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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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Cytocircle: Morgondagens 

Bröstbiopsiprodukt

Steering of the second front axle in 

Volvo trucks

En internt segregerad skola - En 

kvalitativ studie utifrån elevernas egna 

upplevelser på Klaraskolan i Halmstad

D4Active Helhetssystem för 

diabetesvård

Max Lippig-Singewald &  

Fredrik Sandberg 

Handledare: Jeanette Gullbrand

Martin Asplund & Robin Landin

Handledare:Pablo del Moral

Bertil Andersson & 

Jesper Svedlind

Handledare: Åke Nilsén

Anna Fransson & Andrea Stare 

Handledare: Hans-Erik Eldemark

50.000 kr

Jubileumsstipendie 75.000 kr

Manipulation Action Recognition and 

Reconstruction using a Deep Scene 

Graph Network

Media form and ESL students

comprehension: A comparative study 

between audiobooks and printed text

Robotics Process Automation inom 

ekonomifunktionen - en studie om hur 

RPA kan implementeras med hjälp av 

ett agilt arbetssätt

Nc-score : En utveckling av stock 

selection for the defensive investor på 

den svenska aktiemarknaden

Att se barnet: Ögonsjuksköterskans 

upplevelse av att bemöta och vårda 

barn vid en ögonakutmottagning

Dawid Ejdeholm & 

Jacob Harsten

Handledare: Eren Erdal Aksoy

Kim Andrén

Handledare: Stuart Foster

Moa Lennartsson & 

Vendela Scholz 

Handledare: Gunnar Wramsby

Carl Hjelmqvist & Nils Andersson

Handledare: Urban Österlund

Lisa Nilsson & Åsa Tabuteau

Handledare: Jeanette  Källstrand

25.000 kr
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Med jämna mellanrum får moderna tunga fordon en ny 
design och kan frakta mer gods än tidigare. Men att öka 
mängden gods innebär att öka vikten, vilket leder till mer 

tryck på ingenjörerna för att designa förbättrade fordonsramar 
och axlar för att fördela denna last bättre. Nyligen har en andra 
framaxel lagts till. Denna axel har styrts med en mekanisk länk se-
dan den infördes, men tack vare de senaste lagändringarna finns 
nu möjligheten att styra denna axel med ett elektro-hydrauliskt 
system. Syftet med projektet är just det, att skapa ett elektro-hy-
drauliskt styrsystem, kan även kallas steer-by-wire (SBW). Genom 
möten med ingenjörer på Volvo GTT kunde det första utkastet till 
några koncept uppnås. Koncepten bestod av en CAD-konstruktion 
av styrningen, kompletterad med en hydraulisk styrning. Genom 
att återanvända befintliga delar i den nya designen uppnåddes en 
liknande styrfunktion. 

Men att ha ett SBW-system som kan kopplas direkt till den nya 
axeln, är det inte längre begränsat med en anslutning till den 
första axeln, nu sätter bara fantasin gränserna. Vikten minskas, 
bränsle- och energiförbrukning minskas, men kanske viktigast 
av allt, flexibiliteten i detta system ökar, vilket gör det möjligt 
att ha oberoende styrning från den första axeln. Ett system som 
det här kan ha en stor inverkan på miljöeffekterna av lastbilar, 
eftersom det kan minska antalet fordon på vägen.

Martin Asplund & Robin Landin

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat  Martin 
Asplund & Robin Landin med 50 000 kronor

I vårt projekt har vi valt att skapa nästa generations bröstbiop-
simaskin. Cytocircle kommer att stabilisera och positionera ut 
bröstbiopsinålen under ett vävnadsprov. Dagens lösning kan 

endast utföra provtagning på bröstet från två olika håll vilket 
minimerar antalet penetrationslösningar och tar heller inte vara 
på den bästa vägen för att nå den elakartade cellvävnaden. Den 
bästa vägen bör vara där nålen färdas så kort bit som möjligt i 
bröstet. Med Cytocircle kommer den optimala vinkeln att hittas 
då Cytocircle kan utföra provtagningen 360 grader runt bröstet 
samtidigt kan den ge en infallsvinkel för biopsinålen, vilket inte 
finns i dagens bröstbiopsimaskin.

Våra förhoppningar av detta är att färre antal vävnadsprov 
behöver utföras vilket resulterar att patientens sessionstid 
minimeras men också antalet ärr som uppkommer runt bröstet 
vilket patienten måste leva med under sin resterande tid i livet. 
Cytocircle möjliggör likväl att utföra en provtagning på brös-
tet underifrån vilket gör att ärren som uppstår kan bli mindre 
synliga. Utöver detta underlättar Cytocirle även stort för den 
personal som arbetar med biopsitagningar genom att minimera 
de antal stick som måste göras under en biopsisession vilket då 
effektiviserar arbetet.

I vår konceptuella produkt vill vi inte bara producera en ny 
teknik, utan vi vill hjälpa till i utvecklingen av nästa generations 
bröstbiopsiprodukter. Detta för att våra mormödrar, farmödrar, 
mammor, systrar och döttrar inte ska behöva leva sitt liv med 
synliga ärr.

Max Lippig-Singewald & Fredrik Sandberg

Steering of the second front 
axle in Volvo trucks

Cytocircle: Morgondagens 
Bröstbiopsiprodukt

 

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Max Lippig 
Singewald & Fredrik Sandberg med 75 000  kronor

Handledare: Jeanette Gullbrand Handledare: Pablo del Moral
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En vidareutveckling av begreppet skolsegregation då denna 
studie visar att det inte bara är ett geografiskt problem.

Skolsegregation har länge varit ett allmängiltigt begrepp som 
framförallt kännetecknas av att skolan är verksam i ett segrege-
rat område. För detta examensarbete valdes att studera en skola 
som inte verkar i ett segregerat område. Däremot har skolan sitt 
upptagningsområde från två olika skolor varav den ena verkar i 
ett område som är klassat som ett utsatt område, medan den an-
dra elevgruppen kommer från ett område med bättre socioeko-
nomiska förutsättningar. Skolan ligger mittemellan dessa två 
områden och för oss väckte detta ett intresse då vi ville studera 
om skolan kunde fungera som en arena för integration mellan 
de olika elevgrupperna. Detta studerades utifrån elevernas egen 
uppfattning om den sociala miljön på skolan. Resultatet visade 
att det fanns stora skillnader mellan de två elevgruppernas upp-
fattningar av skolan. Det gick att utläsa en uppdelning på skolan 
som var baserad på vilket område man tidigare kom ifrån. Detta 
visades genom exempelvis maktutövning där elevgrupperna 
hade olika sätt att uttrycka sin makt på skolan. 

Studien har bidragit till att skapa ny kunskap om hur segregation 
kan manifesteras på en heterogen skola. Ser man till hur skolseg-
regation har använts vid tidigare forskning så har det ofta utgått 
från en geografiskt segregerad skola. Denna studie har ett annat 
fokus och bidrar således till forskningen kring segregation och 
framförallt intern skolsegregation genom ett nytt perspektiv.

Bertil Andersson & Jesper Svedlind

En internt segregerad skola 
- En kvalitativ studie utifrån 
elevernas egna upplevelser 
på Klaraskolan i Halmstad

 

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Bertil 
Andersson & Jesper Svedlind med 50  000  kronor

Handledare: Åke Nilsén

9

Vårt innovativa produktsystem är det första trådlösa hel-
hetssystemet för diabetesbehandling. Diabetes är en av 
världens vanligaste sjukdomar och vi har utvecklat ett 

system som underlättar hanteringen av sjukdomen, som i sin tur 
ökar tryggheten och friheten hos diabetiker. D4Active består av 
endast tre nödvändiga delar; en central kommunikationsenhet i 
form av en interaktiv applikation, en delningsbar insulinpump och 
en sensor som kan mäta aktuella insulinnivåer. 

Fokus har varit att minska antalet produkter för diabetiker att 
bära med sig genom att ersätta handenheter för både glukosmä-
tare och insulinpump med en interaktiv applikation som samlar 
västenliga funktioner för behandling. Applikationen tar emot 
aktuella glukosvärden från sensorn som därefter kan rekom-
mendera en anpassad mängd insulin att dosera. Användaren kan 
också ställa in önskad insulinmängd. Via applikationen aktiveras 
pumpen för att injicera insulinet till diabetikern. Färre antal vård-
produkter för diabetikern ökar rörligheten och möjligheten till ett 
mer aktivt vardagsliv. 

Till skillnad från marknadens produkter uppskattas D4Actives 
insulinpump spara 48% av det annars kasserade materialet, till 
följd av den smarta delningen. Batteriet i insulinpumpen är den 
avgörande faktorn för livslängden, men med ett uppladdnings-
bart batteri kan vi med säkerhet säga att det kommer hålla länge. 
Det gör också vår innovation mer kostnadseffektiv än befintliga 
på marknaden. På så vis kan D4Active pressa de världsledande 
företagen och bevisa att det går att skapa bättre och mer hållba-
ra produkter för både användaren och miljön.

Anna Fransson & Andrea Stare

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat  Anna 
Fransson & Andrea Stare med 50 000 kronor

D4Active Helhetssystem för 
diabetesvård

Handledare: Hans-Erik Eldemark
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Novel graph based deep learning network with end-to-end 
learning with focus on action recognition.
 

Convolutional neural networks in deep learning have been 
successfully used in action recognition but are usually restricted 
to operate on Euclidean data, such as images. In recent years 
there has been an increase in research devoted towards fin-
ding a generalized model operating on non-Euclidean data (e.g 
graphs) and manipulation action recognition on graphs is still a 
very novel subject. In our thesis a novel graph based deep neural 
network is developed for predicting manipulation actions and 
reconstructing graphs from a lower space representation. In 
addition, a modular perception pipeline is developed that takes 
RGB-D images as input and outputs a scene graph, consisting 
of objects and their spatial relations, which can then be fed to 
the network to lead to online action prediction. The network 
manages to outperform both baselines when training for action 
prediction and achieves comparable results when trained in 
an end-to-end manner performing both action prediction and 
graph reconstruction, simultaneously. Furthermore, to test the 
scalability of our model, the network is tested with input graphs 
deriving from our own scene graph generator where the subject 
is performing 7 different demonstrations of the learned action 
types in a new scene context with novel objects.

Dawid Ejdeholm Wirsén & Jacob Harsten

Manipulation Action Recog-
nition and Reconstruction 
using a Deep Scene Graph 
Network

 

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Dawid 
Ejdeholm Wirsén & Jacob Harstenmed 25 000  kronor

Handledare: Eren Erdal Aksoy
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Vårt samhälle är i en konstant utveckling. Det innebär att 
vårt skolsystem måste anpassa sig till dessa förändringar. 
De senaste åren har ljudböcker fått ett genomslag och allt 

mer unga konsumerar ljudböcker. Då skolan fokuserar mer på den 
klassiska läsningen krävs det mer kunskap om ljudböcker om sko-
lan ska följa den samhällsutvecklingen som sker. Den här studien 
skapades för att öka kunskapen om ljudböcker och hur de påverkar 
elevers förmåga att skapa förståelse samt att bidra till en ny syn 
på ljudböcker i skolvärlden. 

Studien undersöker hur elever som läser engelska på gymnasie-
nivå tar till sig innehållet i olika typer av media. Klassisk läsning, 
ljudböcker och en kombination av de två former jämförs för att 
försöka identifiera vilken typ av media som mest främjar förstå-
else.  

Studien kommer fram till att det finns en märkbar skillnad 
mellan de olika media valen. En blandning av klassisk läsning och 
ljudböcker är det mest tidseffektiva medan klassisk läsning gav 
bäst resultat. Skillnaderna kan dock bero på att ljudböcker inte 
används i undervisningen i lika stor utsträckning som klassisk 
läsning. Studien är förhoppningsvis grundläggande för framti-
da forskning och bidragande till en förändring på synsättet till 
ljudböcker som undervisningsmedel. 

Kim Andrén

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat  Kim Andrén 
med 25 000 kronor

Media form and ESL 
students’ comprehension: 
A comparative study 
between audiobooks and 
printed text

Handledare: Stuart Foster
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RPA & Agilt arbetssätt - en framgångssaga!

Vår studie grundar sig i två fundament - Robotic Process Auto-
mation (RPA) & Agilt arbetssätt. RPA handlar om att automa-
tisera repetitiva och regelstyrda arbetsflöden. Agilt arbetssätt 
används vanligtvis inom programvaruutveckling och handlar om 
att arbeta i sprintar, att ständigt leverera och att tillåtas utveck-
las av erhållen feedback.

Det faktum att RPA är ett så pass nytt fenomen, kan till viss del 
utmana implementeringsprocessen på grund av otillräcklig er-
farenhet hos involverade medarbetare, samt bristande utbud av 
allmän information om ämnet. För att hantera denna utmaning 
kan ett agilt arbetssätt underlätta processen. Trots att RPA och 
agilt arbetssätt kombineras i stor utsträckning inom näringslivet, 
finns det tämligen lite forskning kring kombinationen - vilket
har bidragit till ett forskningsgap som vi tog chansen att fylla.

För att implementeringen av RPA med hjälp av ett agilt arbets-
sätt ska fungera i en organisation, krävs att alla medarbetare 
förstår innebörden av både RPA & agil kultur. Helst ska det agila 
arbetssättet betraktas som ett mindset istället för en mängd 
verktyg och trendiga ceremonier, för att nå sin fulla potential. 
Avslutningsvis är det viktigt att anpassa implementering utifrån 
varje organisations mål och förutsättningar.

Moa Lennartsson & Vendela Scholz 

Robotics Process 
Automation inom 
ekonomifunktionen 

 

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Moa 
Lennartsson & Vendela Scholz med 25 000  kronor

Handledare: Gunnar Wramsby
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NC-Score är en egenutvecklad investeringsstrategi som ta-
git inspiration ifrån kapitel 14 av The Intelligent Investor 
skriven av Benjamin Graham. Grahams filosofi brukar an-

ses ligga till grund för begreppet värdeinvesteringar. Nyckeltalen 
i NC-Score valdes med utgångspunkten att skapa en så varierad 
och omfattande bild av ett bolag. Syftet är att beskriva bolagens 
värdering, lönsamhet, tillväxt, kassaflöden samt kapitalstruktur. 
De nyckeltalen som används i strategin är EV/EBIT, PEG, FCF-mar-
ginal, ROA-G samt börsvärde.

NC-Score testades mellan 2011 och 2020 på OMX Stockholm 
Large Cap. Ett index samt Grahams ursprungliga strategi har 
använts för att jämföra prestationen av NC-Score under tidsperi-
oden. Indexets syfte var att efterlikna marknaden och agera som 
ett minimikrav för avkastningen. Grahams portfölj ger en bild av 
hur en liknande strategi presterar under samma förutsättningar.

Mellan 2011 och 2020 genererade NC-Score en avkastning på 
191,67% med en Sharpe Ratio på 2,70. Under samma period 
genererade OMX Stockholm 30 GI en avkastning på 110,48% 
med en Sharpe Ratio på 0,91. Skillnaden i årlig genomsnittsav-
kastning (CAGR) mellan NC-Score och indexet blir därmed 4,01%. 
Trots en överavkastning både mot jämförelseindexet och Gra-
hams ursprungsstrategi kan NC-Score inte anses vara signifikant 
positivt riskjusterad. Det går därmed inte att utesluta att den 
högre avkastningen i förhållande till risken berott på slumpen. 
Resultatet för NC-Score kan ändå sammanfattas som högre av-
kastning till en lägre risk än både vårt jämförelseindex samt den 
ursprungliga Graham strategin.

Carl Hjelmqvist & Nils Andersson

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat  Carl 
Hjelmqvist & Nils Andersson med 25 000 kronor

Nc-score : En utveckling 
av stock selection for the 
defensive investor på den 
svenska aktiemarknaden

Handledare: Urban Österlund
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Ögonsjuksköterskan möter såväl vuxna som barn inom ögon-
sjukvården, dock saknas studier som behandlar ögonsjuk-
sköterskans erfarenhet av att vårda barn.

Vikten av att anpassa bemötande och kommunikation till bar-
nets ålder och mognadsnivå samt göra dem delaktiga i vården 
poängteras i svensk lagstiftning och i studier. Detta kan innebära 
en utmaning för sjuksköterskor som saknar specialistutbildning 
inom barnsjukvård och sällan möter barn i sin verksamhet. Syftet 
med studien var att belysa ögonsjuksköterskans upplevelse 
av att bemöta och vårda barn vid en ögonakutmottagning. 
Det är en kvalitativ intervjustudie där sju ögonsjuksköterskor 
intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. 
Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen 
resulterade i fyra huvudkategorier: Möte med barn - en positiv 
utmaning, Skapa en trygg relation, Att bemöta barn är också att 
bemöta föräldrar samt Vägar till ny kunskap. Studien visar på 
att det finns behov av att utarbeta evidensbaserade riktlinjer, 
till exempel när det gäller val av syntavla till barn, smärtlindring 
samt bildstöd på ögonakutmottagningarna, för att på så sätt öka 
patientsäkerheten och barns möjlighet till delaktighet i vården. 
Studien pekar vidare på att ögonsjuksköterskan kan ta ett större 
helhetsansvar för vård av barn inom den akuta ögonsjukvår-
den och på så vis stärka sin profession. Barnperspektivet inom 
ögonsjukvården kan förstärkas om en ögonsjuksköterska med 
vidareutbildning inom barnsjukvård finns tillgänglig som sam-
ordnare och utvecklare av omvårdnaden när det gäller barn på 
ögonakutmottagningen. Genom ökad kunskap kring bemötande 
av barn och föräldrar inom ögonsjukvården finns möjlighet att 
implementera barnkonventionens artiklar till praktisk handling 
inom verksamheten.

Åsa Tabuteau & Lisa Nilsson

Att se barnet: Ögonsjukskö-
terskans upplevelse av att 
bemöta och vårda barn vid 
en ögonakutmottagning 

 

Sparbanksstiftelsen Kronan har belönat Lisa Nilsson 
& Åsa Tabuteau med 25 000  kronor

Handledare: Jeanette  Källstrand
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