second way 
improves results by taking into account Earth oblateness and its impact 
on calculations depending on the satellites possitions, and finaly, the 
last improvement considers presence of horizontal gradients in parti-
cular cases and propose partial solution to deal with its impact on final 
results.

Arkadiusz Lebkowski, Krysztof Nadolny

Implementation of full 
spectrum inversion 
method to retrieve 
bending angle based 
on simulated data
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”Productivity and delays 
in large-scale agile projects

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat 
Deepika Badampudi med 25 000 kronor.

Handledare: Samuel Fricker, BTH.  Anitha PC, Siemens Corporate 
Research.

Planning in large-scale agile software projects is a difficult pro-
blem due to the uncertainty associated with it. Lack of proper 
planning can affect productivity and timeliness of project de-

livery. In today’s competitive market, time to market is the key aspect 
that helps a business retain its position in the market. Any delay can 
result in the product being of no use to the customer, and may adverse-
ly affect customer satisfaction and business value. This thesis reports 
technical and non-technical factors that lead to productivity issues and 
delays. Along with the factors, the causes leading to the factors are 
also identified. The impact of each factor is analyzed and finally prac-
titioners’ inputs regarding areas of improvements to overcome these 
factors are included in this thesis. The impact of the factors are a source 
for avoiding and mitigating productivity issues and delays, it is also a 
good starting point for future research towards building a model for 
better planning in large scale agile projects.

Deepika Badampudi
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”I vår vardag omges 
vi dagligen av 
mönster, medvetet 
som omedvetet. 

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Mie Hansson och
Sanna Davidsson med 25 000 kronor.

Handledare:  Jens Sjöberg BTH. Pirjo Elovaara BTH.

M
önster ser olika ut och upplevs olika beroende på vem som är 
betraktaren av mönstret. Ett mönster kan exempelvis vara 
diskret placerat och utformat i mjuka toner för att skapa ett 

lugn medan ett annat mönster kan vara raka motsatsen, det vill säga 
i en distinkt färgskala där vi vill skapa en färgstark upplevelse. Syftet 
med denna studie var att visa hur du som exempelvis grafisk formgi-
vare kan arbeta med mönster och mönsterdesign. Studien vill visa på 
att det finns ett flertal olika aspekter att ta hänsyn till när man skapar 
(och betraktar) mönster, det kan vara aspekter som berör sammanhåll-
ning, teman eller association. Genom att ha de olika aspekterna i åtanke 
kan man sedan skapa och tolka mönster på olika sätt. Ett mönster kan 
få en helt ny betydelse när det finns en baktanke till detta, mönstret 
kan exempelvis ha ett tydligt budskap 
eller bygga på olika element som är gra-
fiskt tilltalande för ett specifikt ändamål.  
Studien riktar sig inte enbart till perso-
ner som arbetar med grafisk form, utan 
kan även nyttjas av personer som på 
något sätt är involverad där mönster och 
mönsterdesign kan förekomma, det vill 
säga även i andra yrkesroller men även 
som privatperson. Genom att bli mer 
medveten om mönster och hur det fung-
erar i din omgivning kan du få en helt ny 
förståelse och med hjälp av detta skapa nya vägar och möjligheter.

Mie Hansson Sanna Davidsson
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Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Ruben Johnsson
och Aishwarya Sivaramakrischnan med 25 000 kronor.

Handledare: Benny Sällberg, BTH. Karim Haddad, Andreas 
Schumacher, Bruel&Kjaer, Danmark.

Aishwarya  Ruben Johnsson 
Sivaramakrischnan

There are a lot of applications that requires separation of two or 
more mixed sources. From communication systems to automo-
tive industries separation of sources is required. Existing met-

hods are not much efficient and this project is about exploring a new 
technique to improve the source separation performance.

The proposed method of combining Beamforming (BF) to Blind Source 
Separation (BSS) seems to be a good approach as BF mainly depends 
on time-difference of arrival information (delay) between the reference 
microphones to the consecutive microphones. The original delay infor-
mation is compared to the estimated delays for each frequency lines in 
order to realign the frequency lines if they see a permutation. So, there 
is no possibility of frequency mismatch still existing when the delay in-
formation is operated as a major concern. 
The algorithm is tested using two speech sources in a non-reverberant 
environment and the sources are filtered only by delays. Performance is 
tested in four different environments and scenarios - changing source 
spacing, changing microphone spacing, changing the height of source 
plane from microphone plane and changing the filter lengths.

Combining two methods gives a better 
result!

Combining two 
methods gives a 
better result!
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”Rise over Thermal 
Estimation Algorithm 
- Optimization and 
Implementation

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Saba Irshad och 
Purna Chandra Nepal med 25 000 kronor.

Handledare: Sven Johansson, BTH.

The uplink load for the scheduling of Enhanced-Uplink (E-UL) channels 
determine the achievable data rate for Wideband Code Division Mul-
tiple Access (WCDMA) systems, therefore its accurate measurement 

carries a prime significance for maintaining cell coverage and stability.

This masters thesis work has been completed at Ericsson AB in the area of 
radio system design on the optimization and implementation of Rise-over-
Thermal (RoT) estimation algorithm. The RoT algorithm for evaluation of 
uplink load is considered as a complex and resource demanding among seve-
ral Radio Resource Management (RRM) algorithms running in a radio system. 
The main focus of this thesis is to study RoT algorithm presently deployed in 
radio units and its possible optimization by reducing complexity of the algo-
rithm in terms of memory usage and processing power. The research under 
the scope of this thesis presents an efficient and optimized version of the 
RoT algorithm whose improved performance with consistency in the output 
results has been successfully demonstrated through simulations. In a nuts-
hell, the research was an innovative product development step signifying the 
achieved scientific value.

Saba Irshad, Purna Chandra Nepal
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”Shear and Tensile 
Fracture Analysis 
of HDPE and PP
- Experimental 
Results Combined 
with Simulation

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Shafiqul Islam och 
Abdullah Khan med 25 000 kronor.

Handledare: Sharon Kao- Walter, BTH.

Contribution:
•  Enables replacing experimental tests by numerical simulation trust 
 wort hily which rapids the product development process and saves  
 money.
•  Designed testing methods and constitutive material modeling in   
 Abaqus can be repeated for other ductile materials used in different  
 production process.                                                                                                              
•  Designs a new method of finding shear material properties.

This thesis focused on constitutive material modeling. Any applian-
ce needs strength test for finding its reliability during operation 
and also to suggest improvements. Physical testing is costly and 

slow process that increases product development time significantly. An 
alternative is numerical finite element simulation. Trustworthiness of nu-
merical results depends on completeness of material properties defined 
in the simulation software. Traditional approach defines tensile proper-
ties of the material ignoring disaster from shear loading; it also ignores 
fracture parameters of the material. 
In this dissertation, the authors tried to find a complete material testing 
and simulation method for finding tensile, shear and fracture properties 
of two packaging material (Polypropylene and High Density Poly Ethyle-
ne ) extensively used by Tetra Pak. From the experimental result, consti-
tutive material model was designed in Finite Element Analysis software 
Abaqus that can very accurately reproduce the experimental results in 
mixed mode of failure.

Shafiqul Islam Abdullah Khan
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Sparbanksstiftelsen 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 också 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

 E-post: kontor@sparbanksstiftelsenkronan.se

 Hemsida: www.sparbanksstiftelsenkronan.se

Fakta om:
Sparbanksstiftelsen Kronan
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Foto: Eddie Andersson och Rasmus Lindh


