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Lars Ekman

Verkställande Direktör
Sparbanksstiftelsen Kronan

Sparbanksstiftelsen Kronans 
stipendier för väl genomförda 
examensarbeten

År 2020 är ett jubileumsår för Spar-
banksstiftelsen Kronan. För 200 
år sedan öppnades Sveriges första 

sparbank i Göteborg och allt sedan dess 
har sparbanksidén genomsyrat verksam-
heten 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 Spar-
banksstiftelsen Kronan premierar 
duktiga studenter vid våra lärosäten för 
väl genomförda examensarbeten. I år har 
vi dessutom utökat med några speciella 
jubileumsstipendier. Grundläggande kri-
terier 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, nyföre-
tagande 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 
examensar-
beten 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 ansök-
ningar. Av dem belönas 33 arbeten som 
arbetats fram av 59 studenter. Samman-
taget 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. Förhopp-
ningsvis uppmuntras också nya studen-
ter 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.
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In-house glove recycling: Eliminating 
a waste stream with a circular 
approach

Replacing waste streams in the 
healthcare industry by applied 
technology: Developing technology 
for a circular economy

A Decision Support Tool to Assess and 
Prioritise Project Drawdown Solutions 
at the Local Level

Johan Olsson Stjernberg & Axel 
Sjöberg 
Handledare: Christian Johansson 
Askling

Marcus Skoog & Adam Backman
Handledare: Tobias Larsson

Laura Lopez Cuadros, 
Daniela Stange, Elshan 
Rustamov & Wietse Slob 
Handledare: Giles Redding 
Thomson

50.000 kr

Jubileumsstipendie 100.000 kr

Experimental Testing and MaterialMo-
deling of Anisotropy in InjectionMoul-
ded Polymer Materials

Webbteknologier i skolmiljön - Digita-
lisering av det fysiska klassrummet

The Power of Audio narrative: Ljudbe-
rättelse som belyser nätmobbning

Gamified CoGNIT: cognitive assess-
ment with added game elements: Gam-
ification of medical examination

Automatization of plastic flange defor-
mation on Alfa Laval Ronneby

Bristande internetanvändning och 
ensamhet hos äldre individer: En 
kvantitativ studie baserad på SNAC - 
Swedish National Study on Aging and 
Care Blekinge

Sharlin Shahid & Widaad 
Gukhool
Handledar: Sharon Kao-Walter

Paul Moreland 
Handledare: Andreas Arnesson

Louise Nilsson & David 
Andersson 
Handledare: Peter Giger

Fredrik Carlsson & Sebastian 
Vusak
Handledare: Yan Hu

Marcus Schlemlein-Wenell 
Handledare: Martin Magnewall

Anton Schiöll & Emma Oredsson
Handledare: Peter Anderberg

25.000 kr

Johan, Axel, Marcus & Adam har arbetar med samma 
projekt men skrivit två uppsatser. 

De belönas med ett gemensamt stipendium på 100.000kr. 
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Marcus Skoog  & Adam Backman 

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat  Johan, Axel, 
Adam & Marcus med ett gemensamt stipendium på 
100 000 kronor

Johan Olsson Stjernberg & Axel Sjöberg

Replacing waste streams in the healt-
hcare industry by applied technology: 
Developing technology for a circular 
economy

In-house glove recycling: 
Eliminating a waste stream 
with a circular approach

A new direction for single 
use gloves and how they 
can be included in a circular 
system

Varje månad används 65 miljarder engångshandskar i värl-
den. Dessa handskar tillverkas ofta i Asien, och transpor-
teras hela vägen till Sverige, för att ofta endast använ-

das i ett par minuter och sedan slängas, och brännas. Idag finns 
inget effektivt sätt att återvinna engångshandskar, på grund av 
renlighets- och sterilitetskrav vilket leder till ett enormt slöseri. 
Sjukvården och andra industrier har i samband med COVID-19 
drabbats av ett underskott av handskar på grund av ökad ef-
terfrågan, detta har lett till att de anställda inte haft tillgång 
till den skyddsutrustning som de behöver, vilket inte får hända.

Studenterna har tillsammans med Stanford University och 
Volvo Group utvecklat konceptet Reglove. Konceptet är en lös-
ning på utmaningen att minska den massiva konsumtionen av 
engångsplast. Konceptet använder sig av en ny typ av vatten-
löslig plast som endast löses upp i vatten med hög temperatur.  
Materialets unika egenskaper tillåter en enklare och genomför-
bar steriliserings- och återvinningsprocess. 

forts. sidan 7

Maskinen kan producera, sterilisera och återvinna engångs-
handskar i ett och samma system. Genom att placera denna 
maskin där den behövs, i anslutning till exempelvis sjukvård eller 
industrier som är i stort behov av engångshandskar, skapas en 
självständighet där sjukvården/företagen inte är beroende av ex-
terna leverantörer. Det innebär också att klimatpåverkan minskas 
radikalt, både på grund av minskade transporter och genom att 
materialets värde bevaras i återvinningsprocessen. Detta bildar 
ett cirkulärt kretslopp, där sjukvården känner en självständighet 
då de kan producera så många handskar som de behöver, utan 
att riskera underskott på grund av hög efterfrågan.

Våra examensarbeten är inriktade mot att ta fram ny hållbar 
teknologi som kan skapa värde för samhället genom minskad 
klimatpåverkan och ökad självständighet, med cirkulärt kretslopp 
i fokus. De båda rapporterna riktar in sig på två fokusområden, 
teknikutvecklingen för att skapa ett cirkulärt system för en-
gångsprodukter i plast och värdeskapandet i att utveckla ett 
cirkulärt system för engångshandskar i sjukvården, samt hur 
sjukvården kan gynnas av att bli mer självständiga när det kom-
mer till sjukvårdsmateriel.

Handledare: Christian Johansson Askling & Tobias Larsson
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This thesis analyses how public decision-makers can rapidly 
and sustainably decarbonise their regions, considering the 
challenge that promoting timely decarbonisation repre-

sents. 

The research was divided into three phases and developed 
using desk studies and interviews with Project Drawdown (PD) 
experts, Swedish public officials and researchers. In phase one, 
PD solutions showed a shortcoming in sustainable operationa-
lisation of global decarbonisation solutions. It was found that 
they alone could not account for sustainability, and that there is 
dependency on the context of application and on decision-ma-
king processes. In phase two, it was found that sustainability 
could be embedded in decision-making for decarbonisation 
through decision support. In the Blekinge example case, several 
challenges were found, for which sustainable decision support 
was needed. To respond to this challenge, a Decision Support 
tool (DST) was created, based on multi-criteria decision analysis. 
This three-step generic tool provides a relevance assessment to 
prove the suitability of decarbonisation solutions in the given 
context,  sustainability assessment to address sustainability 
challenges, and a prioritisation step for strategic decision-ma-
king. The tool was validated to be useful by Swedish policyma-
kers and by international experts. This DST has the potential to 
support policy-making around the world to decarbonise regions 
rapidly and sustainably.

Daniela Stange, Wietse Slob , Elshan 
Rustamov & Laura Lopez Cuadros

A Decision Support Tool to 
Assess and Prioritise Project 
Drawdown Solutions at the 
Local Level

 

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Laura Lopez 
Cuadros, Daniela Stange, Elshan Rustamov & 
Wietse Slob  med 50 000  kronor

Handledare: Giles Redding Thomson
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Sharlin Shahid & Widaad Gukhool

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Sharlin 
Shahid & Widaad Gukhool med 25 000 kronor

Experimental Testing 
and MaterialModeling of 
Anisotropy in InjectionMoul-
ded Polymer Materials

Handledare: Sharon Kao-Walter

Packages are used for preservation and convenient use of 
food and other filling products. To introduce a new packa-
ge-design and package-opening technique it requires addi-

tional prototype development and physical testing. For the design 
process to be more rapid and robust, finite element (FE) simula-
tions are used in packaging industries to compliment and reduce 
the amount of physical testing.

The mechanical properties of packaging material are not same 
in all directions i.e. anisotropic. Packaging industry considers 
the material to be isotropic in their FE models which is a conflict 
from reality. This jeopardizes the integrity of packages developed 
based on FE-simulation.

Anisotropic yield criteria are used in simulations in car and 
aerospace industry but not for packaging polymers. This thesis 
focuses on developing an engineering approach to implement 
physical test results into the virtual FE-simulation models. In 
2020 release of ABAQUS used widely in packaging industry, 
advanced anisotropic yield criteria was introduced. Modern full 
field measurement techniques like digital image correlation (DIC) 
was used.

eveloped for potential optimization from anisotropic properties. 
The industry user can bypass the theoretical constitutive and 
optimization to achieve accurate FE-simulation input. Knowledge 
developed during testing and simulation of polymer anisotropy 
are used to predict the package performance in the concept 
selection and act as decision support. The material, renewable 
LDPE, tested in this project is a sustainable graded material used 
in Tetra Pak packaging.
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Studien undersöker om bättre hantering av de fysiska tek-
nologierna inom dagens klassrum kan skapa en mer pålitlig 
inlärningsmiljö. 

Över många års tid har digital utveckling hjälpt till att skapa ett 
digitalt samhälle inom en fysisk värld, där webben är kärnan till 
utvecklingen. Förbättringar inom tillgänglighet, prestanda, funk-
tionalitet, användarvänlighet och framförallt kommunikation har 
skapat nya webbaserade digitala verktyg och förbättringsmöjlig-
heter som har förändrat hur människor lever och arbetar. Dessa 
förbättringar syns tydligt inom skolor och dagens klassrum är 
nuförtiden både en fysisk och digital plats där undervisningen 
har utvecklats från en traditionell form till en mer digital form. 
Skolor har en viktig roll inom samhället, där människor utvecklar 
sina kunskaper och förbereder sig inför ett liv fyllt med olika 
krav, utmaningar och förväntningar. Skolor har då ett ansvar 
att spegla dagens digitaliserings trender inom skolmiljön för att 
bättre förbereda framtidens medborgare mot dagens digitala 
samhälle. Men en bred och varierande tillgång till viktiga digitala 
verktyg och hjälpmedel inom skolmiljön ställer nya krav på sko-
lans personal angående funktionalitet och stabilitet av tekniken 
i klassrummet ihop med nya kunskapskrav. Denna studie un-
dersöker hur en digitalisering av det fysiska klassrummet med 
hjälp av dagens webbteknologier kan påverka skolmiljön positivt 
ihop med potentiella utmaningar. Studien har genomförts i ett 
samarbete med De La Gardiegymnasiet i Lidköping, en av de 
största gymnasieskolorna i hela Sverige, där ett webbaserat 
inventeringssystem med felanmälningsfunktionalitet skapats för 
att försöka lösa utmaningar gällande driften och översikten av 
AV-tekniken i klassrummet.

Paul Moreland

Webbteknologier i 
skolmiljön - Digitalisering av 
det fysiska klassrummet

 

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Paul 
Moreland med 25 000  kronor

Handledare: Andreas Arnesson
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Tillsammans med AB Lotusmodellen har vi skapat en ljudbe-
rättelse som belyser nätmobbning. Vi har genom enbart ljud, 
musik och dialog belyst ett tungt ämne på ett lättillgängligt 

och berörande sätt. 

Ljudberättelsen utspelar sig på högstadiet där sociala medier och 
mobiler tar allt mer plats. Vi får följa en karaktärs vardag när han 
kämpar sig genom skolan trots alla hatkommentarer och kränk-
ningar. Ljudberättelsen är skapad så att lyssnarna blir karaktä-
ren, ljuden är designade att vara omslutande och igenkännings-
bara för en trovärdig upplevelse. Genom detta har vi också belyst 
och försökt arbeta mot tabun att prata om detta viktiga ämne. 
Till exempel mot slutet av berättelsen kommer huvudkaraktären 
i kontakt med trygga klassen och får veta att första steget är 
att våga prata om psykisk ohälsa. Det här är vardagen för allt för 
många, därmed ville vi hjälpa till i det förebyggande arbetet som 
framförallt AB Lotusmodellen jobbar med dagligen. Vi ville på 
ett mer lättillgängligt sätt nå ut till en bred publik att våga prata 
om detta extremt viktiga ämne. Som Per-Olof Mårtensson, VD 
AB Lotusmodellen, brukar säga: “Våra barn och ungdomar är vår 
framtid och de går inte i repris.”

Louise Nilsson & David Andersson

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat  Louise 
Nilsson & David Andersson med 25 000 kronor

The Power of Audio 
narrative: Ljudberättelse 
som belyser nätmobbning

Handledare: Peter Giger
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CoGNIT är ett datoriserat testbatteri för kognitiv bedömning 
som används vid diagnos och behandling av patienter med 
idiopatisk normaltryckshydrocefalus (INPH). Sjukdomen or-

sakar bland annat symptom som demens. Till skillnad från andra 
sjukdomar med liknande symptom, som Alzheimers, kan INPH 
motverkas. Testbatteriet är långt, tråkigt och måste utföras flera 
gånger vilket gör det svårt för personer med kognitiva nedsätt-
ningar att slutföra.

Syftet med denna studie är att omarbeta CoGNIT med noggrant 
utvalda speldesignelement och analysera hur prestation och 
användarupplevelse påverkas av förändringen. Om användare 
presterar bättre kommer datan mer återspegla deras kognitiva 
förmågor. Ett annat mål är att introducera spelifiering till det 
medicinska området. Speldesignelement valdes ut och utforma-
des baserat på dess lämplighet för äldre och med de funktions-
nedsättnigar som INPH-patienter har i åtanke. En spelifierad 
prototyp utvecklades och testades med friska individer mot 
originalversionen i ett experiment. Effekterna av spelifiering 
på prestation undersöktes genom att jämföra poängvärden 
från båda versionerna av testet. Deltagarna fyllde också i ett 
frågeformulär som ”proxy” för testets målgrupp (kognitivt 
nedsatta personer). Svaren användes för att undersöka effek-
ten av spelifiering på användarupplevelsen. Den spelifierade 
versionen av CoGNIT visar en förbättring i testsegmenten som 
utvärderar uppmärksamhet, psykomotorisk hastighet, exekutiva 
funktioner och fingerfärdighet, men en försämring i segmenten 
som utvärderar minne. Resultat från frågeformuläret indikerar 
att den spelifierade versionen upplevs mindre dramatisk, mer 
lekfull, mindre ”testliknande” och mindre tråkig jämfört med den 
icke-spelifierade versionen.

Sebastian Vusak & Fredrik Carlsson

Gamified CoGNIT: cogniti-
ve assessment with added 
game elements: Gamifica-
tion of medical examination

 

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Fredrik 
Carlsson & Sebastian Vusak med 25 000  kronor

Handledare: Yan Hu
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Arbetet har genomförts tillsammans med Alfa Laval, där syf-
tet har varit att automatisera deras kragningsprocess. 

I projektet har ett nytt verktyg utvecklats för att utföra krag-
ningen, vilket innebär ett tekniksprång på området för Alfa Laval. 
Automationen har förbättrat kragningskvalitén och arbetsför-
hållandena, utan att påverka ledtiden för processen. 

Arbetet har resulterat i en funktionell maskin, som har imple-
menterats i tillverkningsprocessen. 

Marcus Schlemlein-Wenell

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat  Marcus 
Schlemlein-Wenell med 25 000 kronor

Automatization of plastic 
flange deformation on Alfa 
Laval Ronneby

Handledare: Martin Magnewall
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Samhällets snabba digitalisering har ställt många äldre i ett 
digitalt utanförskap. Samtidigt som ensamhet är ett växan-
de samhällsproblem, särskilt för äldre individer. Ofrivillig en-

samhet kan i längden ge både fysiska och psykiska konsekvenser 
som förhöjd risk för hjärtinfarkt, stroke, demens och depression. 
En del i sjuksköterskans arbetsuppgift är att verka för att patien-
ter inte upplever ett digitalt utanförskap. Samt att identifiera 
ensamhet som en riskfaktor för försämrad hälsa och uppmuntra 
patienten att bryta ensamheten. 

Syftet är att undersöka sambandet mellan bristande internetan-
vändning och ensamhet hos äldre individer.

Metoden i studien är en kvantitativ deskriptiv studie som bygger 
på SNAC-B´s material. Urvalet i studien är från SNAC-B´s delta-
garlistor i Blekinge och är ett representativt urval ur befolkning-
en med personer över 60 år. Datan analyserades i SPSS, version 
26 där variablerna formades till korstabeller. 

I resultatet framkom det att äldre äldre (80+) oftare besväras av 
ensamhet än yngre äldre (60-78). Det framgår även att indivi-
der som använder internet är besvärade av ensamhet i mindre 
utsträckning än individer som inte använder internet.

Slutligen kan studien inte fastslå ett direkt samband mellan in-
ternetanvändning och ensamhet. Men studien kan utläsa att de 
individer som använder internet är mindre ensamma än individer 
som inte använder internet. 

Anton Schiöll & Emma Oredsson

Bristande internetanvänd-
ning och ensamhet hos 
äldre individer 

 

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Anton 
Schiöll & Emma Oredsson med 25 000  kronor

Handledare: Peter Anderberg



Fakta om:
Sparbanksstiftelsen Kronan

SSparbanksstiftelsen Kronan är en ägarstiftelse, vars främsta 
uppgift är att vara en aktiv ägare i Swedbank. Tillsammans med 
de övriga Sparbanksstiftelserna är vi en av de största ägarna i 

Swedbank. 
Enligt stiftelseförordnandet skall stiftelsen verka för sparsamhet, men 
får även främja näringsliv, utbildning, forskning, idrott och kultur.
Stiftelsens verksamhetsområde omfattar större delen av Blekinge, 
Kalmar och Kronobergs län samt Halmstads kommun.
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