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FÖRORD
Uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt arrangeras av ESBRI (Institutet för entreprenörskaps‐ och
småföretagsforskning) och VINNOVA. Förmågan att tänka nytt, och att omvandla idéerna till
något nyttigt för samhället, är centralt för en hållbar tillväxt. Många menar att innovationer
kan bidra till att lösa globala samhällsutmaningar som klimatförändringar, åldrande
befolkning, pandemier och terrorism. 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 2011/2012. Respektive
uppsatsförfattare svarar själv för sammanfattningen.
Juryn har bestått av följande personer:
Magnus Aronsson, vd ESBRI
Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA
Åsa Lindholm Dahlstrand, professor Lunds universitet
Anders Malmberg, professor Uppsala universitet
Göran Marklund, direktör VINNOVA
Maureen McKelvey, professor Göteborgs universitet
Björn O Nilsson, vd IVA
Lennart Schön, professor Lunds universitet
Sverker Sörlin, professor KTH
Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna
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 2011/2012 deltog 69 uppsatser i Nytt&Nyttigt. Huvuddelen av landets
universitet och högskolor har representerats med deltagande studenter. Författarna till de
tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier à 30 000, 20 000 respektive 15 000 kronor.
Juryn vill uppmärksamma att 2:a‐prisuppsatsen är framlagd på kandidatnivå. För tävlingsåret
2011/2012 valde juryn vidare att utse två tredjepristagare. Vinstsumman för tredjepriset
höjdes därmed till 12 500 per uppsats för dess skribenter att dela på. Resestipendierna kan
användas för studieresor i syfte att utveckla kompetensen inom problemområdet,
alternativt till deltagande i seminarier eller andra aktiviteter som bidrar till att höja
kompetensen hos stipendiaterna.
Stockholm oktober 2012
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Kontakt: lina_ahlin@hotmail.com
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Författare: Erik Andersson & Fredrik Thimell
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Handledare: Magnus Johanson
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Juryn har valt att tilldela tre uppsatser ett hedersomnämnande:

Exploring inhabitors for implementation of ideas with breakthrough innovation potential –
A case study of SCA Hygiene business area
Författare: Pernilla Ahlm & Johanna Jeppsson
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola, Technology Management and Economics

Identification and Commercialization of Highly Valuable Manufacturing Innovations
Författare: Hjalmar Nilsonne
Lärosäte: KTH, industriell teknik och management

Öppen Innovation hos Lantmännen
Författare: Cecilia Anvret & Fanny Sjöberg
Lärosäte: Lunds tekniska högskola, Industrial Engineering and Logistics

JURYNS MOTIVERINGAR

Juryn har motiverat sitt val av vinnande bidrag enligt följande:

1:a pris

Mobility and productivity among Swedish inventors – a cause for causality?
Författare: Lina Ahlin

I denna mycket ambitiöst konstruerade vetenskapliga studie undersöks samband mellan
rörlighet och produktivitet hos svenska uppfinnare. Detta med hjälp av en väl genomförd
metodövning, snygg hypotesgenerering samt ekonometri enligt läroboken.
Med utgångspunkt i en insiktsfull mikrobaserad undersökning med relevant
samhällsvetenskaplig metod ger författaren på ett välskrivet sätt fler infallsvinklar till
mobilitet och produktivitet.
Författaren har en tydlig och inspirerande problemställning och angriper på ett intressant vis
förhållandet mellan produktivitet och rörlighet i ett större sammanhang.
Uppsatsen håller mycket hög kvalité och skulle, med viss bearbetning, kunna platsa i en
vetenskaplig tidskrift. Detta är en utmärkt uppsats som innebär ett viktigt inlägg i den
allmänna debatten om hur förutsättningar kan skapas för att nyttiggöra innovation.

2:a pris

Innovativa vandringsupplevelser
Författare: Malin Hollström & Elin Janum

Tjänsteföretag blir allt viktigare för tillväxten, och vi behöver mer kunskap om dem.
Tjänsteinnovation och dess konsekvenser är en angelägen fråga som behandlas förtjänstfullt
i uppsatsen. Med exempel från upplevelseindustrin undersöker författarna hur en
översättningsprocess kan användas för att tematisera en vandringsled samt hur storytelling
kan förstärka temat. Studien har genomförts på uppdrag av LRF (Lantbrukarnas riksförbund).
Med utgångspunkt i den planerade Bondeleden samt upplevelseproduktionens bidrag till
innovation, ger författarna tydliga beskrivningar av den komplexa innovationsprocessen i
praktiken. Dessutom har en uppdaterad metod för kommersiell ledutveckling tagits fram.
Sammantaget är detta en väl genomförd uppsats som har stor praktisk relevans och som rör
ett mycket aktuellt och viktigt område. Uppsatsen är innovativ i sig med metodutveckling i
kommersialisering av naturupplevelser och en bred konceptuell tillämpning. Författarna
anknyter väl till tävlingens tema – innovation och nyttiggörande – samt till hur innovation
kan bidra till ett hållbart samhälle.

3:e pris

A Sweet Tooth for Innovation – A Case Study of Upstream Collaboration at Leaf
Författare: Lina Bengtsson & Anna Walberg

Uppsatsen belyser en tidig del av innovationsprocessen, även benämnd ”front end of
innovation” och i vilken mån den kan påverka produktutvecklingen. Författarna ger en ökad
förståelse för fenomenet när faktorer, relationer och processer som är viktiga för tillkomst,
utveckling och strukturering av innovativa miljöer utnyttjas väl.
Genom en fallstudie i företaget Leaf ges ett väl utvecklat ramverk och en spänstig analys för
hur företag kan organiseras. Med särskilt fokus på innovationsprocessens tidiga skeden samt
hur de kan främjas och tillföras värde genom samarbeten med leverantörer, är uppsatsen en
gedigen redovisning av hur den inre och yttre miljön påverkar hur företag fångar kunskap.
Med tydligt resultat belyses beståndsdelarna i ett ”uppströmssamarbete” som syftar till att
utveckla nya och framgångsrika innovationer. Författarna uppvisar en god förmåga att
problematisera och genomföra en systematisk analys när de hanterar kopplingen mellan
teori och empiri på ett förtjänstfullt sätt.
3:e pris

Need for Speed – Exploring Swedish High‐Tech Subsidiaries' Innovation Process
in China
Författare: Erik Andersson & Fredrik Thimell

Många svenska företag har samarbeten med kinesiska företag. Kina har upplevt en
ekonomisk tillväxt i många år och den kinesiska marknaden är olik den svenska. Därmed ökar
behovet av att förstå skillnader i innovationsprocesser i länderna.
Med exempel från svenska dotterbolag i högteknologisk industri ges i denna uppsats en
gedigen sammanställning över hur företag uppfattar dessa skillnader.
Uppsatsen ger en stark empirisk redovisning och tydliga beskrivningar av processer för
teknisk innovation i ett ämne som påverkar oss. Uppsatsen behandlar förutsättningar för
innovation genom en spännande jämförelse mellan de två länderna, den har en intressant
ansats och håller mycket hög nivå i praktisk relevans.
Författarna har åstadkommit en välstrukturerad och grundlig analys. De behandlar ett
aktuellt ämne varför denna uppsats är angelägen som underlag i utvecklingen av sådana
samarbetsstrategier.
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Mobility and productivity among Swedish inventors ‐ a cause for causality?
Författare: Lina Ahlin
Already in 1962, Kenneth J. Arrow posited that skilled workers’ mobility could help to spread
knowledge and ideas across firms which could lead to innovation. In this thesis the characteristics of
Swedish inventors and the relationship between their mobility and productivity is studied using
Poisson and negative binomial models extended to instrumental variables to allow for an
endogenous relationship between the variables.
The primary data used in the thesis is obtained from a dataset compiled by Olof Ejermo at CIRCLE for
the Swedish Agency for Growth Policy Analysis (2011) and the sample thus consists of 3329
inventors. The “common” inventor is male, about 45 years old, with a university education in
engineering who lives in a large city region. The mean number of patent applications per inventor is
2.84. Of the inventors in the sample, 30 % have changed jobs at least once, with some inventors
having changed jobs each year. The educational level of the inventors is high, 24% have some PhD‐
level of education in 2005, whereas 42% have a longer university education and 17% a shorter. Only
9% have high school as their highest level of education. This confirms the view that inventors are
well‐educated.
In the thesis it is hypothesized that mobility should have a positive effect on productivity due to
knowledge spillovers between employees. At the same time, productivity could have a positive effect
on mobility since other firms may observe a productive inventor in another firm and try to hire him
or her away to benefit from a knowledge transfer. Thus, it was expected that mobility should cause
productivity, which should lead to more mobility and so on. Somewhat surprisingly these results
were not confirmed in the thesis. Rather there seems to be a negative‐negative relationship between
the mobility and productivity although the results are somewhat uncertain due to problems with
weak instruments. Due to the results of statistical tests investigating the causal link between
productivity and mobility indicates that the causal link runs from mobility to productivity, but
perhaps not from productivity to mobility. This result is perhaps not surprising as firms may
compensate or reward productive employees so as to keep them in the firm and may overbid any
offer from competitors to retain their employee. Labour regulations or fringe benefits may also make
it more attractive for inventors to stay in the firm rather than to start up spin‐offs or to join other
firms after an invention. Thus, the conflicting results with previous studies could indicate that there
are some intrinsic differences between the labour markets in the two countries which could cause
the results to differ.

Nevertheless, higher education was found to have an effect on both mobility and productivity.
This indicates that education may be both a signal for high productivity which potential
competitors can pick up on and try to hire away the inventor. At the same time, education may also
facilitate in creating ideas which then could become inventions and lead to higher productivity.
Thus higher education is important for innovation and could potentially give some further proof that
human capital is important for knowledge spillovers and why an aggregate measure is incorporated
into many models of economic growth. The significance of some of the field of education‐variables
could be due to that some sectors may be more productive than others (or use patenting as an
appropriation mechanism to a larger extent) and thus inventors with certain, more sector‐specific
human capital may then be seen to be more productive than others. It is also possible that these
inventors work in firms which are technological leaders and thus may be less inclined to move.
Encouraging young people to study within technological fields could then prove important for
innovation and could be a goal for policy makers.
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Innovativa vandringsupplevelser
Författare: Malin Hollström & Elin Janum
Samhället har utvecklats från att kunder köper produkter till att gäster konsumerar upplevelser. I
upplevelsesamhället har fokus skiftat från produkten till gästen och gästen efterfrågar meningsfulla
upplevelser i allt större grad. Upplevelseproduktion är ett sätt att iscensätta dessa meningsfulla
upplevelser. En vandring är en upplevelse och ledutveckling blir den upplevelseproduktion som
iscensätter vandringen för gästen.
Denna studie har genomförts på uppdrag av LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) och har gått ut på att
studera hur upplevelseproduktion skulle kunna bidra till Bondeleden, en vandringsled som planeras
gå genom Piteås landsbygd. Inom upplevelseproduktion används de båda strategiska verktygen
interpretation och storytelling. Interpretation används inom natur‐ och kultursammanhang för att
levandegöra en plats och sammankoppla platsen med besökaren. Interpretation är en
kommunikationsprocess som handlar om att översätta information från värd/specialist till
besökare/lekman. Storytelling är utöver ett traditionellt sätt att underhålla även ett strategiskt
verktyg. Som strategiskt verktyg kan storytelling användas för att skapa helhet i en upplevelse.
Verktygen interpretation och storytelling används inte i särskilt stor utsträckning på vandringsleder i
Sverige idag och genom användning av verktygen skulle studien därmed kunna bidra med innovation.
Det saknas i nuläget en generell metod för upplevelseproduktionsbaserad ledutveckling som bidrar
till innovativa vandringsupplevelser. Utifrån detta har studiens syfte tagits fram. Syftet med studien
har varit att ta fram en generell metod för kommersiell ledutveckling baserat på de
upplevelseproduktionsbaserade verktygen interpretation och storytelling för att sedan exemplifiera
metoden på Bondeleden. Metoden skulle vara generell för att vara användbar på olika typer av
vandringsleder och kommersiell eftersom en professionellt framtagen upplevelseprodukt ska gå att
ta betalt för.
Genom litteraturstudier och konceptutveckling har en ny metod för ledutveckling tagits fram.
Metoden är utformad i tre delar och visar på 1) hur interpretation kan användas för att tematisera en
vandringsled, 2) hur storytelling kan användas för att förstärka temat och 3) hur interpretation och
storytelling kan användas för att strukturera en delsträcka. För att göra metoden praktiskt användbar
har den kompletterats med formulär som guidar ledutvecklaren genom processen. Metoden har
exemplifierats på Bondeleden. Studien avslutas med att diskutera vikten av att testa metoden
empiriskt för att se om den ger önskad effekt på ledutveckling samt huruvida den är användarvänlig
eller ej.
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A Sweet Tooth for Innovation ‐ A Case Study of Upstream Collaboration at
Leaf
Författare: Lina Bengtsson & Anna Walberg
To stay competitive and achieve long‐term success, innovation is a crucial part of an organisation and
innovation also plays a major role for any company’s future growth. This is why innovation is, and
should be, an important subject in today ́s industries. But how can innovation be managed
successfully, and how does one give rise to truly successful innovations in an industry, such as the
confectionary one, that seems to have reached the limit of how innovative one can be?
The innovation process at Leaf follows a traditional design, and through participation in the Front
End Innovation project “New starches – New textures” the author ́s could gain an important
understanding for how innovation is performed within the company. Being a result of a supplier
involvement in the idea phase, the observed project was considered to be of great interest for this
study, with the purpose to increase the understanding of how to best manage supplier participation
in the innovation process. As a starting point, three theoretical perspectives were studied. These
theoretical perspectives covered open innovation, front end of innovation and strategic alliances.
These theories together with interviews with Leaf employees formed the basis for The License to Ally
Framework which is a model describing what companies should keep in mind in order to
successfully involve suppliers in the innovation process.
The L.A. Framework reflects the findings from the study at Leaf and illustrates how a company can
facilitate the cooperation with suppliers in order to develop successful innovations. The framework is
built upon three dimensions, Availability, Cognitive Abilities and Cultural Abilities. Availability is
described with regards to the aspects of openness and proximity where the extent of these aspects,
individually or combined, affects how smoothly the collaboration will turn out. The factors included
in the dimension of availability are contract management, communication, power balance, risk
sharing, supplier selection, low transaction costs, trust and long‐term relationship. The starting point
for cognitive abilities is that each partner possesses over knowledge, resources and information that
indeed are valuable when separated, however, even more valuable when merged through
collaboration. In order to utilise this value both partners must hold certain cognitive abilities directly
linked to core competencies, resource and knowledge fit, synergies and cross‐fertilisation,
information sharing and comprehension. The third dimension includes factors that are directly
connected to the respective partners way of organising themselves in order to create the best
conditions from which an upstream collaboration with innovation purpose can grow. By that, the
cultural abilities involve internal structure, commitment, culture fit, innovation purpose and value‐
adding activities.
The main lesson when it comes to the front end of innovation, is how one of the main benefits with
supplier cooperation lies within radical innovations. At the same time, the confectionary industry is
characterised by an environment where the potential for radical innovations in the upstream is
limited. This may seem contradictory, but even further stresses the need for effective collaboration
since it is in this integration that true innovation potential lies.
Moreover, a main conclusion that has come out of this study is how the intangible factor of intuition
plays a major role in collaborations where added value to a great extent is determined by personal
relationships.

Need for Speed
Exploring Swedish High-Tech Subsidiaries’
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Need for Speed‐Exploring Swedish High‐Tech Subsidiaries' Innovation Process
in China
Författare: Erik Andersson & Fredrik Thimell
China has experienced an economic growth for many years, the Chinese market is dissimilar the
Western market and therefore need to be approached in a different way. Major problems for
Swedish subsidiaries are to understand the differences in the innovation process among different
countries. The innovation process is usually referred to as the process from idea generation to
commercialization. Understanding the differences, firms can increase the success in their innovation
process. Many Swedish companies have established subsidiaries in China and many of them started
with only production, but have now established R&D activities.
This research has investigated how senior managers in Swedish subsidiaries in the high‐tech industry
perceive the differences in the innovation process between Sweden and China. The purpose of this
qualitative study of nine high‐tech Swedish subsidiaries has been to explore the innovation process in
a Chinese context.
Throughout the study we discovered six characteristics that make the innovation process different in
China than in Sweden. In general, Swedish subsidiaries work with an iterative stage‐gate model for
their innovation processes, while their Chinese competitors focus more on commercialization of
products and have an innovation process that is more linear. In China, Swedish subsidiaries focus
more on development than research. The Chinese market is changing fast and the overall pace in the
innovation process is faster. At the Swedish subsidiaries there are mainly Chinese employees and it
has implications for how the activities are performed. There are less discussions and feedback among
the employees, which is a factor why the process in China goes faster. It is also common for Swedish
subsidiaries to deal with a high employee turnover. The research also discovered due to the higher
pace there are more trial and error and Chinese employees are more willing to take risk when they
work in group.

www.innovationsuppsats.se

