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Å

r 2020 är ett jubileumsår för Sparbanksstiftelsen Kronan. För 200
år sedan öppnades Sveriges första
sparbank i Göteborg och allt sedan dess
har sparbanksidén genomsyrat verksamheten för både sparbanker, Swedbank
och sparbanksstiftelser. Detta jubileum
firar vi med ännu mer fokus på de projekt
och samarbetspartner som vi arbetar
tillsammans med.
Det är med stor glädje som Sparbanksstiftelsen Kronan premierar
duktiga studenter vid våra lärosäten för
väl genomförda examensarbeten. I år har
vi dessutom utökat med några speciella
jubileumsstipendier. Grundläggande kriterier för de sökande är akademisk nivå
samt originalitet i idén eller arbetet. De
examensarbeten som sedan nomineras
till Stiftelsens jury ska visa prov på hög
kreativitet, ny teknik, praktisk relevans,
teknisk nytta, affärspotential, nyföretagande eller stor samhällsnytta inom
välfärd, hälsovård och offentlig sektor.
Nomineringsprocess och juryarbete
har skett separat på varje lärosäte.
Representanter från varje lärosäte har
gjort ett grundligt förarbete och där
tagit del av varje enskild ansökan, samt
gått igenom intyg från samarbetande
företag. Det har varit mycket intressant
och lärorikt för oss i Sparbanksstiftelsen
Kronan att få deltaga i juryarbetet. Vi

gläds åt den
kreativitet
och kunskap
som många
Lars Ekman
examensarbeten uppvisar och hoppas att de medför
utveckling av såväl studenterna själva
som högskolorna samt företag inom
stiftelsens område.
I år har det kommit in hela 314 ansökningar. Av dem belönas 33 arbeten som
arbetats fram av 59 studenter. Sammantaget är det 1.3000.000 kr som delas ut,
300.000 vid Blekinge tekniska Högskola,
350.000 vid Högskolan i Halmstad och
650.000 vid Linnéuniversitetet.
Vi hoppas att tilldelade stipendiater ska
uppmuntras till fortsatta framgångar
inom såväl studier som arbetsliv och vi
önskar dem all lycka framöver. Förhoppningsvis uppmuntras också nya studenter att genomföra goda examensarbeten
som kan belönas kommande år.
Vi på Sparbanksstiftelsen Kronan vill
rikta ett stort tack till framgångsrika
studenter, engagerade handledare och
representanter på lärosätena, samt till
företag som medverkat till dessa
arbeten.

Verkställande Direktör
Sparbanksstiftelsen Kronan
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Jubileumsstipendier 100.000 kr
Technology enabling project managers’ knowledge sharing: the case of
Microsoft Teams

Viktoria Schumann Eriksson
Handledare:Niki Chatzipanagiotou

Robotic process automation yay or nay
- Framtagandet av en utvärderingsmodell för RPA-investeringar i administrativa funktioner

Ebba Fyhr & Stina Petersson
Handledare: Elin Funck

50.000 kr
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Exekveringstid för materiella investeringar: En studie om tiden mellan
beslut och order

Karl Arvidsson & Magnus Sternbåge
Handledare: Petter Boye

Modeling of Wet Scrubber with Heat
Recovery in Biomass Combustion
Plants

Wilhelm Johansson
Handledare: Leteng Lin

Ett verktyg för planering: Ett utvecklingsinriktat examensarbete om att
utveckla en planeringsmall för fritidshemmet.

Amanda Harrysson &
Christopher Ramqvist
Handledare: Ann-Katrin Perselli

Same eller svensk?: En läroplansteoretisk studie över den svenska synen på
samer

Johan Örsäter
Handledare: Patric Lindgren

25.000kr
Tillitsbaserad styrning i en kontext
präglad av en institutionell komplexitet: En kvalitativ fallstudie om Trafikverkets tillitsbaserade styrning

Simon Rissler
Handledare: Leif Marcusson

Beräkningsmodell för ekonomiska och
miljömässiga effekter vid grusvägsunderhåll

Nea Svensson
Handledare: Mirka Kans

Underlag för flexibla och hållbara
akutbostäder i Sverige.

Robert Andersson &
Emelie Gunnarsson
Handledare: Peter Ekberg

Produktionsplanering vid förändring
av en del i en produktionslina: En fallstudie i en säsongsbaserad tillverkning

Amanda Andersson &
Lakhsmi Kjellström
Handledare: Joakim Bjurström

Coffee grounds as an adsorbent for
heavy metals in water treatment: Study
based on the environment around Vattenriket, Kristianstad

Johan Matson
Handledare: Marcelo Ketzer, Sina
Shahabi Ghahfarokhi & Mahboubeh
Rahmati Abkenar
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25.000 kr
Caring Consumption - Caring for
home textiles by interacting towards
sustainable behaviours through a
co-creation workshop

Keiu Meesak
Handledare: Laia Colomer
Solsona, Mia Eriksson, Lena
Håkanson, Miguel Salinas

Ett ventilationssystems miljöpåverkan:
En livscykelanalys av ett FTX-system
i ett svenskt småhus

Kim Jerléus
Handeledare: Eva Pohl

Non-uniformly distributed compression perpendicular to the grain in
steel-CLT connections: Experimental
and Numerical Analysis of bearing
capacity and displacement behaviour

Stephen Sabaa & Noah Ncube
Handledare: Thomas K. Bader
& Michael Schweigler

Tekniska krav från GDPR: Vad som
krävs av en applikation som hanterar
och samlar in samtycken för att tekniskt uppfylla kraven från GDPR

Madelene Amberman &
Andreas Johansson
Handledare: Daniel Toll

Den första digitala medarbetaren: En
Actor-Network Theory-studie i en
omsorgsförvaltning

Henrik Stålhand & Matin Davoodi
Handledare: Leif Marcusson

Technology enabling project
managers’ knowledge
sharing: the case of
Microsoft Teams
Viktoria Schumann
Eriksson

C

ontemporary organizations often employ projects to enable
work across organizational units, where project managers
and their teams utilize specialized knowledge from different
areas of the organization to undertake work to meet specific quality criteria, within a defined time period and set budget. In doing
so, project managers act as hubs of both existing and newly generated knowledge and thereby drive project success, often using
knowledge sharing technology to do so.
Yet, little is known in how far technology supports this knowledge sharing and in making it organizational knowledge, to minimize redundancy and feed innovation. Thus, my thesis sought to
explore and interpret project managers’ perceptions regarding
their knowledge sharing and to which extent it is supported by
technology.
Overall project managers perceived that the technology supported their knowledge sharing as it had become part of their every-day toolset. Individuals rejoiced in this ease of sharing due to
a lesser focus on structure and storage locations, were able to
reduce Email use and found role handovers more manageable. Yet
for others the lesser structure led to frustration and a struggle to
cope with the greater volume of knowledge sharing.
It is clear that individuals’ technology know-how and access to
best practice guidelines can be critical in leveraging the power of
such technology, especially with a shift towards individuals using
knowledge-sharing technology as a main tool and an extended
memory.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Viktoria
Schumann Eriksson med 100 000 kronor
Handledare: Niki Chatzipanagiotou
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Robotic process automation
yay or nay

Exekveringstid för materiella investeringar: En studie
om tiden mellan beslut och
order

Ebba Fyhr & Stina Petersson

Magnus Sternbåge & Karl Arvidsson

T

idigare utvärderingsmodeller gällande RPA tillät endast finansiella siffror, trots att en sådan implementering ofta genererar i icke-finansiella fördelar.

Som en följd av det tomrum och behov vi fann i tidigare forskningen kring utvärdering av RPA-implementeringar i administrativa funktioner var syftet med studien att ta fram och utveckla
en utvärderingsmodell som blandar finansiella och icke-finansiella
dimensioner. Resultatet blev den flerdimensionella utvärderingsmodellen RIPA, ett verktyg företag kan använda för att skapa en
djupare förståelse och kunskap kring RPA-investeringar samt
dess effekter.
En sammanställning av studiens resultat visar att den framtagna RIPA-modellen inkluderar utvärdering av både finansiella samt
icke-finansiella effekter där en balans skapas mellan detaljfokus
och ett helhetsperspektiv. Modellen kan därmed konstateras
lösa de problem som tidigare fanns och bedöms som lämplig att
använda vid RPA-implementeringar i administrativa funktioner,
även om den framåt behöver testas fler gånger. Utöver att uppnå syftet har studien också genererat ett bidrag till hur framtida
forskare och företag bör se på och behandla RPA-implementeringar. RIPA-modellen kommer kunna hjälpa samhället och företag att fortsätta utvecklas eftersom den bidrar till att företag kan
implementera RPA baserat på trovärdiga beslutsunderlag. Modellen skapar även möjlighet för företag att följa upp resultatet
i efterhand och förbättra roboten utifrån det, något som kommer
bidra till RPA:s fortsatta framväxt.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Ebba Fyhr &
Stina Petersson med 100 000 kronor
Handledare: Elin Funck
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I

investeringsprocessen ligger fokus ofta på besluten, men det är
lika viktigt att investeringarna exekveras

De senaste åren har investeringar blivit mer komplexa vilket har
medfört att företag har ökat fokus på investeringsprocessen.
Inom finansavdelningen i en större svensk verkstadskoncern upplevde man att det fanns problem då investeringar tog lång tid att
exekveras. Problemet var att investeringar som beräknades att
hamna inom budgetramen för det aktuella året inte exekverades.
Detta medförde att organisationerna sköt
investeringskostnaderna framför sig vilket påverkade kommande
års budget. Tidigare forskning har fokuserat på vilka faktorer som
påverkar investeringsprocesser i ett bredare perspektiv och inte
exekveringstiden specifikt.
Studien bygger på både kvantitativa och kvalitativa metoder, där
metoderna överbryggar varandra. Både analys av investeringsdata och intervjuer med personer inom företaget används för att
förklara problematiken kring exekveringstiden.
Studiens resultat gav fallföretaget värdefull input för utvecklingen kring deras investeringsprocess, där resultatet har legat till
grund för åtgärder som har implementerats. Vidare kan studiens
resultat tillämpas i fler organisationer, större som mindre och
både privata och offentliga.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Karl
Arvidsson & Magnus Sternbåge med 50 000 kronor
Handledare: Petter Boye
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Modeling of Wet Scrubber
with Heat Recovery in Biomass Combustion Plants

Ett verktyg för planering

Wilhelm Johansson

D

uring combustion of biomass, particulate matter is emitted,
which has severe health impacts on humans. The company ITK Envifront has developed a scrubber technology that
cleans the flue gas while also recovering the flue gas energy, increasing the efficiency of the combustion plant. In this thesis, a
simulation model was built in MATLAB according to the Finite Element Method. Validation of the model against 3 different facilities
showed reasonable accuracy with a tendency to overestimate the
scrubber heat recovery and a mean prediction deviation of approximately 7 %.
The model was then used to make suggestions for optimized process conditions. The process parameters with optimized running
conditions, was then compared to a scrubber with the current
running conditions, through running of the developed model. The
optimized running conditions showed an increase in scrubber efficiency with up to 14 %, resulting in an increase in scrubber heat
recovery of approx. 90 kW at a boiler load of 3 MW.
Concludingly, the developed model shows great potential to
be used to as a toolbox to further investigate and optimize the
scrubber design and operation.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Wilhelm
Johansson med 50 000 kronor
Handledare: Leteng Lin
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Christopher Ramqvist
Amanda Harrysson

A

rbetet handlar om att vi tillsammans med sex fritidshemslärare utvecklade en digital planeringsmall för fritidshemmet. Vi upptäckte under VI-dagar och praktik att det inte
var många fritidshemslärare som dokumenterade sina planeringar. Istället skedde planeringen i huvudet. När vi bestämde oss för
att söka efter forskning om pedagogiska planeringar och dokumentation på fritidshem insåg vi att det inte fanns mycket att
hämta där. Istället fick vi vända oss till förskolan och skolan där
dokumentering och planering var mer vanligt. Detta gjorde vårt
val av ämne ännu enklare, vi hade hittat ett ämne som det inte
hade forskats så mycket om och vår förhoppning var att vi kunde
bidra vår kunskap. När vi började utveckla planeringsmallen började vi med att intervjua fritidshemslärarna som skulle delta i vårt
arbete. Under ett par veckor arbetade vi tillsammans och testade
planeringsmallen flera gångekr och fixade till det som inte kändes
rätt. Våra deltagare kom med förslag på förbättringar och vi gjorde ändringarna. Tillslut var vi överens om att planeringsmallen
kändes redo att göras om till en digital och lättillgänglig fil som
gick att fylla i via dator och iPad. Målet var att planeringsmallen
skulle vara enkel att fylla i och att det skulle gå fort. Resultatet
blev en färgglad, enkel och lättillgänglig planeringsmall som kan
sparas och fyllas i via Google drive för att det ska vara så smidigt
som möjligt. Detta uppskattades av våra deltagande fritidshemslärare. I vår avslutande reflektion frågade vi deltagarna om de kan
tänka sig att använda planeringsmallen när vårt examensarbete
är färdigt. Svaret på frågan blev ett unisont ja. Nu några månader senare används planeringsmallen fortfarande på dessa skolor.
Dessutom har ryktet om planeringsmallen spridit sig till fler skolor
som är intresserade av att börja använda planeringsmallen och
det känns väldigt roligt.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Amanda Harrysson & Christopher Ramqvist med 50 000 kronor
Handledare: Ann-Katrin Perselli
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Same eller svensk?: En läroplansteoretisk studie över
den svenska synen på samer

Tillitsbaserad styrning i en
kontext präglad av en institutionell komplexitet

Johan Örsäter

Simon Rissler

D

en här undersökningen har ämnat att med hjälp av en
komparativ läro- och kursplansanalys undersöka den officiella svenska synen på samer, och därmed även synen på
mänskliga rättigheter, etnicitet, nationell identitet och medborgarskap. Vidare har studien även jämfört den svenska synen med
den norska och finländska för att se likheter och skillnader kring
både synen på samer och de ovan nämnda begreppen. Metoden
som legat till grund för studien är en kvalitativ textanalys med
användandet av idealtyper. Vidare har även ”Most similar systems
designs” (MSSD) använts för bland annat urvalet.
Resultatet visar att länderna skiljer sig i hur de behandlar samerna i sina läroplaner, både när det kommer till kvantitet och kvalitet. Sverige ser samer som en minoritet av många, vilket också
gäller för Finland. Norge ser däremot samer som en unik grupp
med särskild ställning. Den svenska synen på medborgarskap är
internationell, den norska är nationell och den finländska global.
När det kommer till nationell identitet och etnicitet så har både
Sverige och Finland ett rättighetsbaserat synsätt samtidigt som
Norge har ett kulturbaserat synsätt.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Johan Örsäter
med 50 000 kronor
Handledare: Patric Lindgren
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S

edan 2016 har en tillitsbaserad styrning implementerats
inom myndigheter i Sverige, vilket det inte finns mycket
forskning om.

Den tillitsbaserade styrningen skiljer sig mycket ifrån de tidigare styrningsformerna som präglat den offentliga sektorn. Jag
har genom en kvalitativ studie ämnat att öka förståelsen för hur
den tillitsbaserade styrningen fungerar med en byråkratisk logik
och en marknadslogik som tidigare återfunnits inom offentliga
verksamheter. Min empiri är insamlad genom ostrukturerade intervjuer ifrån medarbetare på Trafikverket. Under studien har jag
använt institutionell teori för att skapa en förståelse för de förutsättningar som råder för den tillitsbaserade styrningen och hur
den påverkas av befintliga krav. Jag kunde ifrån min studie konstatera och dra slutsatsen att den byråkratiska logiken påverkar
den tillitsbaserade styrningen. Det genom logikens krav på säkerhetsställande och efterföljande av lagar och regler, vilket enligt
respondenterna begränsar möjligheterna att visa tillit, handlingsutrymme och medbestämmande som den tillitsbaserade styrningen förespråkar. Det framgick dessutom att marknadslogiken
påverkar den tillitsbaserade styrningen genom logikens krav på
ekonomisk effektivitet.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Simon Rissler
med 25 000 kronor
Handledare: Leif Marcusson
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Beräkningsmodell för ekonomiska och miljömässiga
effekter vid grusvägsunderhåll

Underlag för flexibla och
hållbara akutbostäder i
Sverige

Nea Svensson

Robert Andersson & Emelie Gunnarsson

M

odellen är tänkt att användas som hjälpmedel till underhållsutförare för att bedöma om det är lämpligt att återvinna grus eller inte. Eftersom det är viktigt att vara sparsam med grus då det endast finns i en begränsad mängd.
Modellen utvecklades genom litteratursökning, intervjuer och
dokumentinsamling. Den utvecklade modellen testades genom
ett testscenario med tre alternativa metoder för grusning. I alternativ ett används nytt grus och i alternativ två och tre används
återvunnet grus.
Beräkningsmodellen tar enbart hänsyn till bränsleåtgången från
fordon som används vid underhållsaktiviteten samt kostnader för
material, personal och transport. Resultatet av beräkningsmodellen är att den fungerar för att beräkna miljöpåverkan och de ekonomiska effekter som uppstår vid grusning. För att skapa bättre
resultat bör modellen vidareutvecklas med fler aspekter som påverkar miljö och kostnad som till exempel investeringskostnader
för de fordon och maskiner som nyttjas samt hur brytning av naturgrus påverkar miljön.
Studiens resultat tyder på att det kan vara ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att återvinna grus. Ifall modellen utvecklas
ytterligare kan tydligare resultat nås som kan leda till ett större
intresse för att återvinna grus och utveckla nya konstruktioner
för grusåtervinning.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Nea
Svensson med 25 000 kronor
Handledare: Mirka Kans
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I

det moderna samhället har en ny grupp av hemlöshet vuxit
fram. En av grupperna som faller mellan stolarna hos de sociala
förvaltningarna är de strukturellt hemlösa. De strukturellt hemlösa lider sällan utav missbruk eller psykisk ohälsa men har av olika skäl hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden. De når
inte upp till de krav som fastighetsägare ställer på hyresgästerna.
En av orsakerna kan vara för lite köpoäng eller så har de blivit av
med sin bostad av andra skäl.
En akutbostad tillämpas för att användas som tillfällig bostad för
de hemlösa i samhället. Bostaden är inte anpassad för de behov
som de hemlösa har. Stort slitage och mycket skattepengar går till
reparationer och renoveringar av de sociala bostäderna. Om akutbostäderna är försedda med hållbara material och är kravspecifika för ändamålet att minska vanligt förekommande slitage, kan
möjligtvis reparationskostnader och servicekostnader minskas.
Genom att placera större installationer i en gemensam undercentral som all service utgår ifrån kan risken för onödiga reparationskostnader minskas, samt bli mer lättillgängligt för de som utför
service.
Syftet med examensarbetet är att ta fram ett förslag som är flexibelt, hållbart och kan användas vid produktion av akutbostäder
för hemlösa i Sverige. Vidare utreds vad som bör tänkas på när
det gäller material och yteffektivitet i den här typen av bostäder.
Resultatet visar på att en flexibel bostad med smarta servicelösningar kan användas till mer än bara en akutbostad för hemlösa. Den kan även användas som hyresbostad, seniorboende eller
annan typ av boende som behövs för tillfället. Genom intervjuer
med fastighetsägare och myndighetspersoner har en kravlista
sammanställts baserat på deras arbetserfarenheter.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Robert
Andersson & Emelie Gunnarsson med 25 000 kronor
Handledare: Peter Ekberg
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Produktionsplanering vid
förändring av en del i en
produktionslina

Coffee grounds as an
adsorbent for heavy metals
in water treatment

Amanda Andersson & Lakhsmi Kjellström

E

n matematisk simulering för produktionsplanering vid tillverkning med en säsongsbaserad efterfrågan.

Arbetet grundar sig i att fallföretaget, NIBE AB, planerar att byta
ut ett manuellt tillverkningssteg till robottillverkning. Det blir därmed intressant att se hur resterande produktionssteg påverkas
av den nya maskinutrustningen. Vi skapade därför en matematisk
modell för att se ifall det var möjligt att göra en produktionsplanering som är baserad på teorier eftersom de nya maskinerna inte
var på plats. Slutsatsen blev att det är möjligt att skapa en teoretisk matematisk planering som även är möjlig att använda på andra tillverkande företag, eftersom allt är baserat på matematiska
teorier.
Vår modell skapar en simulering av produktionen och förenklar
produktionsplaneringen eftersom användaren inte behöver sätta
sig in i den matematiska teorin bakom modellen. Samtidigt visar
modellen samband mellan beräkningarna som görs kan bidra till
förståelse för vilka konsekvenser olika val i produktionen ger.
Företag som producerar varor med en kundefterfrågan som varierar med säsong kan få det svårt att planera sin produktion för att
klara av att tillverka efter kundens behov. Vi har skrivit denna rapport för att se hur en förändring från manuell tillverkning till automatiserad påverkar produktionen samt hur företag kan planera
sin tillverkning för att möta en säsongsbaserad kundefterfrågan.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Amanda
Andersson & Lakhsmi Kjellström med 25 000 kronor
Handledare: Joakim Bjurström
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Johan Matson

O

ne of the modern times worst environmental problems are
polluted water resources. An example of source of pollution
to water resources are, heavy metal leached from acid sulfate soils (ASS). When the ASS are stable, farmers often seek for
them because of their properties which are desired for arable land.
ASS is therefore created when farmers drain their land - which
lowers the water table - and the sulfide soil gets exposed to air,
resulting in its oxidation and therefore formation of sulfuric acid.
In a previous study performed by scientists from Linnaeus University, it was concluded that a natural reserve located in Vattenriket, Kristianstad was possibly damaged by the drainage discharge
of an adjacent acid sulfate soil. For remediation of acid sulfate
soils, notably removal of metals from drainage waters, grounded
coffee has been suggested to be able to perform well as an adsorbent. This study was performed to investigate how well grounded
coffee could be used as an adsorbent, for calcium and zinc, from
water samples collected in Vattenriket, Kristianstad. The study
also examined if grounded coffee could be purified using a sodium
hydroxide solution to increase its adsorption capacity. To be able
to evaluate how well it could be used as an adsorbent, it went
through two different cleaning procedures as well as measurements of total organic carbon and pH readings was taken.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat
Johan Matson med 25 000 kronor
Handledare: Marcelo, Sina & Mahboubeh
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Call to Care, a digital co-creation framework toolkit for
creating sustainability actions through mindfulness

Ett ventilationssystems miljöpåverkan: En livscykelanalys av ett FTX-system i ett
svenskt småhus

Keiu Meesak

Kim Jerléus

C

ektorn bostäder och service är en stor energislukare som ansvarar för 39 % av Sveriges totala energianvändning (2017).
Såväl nyare som äldre studier fastställer att ventilationssystemet utgör en betydande del av en byggnads totala energianvändning och miljöpåverkan. Därav är det ett viktigt fokusområde
för att kunna reducera sektorns påverkan på miljön.

The work is motivated by the sustainability goals defined by the
United Nations, specifically reducing waste through prevention
and building awareness for sustainable lifestyles; and an interest
of becoming more accessible to more people and interacting with
them there where they are, as well as working towards sustainability goals of IKEA. The findings in the context of consumer behaviours around home textiles present a knowledge gap when it
comes to sustainable practices when purchasing and prolonging
the items’ lifespan.

Mitt examensarbete har beräknat miljöpåverkan från ett ventilationssystem ur ett livscykelperspektiv. Studien är utförd på en
bostad med ett balanserat ventilationssystem, där systemet först
inventerades för att sedan modelleras och slutligen simuleras utifrån dess miljöpåverkan, från vaggan till graven, med mjukvaran
SimaPro. Syftet med studien är att åskådliggöra systemets miljöpåverkan utifrån dess storlek, påverkan på olika effektkategorier, fördelning mellan olika faser i livscykeln, samt undersöka hur
effektiviseringsåtgärder i användningsfasen inverkar på fördelningen av miljöpåverkan.

The proposed prototype is a toolkit for holding a digital co-creation workshop. The Call to Care framework guides the facilitator
through the steps of creating a workshop where people from varied backgrounds can meet and share sustainability-related ideas
within a predetermined sphere. The solution offers organisations
an opportunity to learn from as well as educate their users in a
multifaceted process that emphasises inclusion and the merits of
working together to solve a problem in a sustainable way. The aim
is to provoke taking responsibility for the consequences of actions
and choices on both sides.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Keiu Meesak
med 25 000 kronor
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S

aring Consumption is investigating ways of promoting social
change towards more sustainable practices around the usage of decorative home textiles. It is part of the Call to Care
project – a collaboration of design and business with Betty Hartigan and Niklas Dahlberg from the business side, and consulting
IKEA of Sweden AB in the process.

Resultatet visar att användningsfasen orsakar störst påverkan,
främst genom användandet av fossila bränslen, kopplat till elanvändningen för drift av fläktar och värmebatteri. Tillverkningsfasens relativa påverkan är stor jämfört med äldre studier. Detta eftersom användningsfasens miljöpåverkan har reducerats i
snabbare takt än för tillverkningsfasen, bland annat till följd av
effektivare motorer och att grönare primärenergiresurser introducerats i energimixen. Arbetet bidrar med ett resultat varifrån
generella slutsatser kan appliceras på liknande fastigheters ventilationssystem, samt fokusområden för framtida effektiviseringar.
Reducering av systemets metallinnehåll samt ytterligare effektivisering av driften är exempel på åtgärder vilka kan minska miljöpåverkan.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Kim Jerléus
med 25 000 kronor
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Non-uniformly distributed compression perpendicular to the grain in
steel-CLT connections

Tekniska krav från GDPR

Noah Ncube & Stephen Sabaa

T

he use of timber in construction became pertinent at the end
of the 20th century owing to its sustainability benefits such
as renewability and reduction in carbon emissions. Consequently, engineered wood products such as cross-laminated timber
(CLT) and glue-laminated timber have become of more importance as building materials. This contributed to a strong increase in
the construction of multi-storey timber buildings in Sweden. Our
research focused on optimising the use of CLT under non-uniform
compression perpendicular to the grain (NUCPG). Previous research exclusively focused on the behaviour of timber under uniform
compression perpendicular to the grain (UCPG). This neglects
many practical situations where timber is subjected to NUCPG.
Moreover, in Sweden, the design and test methods for timber only
account for UCPG situations. Thus, for NUCPG situations UCPG
methods are used and this limits the optimum use of timber. In
this work, an experimental and numerical study on the bearing
capacity and displacement behaviour of CLT under NUCPG was
conducted. The research provides a better understanding of the
complex behaviour of CLT under NUCPG. Numerical simulations
highlight their potential to complement or substitute experiments for a deeper understanding of the behaviour of CLT under
NUCPG. The results propose a more efficient design method and a
novel testing method for CLT under NUCPG.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Stephen
Sabaa & Noah Ncube med 25 000 kronor
Handledare: Thomas K. Bader & Michael Schweigler

20

Madelene Amberman & Andreas Johansson

E

n teknisk lösning för de krav som GDPR ställer på applikation
som hanterar samtycken.

Personuppgiftshantering inom EU regleras av General Protection
Data Regulation, GDPR. Den är till för att skydda en persons integritet samtidigt som det fria flödet av data mellan medlemsländerna ska upprätthållas. Företag och organisationer idag lägger
mycket resurser på en manuell hantering av personuppgifter, som
skulle kunna läggas på andra värdeskapande aktiviteter om denna process var mer automatiserad. Därför har vi utfört en studie
hos Meriworks, där deras system, Imagevault, hanterar bilder och
samtycken i ett manuellt flöde. Genom intervjuer av organisationer som använder detta system samt en litteraturstudie på GDPR,
sammanställdes krav för vad som ställs av en applikation som
hanterar samtycken och personuppgifter, både ur ett tekniskt och
användarperspektiv. Utifrån dessa krav tog vi fram ett tekniskt
lösningsförslag som skulle kunna ersätta den manuella processen
i vår fallstudie. Vår lista över de tekniska krav som GDPR ställer, är
generell och kommer kunna användas som riktlinjer för fall även
utanför denna studie.
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Den första digitala medarbetaren: En ActorNetwork Theory-studie i
en omsorgsförvaltning
Matin Davoodi & Henrik Stålhand

D

et har visat sig att det finns en viss oro för vad den ökade
robotiseringen kommer att innebära, samtidigt som robotiseringens utsträckning skiljer sig mellan branscher. Denna
ANT-studie behandlar införandet av en robot i en omsorgsförvaltning. Av detta följer att verksamheten genomgår någon form
av förändring, varefter vi ämnat skapa en förståelse för de okända
konsekvenser som följer. Studien har även sin utgångspunkt i HRI
och antropomorfisering, som givit perspektiv på olika former av
aktörskap och deras interaktioner. Studien är till sin natur kvalitativ och har präglats av en abduktiv arbetsprocess, samtidigt som
ANT-perspektivet även har haft implikationer på det ontologiska
och epistemologiska ställningstagandet. Det empiriska materialet presenteras i form av ett narrativ uppdelat i tre episoder som
är berättat av roboten Matilda. Det har visat sig att Matilda har
varit en central materialitet för de associeringar som sammanför
aktörerna i nätverket, men att hennes införande även medfört
nätverkseffekter. Vi kan med säkerhet påstå att effekterna är dynamiska och att de först blir framträdande med tiden. Detta ger
ett cirkulärt samband, där idéer förändras och avlöser varandra.

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Henrik
Stålhand & Matin Davoodi med 25 000 kronor
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