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FÖRORD

Uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt arrangeras av ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföre-
tagsforskning) och VINNOVA. Förmågan att tänka nytt, och att omvandla idéerna till något nyttigt 
för samhället, är central för en hållbar tillväxt. Många menar att innovationer kan bidra till att lösa 
globala samhällsutmaningar som klimatförändringar, åldrande befolkning, pandemier och terro-
rism. I takt med att förväntningarna på innovationer ökar, växer också samhällets och företagens 
behov av att förstå vad innovation är. 

Syftet med Nytt&Nyttigt är att uppmuntra studenter vid svenska universitet och 
högskolor att skriva uppsatser om innovation, kommersialisering och nyttiggörande.  
I denna skrift presenteras en sammanfattning av de vinnande bidragen för läsåret 2013/2014.

Respektive uppsatsförfattare svarar själv för sammanfattningen. 

JURYN HAR BESTÅTT AV FÖLJANDE PERSONER: 
• Kristina Ahlsér, landshövding Kronoberg län 
• Martin Andersson, professor Lunds universitet 
• Magnus Aronsson, vd ESBRI 
• Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA 
• Sofia Börjesson, professor Chalmers 
• Göran Marklund, ställföreträdande generaldirektör VINNOVA  
• Maureen McKelvey, professor Göteborgs universitet
• Björn O Nilsson, vd IVA 
• Dominic Power, professor Uppsala universitet 
• Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna 
• Joakim Wincent, professor Luleå tekniska universitet

JURYN HAR I SIN BEDÖMNING UTGÅTT FRÅN FÖLJANDE KRITERIER: 
• originalitet och nytänkande 
• problematisering – formulering av problemet och dess relevans 
• metod – förhållandet problem-teori-empiri-analys
• analysförmåga – struktur och koppling mellan data/resultat/förslag 
• praktisk relevans/angeläget ämne 
• språkbruk och framställningsförmåga i övrigt 

Tävlingsåret 2013/2014 deltog 77 uppsatser i Nytt&Nyttigt. Huvuddelen av landets universitet och
högskolor var representerade med deltagande studenter. Författarna till de fyra bästa uppsatserna
erhåller resestipendier à 30 000, 20 000 samt 2 stipendier à 10 000 kronor.

Stockholm, november 2014
Helene Thorgrimsson 
Projektledare ESBRI 
helene.thorgrimsson@esbri.se
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JURYNS BESLUT

1:a pris
What is needed to boost international business growth in potential Born Globals? 
The role of governmental initiatives and venture capitalists

Författare: Paulina Olsson & Jacob Sundquist
Kontakt: paulina-olsson@hotmail.com, jacob.sundquist@hotmail.se
Handledare: Ramsin Yakob
Lärosäte: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Företagsekonomiska institutionen

2:a pris
Beslutsaspekter för öppenhet i teknologiutvecklingsprojekt, varierar de baserat på 
mognadsgrad? Utveckling av ett beslutsstöd 

Författare: Oskar Karlsson
Kontakt: oskar.karlsson@outlook.com
Handledare: David Rönnberg Sjödin
Lärosäte: Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

3:e pris
Stakeholder Engagement in Sustainable Entrepreneurship and Innovation: An exploratory 
study on start-ups from Germany and Sweden in renewable energy and energy efficiency 

Författare: Alexandra Dembczyk & Jaromír Zaoral
Kontakt: alexandra.dembczyk@gmail.com, zaoraljj@gmail.com
Handledare: Jessica Eriksson
Lärosäte: Umeå universitet, Företagsekonomiska institutionen

3:e pris
Leading Innovators in Large Organisations: Enablers and Barriers for Intrapreneurship

Författare: Fredrik Ringård & Carl Segerlund
Kontakt: ringard@kth.se, carlseg@kth.se
Handledare: Sofia Ritzén
Lärosäte: KTH, Produktinnovation/Industriell teknik och management
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Hedersomnämnanden
Förutom de fyra pristagarna har juryn valt att tilldela ytterligare fyra uppsatser ett hedersomnämnande:

Att öppna upp sjukvårdens förändrings- och utvecklingsarbete:                                                                                                                               
En studie av medskapande innovation i primärvården

Författare: Sandra Ericsson & Emelie Granqvist
Kontakt: Sandra.Ericsson90@hotmail.com, emeliegranqvist@hotmail.com
Handledare: Carl-Johan Orre
Lärosäte: Umeå universitet, Informatik

The lean healthcare entrepreneur

Författare: Katarina Juréen
Kontakt: kjureen@gmail.com
Handledare: Jens Hagman
Lärosäte: KTH, Produktinnovation/Industriell teknik och management

Customer value for business model innovation:  
Case of O&M services in Swedish wind energy industry

Författare: Niklas Göthberg & Anastacia Simonchik
Kontakt: niklasgothberg@gmail.com, anastacia.simonchik@gmail.com
Handledare: Maya Hoveskog
Lärosäte: Högskolan i Halmstad, Management of Innovation and Business Development

The Establishment of Open Innovation Arenas: Exploring Critical Aspects

Författare: Christoph Dyckmans & Simon Rooney
Kontakt: christoph.dyckmans@gmail.com, simonjamesrooney@gmail.com
Handledare: Mike Danilovic
Lärosäte: Högskolan i Halmstad, School of Business & Engineering
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JURYNS MOTIVERINGAR

1:a pris
What is needed to boost international business growth in potential Born Globals? 
The role of governmental initiatives and venture capitalists

Paulina Olsson & Jacob Sundquist

Potentiella born globals vill snabbt etablera sig på en global marknad. Syftet med denna uppsats är 
att utvidga förståelsen för hur born global-företag uppfattar de stöd de erhåller, samt den komplet-
terande hjälp de begär i ett tidigt utvecklingsskede. Vidare är syftet att kartlägga statliga och andra 
finansiella åtgärder som lyfts fram i litteraturen och jämföra dem med vad företagen själva anser är 
viktigt. På det sättet får man ökad kunskap om vilken typ av stöd som ger störst effekt.

Författarna har adresserat ett viktigt tema med mycket hög policyrelevans. Det finns ytterst få studier 
gjorda på de mindre företagens behov av stöd i internationaliseringsprocessen. Denna kandidat-
uppsats är välskriven och pekar på ett antal potentiella områden för vidare forskning samt ger värde-
fulla förslag på hur stöd till born globals kan utformas. 

2:a pris
Beslutsaspekter för öppenhet i teknologiutecklingsprojekt, varierar de beroende på 
mognadsgrad? Utveckling av ett beslutsstöd 

Oskar Karlsson

För att ta tillvara både intern och extern kompetens finns möjligheten att bedriva tekniska utveck-
lingsprojekt tillsammans med universitet, institut, leverantörer, industriaktörer och till och med 
konkurrenter. Att låta kompetens och idéer flöda in och ut ur organisationen brukar kallas för öppen 
innovation, ett begrepp som fått stort genomslag på senare år. Syftet med denna uppsats är att öka 
förståelsen för de förutsättningar som avgör om projekt ska utvecklas i en öppen eller stängd miljö.

Detta är en välskriven och lättillgänglig uppsats som benar ut viktiga problem som rör innovations-
processer. Kopplingen till beslutsstöd är mycket relevant men ofta förbisedd. Här presenteras på 
ett konkret och handfast sätt hur stöd för analys och beslut kring öppenhet i utvecklingsprojekt kan 
utformas, vilket gör denna uppsats mycket användbar.
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3:e pris
Stakeholder Engagement in Sustainable Entrepreneurship and Innovation: An exploratory 
study on start-ups from Germany and Sweden in renewable energy and energy efficiency 

Alexandra Dembczyk & Jaromír Zaoral

Hållbart företagande blir alltmer betydelsefullt eftersom det kan leda till ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart samhälle. Företagen kan lösa sociala och miljömässiga problem samtidigt som 
de är ekonomiskt självbärande. Innovation ses som en nyckel för att hitta nya lösningar för en håll-
bar miljö. Det finns få empiriska studier om hållbart företagande. Denna uppsats syftar till att belysa 
hur olika aktörer deltar i skapandet av en innovativ produkt.

Uppsatsen är både välskriven och akademisk och slutsatserna går att härleda ur det empiriska ma-
terialet. Teoridelen är gedigen och det är tydligt att författarna är bekanta med tidigare arbeten inom 
forskningsområdet. Författarna belyser på ett förtjänstfullt sätt den viktiga aspekten av tidig involve-
ring i startups, i synnerhet från miljöintressenter.

3:e pris
Leading Innovators in Large Organisations: Enablers and Barriers for Intrapreneurship

Fredrik Ringård & Carl Segerlund

Innovation anses av många vara en drivkraft för organisationers resultat och tillväxt. Det är viktigt att 
beakta utnyttjandet av företagens innovativa förmåga för att uppnå en konkurrensfördel. Byråkratin 
som ofta förknippas med stora företag skulle kunna begränsa den befintliga innovationsförmågan 
och ny affärsutveckling. Huvudsyftet med denna uppsats är att se hur stora företags innovativa för-
måga kan utnyttjas ytterligare. Studien utgår från ett stort svenskt multinationellt teknikföretag som i 
en tidigare undersökning sett ett behov av att bättre kunna identifiera, spåra och utbilda innovatörer 
så att de kan utnyttja sin fulla potential. 

I uppsatsen belyses ett viktigt ämne och det finns en god förankring i litteraturen. Här fokuseras 
på att både identifiera och motivera innovatörer. Stimulering av innovation i stora företag har varit 
föremål för många studier. Det unika med denna ansats är att trots att komplexiteten i problemet 
betonas, ges ändå rekommendationer som kan hjälpa företaget praktiskt i detta arbete.
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What is needed to boost international business growth in potential 
Born-Globals? The role of governmental initiatives and venture capitalists
Authors: Paulina Olsson and Jacob Sundquist

In the past two decades, technology has changed the landscape of the international market, forcing 
firms to chose different ways of internationalization in comparison to the traditional model. Small 
firms with limited resources that experience rapid internationalization have been known as Born 
Globals. Even though there is a vast amount of initiatives helping these firms, it is not clear whether 
these are in line with what they need. 

The authors of this bachelor thesis therefore seek to extend the understanding of Born Globals’ 
perception on the current domestic initiatives and support they receive as well as the additional 
help they request in an early stage of development. Furthermore, the aim is to compare what type of 
governmental and financial initiatives the literature find essential with what potential Born Globals 
argue.

The empirical material has been collected through qualitative interviews with eight potential Born 
Globals. In turn, the material has been analyzed and compared with the theoretical background in 
order to find linkages and disparities. 

The study found three major resources that institutions could provide, being networks, capital and 
knowledge. Both venture capitalists and governmental initiatives are seen to help according to the 
participants, but the latter is dominant. Moreover, a clear relationship was found between networks 
and governments, as they affect each other and in turn potential Born Globals, whereas the linkage 
between networks and venture capitalists is weaker. Yet, venture capitalists are seen to support po-
tential Born Globals separately.
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Beslutsaspekter för öppenhet i 
teknologiutvecklingsprojekt, 
varierar de baserat på 
mognadsgrad?
-Utveckling av ett beslutsstöd

När ska en organisation med egen forskningsavdelning välja att ta sig an 
framtidens utmaningar genom intern forskning, och när lämpar det sig att ta 
hjälp av alla kompetenta människor som inte jobbar där? Även de tekniskt 
främsta organisationerna ställs inför denna frågeställning. 

Resultatet i studien visar att det 
finns tre kategorier av 
frågeställningar lämpliga för ett 
beslutsstöd: projektkaraktär, 
omvärldsläge och resurser.

“

”

PROJEKTKARAKTÄR
Är projektet inom ett kärnkompetensområde 
som ger oss konkurrensfördelar?
Är frågeställningarna branschöverskridande?
Planeras patent eller publikationer i projektet?

Diskuteras med fördel under workshop.

OMVÄRLDSLÄGE
Hur är vår kompetensnivå jämfört med andra 
inom samma område?
Var finns kompetens tillgänglig inom området?
Hur snabbt förändras området?

Kan kräva analysarbete.

RESURSER
Vilka resurser finns tillgängliga nu och 
framöver, internt och externt?
Kräver projektet större omfattning än vad som 
är möjligt internt?

Är det här bästa sättet att skaffa kompetens ur 
resurssynpunkt?

Förfat tare:  Oskar Kar lsson, oskar.kar lsson@out look.com

För att ta tillvara både intern och extern kompetens finns 
möjligheten att bedriva teknologiutvecklingsprojekt tillsammans 
med universitet, institut, leverantörer, industriaktörer och till och 
med konkurrenter. Att låta kompetens och idéer flöda in och ut ur 
organisationen benämns som öppen innovation, vilket är ett 
begrepp som fått stort genomslag. Oavsett om utvecklingen går 
mot en mer öppen forskning tillsammans med andra parter eller 
mot stängd forskning, det vill säga intern forskning, är det viktigt 
att förstå vad som ger ett forskningsprojekt förutsättningar att 
bedrivas öppet eller stängt.

Syftet med studien var att utveckla ett beslutsstöd som kan 
underlätta underbyggda beslut gällande öppenhet i teknologi- 
utvecklingsprojekt. I studien har en hypotes formulerats om att 
teknologiutvecklingsprojekt kan delas in i olika nivåer av 
mognadsgrad, där det i respektive nivå existerar beslutsaspekter 
angående vilka förutsättningar som finns för projektets öppenhet. 
Genom att studera 10 teknologiutvecklingsprojekt av varierande 
mognadsgrad på studiens fallstudieföretag Scania har 
hypotesen sedan testats. De studerade projekten har varit både 
öppna och stängda projekt och representerat sju avdelningar på 
Scania.

Resultatet i studien visar att det finns tre kategorier av 
frågeställningar lämpliga för ett beslutsstöd: projektkaraktär, 
omvärldsläge och resurser. Dessa kategorier har använts för att 
skapa ett förslag till beslutsstöd för Scania. Beslutsstödet har 
visat sig ha relevans vid två delar av beslutsprocessen. Först vid 
framtagning av projektbeskrivning, vilket är då projektformatet 
och dess aktörer bestäms, och sedan vid milstolpar under 
projektgenomförandet där projektets förutsättningar revideras. 
Det har utifrån denna studie inte varit möjligt att finna några 
variationer i beslutsaspekter beroende på vilken mognadsgrad 
som projektet befinner sig i. Detta har inneburit att alla 
beslutsaspekter anses relevanta i samtliga studerade 
mognadsgrader. 
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Alexandra Dembczyk & Jaromír Zaoral 

 

Stakeholder Engagement in Sustainable Entrepreneurship and 
Innovation 
Authors: Alexandra Dembczyk & Jaromír Zaoral 
 
Sustainable entrepreneurship is increasing in importance because it can lead to a socially, 
economically, and environmentally sustainable society. Firms can solve social and 
environmental problems and be economically self-sustaining at the same time. Innovation is 
seen as key to find new solutions for environmental sustainability. Furthermore, scholars see 
stakeholder engagement as a new solution to create innovations for sustainability and 
environmental sustainability in particular. Since there has only been few empirical studies in 
sustainable entrepreneurship and current literature does not sufficiently answer the question 
how stakeholders are engaged to create innovations for environmental sustainability, we 
dedicated our study to answer the following research question: 
 
How are stakeholders engaged in the creation of an innovative product and/or service for 
environmental sustainability in sustainable entrepreneurial start-ups from the perspective of 
the firm? 
 
We define sustainable entrepreneurial start-ups as self-sustaining and independent companies 
that discover, evaluate and exploit opportunities to transition to an environmentally 
sustainable society. Reviewing the literature on sustainable entrepreneurship, innovation and 
stakeholder engagement results in a tentative model, which shows the process of stakeholder 
engagement in sustainable entrepreneurial start-ups. Since the field of study is relatively new, 
there are some question marks and themes in the model that need to be researched further.  
 
We conduct a qualitative exploratory study on German and Swedish start-ups in the fields of 
renewable energy and energy efficiency with different characteristics to research stakeholder 
engagement from several perspectives. The data collection technique is semi-structured 
interviews. We use the abductive approach and the visual mapping strategy in addition to time 
scales in order to develop understanding of stakeholder engagement. Based on our analysis, 
we revise the model and show how stakeholders are engaged in sustainable start-ups.  
 
Our findings show how different groups of stakeholders such as the team, feedback givers, 
financial resources givers, technology developers and promoters are engaged to develop the 
start-ups' business and innovation throughout the idea and product development and 
commercialization. Not only the type of innovation but other aspects, such as the relationship 
to stakeholders and secrecy, influence how stakeholders are engaged.  
 
Our study has several contributions. For instance, it contributes to stakeholder (engagement) 
theory and an increased awareness of sustainable entrepreneurial start-ups and their 
innovative solutions in society. It provides guidelines to start-ups to improve engagement with 
stakeholders for making their innovations more successful. We recommend further research 
and give examples of research questions on the topic of stakeholder engagement.  
 
Key words: stakeholder engagement, sustainable entrepreneurship, innovation, start-ups, 
stakeholder theory, sustainability, Germany, Sweden, renewable energy, energy efficiency 
 

Stakeholder Engagement in Sustainable Entrepreneurship 
and Innovation
An exploratory study on start-ups from Germany and Sweden in renewable energy and 
energy efficiency
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Abstract 

Innovation is considered by many to be a driver of organisational performance and 
growth. A key factor to consider for competitive edge is the utilization of the 
companies’ innovative capabilities. The bureaucracy often involved with large 
companies could limit the utilization of the inherent innovative ability and new 
business development. 
The commissioner for this study, a large Swedish multinational technology company, 
has in a previous study raised the importance of innovators to be properly 
recognised and rewarded. Moreover, they have identified a need to better identify, 
track and train their innovators in order to utilise their full potential. With this in mind, 
the research question, “How can the company’s innovative capabilities be further 
utilised?” was formulated. The research question was further complemented with 
sub-questions narrowing the field of study and allowed for a more systematic 
approach. 
Three methods were used in this study, interviews, a questionnaire and a workshop. 
The interviews were conducted in order to capture the company specific context and 
factors influencing the company’s innovators to verify and complement the literature 
study. Secondly, the questionnaire was done to add an additional perspective on the 
topic including quantitative data verifying the extent of the found factors and 
exploring their importance throughout the organisation. Finally, the aim of the 
workshop was to let innovators in the company form specific actions targeting the 
most pressing issues discovered from the questionnaire. 
The findings suggest recommendations regarding what obstacles that are most 
important to address, how to motivate innovation efforts, identify innovators and how 
to enhance the utilisation of the company’s innovative capabilities. The proposed 
actions from the workshop, concluding the preceding data collections were to 
implement a strategy facilitating innovation execution, create an incubation team 
supporting innovators in realising innovations, and to foster an experimental culture. 
Keywords: Intrapreneurship, Innovation Enabler, Innovation Barrier, Innovator 
Motivation, Innovative Capability 

Leading Innovators in Large Organisations:  
Enablers and Barriers for Intrapreneurship

Fredrik Ringård & Carl Segerlund
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