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Förord 

 

Vi skulle vilja tacka alla inblandade i vårt arbete! Först och främst personerna från vår 

samarbetspartner, Volvo Construction Equipment, Technology. Vi vill med det tacka alla 

iCoacher som deltagit i studien, Jenny Elfsberg för stöttning och bra feedback och Linn 

Andersson för bra feedback. Vi vill även tacka vår handledare Bengt Köping Olsson som med 

relevant och bra feedback har gett oss bra förutsättningar för att utföra detta arbete. Vi vill 

även tacka klasskamrater och seminarieledare för den feedback vi fick. Sist men inte minst 

vill vi tacka varandra som har stöttat varandra genom detta arbete i framgång och motgång 

samt mellan hopp och förtvivlan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Here are all parts of the work be included: title, author, company / organization you worked 

with, problem area, research question, theory (perspective), results and conclusions. 

 

Title: TIME FOR INNOVATION - An empirical study about leading innovation and support 

to create time for ideas on Volvo Construction Equipment, Technology.  

Authors: Amanda Hagman and Karin Gustavsson 

Date: 2017-03-03 

 

Level: Bachelor thesis. 

Institution: Academy of innovation, design and technology. Mälardalens University. 

Eskilstuna, Sweden. 

Supervisor: Bengt Köping Olsson 

Examinator: Tomas Backström 

Employer: Volvo Construction Equipment, Technology 

 

Keywords: Innovation, innovation coaches(iCoaches), Time, workload and jobdemand, 

motivation and, Organisation and management. 

 

Purpose: The purpose of the study is to identify the factors on the basis of the completed 

iCompassundersökningen for the perceived lack of time at iCoacherna at Volvo Construction 

Equipment. The purpose of the study is to discuss iCoachernas role in the organization based 

on the identified factors. 

 

Research questions: What are the factors, based on the themes of time, workload, motivation 

and support from the organization and management, for the perceived lack of time among 

iCoacherna? 

 

What do iCoacherna, in order to better perform its role as iCoach? 

 

Method: A qualitative approach in which the authors have chosen to use empirical data 

which consists of material collected from diaries, start-up meeting, documents from Volvo CE 

and three semi-structured interviews with iCoacher from three different countries. 

 

Recommendations: Time is experienced and perceived differently due to, among other 

things, the individual context, the individual's past experience and individual experience of 

their duties. However, we can see that there are too few iCoacher per employee, and that 

much of their time is spent on ineffective meetings and administrative duties. 

 

iCoachrollen perceived not as between management, employees and iCoacher themselves. 

This controls the backlash could be minimized by highlighting more iCoachrollen and 

marketing role. Today the organization has a narrow view of what innovation is and 

iCoachernas innovation efforts would be made easier by broadening the vision to see both 



 
 

incremental and radical innovations, as well as to both process innovations and product 

innovations. 

 

The recommendations also opens out into a proposal for a new job description for the 

iCoachrole at Volvo CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning  

Här presenteras alla delar i arbetet finnas med: titel, författare, företag/organisation man 

samarbetat med, problemområde, forskningsfråga, teori (perspektiv), resultat och slutsatser. 
 

Titel: TID FÖR INNOVATION. - En kvalitativ studie om innovationsledning och stöd för att 

skapa tid för idéer på Volvo Construction Equipment, Technology. 

Författare: Amanda Hagman och Karin Gustavsson 

Datum: 2017-03-03 

 

Nivå: Kandidatuppsats i ämnet innovationsteknik om 15 hp 

Institution: Akademin för innovation, design och teknik. Mälardalens Högskola, Eskilstuna  

Handledare: Bengt Köping Olsson 

Examinator: Tomas Backström 

Uppdragsgivare: Volvo Construction Equipment, Technology  

 

Nyckelord: Innovation, innovationscoach( iCoach), tid, arbetsbelastning, motivation samt 

organisation och ledning 

 

Syfte: Syftet med studien är att identifiera faktorer utifrån den genomförda 

iCompassundersökningens teman för den upplevda tidsbristen hos iCoacherna på Volvo 

Construction Equipment, Technology. Syftet med studien är också att diskutera iCoachernas 

roll i organisationen utifrån de identifierade faktorerna. 

 

Frågeställning:  
 Vilka är faktorerna, med utgångspunkt från temana tid, arbetsbelastning, motivation 

och stöd från organisation och ledning, för den upplevda tidsbristen bland 

iCoacherna?   

 Vad behöver iCoacherna, för att bättre kunna utföra sin roll som iCoach? 

 

Metod: En kvalitativ metod där författarna har valt att utgå från empirin som består av 

insamlat material från dagböcker, uppstartsmöte, dokument från Volvo CE och tre stycken 

semistrukturerade intervjuer med iCoacher från tre olika länder. 

 

Rekommendationer: Tid upplevs och uppfattas olika på grund av bland annat, individens 

kontext, individens tidigare erfarenheter och individers upplever av sina arbetsuppgifter. Vi 

kan dock se att det finns för få iCoacher per medarbetare samt att mycket av deras tid går åt 

till ineffektiva möten och administrativa arbetsuppgifter.  

 

iCoachrollen uppfattas inte lika mellan ledning, medarbetare och iCoacher själva. Detta 

styrglapp skulle kunna minimeras genom att synliggöra iCoachrollen mer samt marknadsföra 

rollen. Idag har organisationen en smal syn på vad innovation är och iCoachernas 

innovationsarbete skulle underlättas genom att bredda den synen till att se till både 



 
 

inkrementella och radikala innovationer, samt till både processinnovationer och 

produktinnovationer.   

 

Rekommendationerna mynnar även ut i ett förslag till en ny arbetsbeskrivning för 

iCoachrollen på Volvo CE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Begreppsförklaringar 

Här presenteras och förklaras begrepp som Volvo CE använder sig av och som kommer att 

användas i arbetet. 

 

Interact - Ett internt online verktyg som är till för att dela med sig av insikter och idéer samt 

bygga vidare på- och ge feedback på andras idéer från samtliga kollegor inom Volvo 

Construction Equipment (VCE). Interact innehåller även information om 

innovationsprocessen. (Elfsberg, 2015) 

 

iCompass - Ett vetenskapligt grundat mätverktyg (MINT assessment) i form av en enkät som 

skickas ut två gånger per år för att utvärdera Volvo CEs innovativa förmåga. 

  

Innovation (Författarnas definition) -  Innovation är mångsidigt och kan vara både 

inkrementella och radikala. Det är nytt och skapar mervärde för slutanvändaren. Något som 

organisationer bör ta till sig för att överleva. 

 

VCE - Volvo Construction Equipment (Volvo CE) 

 

iCoach -  En anställd med rollen att coacha innovation 10% av sin arbetstid. Tiden motsvarar 

cirka 4 timmar i veckan.  
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BAKGRUND 

Här presenteras bakgrunden till arbetet samt dess syfte och frågeställning. 

Den största delen av all ekonomisk tillväxt sedan 1700-talet kommer från nya innovationer. 

De företag som inte investerar i innovation riskerar att sätta sin framtid på spel då livslängden 

på produkter och erbjudanden har förkortats, marknaden kräver hela tiden nya erbjudanden, 

tjänster och produkter. Nya innovationer bidrar således till ekonomisk tillväxt samt 

konkurrensfördelar till företagen som investerar i nya innovationer eftersom företaget kan 

erbjuda något unikt. (Tidd och Bessant, 2013, s. 5) 

 

Tidd och Bessant (2013, s. 5-9) menar att innovationsarbete är viktigt för de enskilda 

företagen och för den nationella ekonomin. Författarna menar att högre krav ställs på 

organisationer och på deras innovationsarbete, 

"En innovativ verksamhet lever och andas utanför boxen. Det är inte bara goda idéer, det är 

en kombination av goda idéer, motiverad personal och en förståelse för vad kunden vill ha" 

(Tidd och Bessant, 2013, s. 19). 

Att arbeta med innovation kan generera pengar men det kan också vara kostsamt för företag 

att bedriva ett ineffektivt innovationsarbete (Ottosson, 2014). För att uppnå ett effektivt 

innovationsarbete menar Tidd och Bessant (2013, s. 21) att det krävs någon form av ledning 

för att driva innovationsarbetet framåt, innovationsledare. Författarna menar även att 

innovation är en process om hur idéer blir till verklighet och menar att innovation måste ses 

som en process, i organisationen, för att innovation ska kunna styras över.  

Det finns forskning som pekar ut framgångsfaktorer för innovativa organisationer, som 

exempelvis Nilsson, Regnell, Larsson och Ritzén (2010). Författarna beskriver genom ett 

mätverktyg, MINT, hur organisationer kan mäta dess innovativa förmåga genom 

framgångsfaktorerna; tid, kreativt klimat och stöd från organisation och ledning. MINT 

kommer beskrivas mer under rubriken problematisering. 

 

Problematisering 

Volvo Construction Equipment är ett företag som använder sig av MINT metoden, som är en 

metod för att utvärdera ett företags innovativa förmåga. Detta görs i fyra dimensioner. Dessa 

dimensioner är Ta ut rätt innovation, vilket kopplar till de tidiga och kreativa 

idégenereringsaktiviteterna, Att välja projekt, vilket kopplar till företagets projektportfölj och 

innovativt innehåll i denna, Inverkan, vilket kopplar till företagets förmåga att få ut innovativt 

innehåll till slutkunder, samt Arbetssätt, vilket kopplar till företagsklimatet och 

arbetsprocesser relaterade till idéer och innovationer. Volvo CE har använt denna 

fyrdimensionella metod för att ta fram sin egen version, som de valt att kalla iCompass, och i 

detta arbete har författarna tittat djupare på svaren i den enkät som relaterar till arbetssätt och 

som sänds ut till medarbetare runt om i världen två gånger per år. (Muntlig intervju, 2016) I 

den senaste undersökningen, som genomfördes under hösten 2016, kunde fem problem 

identifieras; 
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1) Personalen upplever hög arbetsbelastning. 

2) De anställda upplever sig inte ha tid till sina egna idéer. 

3) De anställda upplever att de har varierat stöd från ledningen. 

4) De anställda vet inte vad en iCoach är. 

5) De anställda vet inte vad interact är. 

 

Att personalen inte har tid för sina egna idéer anser Volvo CE som den största utmaningen. 

(Muntlig intervju, 2016) Forskning visar att individers upplevelser om tid (den kognitiva 

tiden) inte alltid stämmer överens med den verkliga tiden (den fysiska tiden). Dessa 

tidsmässiga missuppfattningar kan dock bli kostsamma då det kan skapa ineffektivitet och 

försvåra för organisationers innovationsarbete. (von Scheele och Haftor, 2014). 

 

Volvo Construction Equipment är en stor och gammal hierarkisk organisation som är svår att 

styra över. (Elfsberg, 2015) Volvo CE har en egen innovationsprocess och använder sig av 

innovationsledare för att stötta arbete framåt med denna innovationsprocess. Dessa 

innovationsledare kallas inom Volvo CE för innovationscoacher, eller som de har valt att 

kalla dessa “iCoacher”. iCoacherna är i skrivande stund cirka 30 stycken som sitter utspritt 

globalt i Volvo CEs organisation och arbetar 10% med iCoachrollen, vilket motsvarar cirka 4 

timmar arbete i veckan, med att stötta innovationsarbetet inom organisationen. (Elfsberg, 

2015) Volvo CE kommer vara det företag som studeras i denna studie med fokus på deras 

innovationsledare, iCoacherna. iCompassundersökningens resultat om den upplevda 

tidsbristen kommer ligga som grund för arbetet på uppdrag från författarnas kontaktperson 

från företaget Volvo CE. iCoacherna själva har varit med i iCompassundersökningen vilket 

gör dem relevanta att studera. Med tanke på iCoachernas roll i företagets innovationsprocess 

blir även resultatet av iCompassundersökningen ett kvitto på hurvida iCoacherna har lyckats 

nå ut till medarbetarna med sitt arbete eller ej. 

 

Utifrån de presenterade teorierna från bakgrunden har Volvo CE goda förutsättningar för att 

bedriva ett effektivt och lönsamt innovationsarbete, då de har processer för innovationsarbete 

samt innovationsledare som ska stötta processen. Problematiken ligger i 

innovationsledningsrollen, iCoachrollen, då innovation uttalat är någonting komplext och 

svårt att styra över (Tidd och Bessant, 2013). Avgränsningen till detta arbete kommer således 

bli att studera Volvo CEs innovationsledare, iCoacherna, om deras roll i företaget samt om 

deras upplevda tidsbrist.  

 

Bilden nedan visar var i världen iCoacherna är utspridda samt vad de olika avdelningarna 

producerar för produkter.   
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Bild från Volvo CE 

 

Syfte 

Syftet med studien är att identifiera faktorer utifrån den genomförda 

iCompassundersökningens teman för den upplevda tidsbristen hos iCoacherna på Volvo 

Construction Equipment, Technology. Syftet med studien är också att diskutera iCoachernas 

roll i organisationen utifrån de identifierade faktorerna. 

 

Frågeställning 

 Vilka är faktorerna, med utgångspunkt från temana tid, arbetsbelastning, motivation 

och stöd från organisation och ledning, för den upplevda tidsbristen hos iCoacherna? 

 

 Vad behöver iCoacherna, för att bättre kunna utföra sin roll som iCoach? 
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METOD 

Under detta avsnitt kommer tillvägagångssätten och den valda metoden att presenteras.  

 

Urval och avgränsningar 
Denna studie kommer studera Volvo CEs iCoacher. På Volvo CE arbetar ca 30 iCoacher, som 

arbetar utspritt över Volvo CEs utvecklingskontorkontor globalt, och har till uppgift att främja 

innovationsförmåga i organisationen. iCoacherna har till uppgift att lägga 10% av sin arbetstid 

på innovationsarbete, de övriga arbetstimmarna ägnar de sig åt sina vanliga arbetsuppgifter 

som exempelvis kan vara chef eller utvecklingsiningenjör. iCoacherna valdes som 

studieobjekt på grund av deras position i företaget samt den kontakt som en av författarna 

sedan tidigare har med iCoacherna och den generella grundförståelse som fanns kring hur de 

arbetar. Mer om författarens relation till iCoacherna finns under rubriken metoddiskussion. 

Författarna har valt att inte gå in på organisationskultur i de olika länder som iCoacherna 

arbetar i på grund av utlovad anonymitet. Författarna har valt att ha företagskulturen i åtanke, 

då det är en undersökning som utgår från ett globalt perspektiv. Författarna ansåg då att 

kulturen i de olika länderna inte är signifikant för resultatet. 

 

Författarna har valt att tillsammans med analysen av iCoachernas arbete utgå från resultatet av 

Volvo CEs iCompassundersökning och koppla det resultatet till iCoachrollen, samt analysera 

vad de behöver för att kunna utföra sin roll bättre. Författarna utgick från 2016 års resultat där 

de kritiska punkterna från sammanställningen av enkäten valdes ut. De kritiska punkterna 

diskuterades bland annat under uppstartsmötet som författarna hade med kontaktpersonen på 

Volvo CE. Mer om intervjuerna finns under rubriken genomförande. 

 

I ett senare möte, som en av författarna, hade med kontaktpersonen framgick det att en 

omorganisering inom Volvo CE Technology sker i årsskiftet 2016 / 2017. Mer om 

omorganisationen finns i empiri avsnittet. I och med att omorganisering sker under arbetets 

gång valde författarna att inte fokusera på organisationskulturen då författarna anser att 

kulturen kan ändras under arbetets gång. Det som författarna ansåg som fortfarande relevant 

var tid, arbetsbelastning, stöd från organisation och ledning och motivation. Författarna har 

alltså inte helt valt bort organisationsaspekter, men valt att fokusera mer på stöd och ledning 

istället för kultur.  

 

Forskningsstrategi 
Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsansats där intresset har varit individernas egna 

upplevelser (Bryman och Bell, 2013, s. 49-50). Studien har ett induktivt angreppssätt vilket 

betyder att empirisk data börjades samlas in och sedan den teoretiska datan, studien utgår från 

empirin. Studien började med ett uppstartsmöte med författarnas kontaktperson på Volvo CE. 

I detta möte presenterades Volvo CEs problem och en uppstarts-intervju hölls av författarna 

till studien. Därefter började empirisk data samlas in via dagböcker och tre semistrukturerade 

intervjuer hölls. Utifrån den empiriska datan samlades sedan teoretisk data in för att stötta och 
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motsäga det empiriska datan. Mer om detta kommer under rubrikerna genomförande och 

genomförande av intervju. Att studien har utgått från ett induktivt angreppssätt kan även 

utläsas av strukturen i arbetet där empirikapitlet presenteras före teorikapitlet. Vid ett 

deduktivt angreppssätt utgår istället studien från teorin. (Bryman och Bell, 2013, s. 395) 

Studien kommer också vara en typ av aktionsforskning då den handlar om ett verkligt 

problem i en organisation i syfte att kunna bistå med någon lösning (Bryman och Bell, 2013, 

s. 423-424). Studien kommer involvera medarbetare som berörs av detta problem vilket är 

typiskt för en aktionsforskning enligt Bryman och Bell (2013, s. 423). 

 

Samproduktion 

Som nämnts ovan kommer studien ha inslag av en aktionsforskning. Bryman och Bell (2013, 

s 424) menar att aktionsforskning är en interaktiv process mellan författare och 

samarbetspartner som rör ett problem (problematiseringen till studien), planering, handling 

och utvärdering av studien. Inledningsvis fick författarna ett problem presenterat för sig, den 

upplevda tidsbristen bland iCoacherna, av samarbetspartnern Volvo CE. Samarbetspartnern 

har bestått i en kontakt inom organisationen som är väl insatt i ämnet genom sin ledande roll i 

organisationen och kunskaper om företagets innovationsarbete. Denna interaktion mellan 

författarna och kontaktpersonen skedde via ett fysiskt möte där bland annat kontaktpersonen 

intervjuades. Intervjun i arbetet kommer heta “muntlig intervju” mer om denna intervju finns 

under rubrikerna genomförande och genomförande av intervju.  Författarna och 

kontaktpersonen diskuterade sedan tillgångaväggsättet och kontaktpersonen var med och tog 

den första kontakten iCoacherna, rollen som är studiens syfte att undersöka. Den första 

kontakten skedde via ett mejl och varför kontaktpersonen var inblandad i detta mejl grundar 

sig i tron på att iCoacherna skulle bli mer motiverade till att delta i studien om den kom 

inifrån organisationen själv än om den hade kommit utifrån. Coghlan och Brannick (2014) 

menar att förändringar i organisationer kommer inifrån och inte kommer utifrån eller från 

sidan. 

 

Därefter har kontaktpersonen fått tagit del av det nästan färdiga arbetet samt fått komma med 

synpunkter under ett fysiskt möte mellan författarna och kontaktpersonen. Under detta möte 

lyfte kontaktpersonen fram sina åsikter samt kom med förslag på vad författarna kunde trycka 

mer på. Kontaktpersonen delade även med sig av tips på teorier att använda i studien. 

Exempel på sådan teori är Mikael Johnssons (2016) doktorsavhandling “ Innovation Enablers 

and their importnce for innovation teams”. 

Resultatet av studien kommer sedan användas i ett akademiskt papper som författarna 

tillsammans med kontaktpersonen kommer skriva i syfte att presentera för Volvo CEs 

ledning. Mer om detta finns under rubriken innovationsbidrag/ kunskapsbidrag. 
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Genomförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien började med att Volvo CE presenterade sitt upplevda problem, upplevd tidsbrist för 

tid för idéer, för författarna och delade med sig av resultatet från den senaste genomförda 

enkätundersökningen, som är en dimension i företagets utvärdering av sin innovativa 

förmåga, kallad iCompass. Det upplevda problemet presenterades under ett möte som 

• Första metodinsamlingen

• Teori-insamling

• Val av ämnesområde

• Val av inriktning och avgränsning

• Uppstartsmöte med kontaktperson på 
Volvo CE.

Metod

• Insamling av dagböcker från 
iCoacher via mail.

• Utförande och transkribering av 
intervjuer

• Samanställning av Empiri

• Fortsatt arbete med metodavsnittet

• Insamling av mer teorier

Empiri

• Huvudsakliga insamlingen av teori.

• Sammanställning av insamlad teori

• Fortsatt arbete med metodavsnittet

• Finslip på Empiriavsnittet 

Teori

• Gämförrelse mellan empiri och 
teori.

• Kompleterande av saknad teori

• Finslipning av metodavsnittet
Analys

• Formulering av diskussion utifrån 
frågeställningarna.

• Kompletterande med teori som 
saknas i teori- samt i analysavsnittet

• Kompleterande av Empiri i 
Analysavsnittet

• Formulering av resultat, 
sammanfattning och slutgiltig metod

Diskussion och 
Resultat

• Finslip på alla avsnitt utifrån 
författarnas perspektiv

• Koregeringar utifrån feedback 
från opponenter, handledare och 
uppdragsgivare

• Insamling av en sista fråga från 
iCoacherna.

• Tilläg av teori från Johnsson 
(2016)

• Lägga till nyinkomna teorin och 
empirin i avsnitten: 
Inledning,Teori, Empiri, Analys 
och Diskussion.

• Sammanställning av slutgiltigt 
arbete efter sista feedback från 
uppdragsgivaren.

Slutgiltiga 
justeringar och 
korregeringar 

av arbetet
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genomfördes i Volvo CEs egna lokaler tisdagen den 2016-11-15 av författarna till studien och 

deras kontaktperson på Volvo CE. Efter att författarna tagit del av resultatet av 

undersökningen, samt avgränsat arbetet till iCoacherna, intervjuades kontaktpersonen av 

författarna till studien. Intervjun var semistrukturerad vilket betyder att öppna frågor ställdes 

där respondenten kunde tala fritt. Intervjun gav även möjlighet till följdfrågor, vilket är typiskt 

för semistrukturerade intervjuer enligt Bryman och Bell (2013, s. 475-476). 

Studien grundar sig i Volvo CEs egna enkätundersökning och iCoacherna studerades sedan 

med utgångspunkt från undersökningens resultat. För att samla in empirisk data fick 

iCoacherna, under tre veckor, skriva dagböcker över hur de upplever sin tid och svara på 

frågor. Mer om dagböckernas utformning finns i bilaga 1(2016). Dagboken var frivillig och 

anonymitet garanterades, detta för att skydda individerna och säkerhetsställa att 

respondenterna inte påverkas negativt till följd av medverkandet i studien (Bryman och Bell, 

2013, s. 144). Från början var tanken att iCoacherna skulle skriva fritt om sin tid men på 

grund av bristande svar valde författarna att till varje veckas dagbok ställa frågor som 

iCoacherna kunde svara på, utöver det fria skrivandet om deras tidsupplevelser. Tanken med 

att iCoacherna skulle skriva fritt om sin upplevda tid beror på att författarna ville komma så 

nära deras tankar om grundproblemet som möjligt. Coghlan och Brannick (2014) menar att 

förändringar i organisationer inte kommer utifrån eller från sidan. Dagböckerna var ett sätt för 

författarna att komma närmre iCoacherna och deras tankar för att kunna få ett så användbart 

resultat som möjligt för iCoacherna själva och för Volvo CEs organisation. På grund av 

bristande svar på dagböckerna valde författarna till studien att till varje dagbok ställa frågor 

till iCoacherna, utöver deras fritext om den upplevda tiden. Frågor som ställdes i dagböckerna 

var bland annat; 

 

 Vad betyder innovation för dig? 

 Upplever du att något arbete du utför är onödigt för organisationen? 

 Vad betyder “tid för idéer” för dig? 

 Vad hindrar dig från att ha tid för idéer? 

 När var senaste gången du hade tid för din idé? 

 Känner du dig motiverad till att arbeta med innovation? 

 Känner du organisationens stöd när du arbetar med innovation? 

 

Frågorna till dagböckerna bidrog till fler svar från iCoacherna. iCoachernas egna tankar om 

hur de uppfattade sin tid fortsatte dock vara bristfällig. Utöver dagböckerna hölls tre 

semistrukturerade intervjuer.  

 

Genomförande av intervju 

De tre semistrukturerade intervjuerna hölls med tre olika iCoacher från olika 

länder.  Respondenter valdes genom deras utförliga svar från dagböckerna. Författarna ville 

även ha en geografisk spridning för att få synvinklar från olika sajter inom Volvo CE för att 

kunna skapa en global uppfattning kring problemet. Eftersom författarna och respondenterna 

inte hade någon geografisk närhet till varandra genomfördes intervjuerna via Skype. 
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Intervjuerna varierade i längd från ca 30 min – 45 min. Exempel på frågor som ställdes under 

intervjuerna var bland annat; (Bilaga 2, 2016) 

 

 Upplever du att hög arbetsbelastning har en negativ eller positiv effekt på 

innovationsförmågan? Förklara hur. 

 Vad anser du att du kan göra, och organisationen kan göra för Volvo CEs 

organisationsarbete. Förklara. 

 Vad tänker du på när du hör följande ord: Motivation, tid, arbetsbelastning? 

 

Alla tre intervjuer spelades in, transkriberades och analyserades. Bryman och Bell (2013, s. 

498) menar att inspelade intervjuer underlättar för forskarna både under och efter 

intervjutillfället. Under intervjun kan författarna fokusera på respondentens svar och komma 

med följdfrågor och efter intervjun kan svaren analyseras mer noggrant eftersom svaren kan 

återupprepas. Materialet från intervjuerna jämfördes sedan och analyserades med den tidigare 

insamlade datan från dagböckerna och från uppstartsintervjun (Muntlig intervju). Materialet 

analyserades genom att olika teman identifierades i respondenternas svar. Temana blev: tid, 

arbetsbelastning och arbetsuppgifter, motivation och organisation och ledning som 

författarna sedan tidigare hade identifierat utifrån iCompass. 

I arbetet är respondenterna helt anonyma. Varje iCoach har tilldelats en siffra som bara de 

själva och författarna till studien vet om. Respondenterna till dagböckerna har totalt varit 13 

styckna och därifrån valdes tre respondenter ut till intervjuerna. Siffrorna på respondenterna 

blir således från siffra 1-13. Respondenter som deltog i intervjuerna var 2, 3 och 5. I arbetet 

kommer alla respondenternas svar blandas med varandra, från både dagböckerna och 

intervjuerna. Anonymiteten bidrar till att individen inte skadas till följd av medverkandet i 

studien (Bryman och Bell, 2013, s. 144). Både dagböckerna och intervjuerna har varit 

frivilliga och till intervjuerna har frågor skickats ut i förväg för att respondenten skulle få 

chans att förbereda sig eller avstå från att delta. Mer om detta under rubriken Etiska 

ställningstaganden. 

 

Etiska ställningstaganden 
Till denna studie har forskarna valt att utgå från Bryman och Bells (2013, s 137) etiska 

principer som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som 

är inblandade i studien. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet går ut på att informera berörda personer om undersökningens syfte 

(Bryman och Bell, 2013, s 137). Detta har gjorts genom att respondenterna har fått 

informationen skickad till sig och därefter själva kunnat avgöra om de velat delta eller ej, 

samt hoppa av under undersökningens gång. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan till studien 

(Bryman och Bell, 2013, s 137). Respondenterna till studien har godkänt sin medverkan samt 
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haft möjlighet till att själva bestämma över sin medverkan. Exempelvis så har inte alla 

respondenter deltagit i alla dagböcker. 

 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att uppgifter om personerna som 

medverkat i studien ska hålla konfidentialitet (Bryman och Bell, 2013, s 137). I arbetet är alla 

respondenter anonyma och information som beskriver respondenterna är i sådan karaktär att 

det inte kan spåras tillbaka till en enskild individ. 

 

Nyttjandekravet innebär att den empiriska data som samlats in endast får användas till 

studiens syfte (Bryman och Bell, 2013, s 137).  Empirisk data som samlats in kommer enbart 

användas till studiens syfte samt i ett sammanställt papper som företaget Volvo CE själva 

kommer ta del av. Detta har de medverkande till studien godkänt.   

 

Metoddiskussion 
Studien har utgått från en kvalitativ forskningsansats. Bryman och Bell (2013, s. 417) menar 

att en kvalitativ forskningsansats ger mycket utrymme till författarnas egna tolkningar och 

intressen vilket kan minska trovärdigheten på innehållet. Eftersom mycket data samlats in i 

olika omgångar till studien, tre veckors dagböcker plus tre intervjuer, valde författarna att 

sammanställa datan sent i processen. Empirin sammanställdes när all data samlats in. I 

Kvalitativ forskning ges mycket utrymmer för författarnas egna tolkningar (Bryman och Bell, 

2013, s. 417) och genom att göra en större tolkning i slutet av processen hoppas författarna till 

studien kunna hålla sig så nära verkligheten som möjligt, än om datan hela tiden tolkades om. 

Bryman och Bell (2013, s. 417) menar dock att författarnas egna tolkningar även är av vikt för 

arbetet.  

En av författarna jobbar sedan tidigare på Volvo CE och har därför förkunskaper och 

förförståelse om organisationen och dess sätt att arbeta. Författaren har bland annat analyserat 

resultaten av Volvo CEs senaste iCompassmätning, för Volvo CEs räkning, vars resultat 

ligger till grund för denna studie. Författaren har även kontakter inom organisationen som 

varit betydelsefulla för denna studie, exempel på dessa kontakter är iCoacherna. Genom 

kontakten till iCoacherna kunde, författarna till studien, kommunicera med iCoacherna via 

interna kanaler såsom mejl och Skype.  

 

Författarna har använt sig av kurskamrater och uppdragsgivare som har läst arbetet och 

kommit med feedback. Att låta utomstående från arbetet få granska arbetet under arbetets 

gång ökar tillförlitligheten på arbetet enligt Bryman och Bell (2013, s. 403-405).  

 

Studiens inriktning har ändrats under studiens gång vilket kan ha påverkat arbetet. Studien 

hade som utgångspunkt att studera iCoachrollen, sedan byttes fokus till att studera 

organisationen med iCoacherna i fokus och slutligen hamnade fokus på iCoachrollen 

igen.  Genom dessa ändringar så har vissa komplikationer förekommit såsom att författarna 

har fått skriva om vissa delar av arbetet och att en viktig fråga till intervjuerna utelämnades. 

Detta har författarna dock rättat till genom att samlat in svar på frågan om vad en iCoach gör 

med sin iCoachtid vid ett senare tillfälle än de övriga dagböckerna. Författarna skrev även om 
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det som hade fel fokus under arbetets gång när fokuset ändrades. Författarna anser att de 

ändringar som har skett inte har påverkat studiens validitet då frågorna fortfarande anses 

relevanta i de fokus författarna har haft samt att de fokusskiftena som skett inte skiljer sig så 

mycket från varandra. 

Innovationsbidrag/ kunskapsbidrag  
Innovations- och kunskapsbidraget till denna studie ligger i samarbetet mellan författarna till 

studien och företaget Volvo Construction Equipment, samarbetet är beskrivet under rubriken 

samproduktion. Volvo CE får utbyte genom att författarna utreder ett av organisationens 

problem och författarna får utbyte genom ett verkligt case om innovationsledning. Det färdiga 

resultatet av studien kommer Volvo CE få ta del av genom ett sammanställt akademiskt 

papper på cirka fyra sidor som författarna kommer samproducera med kontaktpersonen/ 

uppdragsgivaren på Volvo CE. Pappret kommer sedan författarna och uppdragsgivaren 

tillsamman presentera för ledningsgruppen inom Volvo CE. Resultatet av detta blir att studien 

ska kunna bidra till tydligare innovationsledning för Volvo CE. Detta kommer således 

underlätta för iCoacherna i deras arbete och studiens resultat och innovationsbidrag kommer 

således främja iCoacherna i första hand. Som tidigare nämnts under rubrikerna 

forskningsstrategi och samproduktion utgår denna studie från en forskningsstrategi som 

innebär aktionsforskning. Bryman och Bell (2013, s 423) menar att denna typ av 

forskningsstrategi bidrar till större nytta för praktiken, än vad renodlade kvalitativa och 

kvantitativa studier gör, då aktionsforskning använder sig av samarbetspartners för att 

tillsammans kunna lösa ett problem. Författarna menar vidare att en aktionsforsknings resultat 

även kan relateras till andra situationer än dem som studeras. Den nya arbetsbeskrivningen 

som tagits fram i denna studie skulle kunna anammas av andra organisationer som använder 

sig av innovationsledare. I bakgrunden till studien beskrivs vikten för företag att bedriva ett 

effektivt innovationsarbete. Antaganden kan göras att fler företag i framtiden kommer 

utforma liknande roller för innovationsledning som Volvo CEs iCoacher, i hopp om ett 

effektiv innovationsarbete. Studiens arbetsbeskrivning över iCoachrollen, 

innovationsledningsrollen, kan således lyftas till ett större kontext.   

 

Litteraturgenomgång 

Vilka teorier vår forskning grundar sig på och varför. 

 

Till studien kommer klassisk litteratur så som Maslows behovshierarki att tas upp i en 

utvecklad och förnyad studie (Greig, I. 1982) Mycket är även inhämtat från Managing 

Innovation som författarna anser vara en klassiker då den litteraturen har använts som grund 

för innovationsstudier i många år samt berör mer traditionella perspektiv så som produkt och 

processinnovation. (Tidd och Bessant, 2013) Detta grundar författarna på att det finns nyare 

studier kring innovation som gör att dem valt att benämna det som en klassiker. Även 

litteratur i nyare karaktär har användas för att göra studien så aktuell som möjligt. Den nyare 

litteraturen har bestått av vetenskapliga publikationer som sökts fram via databaser som bland 

annat Discovery och Google scholar. Exempel på artiklar är; Leadership for innovation: what 

you can do to create a culture conducive to innovation (Von Stamm, 2009), Innovation 
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enablers and their importance for innovation teams (Johnsson, 2016) och How being busy 

can increase motivation and reduce task completion time (Wilcow, Stephen, Laran, & 

Zubcsek, 2016).  De artiklar som har valts är i största utsträckning Peer Reviewed, vilket 

innebär att de blivit godkända som forskning. Exempel på ord som sökt är bland annat: time 

management, workload, motivation och innovation. Ett exempel på en central teori från 

granskade artiklar är Leadership for innovation: what you can do to create a culture 

conducive to innovation (Von Stamm, 2009) Anledningen till att några artiklar valdes utan att 

vara Peer Reviewed är för att hitta lämpliga artiklar inom ämnet samt att hitta artiklar som 

motsäger redan inhämtad teori för att försöka skapa så stor dynamik som möjligt och för att 

hålla en så objektiv syn på arbetet som möjligt och inte bara lita på det första som författarna 

har samlat in. Exempel på en icke granskad skrift är; MINT (Nilsson, Regnell, Larsson och 

Ritzén, 2010). Författarna har även valt att inhämta teorier från böcker som författarna anser 

som relevanta för studien. Ett exempel är Hamrefors (2014) som används både för att stärka 

teoribildningen kring motivation och tid. En annan är Bolman och Deal (2013) som har 

använts för att stärka teoribildningen kring organisation och ledning samt motivation. Tidd 

och bessant (2013) har även varit centrala för att grundläggande förklara begreppet innovation 

och aspekter ur innovationsområdet. 
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EMPIRI 

Under empirikapitlet presenteras sekundärdata i form av Volvo CEs iCompassundersökning 

samt primärdata i form av dagböcker och intervjuer. 

 

iCompassundersökningen 

iCompass undersökningen består av fyra dimensioner varav en är en enkätundersökning med 

23 ja och nej frågor med möjlighet till fritext där svaren kan motiveras. I den senaste 

enkätundersökningen svarade 810 anställda av ca 1800 inom technology på Volvo 

Construction Equipment (VCE).  

 

iCompass är ett verktyg som Volvo CE Technology använder sig av för att mäta hur innovativ 

organisationen är och har tagits fram av Volvo CEs innovations och kommunikationsledare. 

iCompass grundar sig från en metod som heter MINT (Measuring for Innovative Teams). 

(Elfsberg, 2015) MINT handlar om hur man kan mäta innovation på en arbetsplats eller i ett 

team. (Nilsson, Regnell, Larsson och Ritzén, 2010) 

 

I bilden nedan presenteras resultatet i en av frågorna som ställs i enkäten som skickas ut i 

samband med iCompass undersökningen. Resultaten är presenterade som en jämförelse 

mellan mätningen som gjordes i april 2016 och den nyaste som gjordes i oktober 2016. 

  

 

(Bilaga 5, 2016) 

Med utgångspunkt från aprils resultat valdes ämnet tid för idéer då det enbart var 32% av de 

anställda inom Volvo CE som tyckte att de hade tid för sina idéer i sitt dagliga arbete. 
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Oktobers resultat visade bättre siffror, men när man gräver djupare i varför de anställda 

upplever de olika punkterna negativt är de vanligaste svaren på alla 23 frågor som ställs: 

 

 Har inte tid. 

 Arbetsbörda/för dåligt med personal. 

 Varierande stöd från managers och ledning, Vissa är bra och vissa är dåliga på att 

stötta innovation. 

 Dåligt med kunskap om Volvo CEs vision, verktyg (interact) och vem man kontaktar i 

olika situationer så som om en medarbetare har en idé. 

 En utdaterad organisationskultur som förhindrar innovativt klimat. 

 Långsam och ibland ingen respons på idéer och förslag. 

 Dåligt med kreativa platser på arbetet. 

 

iCoachrollen 

Här presenteras primärdata i form av genomförda dagböcker, intervjuer och annat insamlat 

material från Volvo CE. 

 

Synen på en iCoach 

Uppstartintervju med kontaktperson på Volvo CE (om iCoachrollen). 

 

Muntlig intervju (2016) menar att Volvo group (Volvokoncernern) har definierat innovation 

som någonting som når kund och skapar mervärde och Muntlig intervju menar att denna 

definition av innovation gäller för hela Volvo CEs organisation. Denna definition av 

innovation menar muntlig intervju (2016) handlar om patent och ny teknologi som har en 

betydande roll för Volvo CE. 

 

iCoacherna har en viktig roll i Volvo CEs innovationsarbete och muntlig intervju (2016) 

förklarar att man blir en iCoach genom att söka den ”tjänsten” via datasystemet Violin. Inom 

Volvo CE finns en regel om att det ska finnas minst en iCoach på 50-100 anställda. I vissa 

delar av världen följs inte denna regel då det bara finns två iCoacher på 800 anställda. I andra 

delar av världen , har man däremot uppfyllt detta krav och i flera fall genom att tvinga 

medarbetare till att bli iCoach. (Muntlig intervju, 2016) För att ansökan om att bli iCoach ska 

godkännas måste den anställdes närmaste chef godkänna ansökan om iCoach. Det beror på att 

man som iCoach måste klara sig själva då de får lite stöd från övriga organisationen i form av 

bland annat ekonomiska resurser. (Muntlig intervju, 2016). 

 

En gång i månaden har iCoacherna möten online och dyker det upp frågor är det upp till den 

enskilda iCoachen att fråga- och maila runt för att få svar. Muntlig intervju (2016) menar 

vidare att en iCoach måste tåla att jobba i motstånd då många inom Volvo CEs organisation 

anser att innovation är motsatsen till kvalitet. Muntlig intervju (2016) menar att många inte tar 

innovationsarbetet på allvar och ifrågasätter om man verkligen behöver arbeta med det. 
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En gång om året får iCoacherna utbildning och den utbildningen baseras på vad iCoacherna 

själva tycker de behöver utbildas inom. Innan utbildningstillfällena får iCoacherna svara på 

frågor om vad de tror sig kunna inom innovation och resultatet från denna undersökning 

ligger som grund för utbildningen. (Muntlig intervju, 2016) 

 

Muntlig intervju (2016) menar att kundorienterad needfinding och facilitating av kreativa 

möten är någonting som iCoacherna globalt anser sig behöva mer utbildning inom. Muntlig 

intervju (2016) menar dock att dessa undersökningar kan vara problematiska då iCocherna 

kan tro sig kunna saker de inte kan och därför får fel utbildning. Utbildningarna handlar inte 

om att motivera iCocherna inom ämnet innovation utan om att lära dem hur Volvo CE 

systematiskt och strukturerat arbetar med innovation (Muntlig intervju, 2016). 

Ansvaret att utbilda den övriga personalen om innovation ligger på iCoacherna och 

linjecheferna. Muntlig intervju (2016) menar att det är iCocherna som ska informera om 

information och inte organisationen. Denna utbildning varierar beroende på vilken inställning 

linjechefen har till innovation. (Muntlig intervju 2016) 

 

På frågan om vad muntlig intervju (2016) tror att medarbetarna ser på en iCoach svarade hen 

så här: 

 

Oseriöst . 

Tror att de är “roliga timmen konsulter”. 

Personalen tror att iCoacherna besitter mer teknisk kunskap än de gör. 

Vissa ifrågasätter varför de behövs. 

Tror att det är motsatsen till kvalité. 

Blandar ihop kreativitet och innovation. 

 

Ansökan om att bli iCoach. 

För att bli iCoach ska den intresserade fylla i ett formulär och få den godkänd av sin närmsta 

chef. Formuläret består av fem sidor med olika frågor kring vem personen är, hur personen är 

verksam för närvarande, hur personen mäter sina egna personlighetsdrag och förmågor samt 

om personen har varit verksam iCoach tidigare. Detta formulär avslutas med att personen 

godkänner villkoren som iCoach vilket beskrivs i arbetsbeskrivningen. (Bilaga 3, 2017)  

 

iCoachernas arbetsbeskrivning 

Nedan presenteras en översatt version av iCoachernas arbetsbeskrivning.(Bilaga 4, 2017)  

 

HUVUDUPPGIFTER 

Bidra till att säkra den innovativa förmågan hos Volvo CE. Dela kunskap om vår 

innovationsmodell (iCoach nätverk, processer och särskilda verktyg). 

 

 

ANSVAR 

· Sträva efter ett hållbart innovationsklimat 
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· Coacha och stödja kollegor i hur deras idéer kan mogna  

· Aktivt bidra till utvecklingen av idéverktyget Interact 

· Vara experter i att använda Interact verktyget 

· Leda och facilitera kreativa möten 

· Stödja iCompassundersökningen två gånger per år 

 

FÖRETAGETS ANSVAR 

Främja att idéer mognas och tas vidare till utvärdering för eventuell fortsatt undersökning med 

finansiering genom ett av de fem  AE Programmen 

 

KOMPETENS 

· Färdigheter inom coachning 

· Färdigheter inom idénprocessen 

· Kunskap om hur en idé kan utvecklas 

· Insikt om patentprocessen 

· Färdigheter inom metoder för att facilitera kreativa möten 

· Färdigheter inom att leda högpresterande innovationsgrupper 

· Presentation och kommunikationsförmåga 

 

Hur en dag kan se ut som iCoach 

Respondent nr. 5 (2016) menar att hen oftast skjuter på de jobbigaste arbetsuppgifterna till 

slutet av dagen och menar att detta inte alltid är bra och att det inte går att alltid vara sen med 

deadlines som exempelvis kan vara presentationer. 

Respondent nr. 5 (2016) prioriterar sitt arbete med att göra de viktigaste arbetsuppgifterna 

först. Dessa arbetsuppgifter kan exempelvis vara de med närmast deadline, exempelvis en 

presentation. Annars planerar inte Respondent nr. 5 (2016) sitt arbete speciellt mycket. 

Respondent nr. 5 (2016) börjar alltid sin arbetsdag med att kolla om hen har något möte eller 

vilken uppgift som har närmast deadline. Respondent nr. 5 (2016) menar dock att planeringen 

skärps om hen får ett uppdrag som kommer från högre positioner organisationen. 

Nr. 3 (2016) leder ett team och hens dagar börjar med en öppen dialog med teamet och 

kollegorna. Dessa samtal görs för att bedöma det nuvarande klimatet i teamet, diskutera öppna 

projekt och för att förstå varje persons prioriteringar och hur nr. 3 kan stödja dem. Därefter 

går nr. 3 och tittar på hens eget schema över vad som behöver göras. Nr. 3s dag börjar således 

med samtal och förståelse och sedan om det egna schemat. 

Nr. 3s (2016) arbetsbelastning kan variera från dag till dag och nr. 3 menar att hen prioriterar 

det dagliga arbetet utifrån uppgifter och krav från andra människor. Nr. 3 (2016) försöker 

planera över sina arbetsuppgifter så hen inte behöver stressa med arbetsuppgifter som måste 

levereras omedelbart. Nr. 3 (2016) menar att saker alltid dyker upp och att det därför kan vara 

svårt att hålla sig till den planerade planen, hen får frågor som ibland kan behöva omedelbar 

respons. Nr. 3 (2016) menar därför att hen både jobbar efter sin plan men också efter den 

efterfråga som finns hos medarbetarna. 

Respondent nr.  2 (2016) brukar prioritera sina arbetsuppgifter så att hen gör vad som behövs 

göras under samma dag först och vad som behövs göras inom kort som nummer två i 
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prioriteringsordningen. Sist men inte minst; göra arbetsuppgifter som gör att hen hamnar i en 

bättre position inför framtiden. Nr. 2 menar att om hen “mot all förmodan” skulle få tid över 

så tar nr. 2 (2016) sig tiden att uppdatera sig samt att lägga tid på sina idéer om hen har några. 

Respondent nr.  2 (2016) menar att om man vill göra någonting måste man själv ta sig den 

tiden. Nr. 2 (2016) menar även att man inte hinner med allt, men att man då hinner med lite 

om man prioriterar dagen i en lista på ett till fyra. 

 

iCoachtiden 

Respondent nr. 6 (2016) arbetar ca 30 minuter till en timma om dagen med iCoacharbete. Då 

brukar vanligtvis respondenten stötta projekt och undersöka idéer att ta vidare samt göra 

patent-undersökningar. Hen brukar även ha innovations-kommunikation på olika sätt. 

Respondent nr.  4 (2016) arbetar lite mer utspritt, vecko/månads och årsvis. Aktiviteter nr. 4 

deltar i då är exempelvis olika typer av innovations möten, anordnar Workshops och deltar 

årligen i innovationskonferensen i Eskilstuna. Hen har dock svårt att mäta hur mycket tid som 

läggs på att coacha andras idéer. Respondent nr. 13 anser att det inte går att lägga så mycket 

tid på att coacha idéer då det innovativa klimatet inte har mognat och knappt existerar. Hen 

lägger där av tid på innovativa möten med sina kollegor där de diskuterar innovation och hur 

de kan bli mer innovativa. Utifrån dessa möten anordnar de sedan aktiviteter som ska stärka 

det innovativa klimatet i organisatioen. Exempelvis workshops och diskussioner. Nr. 13 anser 

att det blir bättre och bättre med dessa aktiviteter. Hen har även regelbunden uppdatering till 

närmsta chef och ser till att de själva är uppdaterade med den kunskap de behöver. Att 

anordna workshop under iCoachtiden är något som deltagare nr. 1 (2016) också gör, även 

delta i möten som ska föra innovationsarbetet framåt. Respondenten anser också att det är 

svårt att coacha andras idéer då de övriga medarbetarna inte känner till verktyget 

interact.  Respondent nr. 5 däremot spenderar cirka 3 timmar i veckan i Interact och stötta 

andras idéer. Hen lägger mycket tid på att försöka pusha innovationsarbetet genom att lära ut 

processer och verktyg till medarbetare som visar intresse och så fort hen får chansen. Men 

även nr. 5 lägger en del tid på aktiviteter såsom workshops och utbildning inom olika 

processer och verktyg. Möten både “face to face” och via skype är något hen också arbetar 

med frekvent. Nr. 5 menar att hen lägger två veckors tid sammanlagt på sin Coachroll per år, 

alltså en dag per vecka. Respondent nr.2 lägger däremot inte så mycket tid på sin iCoachroll. 

När respondenten gör det arbetar hen med att göra omvärldsanalyser, jobba med sina egna 

idéer samt att stötta andras idéer och agera som bollplank.  

 

Innovation 

Att förbättra något på ett sätt som tidigare inte gjorts är innovation för Respondent nr.5 

(2016). Nr. 5 (2016) menar vidare att innovation inte behöver vara någonting helt nytt, utan 

det kan vara en kombination av lösningar från andra områden. För Respondent nr.11 (2016) är 

innovation nya förbättrade lösningar och möjligheter. För Respondent nr.2 (2016) är 

innovation att lösa ett känt eller okänt problem på något sätt. Respondent 12 (2016) menar att 

innovation är någonting roligt och som bidrar med någonting för organisationen och 
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personalen. Respondent nr.10 (2016) menar att innovation är något nyskapande som når 

kunden. Även Respondent nr.3 (2016) menar att innovation är någonting som når kunden. 

”Innovation är att förbättra en produkt eller process på ett oförutsägbart sätt. För Volvo CE 

ska lösningen vara något som kunden är beredd att betala för”. (Nr. 3, 2016) 

 

Tid 

Tid för idéer är för Respondent nr.1 (2016) den tid som spenderas för att generera idéer som 

skapar patent eller skapar ett konkret värde för kunden. Respondent nr.4 (2016) anser att 

utveckling av koncept i olika projekt skapar tid för idéer. Respondent nr.4 (2016) menar 

vidare att deltagande i kreativa sammanhang som exempelvis workshops också bidrar med tid 

för idéer. För nr.5 (2016) är tid för idéer när hen får en idé, gör en snabb undersökning av idén 

och sedan sparar den till senare. Respondent nr.6 (2016) håller med Respondent 5 (2016) och 

menar vidare att det inte tar tid att få idéer, utan det är att gräva i idéerna och utveckla dem 

som tar tid. Nr. 3 (2016) menar vidare att det saknas tid och stöd för att kunna driva ett 

utvecklingsprojekt; 

 

”Vi tror att vi är innovativa och i framkant fast än att vi inte riktigt är det” (Nr.3, 2016). 

 

Nr. 6 (2016) menar dock att det finns tid till idéer men att många saknar självförtroende till 

driva dem framåt. Nr. 3 (2016) menar att varje individ har samma antal timmar och minuter 

per dag att fördela och hen upplever sig ha för lite tid för att delta i alla projekt som hen vill. 

Respondent nr.4 (2016) spenderar ca 90% av sina arbetsdagar i verkstaden och har därför inte 

tid att exempelvis sitta vid datorn. Respondent nr.2 (2016) kopplar tid för idéer till frihet 

under ansvar och menar att: 

 

“Har man den här friheten under ansvar så finns det tid och det finns alltid tid om man tar 

sig tid.” (Nr. 2, 2016). 

 

Nr. 2 (2016) anser att strikta tidsplaner kan skada innovationsförmågan men menar ändå att 

det är viktigt att varje individ tar ansvar och levererar det den ska. Nr. 2 (2016) berättar om 

några anställda på Volvo Cars som, trots tidspress på arbetet, i hemlighet lyckades utveckla en 

ny miljövänlig bil. När bilen var klar visade de upp den för ledningen och den gick i 

produktion. De som utvecklade bilen gjorde det utöver sina vanliga arbetsuppgifter och 

Respondent nr.2 (2016) menar därför att tiden fanns eftersom de tog sig tiden. 

Vad som stoppar Respondent nr.10 (2016) från att få idéer är att hen deltar i för många möten. 

Nr. 1 (2016) och nr.11 (2016) håller med om att för många möten tar tid och menar vidare att 

även akuta samtal, administration och involveringen i andra projekt tar deras tid. Respondent 

nr.5 (2016) menar att idéer och lösningar dyker upp när hen inte är fokuserad på problemen 

men på grund av andra uppgifter finns inte tid att undersöka idén närmare. Nr. 5 (2016) menar 

att hen försöker komma ihåg att notera idéerna för att senare försöka ta tid till idéerna. 

Respondent nr.2 (2016) håller med Respondent nr.5 och menar vidare att; 
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”Projekten har för strikta scheman för att det ska finnas möjlighet till “out of the box” 

lösningar”. (Nr. 2, 2016). 

 

Nr. 5 (2016) menar att Volvo är en organisation som har koll på medarbetarnas arbete och att 

mycket tid läggs på att rapportera in det dagliga arbetet för att ledningen ska kunna ha koll på 

allt som görs. Mycket tid läggs sedan från ledningens sida för att pusha varje projekt att hålla 

deadlines. Nr. 5 (2016) anser inte att projekten ska få längre deadlines men anser att 

organisationen bör bli mer flexibel. Nr. 5 anser att mindre detaljstyrning av organisationen 

skulle leda till att medarbetarna känner mer flexibilitet i arbetet och att de då får tid till att 

komma med nya lösningar på problem. 

 

“Om man har massor av småsaker att göra så finns inte utrymmet att kritiskt 

granska/reflektera över uppgiften. Så för mig innebär tid för idéer att man har möjlighet att 

stanna upp och reflektera över vilket problem man försöker lösa och hur man löser det på 

bästa och effektivaste sättet”. (Nr. 2, 2016) 

 

Respondent nr.10 (2016) menar att det alltid finns tid för idéer men att den mest värdefulla 

tiden är när det finns tid till att diskutera idéerna med andra kollegor. Nr. 5 (2016) håller med 

och menar att många idéer kommer under avslappnade diskussioner med kollegorna, ofta 

under lunch och fikaraster. Nr. 10 (1016) menar dock att den tiden är svår att få till då de 

flesta är upptagna med möten och därför inte prioriterar mer kreativa tillfällen som 

exempelvis workshops. Respondent nr.2 (2016) får idéer när hen jobbar fysisk, som i 

exempelvis verkstaden, eller pratar med kollegorna i fikarummet. Nr. 11 (2016) får idéer 

under arbetstid som under möten eller när hen jobbar ensam. Nr. 11 (2016) använder sina 

kunskaper för att undersöka nya idéer; 

 

“Jag är vanligtvis kreativ när jag får visualisera saker, antingen själv eller i en grupp av 

människor”. (Nr. 11, 2016) 

 

Nr. 3 (2016) försöker hitta tid till idéer i de luckor som finns i kalendern. Respondent nr.12 

(2016) känner sig utmanad och menar att detta gör att hen tvingas skapa nya innovativa idéer. 

Nr. 12 menar att hjälpmedel såsom post-it lappar och whiteboards och olika typer av 

människor underlättar i arbetet att ta fram nya innovativa idéer. Respondent nr.2 (2016) menar 

att man inte kan tvinga fram innovation eller tvinga folk till att få idéer. Respondent nummer 

5 (2016) menar att hen jobbar som mest effektivt i stressade situationer. Respondent nr.5 

(2016) anser sig själv vara en person som tycker om att hitta helt nya lösningar och inte 

använda sig av lösningar som redan finns. Nr. 5 menar vidare att andra inom organisationen 

vill ha snabba lösningar och därför använder sig av lösningar som redan finns. Nr. 5 (2016) 

upplever detta som en positiv press för att leverera helt nya innovationer. Nr. 5 (2016) menar 

dock att man inom organisationen inte får någon tid för återhämtning; 

 

”Ibland behöver jag tid för att bara sitta och tänka och ibland behöver jag tid för att bara 

titta ut genom fönstret och inte tänka, för att återhämta hjärnan” (Nr. 5, 2016). 
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Senaste gången Respondent nr.3 (2016) fick tid till en idé var för några månader sedan när 

hen jobbade i ett ”hemligt” projekt för en kund med särskilda behov. Nu, några månader 

senare, har nr.3 (2016) löst kundens behov och kunden har beställt två av dessa lösningar. 

Respondent 11 (2016) kom nyligen på en idé när hen jobbade fysiskt med en befintlig 

produkt. För någon dag sedan kom Respondent nr.5 (2016), tillsammans med några andra 

kollegor, på en idé som ska vara med i en intern tävling på interact (Volvo CEs interna 

intranät för idéer). Senaste gången Respondent nr.12 (2016) fick en idé var under en öppen 

diskussion där hen deltog om hur de ska marknadsföra ineract i organisationen. Nr. 2 (2016) 

fick senast en idé i mitten av 2016 där Respondent nr.2 fick pengar av organisationen för att 

fortsätta utveckla den tekniska lösningen. Nr. 10 (2016) spenderar varje söndagsmorgon med 

idégenerering, denna stund vill hen spendera ensam. 

 

”Det är den viktigaste dagen på veckan för att identifiera möjliga idéer att utforska mer. 

Sedan kan jag diskutera med kollegor för att få idén att mogna”. (Nr. 10, 2016) 

 

Nr. 5 (2016) upplever att tiden flyger förbi när hen jobbar med någonting intressant och att 

hela arbetet sedan är klart, detsamma gäller för exempelvis intressanta möten. Nr. 5 beskriver 

vidare hur långsamt tiden går under ineffektiva möten. 

 

Nr. 5 (2016) har aldrig haft tänket att jobba 09.00-17.00 utan jobbar ofta på helger om det 

finns tid över. Nr. 5 menar att hen ibland jobbar bättre hemma på helgerna än under en 

kontorsdag då onödig tid går till spillo när hen blir distraherad från det ljudliga klimatet på 

kontoret. 

 

Respondent nr. 3 (2016) jobbar i team där underhåll av befintliga produkter och 

produktutveckling går i cykler. När det är högt tempo i projekt som kräver underhåll av 

befintliga produkter upplever nr.3 att det inte finns någon tid för innovation och nya tekniker. 

När tempot minskar mot slutet av projekten menar nr.3 (2016) att det kan finnas utrymme för 

innovation. Nr. 3 upplever att det, i dagsläget, är svårt att få tid till att undersöka nya 

alternativ och att vara innovativ. 

 

Arbetsbelastning och arbetsuppgifter 

Respondent 1 (2016) menar att all tid hen spenderar på företaget är arbetsbelastning. 

Respondent nr.5 (2016) håller med Respondent nr.1 och menar vidare att allt som behöver 

göras är en arbetsbörda. För Respondent nr.3 (2016) betyder arbetsbelastning och 

arbetsuppgifter någonting som hen gör för att få betalt, som en rutin i det vardagliga livet. Att 

ha en hög arbetsbelastning anser nr.2 (2016) inte är positivt för innovationsförmågan utan 

menar att innovation behöver mer flexibilitet, tidspress tar död på innovation. Nr. 3 menar 

dock att det är positivt att ha någonting att göra varje dag; 

 

”Jag har inte någon specifik känsla när jag kommer till jobbet än att jag har något att göra 

och jag tror att det är positivt, jag tror att det är positivt att du har något som du måste 

leverera varje dag”. (Nr. 3, 2016) 
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Respondent nr.2 (2016) tycker att alla smådetaljer som ska samlas in och rapporteras är 

ineffektivt och en arbetsbörda. Hen menar att arbetsbelastning är de små tidstjuvarna som tar 

upp tid. 

 

“Alltså du ska göra en ritning där och du ska göra en justering där i mjukvaran eller du ska 

skriva en ny liten kodsnutt som gör att det tänds en lampa för det har någon sagt ”varför är 

lampan inte tänd?”” (Nr. 2. 2016) 

 

Nr.2 (2016) menar att när dessa arbetsuppgifter rullar på finns inte något utrymme för 

andrum. Respondent nr.6 (2016) tycker att hen ibland jobbar med saker som är onödiga för 

organisationen. Nr. 10 (2016) håller med Respondent 6 och menar vidare att tekniska 

dataproblem lett till att onödig tid spillts. Respondent nr.2 (2016) menar dock att inga 

arbetsuppgifter är onödiga för organisationen men att vissa arbetsuppgifter är onödiga för 

kunden. 

 

Nr.5 (2016) menar att arbetskraven och den upplevda arbetsbelastningen kommer från chefer 

eller projektledare och menar vidare att cheferna ibland inte borde kräva så mycket av 

medarbetarna. Nr.5 menar dock inte att kraven får vara för låga, för då blir arbetet långtråkigt, 

men menar att om kraven hela tiden är för höga och ouppnåeliga riskerar man att bli sjuk. 

Nr.5 (2016) menar att alla individer också ställer egna krav på sig själva och på kvalitén i det 

arbete de presenterar och att detta, i kombination med yttre arbetskrav från chefen, är skadliga 

för innovation. Nr.5 (2016) menar att en hög arbetsbelastning fungerar under en kortare 

period men att det över sikt försämrar kvalitén på arbetet. Nr.5 belyser vikten av att hitta ett 

arbetssätt som inte innefattar för låga eller för höga krav, hen vill hitta flowet i arbetet, och 

menar att en bra chef har en god relation till medarbetarna och kan se om en individ har för 

höga krav på sig eller inte. Nr.5 (2016) menar också att hen kan få ett flow i arbetet genom att 

diskutera uppgifter och lösningar med människor som är ”open minded” och menar vidare att 

nya idéer oftast blir till genom diskussioner med andra människor. 

 

”Arbetsbelastning behöver inte vara negativt eller strider mot nya idéer. Det kan även vara 

motsatsen. Om arbetsbördan du har är tråkig och du är en smart människa så börjar du 

oftast att utveckla idéer för att få saker gjorda snabbare med mindre ansträngning. Problemet 

är de som håller dig tillbaka och inte stöttar dig. Organisationen tenderar att inte tycka om 

förändring av arbetsprocessen eller arbets flowet”. (Nr.5, 2016) 

 

Respondent nr.3 (2016) menar att när det dyker upp mycket brådskande situationer som 

ständigt tar hens uppmärksamhet är det svårt att fokusera på det egna arbetet eller utveckla 

någonting nytt. Nr. 3 menar således att med hög arbetsbelastning är det svårare att vara 

innovativ och komma på nya idéer, detta för att hen är för fokuserad på de redan befintliga 

projekten. Nr. 3 (2016) menar att en för hög arbetsbelastning skadar innovationsförmågan 

men menar att en hög arbetsbelastning inte är skadlig om det finns tid att koppla av och 

återhämta sig. 
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Respondent nr.4 (2016) menar att ständigt ha brådskande saker att göra som är en 

arbetsbörda. 

 

”Till och med Innovationsarbete är en press då man måste leverera resultat och ofta vänta då 

fullt fokus ligger på de befintliga projekten”. (Nr. 4, 2016) 

 

Nr. 2 (2016) anser inte arbetsbördan som kritisk utan menar istället att situationen är mycket 

bättre om man tittar utifrån ett historiskt synsätt.t 

 

Nr. 10 (2016) känner sig tvungen att jobba övertid då hen ser sig själv som en perfektionist 

och vill leverera goda resultat. Respondent 6 (2016) jobbar ofta övertid och menar att det 

beror på att hen jobbar långsamt när arbetsbördan är låg och är sedan inte beredd när 

arbetsbelastningen blir hög igenNr.5 (2016) jobbar övertid men gör det mesta 

innovationsarbete hemifrån eftersom hen upplever hemmamiljön som mer kreativ och tyst än 

den på jobbet. Respondent 2 (2016) jobbar övertid ibland, någon gång i veckan, och då med 

uppgifter som gör att hen sparar tid till nästkommande dag eller veckaNr.11 (2016) upplever 

sig inte jobba övertid men ger ingen förklaring till varför.  

 

Motivation 

Nr. 5 (2016) känner sig alltid motiverad till att jobba med innovation och menar att detta 

ligger i dennes natur. Nr.5 beskriver att hen alltid går runt och tänker på hur saker kan 

förbättras och att detta blir extra starkt när hen ser någonting teknologiskt. Nr.5 känner sig 

således alltid motiverad till att innovera, då hen är intresserad av att förbättra saker, men 

menar också att detta inte räcker för att kunna jobba med innovation på arbetsplatsen. För att 

kunna jobba med innovation i det dagliga arbetet anser nr.5 att mer frihet behövs i arbetet. För 

nr.5 (2016) handlar frihet om att inte bli detaljstyrd i arbetet. Idag jobbar hen i flera projekt 

där mycket tid läggs på att diskutera hur man ska göra och inte göra i detaljfrågor. Nr.5 (2016) 

menar att mer frihet skulle kunna få fler i organisationen att jobba med innovation. 

Respondent nr.3 (2016) menar att varje individ blir motiverad på olika sätt och menar att med 

sin roll som iCoach medföljer rollen att motivera andra till att innovera. Nr.3 känner inte 

någon press från organisationen till att arbeta med innovation men känner sig själv motiverad 

till att arbeta med innovation. Nr.3 (2016) vet inte varför hen är motiverad till 

innovationsarbete men förklarar att hen gillar nya saker och förändringar. Nr.3 (2016) menar 

även att hen generellt sätt är motiverad. 

”Jag gillar förändring och förbättring så jag har aldrig haft problem att motivera mig, jag 

gillar exempelvis att vakna tidigt på morgonen och jag är verkligen positiv, så det är bara 

normalt för mig”. (Nr. 3, 2016). 

 

Nr. 11 (2016) upplever sig vara motiverad till att arbeta med innovation. Nr.11 menar att det 

beror på den kreativa delen av arbetet där hen är tillåten att komma på nya idéer. Respondent 

nr.10 (2016) är också motiverad till att arbeta med innovation och menar att ”utan innovation 

kommer vi inte att ha något Volvo”. Även nr.3 (2016) känner sig motiverad till att arbeta med 

innovation. Nr.12 (2016) blir motiverad av att få arbeta med innovation och menar att hen 
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också försöker motivera kollegorna till att bli motiverade till innovationsarbetet. Responden. 

Nr.2 (2016) blir motiverad, och gläds åt sitt arbete, när hen anser sig gjort något bra för 

företaget och ser resultat. Nr.2 (2016) menar att det sedan ska uppmärksammas av 

organisationen genom bland annat en gratifikation, att idén hen har haft är i produktion, att få 

vara med i en tidning eller att prata om iden på en konferens. Det första Respondent nr.3 

(2016) tänker på när hen hör ordet ”motivation” är chefer och ledare som stödjer varje 

individ. Respondent nr.5 (2016) älskar att jobba med innovation och komma på nya idéer men 

ogillar människor som enbart ser de negativa aspekterna av en ny idé. Nr.2 (2016) upplever 

sig motiverad, och anser det inspirerande att få arbeta med innovation, men anser att det finns 

för lite stöd från organisationen. Nr.11 (2016) håller med nummer 2 och menar vidare att 

bristen på återkoppling och feedback sänker ambitionsnivån och motivationen. 

 

Respondent nr. 2 (2016) förklarar att extra resurser kan öka motivation och hastigheten på 

innovationsprocessen, men att det inte är direkt nödvändigt. Hen tror att man motiverar andra 

människor som bäst genom att utmana dem på olika sätt. Nr.2 (2016) menar att alla 

människor behöver utmanas på olika sätta och att det kan vara allt möjligt. Respondent nr.6 

(2016) menar att arbeta i multidisciplinära team gör att alla inblandade utmanas. Nr. 6 (2016) 

menar att detta arbetssätt oftast gör att de kommer närmare kundens förväntningar än om de 

jobbar i vanliga team. 

 

Nr. 2 (2016) anser att Volvo CE är i ”survival mode” och menar att motivationen för 

innovationsarbetet därför har minskat i organisationen. Nr. 2 (2016) förklarar att det inte 

heller finns någon innovationskultur i organisationen; 

 

”Det speglas tydligt i en undersökning om vart studenter helst arbetar efter examen där Volvo 

CE inte finns med på topp 10 eller 20 listan. Detta är ett tydligt tecken på att Volvo CE inte är 

en innovativ eller attraktiv arbetsplats”. (Nr.2, 2016) 

 

Att personalen upplever att organisationen är i ett överlevnadsläge menar Respondent nr.3 

(2016) minskar motivationen bland personalen till att arbeta med innovation. Nr. 3 menar att 

de idag går back på de produkter de säljer och att de dåliga affärerna får personalen att känna 

sig frustrerade; 

 

”Om jag inte ens kan göra grunderna, varför ska jag då titta på innovation? 

Det är en svår tid, vi menar att det inte finns någon tid till innovation när vi bara försöker 

överleva. Det inte vettigt att överväga något nytt och annorlunda och lysande och nyskapande 

eftersom vi helt enkelt inte har grunderna med medel för att överleva och vara lönsamma”. 

(Nr. 3, 2016) 

 

Nr. 5 (2016) märker att många kollegor inte är motiverade till innovation och att de inte 

förstår vikten av att komma med nya idéer och lösningar, nr.5 menar att när hen pratar med 

dessa människor är svaret att det inte spelar någon roll och att de har andra arbetsuppgifter. 

Respondent nr.5 (2016) upplever sig som mest motiverad när hen känner sig som en del av ett 

team. Nr. 5 menar att känna sig sedd från chefen, kollegorna och övriga organisationen också 
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ökar motivationen, har man gjort någonting bra och kanske tagit fram ett nytt patent ska detta 

bekräftas. 

 

Respondent nr. 2 (2016) känner sig ensam om att driva innovation på företaget och detta 

upplever hen som stressande. Nr. 2 (2016) tycker dock att det är roligt att jobba med 

innovation och motiverar sig genom att se innovationsarbetet och iCoachrollen som en 

förmån i arbetet. Nr. 2 (2016) menar dock att inte alla människor är innovativa och att detta 

ligger i deras natur. De människor som inte är innovativa i grund och botten kan inte bli 

innovativa menar nr.2 (2016) och menar vidare att de heller inte ska få fria händer till att 

jobba med innovation. Nr. 2 (2016) menar istället att organisationen bör identifiera de 

människor som är innovativa och ge dem privilegier till att jobba med innovation. Nr. 2 

(2016) menar att det hade varit en stor källa till motivation för de innovativa människorna på 

företaget. Nr. 2 (2016) menar att innovation inte går att lära ut. 

 

Nr. 3 (2016) menar att många människor i organisationen har en sarkastisk syn på innovation 

och tror att Volvo inte är beredda på att ändra organisationskulturen till att vara mer 

innovativ. Nr. 3 menar att många inom organisationen upplever att innovation bara existerar i 

framväxande tekniker och inte i de grundläggande tekniker de arbetar med varje dag. Nr. 3 

(2016) känner dock att många kämpar med att vara optimistiska vad gällande 

innovationsarbetet men att det ofta blir en kamp för iCoacherna att hela tiden möta motstånd. 

Respondent nr.5 (2016) menar att arbetsuppgifter som inte känns meningsfulla för 

organisationen har en negativ effekt på innovationsarbetet medan roliga arbetsuppgifter, som 

att exempelvis utveckla en ny maskin med kollegor, bidrar till innovation genom att man 

öppnar upp sig och tillsammans hittar nya lösningar. Arbete som för organisationen framåt 

tycker Respondent nr.10 (2016) är teknik och kundrelaterade dialoger. Respondent nr.1 

(2016) anser att workshops och nya tillvägagångssätt tar organisationen framåt. Nr. 5 (2016) 

och nr.2 (2016) anser att det arbete som får organisationen att ligga före på marknaden är 

viktigt. Respondent 11 (2016) anser det viktigt, för motivationen och organisationen, att dela 

med sig av sina idéer och presentera dem på ett förståeligt sätt för organisationen och 

kollegorna.  

 

Organisation och Ledning 

Nr. 3 (2016) menar att innovationsarbete kräver olika typer av resurser som exempelvis 

teknologiska resurser i form av teknik, finansiella resurser i form av pengar och chefens stöd i 

olika intressen. 

 

”Du kan ha en idé, men om du inte får de rätta verktygen för att utveckla idén, blir det 

ingenting”. (Nr. 3, 2016) 

 

Respondent nummer 3 (2016) menar att organisation måste jobba för att skapa och stötta det 

innovativa klimatet i organisationen. Nr. 3 drar metaforen att Volvo CEs organisation är som 

ett stort skepp i havet med en liten ratt, det är svårt att ändra och göra någonting annorlunda. 

Många människor upplever att de har mycket med sina projekt och inte har tid för innovation 
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och detta påverkar det innovativa klimatet (Nr. 3, 2016). Nr. 3 menar att hen gör vad hen kan 

för att stötta Volvo CEs kultur genom att själv vara en iCoach som tänker innovation, nya 

tekniker och arbetssätt. Respondent nr.3 (2016) betonar vikten av att organisationen och 

ledningen måste trycka på att innovation är viktigt till övriga organisationen. Nr. 3 menar att 

hens roll som iCoach är av vikt för organisationens innovationsarbete men betonar även 

vikten av ledningens stöd och tron på ett innovativt klimat där alla kan bidra, inte bara de med 

titeln iCoach. Respondent 5 (2016) håller med nr.3 och känner själv ett starkt stöd från sin 

avdelning i innovationsarbetet. Däremot känner inte nr.5 (2016) stödet från övriga 

organisationen och menar; 

 

”Resterande av organisationen verkar inte vara riskbenägna och håller fast vid gamla kända 

lösningar”. (Nr. 5, 2016) 

 

Nr. 3 (2016) känner stöd från ett fåtal ledare inom organisationen men menar att många chefer 

är pressade och jobbar för att släcka akuta bränder i grunden, istället för att fokusera på 

innovation. Nr. 10 (2016) menar att det finns stöd men inte ett så starkt stöd. 

 

”Vårt arbete överlever trots meddelanden från högre uppsatta personer. Detta tack vare 

fantastiska människor.” (Nr. 10, 2016) 

 

Responde  nr. 11 (2016) känner delvis stöd från organisationen. Hen menar att Volvo CE är 

en stor organisation med för många led för att kunna utveckla någonting nytt. Nr. 10 (2016) 

anser att organisationens beslutsprocess är för hierarkisk och konsensusdriven. Nr. 2 (2016) 

känner inget stöd från organisationen. 

 

”Det är en del av organisationen som känner till innovation och den resterande delen av 

organisationen är inte mogen eller säker nog för att arbeta med innovation”. (Nr. 2, 2016) 

 

Respondent nr. 2 (2016) anser att sin roll, och vad hen kan göra för organisationen, är att 

fortsätta arbeta med innovation samt inspirera andra. På så sätt ser nr.2 att hen bidrar med 

innovation till organisationen. Nr. 2 (2016) menar att det är viktigt att försöka bygga upp ett 

”vågande” i organisationen som betyder risktagande, att man vågar testa sina i idéer och att 

man vågar misslyckas. Respondent nr. 2 (2016) förklarar det som: 

 

“Keep thinking outside the box. Men jag har ju under många år hävdat Volvo CEs mentalitet 

är: “Keep stinking inside the box” (Nr. 2, 2016) 

Med det menar nr.2 (2016) att mentaliteten i organisationen är att man sitter och arbetar enligt 

sina gamla rutiner när man egentligen borde gå utanför sin komfort-zon och tänka “utanför 

boxen”. (Nr. 2, 2016) 

 

“Tyvärr så är det nog som så att det ligger väldigt mycket i det och att gå ifrån att sitta i 

boxen och lukta illa till att vara utanför boxen och tänka innovativt är ganska stort, men det 

behöver inte vara svårt, fast det är rent av nödvändigt.” (Nr. 2, 2016) 
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Respondent nr. 2 (2016) menar alltså att man måste arbeta med innovation för att rentav 

överleva. Hen menar även att de som förnekar att kundens behov är centrala och att man alltid 

måste hålla sig uppdaterad på dess behov, inte kan vara innovativ. Nr. 2 (2016) förklara att 

företaget grundar sig på kundens behov och kan man inte ta hänsyn till det kan man inte vara 

innovativ och överleva. Respondent nr.12 (2016) tycker att tid för idéer ska användas i det 

dagliga arbetet och att projektledare och managers bör agera som facilitatorer för dessa 

projekt. 

 

Ett innovativt klimat för Respondent nr.3 (2016) är en öppen kommunikation. Nr. 3 förklarar 

att ett innovativt klimat handlar om samarbete och dialoger mellan många olika avdelningar 

och team. Nr. 3 (2016) menar också att det är viktigt att ha dialoger där man försöker förstå 

varandra, vad som krävs och vad som ska levereras. 

Respondent nr. 2 (2016) tror inte på att planera in i detalj som Volvo CE gör nu. Hen tror på 

att ge frihet under ansvar då man har en tydlig tidsram för när saker ska vara klara, men att 

man själv som ansvarig för uppgiften få disponera tiden. Nr. 2 (2016) anser att ”öppet tak” 

krävs för att skapa ett kreativt klimat. Med det menar nr.2 (2016) att man vågar dela med sig 

av sina tankar och idéer utan att skada någons självförtroende eller motivation till att bidra. 

Nr. 2 (2016) tycker även att det är viktigt att experimentera och att det inte alltid behöver 

kosta hundra miljoner kronor och ta flera år utan att det kan kosta 200 kr och ta en halvdag. 

Hen tror att man efter ett antal experiment kan komma fram till något riktigt bra för både 

företaget och kunden. 

 

Responden. Nr. 2 (2016) anser att organisationen bör ge ett antal innovativa människor frihet 

att jobba med innovation. Nr. 2 (2016) menar vidare att organisationen bör lita på dessa 

människor och inte sätta krav på att de måste leverera ett visst antal patent per år, utan de ska 

få fritt utrymme att jobba med innovation. Förutom denna frihet anser inte nr.2 (2016) att det 

behövs några extra resurser för att kunna arbeta med innovation. Trots det menar hen att 

resurser kan öka motivationen och hastigheten på innovationsprocessen. Respondent 12 

(2016) anser istället att stödet och resurserna från organisationen kan förbättras och menar att 

det i dagsläget enbart är ett fåtal personer som stöttar innovation, iCoacherna. En större 

budget, fler timmar och att fler människor blir involverade menar nr.12 (2016) skulle gynna 

det innovativa klimatet i organisationen. 

 

Respondent nr.5 (2016) känner att Volvo CE är i ett överlevnadsläge och menar att vissa 

avdelningar inom organisationen strävar efter att utveckla nya innovationer men att 

organisationen inte satsar tillräckligt med resurser, i form av pengar, för att detta ska få något 

ordentligt genomslag. Nr. 5 menar att resurserna läggs på att hålla nere produktionskostnader 

på befintliga produkter medan resurserna bör läggas på att utveckla de produkter som 

företaget kan tjäna pengar på om 10 år. Nr. 5 (2016) menar att Volvo idag tittar på hur mycket 

resurser konkurrenterna lägger på innovation och sedan försöker matcha det, men menar att 

Volvo borde dubbla den budgeten för att ligga i framkant; 

 

”Vi måste spendera mer än vad konkurrenterna gör” (Nr. 5, 2016). 
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Respondent nr.3 (2016) upplever att Volvo CE befinner sig i en överlevnadssituation där 

organisationen försöker göra produkterna så lönsamma som möjligt samtidigt som de försöker 

uppfylla marknadens krav. Nr. 3 menar att det finns spänningar inom organisationen och att 

läget känns deprimerande då många produkter inte är lönsamma och affärssituationen är svår. 

Nr. 3 (2016) menar dock att det måste finnas en balans mellan att försöka överleva och skapa 

nya innovationer. Nr. 3 menar att det är viktigt att få in innovation i det dagliga arbetet hos 

alla medarbetare men ställer sig samtidigt frågorna om hur det ska gå till? Och hur ska man 

förklara det för personalen? Nr. 3 menar att det är viktigt att få personalen till att driva sina 

idéer, utöver sina arbetsuppgifter, och att de känner passion för det. Nr. 3 menar att detta även 

kan bidra till att de anställdas moral och engagemang för företaget kan växa. Samtidigt anser 

nr.3 (2016) att man inte kan tvinga på personalen innovation i det dagliga arbetet utan de 

måste tro och känna det själva. 

 

Responden. nr. 2 (2016) upplever att Volvo CE är i överlevnadsläge ur flera aspekter. Hen 

menar att företaget inte har den kopplingen till kunden och dess behov som företaget borde 

ha. Nr. 2 upplever även att det skapas syntetiska arbetsuppgifter och roller samt att fokus 

ligger på tidsplanen mer än om man levererar någonting. Nr. 2 (2016) menar inte att 

organisationen inte gör någonting bra utan menar att de är världsledande på många punkter, 

men kan inte leverera det nya. 

 

“Det vi bygger och tjänar pengar på är fortfarande någonting som vi gjorde för 10 -15 år 

sedan” (Nr. 2, 2016) 

 

Istället för att ledningen pushar nya innovationer anser respondent nr.2 (2016) att fokus från 

ledningen ligger på att tjäna mer pengar och att organisationen tjänar för dåligt med pengar. 

Istället för att försöka tjäna pengar på nya produkter och innovationer menar nr.2 (2016) att 

ledningen vill tjäna pengar på fel saker, som bland annat att fila skruvar kortare. Hen menar 

inte att det inte enbart är organisationens ansvar att innovera. Nr. 2 (2016) beskriver att hen 

tog sig friheten och har med det fått mer frihet till innovation. Nr. 2 (2016) förklarar att när 

det ges chanser till att delta i innovativa sammanhang eller jobba med innovation är det inte 

många som tar den chansen. När nr.2 (2016) tittar på Volvo CE som helhet menar hen att den 

innovativa förmågan beror på vilket land man arbetar i. I vissa länder får man sparken om 

man inte gör som chefen säger och på andra ställen i världen har man mer frihet och vågar. 

Det är alltså en kulturfråga om man vågar vara innovativ.   

 

Anledningen till att innovationslusten är väldigt liten på företaget tror respondent nr.2 (2016) 

beror på att företaget har levt under pressade situationer då de bland annat måste fullfölja 

miljökrav för att få sälja sina maskiner. Hen menar att ingen riktigt har återhämtat sig efter 

det. Nr. 2 (2016) beskriver att “vi måste” andan lever kvar, men hen ser att det är på väg att 

bli bättre på sikt. Organisationen kommer in i en stadigare period och hen menar att det 

kommer ta tid för de anställda att lyfta blicken till utgångspunkten där man kan vara 

innovativ. (Nr. 2, 2016) Nr. 5 (2016) berättar om en chef som kände behovet av att någonting 

nytt behöver skapas. Chefen lyckades skapa en känsla, där hela organisationen, gick ihop och 

såg konkurrenterna som fiender de skulle vinna över. De ville inte ta fram en billig produkt 
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och konkurrera med priset utan de ville ta fram en produkt med hög kvalitet. Nr. 5 (2016) 

menar detta arbetssätt var stressigt men att det skapade ett innovativt klimat där flera 

innovationer faktiskt togs fram. 

 

Den idealiska arbetsplatsen för nr.3 (2016) är där personliga bidrag respekteras och 

uppskattas. Nr. 3 betonar vikten av att alla ska respekteras och lyssnas på, inte bara de med 

bäst idéer. Nr. 3 (2016) menar också att den fysiska arbetsmiljön kan stödja det innovativa 

klimatet. Nr. 3 önskar mer öppna miljöer där kollegor kan diskutera och konversera med 

varandra. Nr. 3 tror att innovation börjar med att människor accepterar att det är möjligt och 

att en kreativ miljö kan bidra med den känslan. 

 

Responden nr. 2 (2016) anser att klimat man verkar i på en arbetsplats har stor inverkan. Hen 

förklarar att en idealistisk arbetsplats är ett ställe med “fifty-fifty” öppen yta och rent 

kontorslandskap, där man har nära sitt team och har möjligheter till verktyg som behövs. Nr. 2 

(2016) menar att det är två byggstenar för att skapa denna arbetsplats. Den första är den 

fysiska platsen som hen beskriver som “fifty-fifty” arbetsplatsen. I den miljön ska det vara 

ljust samt finnas verktyg för kreativitet, exempelvis 3D-skrivare och lego. Den andra 

byggstenen är att vara nära kopplad till affärsidén, att man alltid som anställd har en förståelse 

för vad syftet med sitt arbete är och att man gör det genom att vara starkt kopplad till kunden 

och dess behov. 

 

Respondent nr.5 (2016) anser att ett bra innovationsklimat handlar om den fysiska 

arbetsmiljön, hur människor beter sig mot varandra, och om det dagliga arbetet. Respondent 

nr.5 (2016) menar vidare att Volvo CE strävar efter att göra allt billigare och att det inte leder 

till ett innovativt klimat. Att ha ett öppet klimat med kollegorna anser Respondent nr.5 (2016) 

som viktigt för det innovativa klimatet, hen menar vidare att det är viktigt att kunna diskutera 

idéer med medarbetarna för genom att diskutera utvecklas idén från olika perspektiv. 

Till den fysiska arbetsmiljön anser nr.5 (2016) det viktigt att få in mycket dagsljus på kontoret 

eftersom detta piggar upp. Nr. 5 menar också att det ska finnas olika typer av avdelningar där 

alla kan arbeta, vissa avdelningar ska vara tysta med sköna fåtöljer dit man kan gå och arbeta 

om man behöver koncentrera sig eller återhämta sig. Andra avdelningar ska vara öppna för 

diskussion där det finns whiteboards och höga bord där medarbetare kan samlas för att 

diskutera och interagera med varandra. Nr. 5 anser att vanliga kontorsavdelningar med 

skrivbord också behövs men efterfrågar alternativa arbetsmiljöer eftersom alla uppgifter, och 

varje dags humör, inte alltid är det samma. 

 

Nr. 5 (2016) menar att Volvo CE utifrån ses som ett innovativt företag men att detta inte är 

fallet, hen menar att de har en bra marknadsföringsavdelning som lyfter fram dem som 

innovativa. Nr. 10 (2016) menar att organisationen har tränat de anställda till att tro att det 

inte finns någon tid till innovation och menar att med rätt stöd kan organisationen bli mer 

innovativ.  
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Omorganisering på Volvo CE Technology 

I slutet av år 2016 påbörjade utvecklingsavdelningen på Volvo CE en omorganisering för ett 

kompetensskifte som krävs för framtiden. Omorganisationen har inneburit att vissa har fått 

byta roller, vissa har valt att sluta och vissa får sitta kvar på den rollen som de tidigare hade. 

Omorganiseringen är ett sätt att uppdatera organisationen och säkra roller som strategiskt 

behövs i organisationen. Konsulter har fasats ut och administrativa assistenter från 

konsultbolag har tagits bort då ledningen anser att det är uppgifter en ska klara av själv. 

(Muntlig källa, 2016) 
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TEORI 

Under detta avsnitt kommer relevanta teorier presenteras under temana Innovation, Tid, 

Arbetsuppgifter och arbetsbelastning, Motivation och Organisation och ledning.  

 

Innovation 

Innovation förknippas ofta med uppfinnaren men en bra uppfinning ger inga garantier för 

framgång (Tidd och Bessant, 2013, s. 4). Tidd och Bessant (2014, s. 21) menar istället att 

innovation är en process om hur idéer blir till verklighet. Det finns fyra olika delar i processen 

och varje del behöver fungera för att företag ska kunna ta ett framgångsrikt innovationsarbete 

(Tidd och Bessant,, 2013, s. 21). Den innovativa processen består, enligt Tidd och Bessant 

(2013, s. 47) av stegen: 

 

1.     Söka - Hur kan vi hitta möjligheter till innovation? 

2.     Välja – Vad ska vi göra och varför? 

3.     Implementera – Hur ska vi göra det möjligt? 

4.     Fånga – Hur ska vi fånga värde från det? 

 

Tidd och Bessant (2013, s. 24) menar att det finns olika typer av innovation som exempelvis: 

produktinnovation vilket betyder att företag erbjuder nya produkter och tjänster och 

processinnovation vilket betyder förändringar i hur de skapas och levereras.  

 

Innovationer kan komma från olika håll exempelvis från att man studerar hur andra gör och 

sedan gör något liknande själv eller genom att applicera en lösning i en ny kontext (Tidd och 

Bessant, 2013, s. 234). Innovationer kan också komma från knowledge push eller need pull. 

Knowledge push är någonting helt nytt, denna typ av innovation kommer ofta från 

vetenskaplig forskning. Själva innovationen kommer ”inifrån”. Knowledge push skapar 

mycket möjligheter men alla är inte lyckade då de inte alltid har ett användningsområde. Need 

pull är innovationer kommer från verkliga upplevda behov på marknaden. (Tidd och Bessant, 

2013, s. 234-238) 

 

Innovationsforskare skiljer på radikala och inkrementella innovationer. Radikala innovationer 

betyder att man tagit fram någonting helt nytt, exempelvis en helt ny teknologi, som skapar 

förändringar i aktiviteter och beteenden inom en organisation eller bransch. Inkrementella 

innovationer innebär mindre förändringar som förstärker tidigare kunskap och som förändrar 

ett koncept. (Tidd & Bessant, 2013, s. 26)  

 

Unika produkter som exempelvis konst och kundanpassade produkter har en längre livscykel 

än vad massproducerade produkter har enligt Ottosson (2014) och författaren menar vidare att 

företag därför efterfrågar snabbare produktutvecklingsmetoder. 
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Ottosson (2014) menar att företag, för att lyckas i framtidens industrivärld, måste fokusera på 

de mjukare värdena eftersom de är viktigare för användaren än de hårdare tekniska 

funktionerna som ofta är dolda i produkterna (exempelvis motorer, kretskort och program). 

 

Tidd (2001, s. 171) menar att företag som tenderar att mäta sin innovationsförmåga genom 

nya patent får regelbundna och erkända uppgifter om ny teknik. Författaren menar dock att 

patent inte kommer regelbundet och att patenten tenderar att inte ta hänsyn till design, 

produktionsteknik eller programvara då detta oftast inte går att patentera. 

 

Tidd (2001, s. 177) menar att när marknaden mognar tenderar produktinnovationer att övergå 

till innovationsprocesser och radikala innovationer tenderar att bytas ut mot inkrementella 

innovationer. Författaren menar att detta är viktigt att notera då inkrementella innovation bör 

behandlas genom andra metoder än vad radikala innovationer gör.  

 

Skunkwork kan ses som ett projekt där en grupp individer inom en organisation organiserar 

sig för att utveckla och forska om innovation. Dessa projekt drivs vid sidan av organisationers 

vanliga rutiner och individerna i dessa projekt har själva tagit sig friheten att driva projekten 

av egna intressen. Projekten kan drivas av ledningens vetskap som gett personer frihet och 

utrymme till detta men de kan också bedrivas i hemlighet från ledningen på personens egen 

fritid. (Tidd och Bessant, 2013, s. 108-109) Tidd och Bessant (2013, s. 120) menar att 

organisationer behöver ha nyckelpersoner som brinner för innovation. Dessa personer kan ha 

olika roller och de olika rollerna har betydelse för resultatet. Dels behövs tekniskt kunskap för 

att kunna utveckla en idé till en faktisk produkt, men det behövs också motivation och 

engagemang samt kunskap om problemlösning utöver den tekniska. (Tidd och Bessant, 2013, 

s 120) Johnsson (2016, s. 67) trycker också på att nyckelfaktorer behövs för ett 

innovationsprojekt. Han menar att stöd från ledningen är viktig och att ledningen är kunnig. 

Han menar även att Facialtorer för innovation team är viktigt i uppstarten men att det senare i 

processen inte är lika viktigt och att facilitatorn då agerar bäst som stöd vid behov. Johnsson 

(2016, s. 67) menar vidare att det är viktigt med krossfunktionella grupper vid 

innovationsarbete och att gruppen består av medlemmar som är engagerade, har ett bra 

samarbete och har rätt mindset. Detta är framgångsfaktorerna och menar vidare att om brist på 

intraprenörskap, human resource, kunskap, kunnigt ledarskap, mindset och tid skapar negativ 

effekt på innovationsprojekt. Det är alltså faktorer som leder till framgång.(Johnsson, 2016, 

s.67)  

 

Tidd och Bessant (2013, s 79) menar att det kan var svårt att leda innovation då det är 

komplext. Författarna menar dock att det finns framgångsfaktorer över hur innovation kan 

ledas och menar att dessa är; 

 

 Innovation är en process, inte en enstaka händelse, och måste hanteras som sådana. 

  Influenser på processen påverkar resultatet, dessa kan styras över. (Tidd och Bessant, 

2013, s 86)  
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Författarna förklarar detta som att företag behöver skapa rutiner och processer, som ska vara 

kända hos personal, över hur innovationsarbete bedrivs. De två framgångsfaktorerna innebär 

bland annat tekniska resurser (personal, utrustning, kunskap, pengar, osv) och kapaciteten i 

organisationen att hantera dem. (Tidd och Bessant, 2013, s 79) 

 

Tid 
von Scheele och Haftor (2014) menar människors upplevelse om tid inte (den kognitiva tiden) 

inte alltid stämmer överens med den fysiska tiden (klocktiden). Människor kan därför uppleva 

att en uppgift tar längre tid att genomföra än vad den faktiskt gör, enligt den fysiska tiden, 

eller uppleva att en uppgift går snabbare att genomföra än vad den gör enligt den fysiska 

klocktiden. I en organisation kan bland annat ineffektivitet skapas genom tidsmässiga 

missuppfattningar som kan bli mycket kostsamma för företag och försvåra ett 

innovationsarbete. (von Scheele och Haftor, 2014).  

 

Agarwal och Karahanna (2000, s. 687-689) menar att den upplevda kognitiva tiden går fortare 

när individer upplever sig har roligt. Författarna menar vidare att det är viktigt att individer 

känner njutning i det de gör, att de känner nyttan i det de gör, att de har kontroll och att de kan 

utforska och vara nyfikna. (Agarwal och Karahanna, 2000, s. 687-689) En illustration av 

förvrängningar mellan fysisk och upplevd tid är exempelvis jetlag när man reser. Klockan 

(den fysiska tiden) kan exempelvis vara mitt på dagen medan den upplevda tiden (den 

kognitiva tiden) kan vara mitt i natten. (von Scheele och Haftor 2014) Hamrefors (2014, s. 83) 

beskriver tid som en linjär tidsaxel med dåtid och framtid. Att ha en balans mellan dåtid och 

framtid skapar uppfattningen om nutiden. Författaren menar att flera händelser påverkar den 

upplevda kognitiva aspekten om nutiden. Ett exempel som Hamrefors (2014, s.83) nämner är 

att om en individ har en traumatisk upplevelse från dåtiden kan individen ha svårare att se 

framtiden, vilket påverkar hur nutiden upplevs och tolkas. (Hamrefors, 2014, s. 83) Enlig von 

Scheele och Haftor (2014) har alla människor sina egna upplevelser av tiden. Både fysisk och 

kognitiv tid är viktigt när individer ska kunna ge en återblick av någon händelse men också 

när individer ska planera över kommande tid (von Scheele och Haftor 2014). Författarna 

menar vidare att människor tenderar att överskatta den mängd fysisk tid det tar att genomföra 

en händelse, människor tror sig således behöva mer fysisk tid än vad de egentligen gör. (von 

Scheele och Haftor 2014)  

 

För att hantera tiden effektivt måste man veta hur verkligheten ser ut i den kontext man är och 

verkar i enligt Margol och Kleiner (1989, s. 29-31). Först när man förstått det menar 

författarna att man kan ändra på det som är ineffektivt. och tidskrävande (Margol och Kleiner, 

1989, s. 29-31). Författarna menar att man sedan ändrar på detta genom fyra steg; 

 

1. Först då ser man till att saker som inte behöver bli gjorda inte görs.  

2. Det andra är att man delegerar specifika uppgifter till någon som man vet har 

kompetens inom området.  

3. Det tredje är att inte ödsla på andras tid i onödan. Alltså reflektera över vad som 

verkligen är värt att ta upp en annans tid för.  
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4. Det fjärde är att hantera människor som ödslar tid. Alltså personer som inte har något 

att göra, personer som spenderar för mycket tid på möten och så vidare. (Margol och 

Kleiner, 1989, s. 29-31) 

 

von Scheele och Haftor (2014) anser inte tid som någon framgångsfaktor för ett starkt 

ekonomiskt företag men menar att tidsförvrängningarna är någonting företag bör ha kunskap 

inom för att slippa konflikter och missförstånd inom organisationer. För företag som sysslar 

med utveckling av produkter riktas mycket fokus till hur lång tid tillverkningen tar. Man 

fokuserar således på verksamheten och dess produktivitet (till tiden) med glömmer bort andra 

delar som utveckling av företagens forskning och utveckling av processer med fokus på 

ledtiden från idé till färdig produkt på marknaden (von Scheele och Haftor (2014) Diehl och 

Stroebe (1991, s. 395 - 396) menar att tiden inte är väsentlig för hur många idéer som dyker 

upp, utan att det är om tiden finns till för att rapportera idéerna som dyker upp. Diehl och 

Stroebe (1991, s. 395 - 396) menar vidare att tiden går att se ur aspekten i förmågan att 

prestera individuellt eller i grupp. Diehl och Stroebe (1991, s. 395 - 396) menar att medan en 

person kommer på en idé på en viss tid så har en grupp producerat ett x antal fler idéer under 

samma tidslängd. Författaren menar att tiden i grupper används mer till brainstorming, medan 

fokus hos individen ligger på att fundera själv. (Diehl och Stroebe, 1991, s. 395 - 396) 

 

Margol och Kleiner (1989, s. 29-31) menar att  organisationer inte bör lägga tid på problem 

som inte bidrar till framtiden. Organisationer bör således fokusera på möjligheter som bidrar 

till framtiden. Det gäller även att välja riktning och sikta högt för att spendera sin tid på 

värdefulla arbetsuppgifter effektivt. Det är även viktigt att ha ett driv och engagemang i den 

tiden man spenderar, detta gör att innovationsskapande blir lättare. (Margol och Kleiner, 

1989, s. 29-31) 

 

Enligt Margol och Kleiner, (1989, s. 29-31) definieras time management som hur man 

hanterar sin tid effektivt. Författarna menar vidare att man måste se verkligheten och öppna 

upp för vad som faktiskt stämmer. Från ett chefsperspektiv spenderas mycket tid på andra 

individer än sig själv. Verkligheten är också att trots bristande tid och eventuella motgångar 

måste chefer arbeta operativt. Ett problem som uppstår när chefer inte jobbar operativt är att 

de hamnar långt från organisationens verklighet och kan därför lätt tappa uppfattningen om 

vad som händer inom organisationen. (Margol och Kleiner, 1989, s. 29-31)  

 

Şen och Yilmaz, (2016, s.310-312) Menar att individer med högre själveffektivisering och 

självkontroll tenderar till att ha högre mål och högre prestationsförmåga. Författarna menar 

vidare att dessa individer även möter hinder bättre än de som inte har det. Det gäller även 

tidshanteringen. (Şen och Yilmaz, 2016, s.310-312) Şen och Yilmaz, (2016, s.310-312) menar 

att om en person har mer kontroll över sig själv blir även tidshanteringen bättre då hen blir 

mer tidseffektiv. Ruiz-Gallardoa, González-Geraldob och Castañoc, (2016, s.60) menar att 

man kan stödja studenter i hur man hanterar tidsfördelning genom att bidra med strategier och 

workshop där studenterna får lära sig och få färdighet i hur man hanterar sin tidsfördelning. 

Alltså att tidseffektivisering kan läras ut. (González-Geraldob och Castañoc, 2016, s.60) 
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Arbetsbelastning och arbetsuppgifter 
Jenssen (2000, s. 293 - 295) menar att anställda med högre utbildning har bättre kontroll och 

utövar mer innovativa aktiviteter. Författaren menar vidare att arbetsuppgifter, som inte är 

innovations relaterade, ändå kan bidra till innovation. Författaren menar dock att det är viktig 

att de anställda blir belönade då utebliven belöning kan försämra utförandet av 

arbetsuppgifter. Jenssen (2000, s. 293 - 295) Enligt Bolman och Deal (2013, s. 192) föredrar 

anställda berikande arbetsuppgifter. Detta grundar sig på utvecklingsbehov. Har den anställde 

stort utvecklingsbehov tycker personen i fråga om arbetsberikning, när den med små inte 

tycker om det. Om man då är en person som vill ha ett berikande arbete så är chanserna större 

till bättre självförtroende. (Bolman och Deal, 2013, s.192) 

 

Att ha många arbetsuppgifter gör att individer arbetar mer effektivt enligt Wilcow,  Laran, 

Stephen och  Zubcsek,  (2016, s. 381). Ett exempel är att om en person missar en deadline så 

har denne högre sannolikhet att bli motiverade till att fortsätta med uppgiften denne har fler 

arbetsuppgifter, än om personen inte skulle haft det (Wilcow,  Laran, Stephen och  Zubcsek, 

2016, s. 381). Detta beror enligt Wilcox, et. al (2016, s. 381) på att tidshanteringen blir bättre 

när personer har mer att göra. Wilcow, Stephen, Laran och Zubcsek (2016) menar att 

individer kan bli mer produktiva genom att ständigt påminna sig själva om uppgifter som de 

behöver utföra. Att tänka på alla uppgifter de måste göra gör individer medvetna om att de är 

upptagna. Författarna menar vidare att detta bör få folk att känna att de uppfyller målet och att 

de använder sin tid på ett effektivt sätt. Studier visar att deadlines minskar den tid det tar att 

utföra en uppgift. Finns ingen deadline tenderar uppgiften att ta längre tid att utföra. (Wilcow, 

Stephen, Laran, & Zubcsek, 2016) 

 

Enligt Eden B. King1, Chermont, West, F. Dawson och R. Hebl (2007, s. 640 - 642) hör 

arbetsuppgifter och klimat för innovation ihop. Har inte organisationer ett klimat som främjar 

innovation menar Eden et.al (2007, s. 640 - 642) att prestandan på organisationen blir sämre. 

Eden et.al (2007, s. 640 - 642) menar även att med ett innovativt klimat presterar 

organisationen bättre. Det samma gäller för arbetsuppgifter, är man överbelastad med 

arbetsuppgifter visar det negativ effekt på en organisation. Det innovativa klimatet blir även 

bättre om organisationen presterar bättre. (Eden et.al, 2007, s. 640 - 642) Diestel och Schmidt 

(2009, s. 72-73) menar att fler arbetsuppgifter, och ökade krav på självständighet, bidrar till 

att arbetet upplevs som tråkigt och mer ansträngande. Att ha press från både arbetsuppgifter, 

mål, självständighet och koncentration gör att individer kan känna press och stress från 

organisationen och ledningen men också från sig själva. (Diestel och Schmidt 2009, s. 72-73) 

Diestel och Schmidt (2009, s. 72-73) menar att känslan av en hög arbetsbelastning kan öka 

när individer upplever det svårt att uppnå de mål och krav som ställs från organisationen och 

från sig själva. Sonnentag, Binnewies och Mojza (2010, s. 971-972) menar att stress skapas 

genom för tunga arbetskrav från arbetsgivaren samt från individens egna rutiner utanför 

arbetstid. Att det inte bara är arbetsförhållandena som påverkar hälsan på arbetet, utan att det 

individer gör utanför arbetet också påverkar hälsan. (Sonnentag, Binnewies och Mojza, 2010, 

s. 971-972) Sonnentag, et.al (2010, s.971-972) menar att  även arbete hemifrån kan bidra till 
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ökad risk för utbrändhet. För att undvika stress och utbrändhet menar betonar författarna 

vikten själveffektivisering och kontroll över sin tillvaro. Sonnentag, et.al (2010, s.971-972) 

menar att om en person får den återhämtning som denne behöver, klarar peronen av tidspress 

bättre än om personen inte fått tillräckligt med återhämtning. Återhämtning för författarna är 

när individer kopplar bort jobbet på fritiden. Om en anställd går och oroar sig för sina 

arbetsuppgifter på fritiden, minskar engagemanget för arbetet. Medan det om positiva tankar 

om jobbet sker på den anställdes fritid, ökar motivationen då personen i fråga fylls med 

energi. (Sonnentag, et.al, 2010, s.971-972) Blom, Bodin, Bergstrom, Hallsten och Svedberg 

(2013, s. 5-6) menar att familjen har påverkan på hur arbetet upplevs. Familjelivet har en 

påverkan när det kommer till vilket stöd den anställde får. Är stödet från arbetet och familjen 

bristande så kan den anställde bli utbränd. Blom et.al (2013, s. 5-6) menar dock att relationen 

mellan arbetsuppgifterna som ges och familjen inte har en betydande relation. Är 

arbetsbelastningen för hög finns risken att individer blir utbrända utan betydande inverkan 

från familjeförhållandena. (Blom et.al, 2013, s. 5-6) 

 

Motivation 
Enligt Hamrefors (2014, s. 83-89) motiverar man personal genom att ha en lagom 

arbetsbelastning att den är “precis så så hög att den upplevs som spännande” (s. 84). 

Författaren menar att om en person är understimulerad upplevs arbetet tråkigt och 

effektiviteten försämras. Har personer istället för mycket att göra menar Hamrefors (2014, s 

83-89) att personer upplever stress.Wilcow, Stephen, Laran och Zubcsek (2016) menar att 

känslan av att känna sig upptagen påverkar hur motiverade människor blir av att utföra en 

uppgift som de inte lyckats hinna klart med till deadline. Författarna kom fram till att 

människor som känner sig mer upptagna, och är engagerade i fler uppgifter, känner större 

motivation till att slutföra en missad uppgift än de personer som inte kände sig upptagna. 

Hamrefors (2014, s. 83-89) menar att organisationer bör skapa förutsättningar för individer att 

hålla en bra balans- och för flytet i arbetet. Författaren har myntat begreppet “Flow channel” 

och menar att detta uppstår när individer upplever en balans i arbetet, känner att jobbet är 

spännande och där de utmanas på en lagom nivå. Hamrefors (2014, s. 83-89) menar även att 

detta är betydande för den kreativa förmågan hos individer. Upplever individer stress och 

känner sig låsta i rutiner har det en negativ effekt på den kreativa förmågan. Får individer 

istället utmanas och utrymme till att vara kreativ skapas det ett kreativt flow. (Hamrefors, 

2014, s. 83-89)  

 

Bolman och Deal (2013, s. 371) menar att det finns olika typer av ledarskap och menar att de 

olika ledarna styr på olika sätt och således motiverar personalen på olika sätt. För att ta reda 

på vilken typ av ledare man tillhör ställer de frågan;  

 

“Är individens motivation och engagemang avgörande för framgång? Om svaret är ja: HR-

perspektiv, symboliskt perspektiv. Om svaret är nej: Strukturellt perspektiv, Politiskt 

perspektiv”. (Bolman och Deal, 2013, s. 371). 
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En strukturell person leder medarbetarna genom ekonomiska incitament. Politiska personer 

leder genom tvång, manipulation och förnedrande. Ledare som tillhör det symboliska 

perspektiver leder oftast sina medarbetare med symboler och firanden. Ledare som tillhör HR-

perspektivet leder personalen genom utveckling och självförverkligande. (Bolman och Deal, 

2013, s. 369) Författarna menar dock att alla ledare har flera olika ledarskapsstilar i sig och 

tillhör därför flera av perspektiven. Ledarna brukar dock ha starkast drag från ett av 

perspektiven. (Bolman och Deal, 2013, s 369)   

 

Greig, I. (1982, s. 12) menar att motivationen, i grunden, styrs av Maslows behovstrappa. 

Behovstrappan består av stegen: fysiologiska behoven, trygghetsbehoven, sociala behoven, 

behov av uppskattning och behov av självförverkligande. Författaren menar även att detta 

ligger till grund för hur människor motiveras. Greig, I. (1982, s. 121) Författaren menar vidare 

att individer stegvis motiveras uppåt i behovstrappan, men menar också att det beror på 

situation. Greig, I. (1982, s. 121) menar att om stress förekommer hos en person ligger dennes 

behov och motivationen på hälsonivån (Fysiologiska) i behovstrappan. Samma person kanske 

vanligtvis är på den självförverkligande steget i en icke stressad situation. Greig, I. (1982, s. 

121)  

 

Forslund (2013, s. 177) menar att det finns många olika teorier om motivation och att chefer 

bör ställa sig frågan om hur de ska kunna motivera de anställda till att prestera ännu bättre, en 

sådan teori är exempelvis Maslows behovstrappa. Motivation kan vara yttre motivation i form 

av pengar och bonusar men de kan också vara inre motivation i form av en känsla av lärande 

och självförverkligande. (Forslund, 2013, s. 177) Leonard och Swap (2005) menar dock att 

den inre motivationen är att föredra när man jobbar med innovation och kreativitet. Ett sätt att 

öka den inre motivationen är att individer känner sig betydelsefulla, att de utvecklas samt att 

de vet vart de är på väg och känner till organisationens mål. Att ha tydliga mål och veta vart 

man är på väg skapar en helhet i arbetet som är motiverande. (Leonard och Swap, 2005) 

 

Marks, Mathieu och Zaccaro (2001, s. 368) förklarar att medlemmar i team känner sig 

motiverade när de känner förtroende för teamet och de uppgifter de utför. Att team-

medlemmarna uppmuntrar varandra, peppar varandra, berömmer varandra och ger feedback 

är komponenter som bidrar till att förtroende för team skapas. Von Stamm (2009, s. 13) 

betonar också vikten av snabb feedback för att motivera andra. Forslund (2013, s. 252) menar 

att man kan bygga upp förtroende genom att ge feedback till varandra. Feedbacken ställer 

dock krav på både personen som ger feedbacken men också på personen som tar emot den. 

Den som tar emot feedbacken bör försöka lyssna på feedbacken, fråga och förstå den och inte 

försvara sig eller bortförklara sig. Den som ger feedback bör tänka på att vara konkret och 

specifik, betona beskrivning och uppskattning samt ge feedbacken när mottagaren är redo för 

den. (Forslund, 2013, s. 252-254) 

 

Marks, Mathieu och Zaccaro (2001, s. 368) menar att visualiserade bilder och modeller över 

teamet och dess arbete kan öka motivationen och bidra till att förtroende skapas. Negativa 

kommentarer från teammedlemmar bidrar till att förtroendet för teamet minskar och detta kan 
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på sikt betyda ett försvagat team med dåligt självförtroende som presterar dåligt. (Marks, 

Mathieu och Zaccaro, 2001, s. 368) 

 

Bolman och Deal (2013, s. 191) beskriver motivationsfaktorerna som arbetsuppgifter som 

berikar arbetet. Dessa faktorer är att den anställde har mer formell makt, frihet och ansvar, 

mycket återkoppling, utmaningar samt utrymme för att använda sina kunskaper och 

färdigheter. Genom dessa faktorer kan den anställde se resultat, utvecklas samt känna att 

arbetet de utför är meningsfullt. (Bolman och Deal, 2013, s.191) Att ha en strategi inom 

organisationen är enligt Stewart och Fenn, (2006, s.184) en motivationskälla. Stewart och 

Fenn, (2006, s.184) menar att tydliga strategier motiverar personalen till att delta- och bidra 

med innovationer som skapar värde. Detta i sin tur leder till en långsiktig organisation enligt 

Stewart och Fenn, (2006, s.184). Det skapar även motivation om managers samarbetar med de 

på “golvet” (Längre ner i hierarkin) enligt Stewart och Fenn, (2006, s.184) 

 

Organisation och Ledning 
Forslund (2013, s. 85-87) menar att hierarki i organisationer skapar struktur då den bland 

annat visar hur arbetet ska fördelas, hur arbetet samordnas och vem som tar order från vem. 

Författaren menar vidare att ju större organisationerna är desto komplexare blir dess struktur 

(Forslund, 2013, s. 89). I komplexa organisationer vill ledningen ha kontroll över att arbetet 

sker som de har tänkt sig. Genom att begränsa de anställda med uttalade regler, policyer och 

standarder ökar ledningens kontroll. (Forslund, 2013, s. 92) Forslund (2013, s. 99) menar att 

många beslut tas i organisationer och att man kan designa beslutsfattandet på olika sätt. 

Organisationer kan exempelvis välja att besluten tas av en liten grupp i ledningen, så kallat 

centraliserat, eller så kan besluten fördelas bland många, så kallat decentraliseras. Författaren 

menar vidare att organisationer bör ha en viss grad av decentralisering då det bidrar till ökad 

motivation bland medarbetarna eftersom människor blir motiverade av att få vara med och 

fatta beslut. (Forslund, 2013, s. 99-100). Forslund (2013, s. 99) menar även att 

decentraliseringen leder till ökad snabbhet om de närmast berörda får fatta besluten, då 

organisationen kan reagera snabbare på problem och möjligheter som uppstår. En nackdel 

med en decentraliserad organisation menar Forslund (2013, s. 100) är att det finns en risk för 

en kortsiktig tidshorisont då medarbetare kan ha svårt att se vad som krävs för att utveckla 

hela organisationen på längre sikt. Ett problem som kan uppstå när ledarna cheferna tar 

besluten är att detaljstyrning uppstår. Detaljstyrning innebär att cheferna tar besluten och 

personalen kan uppleva att chefer inte litar på att de kan göra sitt jobb. (Forslund, 2013, s. 

100) Forssell och Ivarsson Westberg (2007, s 118) menar att det ledningen beslutar om inte 

alltid blir utfallet inom organisationen. Författarna kallar detta för styrglapp och menar att ju 

större och komplexare organisationerna är desto större blir risken för styrglapp. Forssell och 

Ivarsson Westberg (2007, s 120) menar att det är individerna inom en organisation som skapar 

styrglappet och drar paralleller med viskleken, desto fler led information behöver passera 

desto mer kan hinna ändras och falla bort utmed vägen. Författarna menar att organisationer 

kan förebygga styrglapp med olika styrmedel. Dessa styrmedel kan bland annat vara 

resursfördelning, mål, regler, utbildning/ inlärning, kultur, kontroll, kommunikation och 

organisering. (Forssell och Ivarsson Westberg, 2007, s 122). 
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Innovation möter ofta mycket motstånd inom olika organisationer, och det krävs mycket 

energi och entusiasm från de individer som jobbar med innovation att komma över dessa 

hinder. Får inte dessa individer tillräckligt mycket stöttning, och chans till utveckling, finns en 

risk att dessa individer söker sig till andra organisationer där motstånd inte är lika stort. (Tidd 

och Bessant, 2013, s. 110) Von Stamm (2009, s. 13) menar att ledningen inte bara kan säga åt 

medarbetarna att komma med mer idéer och att bli mer innovativa, utan de måste inspirera 

medarbetarna till att själva vilja vara innovativa. Von Stamm (2009, s. 14) menar att det inte 

är tillräckligt med att vänta på att människor ska komma med idéer utan författaren menar att 

ledare inom organisationer aktivt behöver ge sig ut i organisationen och söka efter idéer och 

lyssna på vad medarbetarna har att säga. Genom att ge sig ut i organisationen menar Von 

Stamm (2009, s. 14) att ledare inte bara kan hitta nya idéer utan de får också en chans att visa 

för medarbetarna att innovation är viktigt för hela organisationen.  

 

Subramanian (1996, s. 237) menar att det, för företag som verkar i instabila miljöer, blir 

viktigt att ta till sig nya innovationer tidigt för att vinna konkurrensfördelar. På grund av den 

instabila miljön kan dock dessa innovationer och marknadsandelar bli kortlivade. Det kan 

därför vara svårt för dessa företag att skaffa sig långvariga konkurrensfördelar. (Subramanian, 

1996, s. 237) Författaren menar vidare att företag som verkar i instabila miljöer bör jobba mer 

med innovation, och ta till sig nya innovationer, i större utsträckning än vad konkurrenterna 

gör i detta läge. Detta för att bygga en stark organisation som klarar av konkurrenterna med 

deras innovationer. Innovation är ofta förknippat med osäkerhet och hur pengar ska investeras 

bäst är en ständig fråga, aktieägare vill ha snabba resultat medan organisationer behöver jobba 

med den långsiktiga utvecklingen. Ett sätt att hantera detta problem är att inte bara fokusera 

på avkastningen på investeringar utan också över andra faktorer som har med framtiden att 

göra. Dessa faktorer kan exempelvis vara tillväxt och utveckling. (Tidd och Bessant, 2013, s. 

110) Att ha ett etiskt klimat är väsentligt för ekonomisk prestanda inom en organisation enligt 

Kwon Choi, Koo Moon, Ko, (2013, s. 1270 - 1271). Kwon Choi, et.al (2013, s. 1270 - 1271) 

menar även att uppmuntran av innovation från ledningen skapar bättre ekonomiska 

förutsättningar för organisationer. Att ha ett etiskt och innovativt klimat är alltså två 

framgångsfaktorer för organisationer. (Kwon Choi, et.al, 2013, s. 1270 - 1271)   

 

Von Stamm (2009, s. 13) menar att organisationer behöver ha de rätta strukturerna och de 

rätta processerna för att stödja just de typer av innovationer organisationen vill ha. Von 

Stamm (2009, s. 14) menar att olika typer av urvalskriterier behövs för att ta fram radikala 

eller inkrementella innovationer. Kristensson, Gustafsson och Witell (2014, s. 22-23) menar 

att företag bör ha ett utifrån- och in tänk när de jobbar med innovation för att tänka kundens 

behov på bästa sätt. Författarna menar också att företag bör lägga större fokus på upplevelser 

och helhetslösningar istället för på den enskilda produkten. Hulsheger, Salgado och 

Andersson (2009, s. 1137-1141) menar att extern och intern kommunikation, vision, 

innovationsstöd, uppgiftsorienterad och sammanhållning är viktiga komponenter för ett 

effektivt innovationsarbete. Att ha en delad vision och gemensamma mål menar Hulsheger, 

Salgado och Andersson (2009, s. 1137-1141) som det allra viktigaste. Författarna menar att 

organisationer kan stärka visionen och de gemensamma målen med bland annat feedback i 



Amanda Hagman TID FÖR INNOVATION Karin Gustavsson 

 2017-03-03 

38 

grupp. Von Stamm (2009, s. 13) menar att de är viktigt att medarbetare som kommer med 

idéer får snabb feedback för att bli motiverade. 

 

Subramanian (1996, s. 236) menar att företag som jobbar mycket med innovation förbättrar 

sin effektivitet då innovationerna bidrar till personalens och organisationens inlärning. 

Författaren menar även att företag som är first movers på marknaden, och således är först ut 

på marknaden med nya innovativa lösningar, blir effektivare och vinner mer marknadsandelar 

än de företag som är sena med att ta till sig nya innovationer. Leonard och Swap (2005, s. 12) 

menar att team med varierande medlemmar blir mer kreativa än team med likasinnade 

medlemmar. Olikheterna kan bland annat handla om olika kunskaper inom områden. I 

”vanliga” team jobbar man med samma personer men i multidisciplinära team jobbar man 

mer globalt och tar in personer med kompetenser som behövs för det specifika projektet 

(Leonard och Swap, 2005). 

 

Von Stamm (2009, s. 15) menar att organisationer som vill jobba med innovation måste tillåta 

misstag. Misstagen ska inte ses som ett misstag utan som ett lärotillfälle. Känner personalen 

att deras misslyckanden ses som ett lärotillfälle kommer de inte känna att innovation är 

skrämmande eller obehagligt att arbeta med. Leonard och Swap (2005, s. 165-166) kallar det 

för failing forward och menar att det är viktigt för den innovativa förmågan. Om man vågar 

tillåta misslyckanden, och tar lärdom från dessa, har det positiv inverkan på 

innovationsförmågan. Författarna menar dock att om lärdom inte skapas vid det misslyckande 

tillfället ger det en negativ eller oförändrad bild på den innovativa förmågan. (Leonard och 

Swap, 2015, s. 165-166) Leonard och Swap (2005, s. 165-166) menar att det är viktigt att 

medarbetare känner organisationens och ledningens stöd när de är kreativa och arbetar med 

innovation. De menar att innovationsarbete är riskfyllt då man jobbar med någonting nytt och 

okänt. Känner inte medarbetarna att det finns stöd från organisationen och ledningen vågar de 

inte ta den risk som tillhör innovationsarbete. Känner medarbetare däremot organisationens 

och ledningens stöd vågar de testa sina idéer och jobba med innovation. (Leonard och Swap, 

2005, s. 165-166) 

 

Chefer och ledare kan skapa den kreativa processen i grupper enligt Leonard och Swap (2005, 

s. 4) genom att exempelvis förbättra den fysiska arbetsmiljön och erbjuda de verktyg och 

tekniker som behövs. Författarna menar vidare att det inte bara är stora idéer som är viktiga 

och att kreativitet inte bara handlar om nya idéer. 

Leonard och Swap (2005, s. 150-151) menar att människor som jobbar med innovation och 

kreativitet hellre vill interagera med andra människor och kollegor face-to-face än via email. 

Författarna menar vidare att det är viktigt att företag därför bygger upp naturliga mötesplatser 

för människor att interagera med varandra. Dessa mötesplatser kan exempelvis vara fikarum. 

Leonard och Swap (2005, s. 155) menar även att dålig designade rum kan leda till dålig 

kreativitet. Författarna menar att många organisationer bygger sina konferensrum med mycket 

elektronik istället för att fylla rummen med verktyg som gör att människor interagerar med 

varandra. Dessa verktyg kan vara lekfulla eftersom de då bjuder in till brainstorming och 

diskussion (Leonard och Swap, 2005, s. 158-160). Författarna menar även att ikoniska bilder 

på vad företaget har lyckats åstadkomma och vart de är på väg kan öka kreativiteten på en 
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arbetsplats. Detta på grund av att bilderna påminner medarbetarna om vad de gör och varför 

de är viktiga. 

 

Att ha ett personligt ledarskap är viktigt enligt Garcia-Morales, Loréns-Montes och Verdú-

Jover (2007, s.555-561) för att personerna inom organisationen ska dra orginisationslärdom. 

Har de anställda båda delarna så bidrar det till ökad innovationsförmåga som i sin tur leder till 

att organisationen presterar bra. För att åstadkomma organisationsinlärning krävs det att 

ledaren har ett transformativt ledarskap vilket innebär att ledaren anpassar typ av ledarskap 

som passar den specifika individen för att möta individens behov av ledning.   
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ANALYS 

Detta avsnitt kommer analysera delarna innovation och iCochrollen, tid, arbetsuppgifter och 

arbetsbelastning, motivation och organisation och ledning.  

 

Innovation och iCoachrollen 

Tidd och Bessant (2013, s 79) menar att för att kunna leda innovation behöver innovation ses 

som en process inom organisationen. Denna process bör enligt författarna vara känd bland 

personalen. Enligt iCompassundersökning, som Volvo CE utförde, visade resultatet bland 

annat att personalen inte känner sig ha koll på företagets innovationsprocess. I 

arbetsbeskrivningen för iCoachrollen framgår det att de ska ha kunskap inom organisationens 

innovationsprocess samt att de ska utbilda den övriga personalen om den. Enligt muntlig 

intervju (2016) har iCoacherna till uppdrag att utbilda personalen om innovation och om 

innovationsprocessen. Muntlig intervju (2016) menar vidare att denna utbildning därför blir 

varierande. För att underlätta iCoachernas arbete med att leda innovation på företaget bör 

innovationsprocessen bli mer känd bland personalen. När iCoacherna själva får beskriva sina 

dagar berättar bland annat respondent nr.2 (2016) att om hen “mot all förmodan” skulle få tid 

över, från sina vanliga arbetsuppgifter, så läggs den tiden till innovationsarbete. Med 

innovationsarbete menar respondent 2 (2016) att utveckla hens egna idéer. Ingen av 

respondenterna nämner att de utbildar den övriga personalen om innovation och dess process 

på den tiden som blir över. Däremot nämner samtliga av respondenterna att de jobbar med att 

motivera personalen till att jobba med innovation. Exempelvis så motiverar respondent nr. 2 

(2016) personalen genom utmaningar och respondent nr. 5 (2016) motiverar genom att få 

personalen att känna sig som en del i ett team. 

 

En gång om året får iCoacherna utbildning och innan dessa utbildningstillfällen får 

iCoacherna svara på frågor om vad de tror sig behöva utbildning inom. Utbildningen baseras 

sedan på resultatet från den undersökningen. (Muntlig intervju, 2016) Muntlig intervju (2016) 

belyser problematiken med att låta iCoacherna styra utbildningen då de kan tro sig kunna 

saker de inte kan och att iCoacherna därför riskerar att få fel utbildning. Utbildningen handlar 

om de olika delarna i iCoachrollen och inte om att motivera iCoacherna i deras arbete. Tidd 

och Bessant (2017, s 79) menar att influenser på innovationsprocessen påverkar dess resultat 

och att detta kan styras över. Johnsson (2016, s. 67) menar också att rätt kunskap är en viktig 

faktor för att innovationsarbete ska lyckas. Att ge iCoacherna rätt utbildning skulle således 

kunna vara ett sätt att styra över innovationsprocessens resultatet. iCoacherna får en gång per 

år delta i innovation Conference som en möjlighet att mötas “face to face”. Detta nämner flera 

som en iCoachaktivitet. iCoacherna nämner också att de har möten via skype och egna 

innovationskonferenser. Detta är tillfällen där de kan dela kunskap och samarbeta med 

varandra, vilket enligt Johnsson (2016, s.67) är viktigt för lyckat innovationsarbete. Detta kan 

i sin tur leda till att kunskap sprids snabbare då diskussion lättare kan ske.  

Respondent nr. 2 (2016) menar att alla människor inte är innovativa och att de heller inte kan 

bli innovativa. Respondent nr. 2 (2016) menar vidare att de människor som inte är innovativa 

inte heller ska arbeta med innovation då ”innovation inte går att lära ut”. Respondent nr. 2 
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(2016) menar dock att företagets innovationsarbete skulle underlättas om de innovativa 

personerna identifierades och fick friare tyglar till att bedriva innovationsarbetet. Johnsson 

(2016, s.67) anser att det är drivna människor ska ska arbeta med innovationsprojekt då det är 

en av nyckelfaktorerna till framgång. Tidd och Bessant (2013, s 108-109) menar att skunk 

work är ett friare sätt att utveckla nya innovationer på. Respondent nr. 2 (2016) berättar om 

Volvo Cars som utvecklade en ny bilmodell genom skunk work och efterfrågar själv mer 

frihet till experimenterande i innovationsarbetet. iCoacherna själva, bland annat respondent 2, 

3 och 5 (2016), ser sig som motiverade till att arbeta med innovation. I iCoachernas 

arbetsbeskrivning framgår det dock att iCoacherna ska utbilda och stötta den övriga 

personalen med deras idéer, och inte utveckla sina egna, trots att iCoacherna själva är 

motiverade till att driva sina egna idéer. Respondent nr.  2 (2016) menar att när hen väl jobbar 

med iCochrollen så arbetar hen gärna med sina idéer också. Respondenten arbetar även med 

att stötta andras idéer men föredrar att arbeta med sina egna. iCompassundersökningen visade 

att medarbetarna inte visste vem de skulle vända sig till när de har idéer samt att de inte visste 

vad interact är (Volvo CEs itranät för ideer). När iCoacherna väljer att arbeta med sina egna 

idéer under iCoachtiden försvinner tid som borde ha lagts till att prioritera medarbetarnas 

idéer och kunskap om organisationens innovationsprocess, som vem man vänder sig till med 

idéer och vad interact är. Som nämnts tidigare i analysen kan företag styra 

innovationsprocessen och dess resultat genom att se till att rätt kunskap finns i organisationen. 

Respondent nr. 1 (2016) belyser problematiken till det att det inte alltid finns idéer att coacha. 

Att det inte alltid finns idéer att coacha kan hänga ihop med den okunskap som finns bland 

medarbetarna om organisationens innovationsprocess för vart man ska vända sig om man har 

en idé. Respondent nr. 13 (2016) menar även att organisationen inte är mogen till att arbeta 

med innovatio vilket försvårar iCoachernas arbete. Respondent nr. 5 (2016) däremot upplever 

inte det speciellt problematiskt då hen lägger cirka tre timmar i veckan på att stötta andras 

idéer. Respondenten utbildar och coachar gärna personer som visar intresse. iCoachernas roll 

(enligt arbetsbeskrivningen) är att utbilda den övriga personalen, om bland annat 

innovationsprocessen och stötta personalens idéer. Dom menar respondent nr. 2 (2016) att 

innovation inte kan läras ut. Det synsätt går emot iCoachernas roll i organisationen vilket 

således blir problematiskt, hur ska en ledare kunna utföra en roll denne inte tror på? Det blir 

även problematiskt i den aspekten att de flesta iCoacherna försöker anordna kreativa möten 

och workshops under iCoachtiden då respondent nr. 2 (2016) belyser att det är svårt att få 

medarbetare att delta i dessa aktiviteter. Respondent 1 och 13 (2016) anser dock att dessa 

aktiviteter successivt är framgångsrika, men menar då att mötena ofta är interna mellan 

iCoacher och att workshops utförs för att förmedla det som sägs på mötena. Att utföra 

workshops ställer vissa krav för ett lyckat arbete. Johnsson (2016, s. 67) menar att det krävs 

flera faktorer för att utföra teamwork. Dessa är att ha en bra facilitator som är kunnig, att 

gruppen är multifunktionell, engagerad, har bra samarbete samt att de i gruppen har rätt 

mindset. Utifrån respondenternas svar så framgår det inte hur de väljer ut människor till 

workshops. Respondent nr. 2 (2016) trycker på att det är svårt att få människor att delta i 

sådana aktiviteter. Vad många av respondenterna nämner är att de använder sig av en 

workshop metod som kallas MOVE.  
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iCoacherna och chefer har inte samma bild om rollen som iCoach vilket Forssell och Ivarsson 

Westberg (2007, s 119) menar är styrglapp. Cheferna vet inte vad en iCoach egentligen gör 

och ifrågasätter iCoachrollen som “roliga timmen konsulter”. iCoacherna vill även driva sina 

egna idéer medan deras huvudsakliga uppdrag är att stötta och utbilda andra. Tidd och 

Bessant (2013, s.120) menar att organisationer behöver ha nyckelpersoner som brinner för 

innovationsarbete. Författarna menar att dessa nyckelpersoner spelar olika roller och att det 

behöver finnas personer med teknisk kunskap samt personer som motiverar, engagerar och 

har kunskaper inom problemlösning. För Volvo CE kan dessa nyckelpersoner vara 

iCoacherna då respondenterna, bland annat respondent 3 (2016), beskriver hur motiverad 

denne är för just innovationsarbete. iCoachernas roll kan jämföras med Tidd och Bessant 

(2013, s 120) roll om att motivera och ha kunskap om problemlösning då det i iCoachernas 

arbetsbeskrivning framgår att deras uppgift är att stötta medarbetare och deras idéer, samt att 

ha kunskap om innovationsprocessen. Johnsson (2016, s.67) belyser också vikten av att ha 

motiverade personer i innovationsprojekt och team vilket iCoacherna är då de respondenter 

som deltagit alla är överens om att dem blir motiverade av att arbeta med innovation. 

iCoacherna själva efterfrågar mer flexibilitet och möjlighet till experimenterande (respondent 

2, 2016). Tidd och Bessant (2013) menar att skunk work är en metod som är framgångsrik 

inom innovationsområdet. Författarna menar också att den experimenterande rollen kräver 

teknisk kunskap. Muntlig intervju (2016) menar att den övriga organisationens syn på 

iCoacherna är att de bland annat sitter på mer teknisk kunskap än de faktiskt gör. Att 

personalen tror att iCoacherna besitter mer teknisk kunskap än de faktisk gör förstärker bilden 

om att medarbetarna och ledningen inte har samma bild av iCoachrollen. Medarbetarna ser 

iCoacherna som de som tar fram nya innovationer medan ledningen ser iCoacherna som en 

stöttande funktion.  

 

Enligt muntlig intervju (2016) finns det en riktlinje att det ska finnas minst en iCoach på 50-

100 anställda. Muntlig intervju (2016) menar vidare att denna riktlinje följs olika och berättar 

att det i vissa delar av organisationen bara finns två iCoacher på 800 anställda medan andra 

delar av organisationen följer riktlinjen men till följd att personer har utpekats till iCoacher. I 

vanliga fall ansöker dock intresserad personal själva om att bli iCoach enligt muntlig intervju 

(2016). I ansökan om att bli iCoach får den intresserade svara på frågor som bland annat vem 

personen är, hur verksam denne är, hur personen mäter sina personlighetsdrag och om 

personen varit iCoach tidigare. Den som vill bli iCoach måste också godkänna villkoren som 

står i arbetsbeskrivningen. (Bilaga 4, 2017) Muntlig intervju (2016) menar att ansökan sedan 

måste godkännas av den intresserade personens närmaste chef på grund av att; 

 

”Det beror på att man som iCoach måste klara sig själva då de får lite stöd från övriga 

organisationen” (Muntlig intervju, 2016) 

 

Respondent nr. 3 (2016) intygar att hen får lite stöttning i sitt arbete som iCoach. Muntlig 

intervju (2016) menar att iCoach måste tåla att jobba i motstånd då många inom Volvo CEs 

organisation anser att innovation är motsatsen till kvalitet. Muntlig intervju (2016) menar att 

många inte tar innovationsarbetet på allvar och ifrågasätter om man verkligen behöver arbeta 

med det. Respondent nr. 3 (2016) kämpar för att upprätthålla en optimistisk syn på innovation 
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inom organisationen då hen hela tiden möter motstånd i innovationsfrågor. Tidd och Bessant 

(2013, s 110) menar att individer som möter mycket motstånd i sitt arbete söker sig till andra 

organisationer där motståndet inte är lika stort. Även Johnsson (2016, s.67) belyser vikten av 

att ha en stöttande ledning och hur det påverkar innovationsarbetet. Att ha en kunnig och 

stöttande ledning är enligt honom en av nyckelfaktorerna till lyckat innovationsarbete. 

 

Tid 

Tiden kan upplevas och definieras på olika sätt, den upplevda tiden och den mätbara 

klocktiden (Von Scheele och Haftor, 2014). I iCompass undersökningen, som genomförts av 

Volvo CE, framgår det att personalen inte upplever att det finns någon tid till att jobba med 

idéer och innovation. Respondent nr. 5 (2016) menar att vissa dagar flyger tiden förbi, medan 

andra inte upplevs som lika förbipasserande. Detta beror på att nr. 5 (2016) har varierande 

arbetsuppgifter som ibland är mer givande och som bidrar till att hen inte hinner reflektera 

över tiden. Agarwal och Karahanna (2000, s. 687-689) menar att den kognitiva tiden går 

snabbare när man har roligt, att arbetsuppgifterna är givande och rum för nyfikenhet finns, 

vilket stämmer överens med Respondent nr. 5 (2016) uppfattning. von Scheele och Haftor 

(2014) menar att det är viktigt att veta hur verkligheten ser ut för att vara effektiv. Hamrefors 

(2014, s. 83) menar däremot att det inte är lika lätt för alla att bilda en verklighetsförankrad 

bild av tiden då händelser i livet påverkar hur verkligheten uppfattas. Traumatiska händelser 

ger en sämre verklighetsförankring i nutid och framtid då dåtiden ofta spelar en stor roll för 

tidsuppfattningen. (Hamrefors, 2014, s. 83) Den kognitiva tiden är alltså mer komplex än den 

mekaniska tiden. Hamrefors (2014, s 83) menar vidare att detta har en inverkan på hur tiden 

fördelas och att den mekaniska tiden ofta överskattas. Att tiden upplevs olika kan vi se på 

respondenterna till studiens svar angående tid och tid för idéer. Respondenterna har 

varierande svar på vad tid för de själva är. Respondent nr. 2 (2016) nämner bland annat att 

hen inte tror på en angiven fri tid till att spendera på idéer utan att det är intresset som gör att 

personen i fråga skapar sig tid. Hen menar att för strikta tidsplaner och scheman skadar den 

innovativa förmågan då det inte finns någon tid för fritt spelrum. 

 

“Har man den här friheten under ansvar så finns det tid och det finns alltid tid om man tar 

sig tid.” (Nr. 2, 2016).  

 

nr. 2 (2016) ger ett exempel från Volvo Cars där frihet under ansvar togs och respondenten 

menar således att tiden finns men man måste ta den själv. Alla håller dock inte med om det då 

Respondent nr. 6 (2016) menar att det är självförtroendet som är den största boven. Hen 

menar att vissa inte vågar dela med sig av sina idéer och därför inte ta sig tiden till att 

utveckla idéerna. Utöver det så menar de flesta deltagarna, exempelvis respondent nr. 3 

(2016), att det är engagemang som styr. Respondent nr. 3 och 4 (2016) menar att det är svårt 

att ta sig tiden till att utforska sina idéer. nr.  4 (2016) spenderar ca 90 % av sin tid i 

verkstaden vilket gör det svårt att undersöka sin idé när hen inte har så mycket tid vid datorn. 

En gång i månaden har iCocherna möten men frågor som dyker upp är upp till den enskilde 

iCoachen att få svar på, detta görs genom att fråga- och mejla runt tills personen i fråga får 

svar (Muntlig intervju, 2016).  
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Att iCoacherna har 10% av sin arbetstid till att arbeta med innovation (Muntlig intervju, 2016) 

blir således motsägelsefullt när iCoacherna påpekar att det är engagemang och frihet under 

ansvar som styr. Många iCoacher lägger sin överblivna tid på att utforska sina egna idéer men 

lägger tid på möten, workshops och stöttning av idéer på iCoachtiden. iCoacherna arbetar 

olika med iCoachtiden. Respondent nr. 6 (2016) lägger omkring en timma om dagen på 

iCoachrollen, medans nr. 4 (2016) arbetar mer utspritt, vecko eller månadsvis. Respondent nr. 

5 (2016) menar att hen lägger regelbunden tid i veckan, men att hen har olika aktiviteter som 

gör att det varierar vecka till vecka, men uppskattar ändå den sammanlagda tiden till cirka två 

veckor per år. Respondenterna var eniga om att de utför aktiviteter utifrån 

arbetsbeskrivningen på iCoachtiden. Respondent nr. 2 (2016) nämnde dock att hen även 

lägger tid på sina egna idéer under den tiden. I och med att de flesta iCoacherna är motiverade 

att arbeta med innovation så kan det skapas en gråzon i när man arbetar med 

iCoachrollen.  Det egna engagemang styr iCoacherna till de egna idéerna eller de idéer som 

medarbetarna har och som iCoacherna känner sig ha kunskap inom. Johnsson (2016, s.67) 

menar att engagemang är bra i frågan om innovationsarbete och belyser även vikten av av 

tiden för att arbeta framgångsrikt med innovation. Författaren belyser även att det inte räcker 

med faktorerna stöd från ledning, engagemang och tid, utan att personerna i frågan även 

måste ha rätt mindset. Så huruvida iCoacherna arbetar med iCoachrollen kanske inte är lika 

viktigt som engagemang och mindset.  

 

Respondent nr. 5 (2016) ser  inte sitt arbete som ett 8 – 17 arbete utan respondenten arbetar 

gärna helger när hen har ro till det. Hen spenderar dock mestadels av sin arbetstid med vanliga 

arbetsdagar och tider. Nr. 5 (2016) är med i mycket möten och aktiviteter där fler är 

inblandade. De flesta av deltagarna tycker att det är mycket möten och ibland upplevs möten 

som onödiga. Respondenterna till studien anser även att det är tidsödslande när det krävs 

mycket administration. Respondent nr.  3 (2016) menar att allt som görs är nödvändigt för 

organisationen, men inte för kunden. Margol och Kleiner (1989, s. 29-31) menar att det är just 

de tidsödslande oviktiga uppgifterna som är tidsödslande och med hjälp av time management 

kan identifiera dessa problem för att ta bort dem till en mer tidseffektiv organisation. Detta 

menar författarna kan bidra till innovation då mer tid finns och utrymmet för kreativitet ökar. 

von Scheele och Haftor (2014) menar att det inte är tiden som är problemet i sig, utan att 

medvetenheten om tiden bör finnas för att effektivisera. Respondenterna i studien nämner är 

att många möten och mycket av administrationen känns onödig för arbetet framåt då 

deltagarna känner att det ödslar tid. Det innebär att de är medvetna om problemen och har 

medvetenheten om tiden som är. 

 

Hur idéer skapas är väldigt individuellt då deltagarna har olika ställen och tillfällen där de får 

idéer. Diehl och Stroebe (1991, s. 395 - 396) redogör att det inte är tiden att få idéer som är 

problemet, problemet ligger i att anteckna och undersöka idéerna vidare. Respondenterna till 

studien håller med om detta om menar att idéer kommer hela tiden men att tiden inte finns till 

att förverkliga idéerna eller ens anteckna ner dem. Respondent nr.  10 (2016) menar dock att 

det till och med är svårt att få idéer då hen deltar i för många möten. Nr. 1 och 11 (2016) 

håller med om att  möten tar tid och att andra omständigheter tar tid. Enligt Diehl och Stroebe 
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(1991, s. 395 - 396) är det mer tidseffektivt att under idégenereringstillfällen arbeta i grupp 

och inte individuellt då feedbacken ges direkt och fler idéer kring ämnet skapas i grupp 

jämförelse med individuellt. Det håller Respondent nr.  10 och 5 (2016) med om då de gärna 

vill ha feedback på det idéer som de har. Respondent nr.  5 (2016) menar att det är med 

diskussion med kollegerna som idéer ofta uppstår. Många av deltagarna är överens om att 

fika- och lunchraster är bra tillfällen att diskutera idéer och att det är där idéer skapas. 

Şen och Yilmaz, (2016, s.310-312) samt Ruiz-Gallardoa, González-Geraldob och Castañoc, 

(2016, s.60) är överens om att personer som har bättre koll på sig själva är mer tidseffektiva. 

De menar att personer med bra självkontroll och själveffektivisering är benägna att ha högre 

mål och de arbetar hårdare för att uppnå de målen. Respondent nr.  5 (2016) menar dock att 

det är svårt då organisationen har för höga kontroll och övervakningsbehov så att fria 

utrymmen till hur man själv effektiviserar sig är litet. Hen menar alltså att organisationen bör 

bli mer flexibel utan att det påverkar tidseffektiviteten och ge utrymme för återhämtning. Hen 

menar att deadlinen kan vara den samma, men att detaljstyrningen försvårar för att komma 

fram till nya bättre lösningar på problemen. Organisationen vill gärna använda sig av redan 

befintliga lösningar enligt Respondent nr.  5 (2015) vilket hen inte anser vara bra för 

framtiden då bättre lösningar finns. Margol och Kleiner (1989, s. 29-31) menar att arbetet blir 

mer tidseffektivt när arbetet görs för framtiden och inte vad som är bäst för stunden. 

Författarna menar vidare att arbete som inte utförs i syfte för framtiden bör elimineras. 

(Margol och Kleiner, 1989, s. 29-31) 

 

Arbetsbelastning och Arbetsuppgifter 

Respondenterna till studien definierar arbetsbelastning på olika sätt vilket gör det svårt att 

definiera exakt vad som är arbetsbelastning. Respondent nr. 3 och 5 (2016) är överens om att 

en för hög arbetsbelastning skapar negativ effekt på det innovativa klimatet samt den 

innovativa förmågan. I Volvo CEs iCompass undersökning framgår det att personalen 

upplever en för hög arbetsbörda för att arbeta med egna idéer och innovation. I fritexten 

framgår det att personalens arbetsbelastning ligger till grund till varför personalen inte har tid 

för sina idéer. (muntlig källa, 2016) Att ha berikande och högre nivå på arbetsuppgifterna 

menar Bolman och Deal (2013, s. 192) är det de anställda vill ha och Jenssen (2000, s. 293 – 

295) menar att med högre nivå och berikande arbetsuppgifter så utförs högre nivå av 

innovationsarbete. Många av deltagarna (2016) håller med om att berikande arbetsuppgifter är 

roligare och får den kognitiva tiden att gå fortare. De flesta av deltagarna (2016) är överens 

om att arbetsbördan inte främjar det innovativa klimatet men Respondent nr.  2 (2016) menar 

att det inte nödvändigtvis behöver vara skadligt heller. Respondent nr. 3 (2016) säger att det 

är bra att de anställda har något att göra och att det inte är arbetet i sig som är problemet. 

 

”Arbetsbelastning behöver inte vara negativt eller strider mot nya idéer. Det kan även vara 

motsatsen. Om arbetsbördan du har är tråkig och du är en smart människa så börjar du 

oftast att utveckla idéer för att få saker gjorda snabbare med mindre ansträngning. Problemet 

är de som håller dig tillbaka och inte stöttar dig. Organisationen tenderar att inte tycka om 

förändring av arbetsprocessen eller arbets flowet”. (Nr. 5, 2016) 
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Att ha ett bra ”flow” är enligt Hamrefors (2014, s.83) nödvändigt för att ha bra prestanda på 

arbetet. Att vara understimulerad och att ha för mycket att göra är skadligt enligt författaren. 

Wilcox, et. al (2016, s. 381) menar att ju mer en anställd har att göra desto mer tidseffektiv 

blir den anställde. Författaren menar dock att detta är beroende på hur arbetsbelastningen 

hanteras. Att ha en rimlig deadline är vitalt för att motivera personalen. Kan man inte uppnå 

kraven blir personen i fråga utbränd och har man ingen deadline finns risken att inget blir 

gjort. (Wilcox, et. al, 2016, s. 381) Respondent nr. 5 (2016) menar att organisationen och 

ledare inte bör kräva för mycket av de anställda. Hen menar att det är då risken för att bli sjuk 

uppstår. Hen menar även att den anställde inte bör sätta orimliga krav på sig själv då risk för 

sjukdom skapas likväl som när pressen kommer uppifrån i hierarkin. Diestel och Schmidt 

(2009, s. 72-73) menar att högre krav på självständighet i kombination av arbetsuppgifter gör 

att arbetet upplevs tråkigt. Författarna menar att när man är mer självständig så minskar yttre 

motivation, vilket bidrar till att den anställde få kämpa mot sitt inre motstånd. Detta är 

bidragande faktorer till stress och utbrändhet enligt Diestel och Schmidt (2009, s. 72-73). 

Respondent nr. 5 (2016) anser dock att det inte är så hög arbetsbelastning nu som det var förr 

och menar därmed att utbrändhet inte längre är ett lika stort problem på Volvo CE. Muntlig 

intervju (2016) menar dock att iCoacherna ständigt får arbeta i motstånd i och med den 

missuppfattning en del av organisationen har. Respondent nr. 2 (2016) menar däremot att de 

anställda på Volvo CE försöker att återhämta sig från förr men att det går långsamt framåt till 

välmående och ett mer innovativt klimat vilket kan bidra till att de anställda inte orkar sätta 

sig in i de nya eller befintliga funktionerna så som iCoach, interact och innovationsprocessen. 

 

Sonnentag, Binnewies och Mojza (2010, s. 971-972) menar att privatlivet har inverkan på hur 

arbetet upplevs. De menar att stöd hemifrån skapar bättre arbetstillvaro. Författarna menar att 

det är på fritiden den anställde har möjlighet att vila och menar därför att stressen ökar om 

arbetet utförs hemifrån. Blom et.al (2013, s. 5-6) håller delvis med då stödet behövs hemifrån 

för att arbetet ska upplevt som lättare, men menar att familjen inte har någon påverkan på hur 

de arbetsuppgifterna som ges upplevs. Respondent nr. 5(2016)  brukar arbeta hemifrån på 

tidpunkter som normalt är vilo-tillfällen för de allra flesta som arbetar för Volvo CE. Dock så 

anser inte hen att det är ett problem, utan tvärtom. Nr. 5 (2016) vill styra över sin arbetstid och 

arbeta när hen arbetar som bäst. Samtliga av deltagarna till studien brukar jobba över av olika 

anledningar, vilket därav tar tid från deras fritid när de egentligen, enligt Sonnentag, 

Binnewies och Mojza (2010, s. 971-972), bör återhämta sig. Samtidigt som nr.  5 (2016) vill 

ha frihet i arbetet så anser hen att det finns för lite tid till återhämtning som hen anser som 

viktigt för att inte bli sjuk. 

 

Nr. 5 (2016) anser att med för mycket press så försämras innovationsklimatet. Hen menar 

också att hög arbetsbelastning fungerar under korta stunder, men inte under längre perioder. 

Eden B. King, Chermont, West, F. Dawson och R. Hebl (2007, s. 640 - 642) menar att 

innovativt klimat och arbetsbelastning hör ihop. Om man har en bra balans i 

arbetsbelastningen samt ett innovativt klimat så presterar organisationen generellt bättre än 

om någon eller båda punkterna är bristfälliga i organisationen. Respondent nr. 2 (2016) menar 

att det är de små extra grejerna som förstör för ett innovativt klimat och att för mycket onödig 

administration hindrar idéerna som skapas att utvecklas. Respondent 6 och 10 (2016) anser att 
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de utför onödigt arbete som ingen har nytta av. Respondent nr. 2 (2016) håller dock inte med 

helt då hen anser att inga arbetsuppgifter är onödiga för organisationen, men att det kan vara 

det för kunden. Respondent nr. 4 (2016) anser att pressen är så pass hög att hen anser att 

innovation blir en press:  

 

”Till och med Innovationsarbete är en press då man måste leverera resultat och ofta vänta då 

fullt fokus ligger på de befintliga projekten”. (Nr. 4, 2016)  

 

Motivation 
Respondenterna till studien, exempelvis respondent 2, 3 och 5 (2016), upplever sig 

motiverade till innovationsarbete men upplever för lite flexibilitet och frihet i arbetet samt för 

lite stöd av övriga organisationen för att kunna arbeta med innovation. Respondenterna menar 

också att bristen på återkoppling och feedback sänker ambitionsnivån och motivationen. Von 

Stamm (2009, s. 13) och Forslund (2013, s. 252) menar att återkoppling och feedback bidrar 

till motivation. Författarna menar även att återkoppling och feedback bidrar till att förtroende 

skapas för grupper. Andra komponenter som bidrar till ett stärkt förtroende för teamet är att 

de uppmuntrar varandra och att respondenterna peppar varandra (Marks, Mathieu och 

Zaccaro, 2001, s. 368). Respondent nr. 5 och 2 (2016) beskriver hur de blir motiverade av att 

känna sig som en i teamet och där idéer och prestationer uppmärksammas. Känslan av att vara 

delaktig i ett team där prestationer uppmärksammas bidrar således till motivation. Genom 

återkoppling, feedback och uppmuntran kan man bygga starka team där medlemmarna är 

motiverade. Johnsson (2016, s.67) menar att innovationsprojekt drivs framgångsrikt mestadels 

av engagemang och intraprenörskap. Att respondenterna tycker att ledningen styr för mycket 

och att dem med det blir hämmade tyder på att de inte har drivet som en intraprenör. Tidd och 

Bessant (2013, s.???) menar att om motivation finns för att driva innovation så är skunk work 

en bra metod, då personen i fråga driver projekt utan något godkännande för organisationens 

vinning. Respondent nr. 3 (2013) var med och utförde ett projekt med skunk work metoden 

och beskrev själv att det var väldigt framgångsrikt då arbetet såg till kundens behov och 

kunden blev nöjd. Detta är Volvo groups definition på innovation enligt muntlig intervju 

(2016) och kan då tyckas vara något att uppmuntra från organisationen som många av 

respondenterna tycker är alt för detaljstyrd.  

 

Bolman och Deal (2013, s. 371) menar att det finns olika typer av ledare och att de styr på 

olika sätt och således motiverar sin personal på olika sätt. Respondent nr. 5 (2016) menar att 

dennes motivation ökar när hen känner sig sedd från chefen och övriga organisationen. 

Respondent nr. 3 (2016) upplever att det saknas stöd från ledningen och organisationen i 

innovationsarbetet och att detta således minskar motivationen. Att respondenterna inte känner 

stöd från alla ledare, utan endast ett fåtal, kan bero på ledarnas olika ledarskapsstilar och deras 

sätt att motivera. I hierarkiska och komplexa organisationer menar Forslund (2013, s. 99) att 

det är viktigt att personalen får fatta beslut, detta för att det går snabbare än om varje beslut 

ska till ledningen, och för att egna beslut ökar motivationen. Muntlig källa (2016) menar att 

många inom organisationen ser innovationsarbete som någonting oseriöst och tror att det är 

motsatsen till kvalitet. Denna syn på innovation påverkar även den stöttning som iCoacherna 
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får i sitt innovationsarbete. Skulle organisationens syn på innovation ändras hos ledare skulle 

iCoacherna kunna känna stöttning från fler chefer i organisationen. Organisationens syn på 

innovation skulle kunna ändras genom utbildning om vad innovation är och varför det behövs. 

Muntlig källa (2016) menar att i dagsläget utbildas bara iCoacherna i innovation men den 

övriga organisationen utbildas inte. Att utbilda den övriga personalen i innovationsfrågor 

ligger hos iCoacherna och linjecheferna enligt muntlig källa (2016). Skulle iCoacherna och 

linjecheferna få hjälp med att utbilda övrig personal i organisationen om innovation skulle 

attityden kunna förändras. Nr. 3 (2016) känner att många kämpar med att vara optimistiska 

vad gällande innovationsarbetet men att det ofta blir en kamp för iCoacherna att hela tiden 

möta motstånd. Muntlig källa (2016) menar att iCoacherna måste klara sig själva i 

organisationen då de får lite stöd då det ingår i deras arbetsbeskrivning. (Bilaga 4, 2017) Tidd 

och Bessant (2013, s. 110) menar att innovationer ofta möter mycket motstånd i 

organisationer och att det därför krävs mycket energi och entusiasm för individerna som 

jobbar med innovation. Författarna menar vidare att om dessa individer inte får tillräckligt 

med stöttning finns det en risk att individerna lämnar företaget. Von Stamm (2009, s. 13) 

menar att ledningen måste inspirera och stötta medarbetarna till att komma med nya idéer och 

vara innovativa. 

 

Respondent nr. 3 och 12 (2016) menar att det, i iCoach rollen, medföljer att stötta övriga 

medarbetare i innovationsarbetet. Nr. 2 (2016) tror att varje individ blir motiverad på olika 

sätt men menar att alla människor behöver utmanas för att bli motiverade. Att utmanas på rätt 

nivå i arbetet är viktigt enligt Hamrefors (2014, s. 83-89) som menar att ”flow”, förutom att 

öka motivationen, även ökar den kreativa förmågan hos individer. Författaren menar att för 

lite utmaning gör arbetet långtråkigt och för mycket arbete leder till stress. Respondent nr. 2 

(2016) känner sig ensam om att driva innovationsarbetet på Volvo CE och upplever det som 

stressande. Att ha mycket att göra kan vara motiverande enligt Wilcow, Stephen, Laran och 

Zubcsek (2016) som menar att individer som missar deadlines, på grund av att de hade 

mycket att göra, är mer motiverade till att fullfölja uppgiften än för de människor som inte 

hade mycket att göra, men ändå missade deadline. Nr. 5 (2016) upplever att tiden går 

snabbare när hen jobbar med något intressant än när hen jobbar med någonting ointressant. 

Respondent 5 (2016) menar även att roliga arbetsuppgifter, som känns meningsfulla, 

exempelvis att utveckla någonting nytt ökar motivationen medan tråkiga arbetsuppgifter, som 

inte känns meningsfulla, har en negativ effekt på motivationen. Arbetsuppgifter som berikar 

arbetet menar Bolman och Deal (2013,s. 191) är en motivationsfaktor. 

 

Respondent nr. 2 (2016) menar att alla människor inte är innovativa och att det inte går att 

motivera dem till att bli det. Leonard och Swap (2005) menar dock att individer kan bli 

motiverade genom inre och yttre motivation och att den inre motivationen är bättre för 

kreativitet. Författarna menar att inre motivation kan vara att ha tydliga mål och strategier 

samt att se en helhet i arbetet. Marks, Mathieu och Zaccaro (2001, s. 368) beskriver hur 

visualiserade bilder och modeller över teamet och dess arbete kan öka motivationen. Enkla 

medel kan således motivera individer till att vara mer kreativa och arbeta med innovation. 

Volvo CEs iCompassundersökning visade att personalen inte kunde Volvos vision. Visionen 

är viktig enligt Stewart och Fenn, (2006, s.184) som menar att mål, strategier och visioner är 
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viktiga motivationskällor om personalen är medvetna om dem. För tillfället har iCoacherna 

ingen egen vision (Bilaga 3 och 4, 2016) att arbeta mot, vilket kan skapa en komplex situation 

för att se målet och motiveras. 

 

Respondenterna till studien menar att de är i ett överlevnadsläge och att detta har en negativ 

effekt på motivationen. 

”Om jag inte ens kan göra grunderna, varför ska jag då titta på innovation? 

Det är en svår tid, vi menar att det inte finns någon tid till innovation när vi bara försöker 

överleva. Det är inte vettigt att överväga något nytt och annorlunda och lysande och 

nyskapande eftersom vi helt enkelt inte har grunderna med medel för att överleva och vara 

lönsamma”. (Nr. 3, 2016) 

 

Subramanian (1996, s. 237) menar att det, för företag som verkar i instabila miljöer, blir extra 

viktigt att utveckla nya innovationer för att vinna konkurrensfördelar och för att överleva på 

marknaden. Författaren förklarar att de behöver göra detta i större utsträckning än vad 

konkurrenterna gör. 

 

Organisation och Ledning 

Muntlig källa (2016) menar att Volvo Group har definierat att innovation för Volvo är 

någonting nytt som tillför värde för slutkund, exempelvis patent eller nya teknologier. 

Forslund (2013, s. 99) menar att i stora och komplexa organisationer vill ledningen ha 

kontroll och utformar därför regler, policyer och standarder som personalen ska följa. Tidd 

och Bessant (2013, s. 26) menar att patent och nya teknologier är innovationer som innebär att 

man tar fram någonting helt nytt, så kallat radikala innovationer. Volvo Group riskerar 

således att definiera innovation som någonting radikalt och helt nytt på marknaden, speciellt 

då Volvos organisation formats av produkt och serviceutveckling under många år. Ottosson 

(2014) menar att företag, för att lyckas i framtidens industrivärld, måste fokusera mer på de 

mjuka värdena. Tidd och Bessant (2013, s. 171) menar att patent inte tar hänsyn till de 

mjukare värdena som exempelvis design, produktionsteknik eller programvara eftersom det 

oftast inte går att patentera. Att Volvo Group har myntat vad innovation är för företaget, gör 

att individerna i organisationen måste förhålla sig till det och de mjukare värdena riskerar att 

glömmas bort. Ottosson (2014) menar att de mjukare värdena kan vara viktigare för kunden 

och dennes helhetsupplevelse än de hårda värdena. Författaren menar även att produkter som 

är anpassade efter kunden har längre produktlivscykel än de massproducerade produkterna. 

Respondent nr. 2 (2016) belyser just vikten av kundens behov och menar att om man inte tar 

hänsyn till kundernas behov kan man inte vara innovativ eller överleva på marknaden. 

Kristensson, Gustafsson och Witell (2014, s. 22-23) belyser vikten av kundens behov och 

menar att företag bör lägga större fokus på upplevelser och helhetslösningar istället för på den 

enskilda produkten. Respondent nr. 10 och 3 (2016) menar att innovation är någonting som 

kunderna är beredda att betala för. För deltagarna till studien är innovation exempelvis att 

förbättra någonting på ett sätt som inte gjorts tidigare och förbättrade lösningar och 

möjligheter. Respondent nr. 5 (2016) menar att innovation inte behöver vara någonting helt 

nytt, utan att det kan vara en kombination av lösningar från andra områden. Förutom radikala 
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innovationer menar Tidd och Bessant (2013, s. 26) att det finns inkrementella innovationer, 

vilket betyder mindre förändringar som förstärker tidigare kunskap eller som förändrar ett 

koncept. iCoachernas bild av innovation går åt det inkrementella hållet medan många 

upplever att ledningens bild av innovation går åt det radikala hållet. Enligt Forssell och 

Ivarsson Westberg (2007, s 118) skulle denna delade syn kunna ses som ett styrglapp. Von 

Stamm (2009, s. 13-14) menar att olika processer och strukturer behövs för olika typer av 

innovationer, och menar vidare att företag behöver utforma rätt strukturer för att stödja de 

typer av innovationer organisationen vill ha. Författarna menar även att olika typer av 

urvalskriterier behövs för att ta fram radikala eller inkrementella innovationer. Om ledningen 

och iCoacherna inte har samma bild av vad innovation är kan bli problematiskt. Det kan 

finnas en risk att organisationen är strukturerad efter olika regler och standarder, baserat på 

radikala innovationer och patent, medan iCoacherna jobbar för att ta fram lösningar på 

problem och således med inkrementella innovationer. 

  

Samtliga av respondenterna till studien upplever bristande stöd från organisationen i 

innovationsarbetet. Även Volvo CEs egna iCompassundersökning visar att stöd från 

organisation och ledning är bristfällig. Respondenterna upplever bland annat att 

organisationen består av för många led för att kunna utveckla någonting, att beslutsprocessen 

är för hierarkisk och att de inte får någon feedback. Forslund (2013, s. 99-100) förklarar att 

organisationer kan ha olika typer av beslutsfattande, centraliserat och decentraliserat. Att 

deltagarna upplever beslutsfattandet som hierarkiskt kan betyda att Volvo CE har ett 

centraliserat beslutsfattande där ledningen tar besluten. Forslund (2013, s. 99-100) menar att 

hierarkiska organisationer behöver en viss grad av decentraliserat beslutsfattande vilket 

betyder att individer själva kan ta besluten. Ett decentraliserat beslutsfattande bidrar, enligt 

Forslund (2013, s. 99-100) till en mer motiverad personal som snabbare kan reagera på 

problem och möjligheter som uppstår. Respondent nr. 3 (2016) ger en metafor om att Volvo 

CE är en stor båt på havet med en liten ratt. Med detta menar respondenten att organisationen 

är svårstyrd. Att respondent nr. 3 (2016) upplever organisationen som svårstyrd kan betyda att 

beslutsfattandet är alltför centraliserat. Respondent nr. 2 och 5 (2016) upplever att de har för 

lite frihet i arbetet för att kunna jobba med innovation. Respondent nr. 3 (2016) menar att 

innovationsarbete kräver olika resurser, exempelvis teknologiska resurser i form av teknik, 

finansiella resurser i form av pengar och chefens stöd i olika intressen. Om organisationens 

beslutsfattande blev mer decentraliserat skulle iCoacherna kunna uppleva mer frihet över att 

ta egna beslut samt att deras beslutsfattande skulle kunna ses som en nödvändig resurs för 

innovationsarbetet.  

 

Respondent nr. 2 (2016) menar att alla människor inte är innovativa och därför inte kan arbeta 

med innovation. Von Stamm (2009, s. 13-14) menar att ledningen inte bara kan säga åt 

medarbetarna att komma med mer idéer och att bli mer innovativa, utan de måste inspirera 

medarbetarna till att själva vilja vara innovativa. Författaren menar också att ledare måste ge 

sig ut i organisationen och lyssna på vad medarbetarna har att säga. Genom att ge sig ut i 

organisationen kan ledare hitta nya innovationer och få en chans att visa för medarbetarna att 

innovation är viktigt för hela organisationen (Von Stamm, 2009, s. 13-14). Leonard och Swap 

(2005, s. 4) menar att chefer och ledare kan skapa kreativa processer i team genom att 



Amanda Hagman TID FÖR INNOVATION Karin Gustavsson 

 2017-03-03 

51 

exempelvis förbättra den fysiska arbetsmiljön och erbjuda de verktyg och tekniker som 

behövs. Respondent nr. 5 (2016) menar att den fysiska arbetsmiljön kan bidra till mer 

kreativitet. Respondent nr. 5 (2016) efterfrågar mer alternativa arbetsytor där en yta bör 

fokusera på koncentration och återhämtning, och den andra på diskussion och utveckling. 

iCompassundersökning visar att kreativa ytor saknas på Volvo CE (Bilaga 5, 2016). 

Respondent nr. 5 (2016) betonar även vikten på kommunikation och integration och menar att 

diskussioner med kollegorna ofta leder till nya idéer. Leonard och Swap (2005, s. 150-151) 

menar att människor som jobbar med innovation och kreativitet hellre vill interagera med 

andra människor och kollegor face-to-face än via email. Författarna menar vidare att det är 

viktigt att företag därför bygger upp naturliga mötesplatser för människor att interagera med 

varandra. Dessa mötesplatser kan exempelvis vara fikarum. Mötesplatserna bör bestå av 

lekfulla verktyg som öppnar upp för brainstorming och diskussion. (Leonard och Swap, 2005, 

s. 158-160) Respondent nr. 2 (2016) anser att 3D-skrivare och lego kan vara sådana verktyg. 

Leonard och Swap (2005, s. 155) menar även att dålig designade rum kan leda till dålig 

kreativitet.  

 

Tidd och Bessant (2013, s. 110) menar att innovation ofta möter mycket motstånd i 

organisationer. Respondenterna till studien bekräftar detta, exempelvis respondent nr. 5 

(2016), och menar att de känner lite stöd för innovationsarbetet samt att många medarbetare 

ser deras arbete som oseriöst. Den idealiska arbetsplatsen för nr. 3 (2016) är där personliga 

bidrag respekteras och uppskattas. Leonard och Swap (2005, s. 165-166) betonar vikten av att 

medarbetare känner organisationens och ledningens stöd när de är kreativa och arbetar med 

innovation. De menar att innovationsarbete är riskfyllt då man jobbar med någonting nytt och 

okänt. Känner inte medarbetarna att det finns stöd från organisationen och ledningen vågar de 

inte ta den risk som tillhör innovationsarbete. Känner medarbetare däremot organisationens 

och ledningens stöd vågar de testa sina idéer och jobba med innovation. (Leonard och Swap, 

2005, s. 165-166) Individer kan känna att de får organisationen och ledningens stöd när de 

känner att de får misslyckas enligt von Stamm (2009, s. 15) och Leonard och Swap (2005, s. 

165-166) som menar att organisationer bör se misslyckanden som ett lärotillfälle, failing 

forward. Johnsson (2016, s.67) betonar också vikten av att ledningen är kunnig inom området 

samt att ledningens stöd är vitalt för att framgångsrikt arbeta med innovativa projekt.Nr. 3 

menar att hens roll som iCoach är av vikt för organisationens innovationsarbete men betonar 

även vikten av ledningens stöd som hen anser saknas i nuvarande läge. Hen har även tron på 

ett innovativt klimat där alla kan bidra, inte bara de med titeln iCoach. Respondent nr. 3 

(2016) menar även att allas idéer och åsikter ska respekteras och lyssnas på, inte bara de med 

bäst idéer eller med titeln iCoach.  

 

Respondenterna till studien, exempelvis respondent nr. 3 (2016), upplever att Volvo CE 

befinner sig i en överlevnadssituation där de inte tjänar pengar på de produkter de säljer och 

där organisationen försöker göra produkterna så lönsamma som möjligt och drar ner på 

kostnaderna istället för att utveckla nya innovationer. Respondenterna upplever att det finns 

spänningar inom organisationen och att det känns deprimerande. Subramanian (1996, s. 237) 

menar att företag som verkar i instabila miljöer bör jobba mer med innovation, och ta till sig 

nya innovationer, i större utsträckning än vad konkurrenterna gör. Detta för att bygga en stark 
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organisation som klarar av konkurrenterna och deras innovationer. Respondent nr. 5 (2016) 

menar att Volvo CE idag titta på hur mycket pengar konkurrenterna lägger på 

innovationsarbete och sedan försöker matcha det, men menar att Volvo istället bör satsa 

dubbelt så mycket pengar som konkurrenterna gör. Tidd (2001, s. 177) menar att 

produktutveckling och innovationsprocessen är de två grundtyperna av innovation. Tidd 

(2001, s. 177) menar att när marknaden mognar tenderar produktinnovationer att övergå till 

innovationsprocesser och radikala innovationer tenderar att bytas ut mot inkrementella 

innovationer. Produktinnovationer handlar om förändringar i de produkter och tjänster som 

företag erbjuder. Processinnovationer handlar däremot om förändringar i de sätt produkten 

eller tjänsten skapas och levereras. (Tidd, 2001, s. 177) Respondent nr. 10 och 3 (2016) menar 

att innovation är någonting som kunderna är beredda att betala för och även muntlig källa 

(2016) menar att Volvo Group menar att innovation är någonting som når kunden. Man kan 

således se att Volvo CE arbetar med produktinnovationer och inte med processinnovationer. 

Subramanian (1996, s. 237) menar att företag som verkar i instabila miljöer bör satsa på att 

bygga upp en starkare organisation kring innovationsarbetet för att kunna vinna 

konkurrensfördelar på sikt. Skulle Volvo CE välja att rikta sitt fokus mer mot innovation inom 

andra domäner än produkter och produktrelaterade tjänster skulle de kunna bygga upp en 

starkare innovativ organisation. 

 

Volvo CE ställer höga krav på innovationsarbetet då de de har en tendens att framför allt 

efterfråga produktrelaterade innovationer i form av nya patent och teknologier. Respondent 

nr. 2 (2016) upplever press att leverera nya innovationer. Dessa krav kan bidra med en 

avsmalnad och komplex syn på innovationsarbetet där en känsla av att man inte kan bidra kan 

infinna sig. Respondenterna till, exempelvis respondent nr. 5 (2016), studien upplever att det 

finns tid till att få idéer men att det inte finns tid till att utforska och utveckla dessa idéer till 

någonting. Att Volvo CEs definition på innovation är begränsad till något som skapar värde 

för slutkund kan bidra till att iCoacherna även upplever att varje idé blir till ett stort eget 

projekt när den ska börja utforskas och utvecklas. Respondent nr. 2 (2016) menar att mindre 

idéer inte behöver ta mycket tid eller kosta mycket pengar. En bredare syn på innovation kan 

bidra till att iCocherna upplever att tiden och resurserna finns till att utveckla idéer. 
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DISKUSSION 

Här diskuteras huvuddragen ur analysen utifrån frågeställningarna. 

Vilka är orsakerna, med utgångspunkt från temana tid, 

arbetsbelastning, motivation och stöd från organisation och ledning, 

för den upplevda tidsbristen bland iCoacherna? 
Tid upplevs olika från individ till individ beroende på olika faktorer som exempelvis 

händelser och trauman från förr samt hur intressanta arbetsuppgifterna individen utför upplevs 

att vara. Tiden upplevs gå snabbare när givande arbete utförs och tvärtom när arbetet upplevs 

som tråkigt och onödigt. Överlag tenderar människor att tro att uppgifter kräver mer fysisk tid 

än de faktiskt gör. iCoachern upplever att de deltar i ineffektiva möten och ägnar sig åt 

administrativt arbete och upplever således dessa orsaker som de största tidstjuvarna. 

iCoacherna lägger även tid på att fråga och mejla runt i organisationen för att få svar på 

frågor. Antaganden kan göras att iCoacherna upplever detta som tidstjuvar på grund av deras 

tidigare erfarenheter och att de anser dessa uppgifter som tråkiga. Att ta reda på om de 

angivna faktorerna är faktiska tidstjuvar eller enbart upplevelser och mindset för iCoacherna 

själva blir således omöjligt. Vad som kan konstateras är dock att onödig administrativa 

uppgifter och ineffektiva möten tar död på både det innovativa klimatet, tidseffektiviteten och 

skapar onödig arbetsbelastning. För att effektivisera organisationen och identifiera de faktiska 

tidstjuvarna kan organisationer arbeta med time management för att identifiera problem, detta 

kan även leda till att kreativitet skapas. Känslan av berikande arbetsuppgifter skapar 

motivation, gör arbetet mer effektivt och får tiden att gå fortare.  

 

Volvo CEs iCompassundersökning visade att en för hög arbetsbelastning ligger som grund till 

varför det inte finns tid för idéer. iCocherna menar istället att arbetsuppgifter inte är problemet 

till att det inte finns tid till idéer, utan pekar istället på att ledningen inte stöttar 

innovationsarbete. Rätt utbildning och kunskap är ett sätt för företag att styra över 

innovationsprocessen och dess resultat.Genom att lägga fokus på att förklara vad innovation 

faktiskt kan vara – i en bredare bemärkelse än produkt- och tjänsteinnovation kan iCoachernas 

arbete stöttas mer. Synen kan ändras genom exempelvis utbildning. Idag utbildas iCoacherna 

inom de områden som de själva anser sig behöva utbildning inom och Volvo CE är medvetna 

om problematiken som medföljer att iCoacherna eventuellt får fel utbildning. Att ha rätt 

kunskap påverkar innovationsprocessen och dess resultat. 

 

Arbetsbelastning kan vara bra för effektiviteten i arbetet. Men den får inte vara för hög så 

individer känner sig stressade under längre tid. För lite arbetsbelastning bidrar till att individer 

känner sig understimulerade. Många individer inom Volvo CE jobbar övertid och hemifrån 

och således på den tid där de bör återhämta sig. För att klara av att jobba i högt tempo behövs 

återhämtning och vila. Respondenterna till studien efterfrågar fler platser på företaget där de 

kan återhämta sig. En bra balans mellan arbetsbelastningen och ett kreativt klimat bidrar till 

att organisationen presterar bättre. Den yttre arbetsmiljön har betydelse för 

innovationsförmågan och organisationen kan därför skapa ytor och utrymmen som bidrar till 
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integration, brainstorming och diskussion. Även återhämtning/ koncentrations stationer 

efterfrågas av iCoacher. 

 

Företagets överlevnadssituation har bidragit till att motivationen för att jobba med innovation 

har minskat. För att bygga en stark organisation kring innovationsarbetet krävs det att Volvo 

CE arbetar fram metoder som främjar alla slags innovationer.  

 

Förutom att iCoacherna inte upplever att det finns stöd för deras innovationsarbete menar de 

att det inte finns något flow i arbetet. iCoacherna menar även att man själv måste ta sig tiden 

till innovationsarbete. De menar att de saknar frihet i arbetet och att det därför inte finns 

någon tid till att utveckla idéerna vidare. De menar även att det inte finns något 

självförtroende till att utveckla idéer. Respondenterna menar också att bristen på återkoppling 

och feedback sänker ambitionsnivån och motivationen. Idag upplevs beslutsfattandet inom 

organisationen som hierarkisk och där feedback uteblir. Ett mer decentraliserat beslutsfattande 

skulle bidra med att snabbare beslut kan tas och där feedback ges.   

 

Återkoppling och feedback är någonting som efterfrågas i organisationen och genom att 

exempelvis decentralisera beslutsfattandet kan både beslut tas- och feedbacken kan ges 

snabbare. Respondenterna upplever även att de har för lite frihet i arbetet för att ta tid till att 

utveckla sina idéer. Genom att de kan fatta mer egna beslut kan de även ta sig mer frihet till 

utvecklingsarbetet.   

 

Vad behöver iCoacherna, för att bättre kunna utföra sin roll som 

iCoach? 
Ett upplevt problem i organisationen är att det inte finns tillräckligt med stöd för 

innovationsarbetet. Genom en generell innovationsutbildning skulle övriga organisationen och 

ledare får mer förståelse för innovationsarbete och således kunna stötta och ta hjälp av 

iCoacherna på ett bättre sätt. Ledare bör även motivera organisationen med mål, vision och 

strategier som synliggör innovationsarbetet och visar att det är av betydande roll för 

organisationen. 

 

Antalet iCoacher per medarbetare varierar inom organisationen trots att det finns en regel om 

att det ska finnas minst en iCoach på 50-100 anställda. På vissa platser tvingas personal in i 

iCoachrollen för att regeln ska följas. Som tidigare nämnts får iCoacherna själva välja vad de 

behöver utbildas inom. Utbildningarna är informativa och inte till för att motivera iCocherna i 

deras roll som innovationsledare. iCoacherna som varit respondenter till denna studie 

upplever sig motiverade till innovationsarbete men önskar mer stöd från ledningen. En fråga 

som kvarstår är om de iCoacher som tvingats in i rollen känner samma motivation till 

innovationsarbete eller om de behöver motiveras mer. iCoacherna arbetar i uppförsbacke då 

deras arbete möter motstånd från den övriga organisationen och med en ledning som inte 

alltid är tillräckligt stöttande. Man kan därför fråga sig om de iCoacher som blivit påtvingade 

rollen verkligen klarar av att jobba i denna uppförsbacke eller om de skyller på tidsbristen? 

iCoachernas engagemang ska smitta av sig på medarbetarnas men om de inte är motiverade 



Amanda Hagman TID FÖR INNOVATION Karin Gustavsson 

 2017-03-03 

55 

eller tror på det de gör är det istället den bilden som kommer smitta av sig på medarbetarna. 

Trots att det finns rätt antal iCoacher på pappret behöver det inte betyda att alla gör det jobb 

som är utformat i arbetsbeskrivningen. 

 

I andra delar av världen finns det bara två iCoacher på 800 anställda vilket gör att man kan 

ifrågasätta hurvida iCoacherna hinner med de uppgifter som framgår i arbetsbeskrivningen 

eller ej. I analysen kan man utläsa att iCoacherna gärna lägger mer fokus på sina egna idéer än 

vad de lägger på att stötta medarbetarnas, trots att det är en punkt i deras arbetsbeskrivning. 

Men med den underbemanningen, om man utgår från organisationens regel om antalet iCoach 

per medarbetare, kan man förstå att de inte hinner utbilda medarbetarna. iCoacherna kanske 

vill utbilda personalen men att tid för det faktisk inte finns. En lösning på underbemanning 

kan vara att marknadsföra iCoachrollen från högre upp i ledning och skapa ett intresse. 

 

iCoacherna upplever att det är lätt att få idéer, men svårt att få tid till att utveckla idéerna till 

något mer. Samtliga av respondenterna till studien är drivna till att komma på nya idéer och 

det kan skapa en problematik med att coacha resterande medarbetare i företaget. I 

arbetsbeskrivningen står det att det ideala är att det ska vara en iCoach per 50 anställda. Så är 

inte fallet i de flesta fall och antaganden kan göras att det blir svårt att hinna med sina 

arbetsuppgifter som iCoach på 10% av sin arbetstid när även iCoachrollen kräver 

administration. Antaganden om att med driv för egna idéer kan ta över den planerade 

iCoachtiden till sig själv och sina idéer vilket kan vara både positivt och negativt. Nya idéer 

produceras, men den coachande rollen hämmas.  Forskning visar att eget engagemang många 

gånger är mer drivande än att individer känner organisationens stöd. I det här fallet verkar 

dock iCoacherna ha engagemang till att driva sina egna idéer. Problemet här är istället att den 

övriga personalen saknar det engagemanget. Ett av iCoachernas uppgift är att stötta och 

utbilda och genom detta skulle medarbetarna kunna uppleva samma engagemang som 

iCocherna.  

 

iCompassundersökningens resultat visar att medarbetarna inte känner till organisationens 

innovationsprocess. Att det råder delade meningar om vad en iCoach faktisk gör inom 

organisationen kan hänga ihop med den bristande kunskapen om organisationens 

innovationsprocess. Att innovationsprocessen är okänd för medarbetarna försvårar således 

iCoachernas arbete då innovation bör ses som en process för att kunna styras över. Skulle 

medarbetarna ha mer kunskap inom organisationens innovationsprocess skulle iCoacherna 

enklare kunna utföra sitt arbete samt att resultatet av innovationsprocessen skulle förbättras. 

Rätt kunskaper påverkar således innovationsprocessen positivt. Av arbetsbeskrivningen för 

iCoachrollen kan man utläsa att Volvo CE är medvetna om att innovation är en process då 

iCoacherna ska ha kunskap om processen samt utbilda personalen om den. Men kunskapen 

om processen har sedan inte spridits ner i organisationen. Detta styrglapp över iCoachrollen 

kan bidra till konsekvenser för organisationens innovationsarbete. 

 

Att det är få som faktiskt vet vad en iCoach gör kan försvåra arbetet och tidsfördelningen för 

en iCoach. iCoacherna är till för att stötta innovation och coacha medarbetare och deras idéer. 

Att inte hela organisationen delar samma bild kan leda till tidsödslande moment såsom 
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styrglapp och att iCoacherna blir kontaktade om områden som de själva inte behärskar. Detta 

kan bero på att de fått fel utbildning då de själva inte vet vad de behöver utbildning inom. Att 

dela en gemensam bild av vad en iCoach gör kan öka både förtroendet för iCoachrollen samt 

spara tid som kan läggas på rätt aktiviteter. Det kan även underlätta med mer stöd från 

ledningen då det kan bli enklare för iCoacherna att få rätt utbildning och stöd som ger 

iCoacherna motivation och tidseffektivisering i sitt arbete. 

 

Inom Volvo CE råder det delade meningar om vad innovation faktiskt är trots att både ledning 

och iCoacher anser innovation som viktigt för företagets framtid. Hälsosamt skulle vara om 

företaget kunde tydliggöra hela spektrat av innovation så att fler kan känna att de kan bidra 

och att det inte behöver vara särskilt dyrt eller tidskrävande för att komma fram till värdefulla 

innovationer. Detta skulle kunna bidra till att övriga organisationen ser på innovation som 

något nödvändigt i allt de gör för att hålla sig kvar på marknaden och skapa en innovativ 

organisation där kreativitet accepteras och stöttas med hjälp av motivation och andra 

hjälpmedel. En syn på att innovation endast är någonting nytt och radikalt kan skrämma 

medarbetare till att tro att de inte har tiden för innovationsarbete när innovation faktiskt kan 

vara en inkrementell förbättring som inte alls tar lång tid att utveckla. Individer tenderar till 

att tro att uppgifter tar längre tid att genomföra än de faktiskt gör. Med synen på att 

innovationer är någonting radikalt kan bygga på känslan av att tid för innovationsarbete inte 

finns. 

 

På iCochtiden prioriterar iCocherna olika. Vissa arbetar med egna idéer medan andra stöttar 

medarbetarnas. Andra iCoacher anser att det inte finns några medarbetare med idéer att stötta. 

En uppgift som iCocherna har enligt deras arbetsbeskrivning är att leda och hålla i workshops 

för medarbetarna. Det råder dock delade meningar mellan iCocherna hurvida dessa är 

framgångsrika eller ej. Det är också oklart vilka typer av människor som deltar i dessa 

workshops samt om syftet med dessa är att skapa teambuilding eller bidra till innovation på 

något sätt. För att hålla lyckade workshops bör organisationen se över dess syfte och metod. 
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Rekommendationer 

Här presenterar vi resultatet i form a rekomendationer. 

Vilka är orsakerna, med utgångspunkt från temana tid, 

arbetsbelastning, motivation och stöd från organisation och ledning, 

för den upplevda tidsbristen bland iCoacherna? 

 Tid upplevs och uppfattas olika på grund av bland annat individers kontext, individers 

tidigare erfarenheter och hur individer upplever sina arbetsuppgifter. 

 Ineffektiva möten och administrativa arbetsuppgifter tar mycket tid från medarbetarna. 

 Bristfällande stöttning från ledning och övriga organisationen i iCoachernas 

innovationsarbete. 

 iCoacherna saknar frihet i arbetet vilket leder till att de inte kan utveckla sina idéer. 
 Bristen på återkoppling och feedback sänker ambitionsnivån och motivationen till att 

arbeta med innovation. 

 För få iCoacher per medarbetare.  
 Kunskapsnivån påverkar innovationsarbetet och dess resultat. 

 Organisationen kan utbilda ledare och övriga medarbetare om  innovation, detta för att 

de ska få mer förståelse för iCoachernas arbete och kunna stötta dem på rätt sätt. 

 Ge iCoacherna mer frihet att kunna fatta egna beslut, decentralisera beslutsfattandet. 

 Utveckla den yttre arbetsmiljön då möjlighet till återhämtning och utveckling och 

integration finns. 

 Skapar olika rutiner för radikala och inkrementella innovationer samt att de bör 

fokuserar mer på processinnovationer än produkinnovationer.   

 

Vad behöver iCoacherna, för att bättre kunna utföra sin funktion 

iCoach? 

 Genom utbildning skapas större förståelse och genom tydligt stöd från organisationens 

ledning skapas motivation för iCoacherna.  

 Ledare kan motivera personalen och iCoacherna genom tydliga mål, vision och tydliga 

strategier. 

 Se till att tid finns för iCoacharbetet. Om en iCoach har fler medarbetare att ta hänsyn 

till än 50 till 100 medarbetare så kan mer tid för iCoachrollen vara lämpligt. 

 Se till att iCoacherna också har möjlighet till sina egna idéer. 

 Eliminera styrglapp genom att tydliggöra processer och synliggör iCoachrollen mer 

för alla medarbetare i organisationen. 

 Att skapa större medvetenhet av innovationsprocessen hos medarbetare kan bidra till 

att iCoacherna kan fokusera mer på den Coachande biten av arbetet. 

 Se till att tydlig vision finns för iCoacherna. 

 Se till att alla iCoacher ska få samma relevanta utbildning samt att verifiera 

iCoachernas kunskaper inom dessa områden. 

 Skapa en intern definition inom organisationen om innovation som tydliggör att 

innovationer kan vara stora som små, alltså radikala som inkrementella.Detta breddar 
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begreppet innovation och behöver då inte vara lika stort för medarbetarna. Detta i sin 

tur kan leda till att det finns fler idéer att coacha som inte behöver vara stora 

kostsamma projekt. 

 Skapa olika rutiner för radikala och inkrementella innovationer samt fokusera på både 

processinnovationer och produktinnovationer.  

 Engagemang och rätt mindset kan vara mer drivande för medarbetare än 

organisationens stöd. Vilket i sin tur leder till att iCoacherna kanske ska arbeta mer 

med att engagera medarbetare än att utbilda dem utifrån att dem ska sprida kunskap 

om innovation. 

 Vid exempelvis workshops, se till att rätt syfte och metod finns. Med rätt människor 

involverade och rätt processer så blir utfallet framgångsrikt. 

 Kommunicera tydligare om vad innovation verkligen är, arbeta bort det begränsande 

perspektivet att det endast handlar om produkt- och tjänsteinnovationer.  
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Ny arbetsbeskrivning 

Nedan följer ett förslag på ny uppdaterad arbetsbeskrivning utifrån studiens resultat. 

 

I modellen presenteras den gamla arbetsbeskrivningen till vänster och det nya förslaget till 

höger. 

 

HUVUDUPPGIFTER 

Bidra till att säkra den innovativa förmågan 

hos Volvo CE. Dela kunskap om vår 

innovationsmodell (iCoach nätverk, 

processer och särskilda verktyg). 

HUVUDUPPGIFTER 

Bidra till att stärka den innovativa förmågan 

på Volvo CE. Detta genom att Coacha, 

motivera och dela kunskap utifrån vår 

innovationsmodell. 

ANSVAR 

· Sträva efter ett hållbart innovationsklimat 

· Coacha och stödja kollegor i hur deras 

idéer kan mogna  

· Aktivt bidra till utvecklingen av 

idéverktyget Interact 

· Vara experter i att använda Interact 

verktyget 

· Leda och facilitera kreativa möten 

· Stödja iCompassundersökningen två 

gånger per år 

ANSVAR 

Sträva efter ett hållbart innovationsklimat 

Coacha och motivera kollegor 

Sprida kunskap inom verktyg och processer 

till kollegor. 

Bidra med egna idéer 

Vara experter i användandet av Interact 

verktyget 

Leda och facilitera kreativa möten 

Se till att ha rätt utbildning 

Stödja iCompassresultatet årligen 

Hålla sig uppdaterad inom 

innovationsområdet. 

FÖRETAGETS ANSVAR 

Främja att idéer mognas och tas vidare till 

utvärdering för eventuell fortsatt 

undersökning med finansiering genom ett av 

de fem  AE Programmen 

FÖRETAGETS ANSVAR 

Främja att idéer mognad och tas vidare till 

utvärdering för eventuell fortsatt 

undersökning  

Se till att rätt kompetens ges till befintliga 

och blivande iCoacher. 

Sprida kunskap om att innovation är viktigt 

för organisationen 

Finnas som stöd i iCoachernas arbete. 

Ha kunskap inom innovationsområdet. 

KOMPETENS 

· Färdigheter inom coachning 

· Färdigheter inom idénprocessen 

· Kunskap om hur en idé kan utvecklas 

· Insikt om patentprocessen 

· Färdigheter inom metoder för att facilitera 

kreativa möten 

· Färdigheter inom att leda högpresterande 

KOMPETENS 

· Färdigheter inom coachning 

· Färdigheter inom idénprocessen 

· Kunskap om hur en idé kan utvecklas 

· Insikt om patentprocessen 

· Färdigheter inom metoder för att facilitera 

kreativa möten 

· Färdigheter inom att leda högpresterande 



Amanda Hagman TID FÖR INNOVATION Karin Gustavsson 

 2017-03-03 

60 

innovationsgrupper 

· Presentation och kommunikationsförmåga 

innovationsgrupper 

· Presentation och kommunikationsförmåga 
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Förslag till fortsatt forskning 

 

 För att få en djupare förståelse så kan organisationskulturen undersökas mer för att ta 

reda på hur tiden kan styras med hjälp av förståelse och förändring av 

organisationskultur. 

 Att studera gruppdynamik i samband med hur tid upplevs. Att till exempel undersöka 

hur groupthinking och grupptryck kan styra upplevelsen av tiden på arbetsplatsen. 

 Studera innovationsledare i en större kontext. Vad behövs, i praktiken, för att kunna 

leda innovation?  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Mail intervju (Dagbok) 

 

Mail 1. 
 
Subject: Time for ideas- iCompass - Final thesis - Mälardalens University 
Importance: High 
 

Dear iCoaches! 

Many of you already know me and might remember that I am studying for a Bachelor degree 

in Innovation. It is now time for me and my classmate Karin Gustavsson to do our final thesis, 

which need to be finalized early Jan 2017. We are very interested in global Volvo CE as an 

organization and see many opportunities to contribute when studying the iCompass 

assessment results. Therefore we have chosen to study the big challenge with “Time for 

ideas” and we believe that we can identify hidden issues related to time for ideas and work 

load and hope to suggest specific and actionable improvements as a result of this study. 

We have discussed with Jenny Elfsberg and she believes that many of you will be willing to 

help us. 

This is what we ask you to do: 

1)   Answer few, simple, questions sent to you in email from us every week – response needed 

within a week – questions will not be complicated, see first questions Q1 and Q2 below. 

2)   Email us photos from your cell phones representing your daily work related to workload 

and/or time for ideas, write one or two sentences about what it is. This data will be most 

useful if you send one photo every workday 

We will treat all photos as confidential (we have signed an NDA) and we will also manage 

your responses as anonymous. 

These are the first questions (Your Answer is needed no later than November 21): 

Q1: What do you consider being “workload”? 

Q2: What does “time for ideas” mean for you? 

Photos with explanatory sentences can be sent today, tomorrow and every day until December 

2. We do believe this will only require a few minutes of you every day and in exchange you 

might get more time for ideas in the coming year J 

Thank you in advance! 

Med vänliga hälsningar / Best Regards, 

Amanda Hagman and Karin Gustavsson 

Mälardalens University (MDH) – Eskilstuna 

amanda.hagman.2@volvo.com 

kgn14004@student.mdh.se 

 

Mail 2: 

 

Dear all! 
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Me and Karin would just like to remind you to contribute to our bachelor thesis work ”time 

for ideas”. It is described in the email below. 

Please contribute. It takes you no longer than 5 minutes/day and will make a difference for 

both you and us. 

Thank you very much in advance! 

 

Best regards 

Amanda Hagman and Karin Gustavsson 

Mälardalens University (MDH) – Eskilstuna 

amanda.hagman.2@volvo.com  

kgn14004@student.mdh.se 

 

Mail 3: 

 

Dear All! 

Thank you for last week’s responses! Here comes this week’s questions. Please remember to 

send us pictures (if possible) and / or short explanation of when you feel you experience 

workload and or when you feel you get ideas. 

This is important for both you and us and takes you no longer than 5 minutes per day. 

Q1: What stops you for getting  time for your ideas? (Explain and give examples) 

Q2: Do you feel that any work that you do is unnecessary for the organization? 

Q3: What daily work do you feel contributes to make the organization move forward? 

(Keeping up and be ahead of the market) 

Q4: Do you work overtime often? 

-          If yes; What is the reason? 

Send you answers no later than Friday November 28th - 2016: 

Thank you in advance and have a great day! 

Please feel free to contact us if you have questions! 

Best regards Amanda Hagman and Karin Gustavsson 

Mälardalens University (MDH) - Eskilstuna 

Amanda.hagman.2@volvo.com 

 

Mail 4: 

 

Dear All! 

Thank you for last week’s responses! Here comes this week’s and the last questions. Please 

remember to send us pictures (if possible) and / or short explanation of when you feel you 

experience workload and or when you feel you get ideas. 

This is important for both you and us and takes you no longer than 5 minutes per day. 

Q1:What does “innovation” mean to you? 

Q2:Do you feel motivated to work with innovation? (Why? Why not?) 

Q3:Do you feel support from the organization to work with innovation? (Why? 

Why not?) 

Q4: When and where do you feel you have time for ideas? (Which Contexts, 

areas/places, time and people?) 

Q5: When was the last time you got time for your idea? (Explain and give 

examples.) 

Q6: Do you think we have missed anything important regarding workload and 

time for ideas? 

Send your answers no later than Friday December 2nd - 2016: 

mailto:amanda.hagman.2@volvo.com
mailto:kgn14004@student.mdh.se
mailto:Amanda.hagman.2@volvo.com
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Thank you in advance and have a great day! 

Please feel free to contact us if you have questions! 

Best regards Amanda Hagman and Karin Gustavsson 

Mälardalens University (MDH) - Eskilstuna 

Amanda.hagman.2@volvo.com 

kgn14004@student.mdh.se 
_______________________________________________ 

Volvo Construction Equipment AB 
Emerging Technologies 
 

Mail:5 

Dear iCoaches! 

I hope you all are good! 

  
Me and Karin have soon finalized our bachelor thesis work ” Time for innovation”. We have switched focus during the 

time and decided to focus on the iCoach role. We then noticed that we missed an important question: 
  

Q: When (How often) and how are you working with your iCoach role, and what are your activities while working as 

an iCoach? 
  

Please answer the question at large. 

  
Please answer no later than February 23rd 2017. 

  
Thank you for your previous participation and for answering this one in advance! 

  

Med vänliga hälsningar / Best Regards. 

Amanda Hagman and Karin Gustavsson 

Mälardalens University, Eskilstuna 

_______________________________________________ 

Volvo Construction Equipment AB 

Emerging Technologies 

  

  

 

Bilaga 2, Intervjuguide. 
 

 How would you explain a good innovative climate?  

 Can you please explain how you prioritize your daily work?  

 Do you think that higher job demands gives you either positive or negative effect 

on your innovation capability? Explain how.  

 Do you experience that VCE is in a survival mode? Please explain why or why 

not. 

 Do you feel any pressure to innovate or do you feel motivate to innovate? Please 

explain 

 Do you need any resources to innovate and come up with new ideas? (Why or 

why not? Please explain) 

 In case of yes: What do you need and how do you need The resources?  

 What can you do and what do you feel that the organization can do regarding the 

innovation work at VCE? 
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 What do you think of when we say the following words. Please explain and give 

examples.  

 Motivation 

 Time 

 job demands/ workload 

 Can you please explain your vision of your ideal workplace. 

- Do you think that we have missed anything? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3, iCoach application 

 
Instructions 

Please provide all of the information requested in order for your application to be processed. Incomplete 

applications will be discarded. If you are accepted into the network, your closest manager will be contacted 

for approval for the 10% working time needed. You will receive an answer to your application within 1 

month. 

Information 

First Name /Given Name   

Last Name/Surname/Family Name 

Email 

Work Site 

Department 

Closest manager  

 

How did you receive information about the iCoach network? 
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Personality 

Please grade ALL these characteristic from 1 to 5 on how well you think they match your personality. 

 

Networking 
  

Focused 
 

Communicative 
  

Imaginative 
 

Questioning 
  

Dedicated 
 

Observant 
  

Respected 
 

Talkative 
  

Proactive 
 

Confident 
  

Courageous 
 

Flexible 
  

Intuitive 
 

Accessible 
  

Persistent 
 

Possibility Thinker 
  

Curious 
 

Risk Taker 
  

Responsible 
 

Patient 
  

Open 
 

Playful 
  

Global 
 

Influential 
  

Supportive 
 

Consistent 
  

Visionary 
 

Independent 
  

Tolerant 
 

Humble 
  

Committed 
 

Team worker 
  

Social 
 

Creative 
  

Inspirational 
 

Driven 
  

Energized 
 

Connected 
  

Futuristic 
 

 
Experience 

 

Your Area of Expertise  

Have you been an iCoach before?  

Number of working years at Volvo CE 

Number of working years in total 

Any attended education related to innovation? 

Please describe any experience you have in the field of innovation and/or creativity: 
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Current working environment 

How does your department promote and capture innovation?  

 

 

 

What could an iCoach improve in your department? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The iCoach Promise 

As an iCoach of Volvo Construction Equipment, I promise to... 

1. Fulfill my iCoach role to the best of my ability 

2. Help the network maintain the positive, open and friendly environment 

necessary for all iCoaches to communicate, learn and grow 

3. Always respond to requests from the network 

4. Attend iCoach meetings regularly 

5. Provide with helpful, honest and constructive inputs to the innovation 

development 
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6. Take responsibility that employees in my surrounding area knows about: 

o The innovation model 

o The idea process 

o Portfolio information from AE 

o The patens process 

o Other information provided from the innovation network 

7. Welcome employees to talk to you and provide them with help in the 

innovation area 

8. Never critique negatively on an idea in the early phases 

9. Work actively to improve the innovative climate (for example by leading 

creative meetings) 

 

 

 

 

Bilaga 4. iCoachernas arbetsbeskrivning 

 

MAIN TASKS 

Contribute in securing the innovative capability of Volvo CE. Share knowledge about our 

Innovation Model (iCoach network, processes and dedicated tools). 

 

RESPONSIBILITIES 

· Strive for a sustainable innovative climate 

· Coach and support colleagues in how to mature ideas 

· Actively contribute in development of the idea sharing tool Interact 

· Super user of the Interact tool 

· Lead and facilitate creative meetings 

· Support our iCompass assessment twice per year 

 

AUTHORITIES 

· Promote posts to seeds to the AE Programs 

 

COMPETENCE 

· Coaching skills 

· Skilled in the idea process 

· Knowledge about an idea’s continuation in receiving processes 

· Knowledge in the patent process 

· Skilled in methods to facilitate creative meetings 

· Skilled in leading high performing innovation teams 

. Presentation and communication skills. 

 

I accept this promise and hereby apply to become an iCoach. 
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Bilaga 6 - Reflekterande dagbok 

 

Vecka 45: 

Start: vi hade ett första utkast till metod och en projektplan över arbetet.Vi kände oss nöjda 

med första utkastet och vår projektplan. Vi hade även börjat söka fram relevanta artiklar att ha 

med i studien. Här var inriktningen på studien att studera iCoachrollen. 

Måndag 7/11 - 2016 - Upprop 

Tisdag 8/11 - 2016 

Onsdag 9/11 - 2016 

Torsdag 10/11 - 2016 - Vi Förberedde det vi skulle presentera inför uppstartsmötet och 

formulerade en liten intervjuguide som vi ville utföra i slutet av uppstartsmötet. 

Fredag 11/11 - 2016 

 

Vecka 46. 

Under vecka 46 påbörjades jobbet med att samla in empiri till arbetet. Detta gjordes genom att 

maila ut loggboken till iCoacherna i samverkan med vår kontaktperson på Volvo CE. 

 

Måndag 14/11- 2016 - Uppstartsmöte med handledare Bengt Köping Olsson. Vi gick igenom vår 

projektplan och diskuterade projektet. Mötet kändes mycket bra, handledaren förstod det vi 

ville undersöka samt kom med konkreta förslag. Vi fick “läxa” att ändra om frågeställningen 

tillsammans med Volvo. 

 

Tisdag 15/11- 2016 - Uppstartsmöte med vår kontaktperson på Volvo CE. Vi gick återigen 

igenom projektet och diskuterade olika vägar. Mötet kändes bra och kontaktpersonen gav oss 

viktig information om organisationen och iCoacherna. Den information vi fick av 

kontaktpersonen tas med i arbetet som “muntlig intervju”. Under mötet samproduceras 

forskningsfrågorna som ändrar riktningen på arbetet. Istället för att undersöka “tid för 

innovation” valdes fokuset “tid för ideer”. Varför detta beslut togs beror på att Volvo själva 

har bestämt vad innovation är och därför bör alla anställda ha samma bild på innovation. Tid 

för ideer är annorlunda och just tid för ideer var någonting som inte fanns enligt tidigare 

mätningar i iCompass som Volvo CE själva gjort. 

 

Efter mötet skrevs ett mejl som dagen efter skickades ut till alla iCoacher inom Volvo CE. Detta 

mejl bestod av information om studien samt dess syfte och regler för dagboksskrivandet samt 

frågor att besvara. I mejlet framgick det tydligt att deltagandet var frivilligt.  

Onsdag 16/11-2016 -  Maila iCoacherna om dagboken samt dra igång datainsamlingen (empiri). 

 

Torsdag 17/11 - 2016 

 

Fredag: 18/11-2016  - Skickade ut påminnelsemail för iCoacherna att svara på. Vi hade inte fått in 

så mycket svar som vi hade hoppats på och förväntar oss några fler svar till början av nästa 

vecka.   

Fick in 2 mail med svar på första dagboksfrågorna.  
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Vecka 46; har varit en bra vecka. Vi har varit på två givande handledningar som motiverat oss 

och som fått oss att bestämma riktning på arbetet. Vi känner att vi har koll på projektet och är 

motiverade till att skriva. Vi har även börjat med den empiriska datainsamlingen där vi tyvärr 

inte fick den mängd svar vi hade hoppats på. När vi utvärderade detta bestämde vi oss för att 

ställa mer frågor till varje dagbok för att se om svaren ökade.  

 

Vecka 47 

 

Måndag 21/11-2016 - Karin sammanställde den data (empiri) som kom fram under vecka 45 

från kontaktpersonen på Volvo CE.  

Karin fortsatte även att ta fram data till teorin (bland annat data om inkrementell och radikal 

innovation samt olika definitioner av innovation). Även kopplingar till den kommande 

analysen gjordes av Karin och Amanda.  

Måndag 21/11 - 2016 - Skickade ett påminnelsemail (Amanda) och skrev in och renskrev den 

empirin vi fått in. (Karin och Amanda) Vi fick även in flera dagbokssvar från föregående 

vecka som översattes till svenska eftersom informationen annars är på engelska. Dagböckerna 

är på engelska för att vi ska kunna nå ut till alla iCoacher som sitter globalt.  

Kom på frågor till denna veckas empiriinsamling. (Amanda)  

Tisdag 22/11-2016 - Amanda och Karin har tagit fram nya frågor till nästa veckas loggbok 

samt förberett sig inför handledningen (onsdag 23/11) 

Tisdag 22/11 - 2016 - Skapade ett dokument och skickade in inför handledning nummer 3. 

(Amanda). Skickade ut veckans frågor. (Kunde ha gjorts tidigare på dagen), (Amanda). Läst 

igenom och antecknat på opponent-gruppens arbete inför morgondagens handledning (no.2.) 

(Karin och Amanda) Skummat igenom de andras arbeten. (Karin och Amanda) 

Onsdag 23/11 - 2016 -  Amanda Skickade ut omgång nummer 2 med frågor till insamlingen av 

loggbok.  

På onsdagen var det handledning där vi fick tips om bland annat metod. Handledningen gick bra, 

motiverande känsla efteråt.  

Torsdag 24/11 - 2016 

Fredag 25/11 - 2016 Karin bearbetar metoden och de kommentarer som framkom under 

handledningstillfället.  

 

Vecka 48: Bakgrund och problematisering. Amanda och KArin har fortsatt med artikelsök till 

den teoretiska datan. Teorier plockas ut men ingenting skrivs ihop till en färdig text.   

 

Måndag 28/11  Vi gick igenom alla svar vi fått hittills lite snabbt och utifrån det utformade vi 

några nya frågor till nästkommande mail. Vi diskuterade även andra frågor som vi ville ställa 

på nästa mail till iCoacherna. Vi valde att lämna det till nästkommande dag om fler frågor 

skulle dyka upp. 
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Tisdag 29/11 - 2016 -   Idag så har vi pratat med varandra och kommit fram till att de frågor vi 

valt var bra och valde att skicka ut det nya mailet. Amanda skickade sedan ut det sista mailet 

med nya frågor till respondenterna. Idag fick vi även in ett svar från första omgången med 

frågor icoachloggboken. Läste svaren från Loggboksinsamling 2 och tackade alla för svaren 

samt svarade på frågor som exempelvis om någon kunde svara på frågorna senare. Vi fick 

svar samma dag med svar på frågorna från denne respondent. Amanda skickade även ut 

förfrågningar till utvalda respondenter om intervju via Volvos intranät. Intervjuförfrågan 

skickades till tre olika iCoacher i olika länder.  

 

Onsdag 30/11 - 2016  Idag fick vi in en drös med svar från loggboksinsamlingen så Amanda 

översatte svaren från loggboksinsamlingen och sammanställde dem under respektive fråga. 

Sammanställning och översättningen var både från 1 och 2 utskicket.  

 

Torsdag 1/12 - 2016 Karin skriver den första versionen till en bakgrund och 

problematisering.   

Fredag 2/12 - 2016 Karin fortsätter på bakgrund och problematisering.  

 

Vecka 49: Mellanläggesseminarium (80% klart) Vi hade sammanställt alla intervjuer men vi 

hade inte skrivit ihop intervjuerna med varandra till en flytande text. Även loggböckerna stod 

för sig själva och var inte ihopskrivna med resten av texten.  

 

Teorikapitlet var inte heller ihopskrivet. Många teorier saknas.  

 

Måndag 5/12 - 2016 

Tisdag 6/12 - 2016 Idag höll vi två intervjuer via skype med två olika personer utav de 

förfrågade personerna.  Första intervjun hölls kl 08:30 och höll på i ca 40 minuter och den 

andra började kl 10:30 och höll på i ca 40 minuter dem med. När vi var klara med intervjuerna 

så valde vi att äta lunch och gå ut på en promenad för att reflektera över intervjuerna och 

diskutera inför nästkommande intervju. Vi kom överens om att vi tyckte att intervjuguiden var 

bra och gav oss bra svar på de frågor vi hade. Direkt efter promenaden så satte vi oss båda och 

transkriberade en intervju var. När vi var klara kände vi oss nöjda för dagen diskuterade lite 

mer kring de svar vi fått och sedan tog vi ledigt den kvällen. Detta var en dag då vi kände att 

vi hade bra grepp om vårat arbete och kände oss väldigt motiverade inför nästa intervju. 

Onsdag 7/12 - 2016  Skickade in arbetet inför sista hanledningstillfället innan 

mellanlägesseminariet samt läste på de andras arbetet. Vi valde att renskriva en varsin intervju 

från dagen innan. Texten skrevs och delades upp i temana (rubrikerna) tid, arbetsuppgifter/ 

arbetsbeskrivning, motivation och organisation och ledning.  

Torsdag 8/12 - 2016 Idag förberedde vi oss inför handledning nummer 3 och läste Josefin och 

Linnéas arbete och gjorde en liten opponering på deras arbete. Sedan gick vi på handledning 

no 3 kl 13:00. Vi var tvungna att gå 15:30 när vi egentligen slutade kl 16:00 för att vi ska 

hålla en sista intervju. Intervjun började kl 16:00 via skype och vi intervjuade respondenten i 

ca 40 minuter. Direkt efter intervjun var klar så tog vi en paus och diskuterade kring denna 
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intervju i jämförelse med de tidigare intervjuerna. Vi kom fram till att denna intervjun också 

gick bra och att vi fick bra svar . Efter pausen så började vi transkribera. Det gick väldigt segt 

då vi båda var tvungna att ta lite små pauser hela tiden med en middagspaus någonstans där 

emellan. Vi blev klara med transkriberingen sent den kvällen men vi båda tyckte att det var 

jätteskönt.    

Fredag 9/12 - 2016 Karin sammanställer gårdagens intervju till en flytande text. Även denna 

intervju delas in i temana (rubrikerna) tid, arbetsuppgifter/ arbetsbeskrivning, motivation och 

organisation och ledning.  

Idag jobbade Amanda på Volvo men hon tjuvade lite tid för att göra ett snyggt dokument att 

lämna in inför Mellanlägesseminariet. Amanda skickade sedan in det som fanns av rapporten. 

Vi var inte nöjda med innehållet med jämförelse av vad som stod på kriterierna då vi inte hade 

påbörjat teoribildningen ordentligt. Så vi valde att vi ska skicka en uppdaterad verision till vår 

handledare innan mellanlägesseminariet så att han ser att vi har kommit vidare.  

 

Till mellanlägesseminariet stod frågorna till dagböckerna och dess svar var och en för sig 

samt att intervjuerna var separerade från varandra, det var således inte sammanställt med 

varandra eller ihopskrivet till en text. Även teoriavsnittet hade källor som stod var och en för 

sig och var inte heller sammanställt och ihopskrivet till en flytande text.  

 

Doch så hade vi båda planer för helgen så det blev inte så mycket gjort då. 

 

Söndag 11/12 - 2016 Amanda läste Niklas och Emelies arbete som var den grupp dem skulle 

opponera på och skrev kommentarer utefter en opponerings mall.  

 

Vecka 50: Vi hade mellanlägeseminarium. Fokus låg på att förbereda opponering till andra 

gruppen. 

Måndag 12/12 - 2016 Amanda analyserade och översatte halva respondent 3s transkriberade 

intervju till flytande text under respektive ämne vi valt att arbeta med. Tid, Motivation, 

Arbetsbelastning samt Organisatione och ledning. Hon han inte klart hela då hon skulle iväg 

för att fira sin mamma. 

Amanda gjorde inget mer denna kvällen - Firade hennes mammas födelsedag. 

Tisdag 13/12 - 2016  Idag så har vi försökt att få så mycket gjort som möjligt i skriv-väg. Vi 

har all empiri på plats men Karin kämpar på med Metoden medans Amanda försöker hitta 

lämpliga teorier och skriva in de teorierna. Vi båda hade redan insamlade teorier sedan innan 

som vi inte skrivit in i våra dokument av någon anledning så vi såg till att skriva in dem också 

för att visa att vi har kommit längre än vad som syns på papper. Vi skickade sedan in slutliga 

versionen inför mellanlägesseminariet till Bengt vår handledare.  

Onsdag 14/12 - 2016  Idag var det Mellanlägesseminarium. Vi deltog aktivt i de tillfällen vi 

var Opponenter, Sidoopponenter och försvarare men där emellan så umgicks vi med våra 

klasskompisar sedan fick vi inget mer gjort den dagen. Opponeringen på Niklas och Emelie 

tyckte vi gick bra. Det vi båda bar med oss därifrån var att vi inte ska krongla till vår struktur 

på arbetet, för det var något v tyckte att dem hade kronglat till. Som försvarare tyckte vi också 

att det gick bra. Vi fick bra feedback men vi tyckte att viss feedback var överflödig då våra 

opponenter Kajsa och Anna hade väldigt mycket kritik kring metod. Det mesta var bra men vi 
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ansåg att viss information dem ville ha med var onödig. Som sidoopponenter på Kajsa och 

Anna så hade vi inte en så aktiv roll, vi lyssnade och så hade vi två frågor på slutet var av ena 

skapa en stor diskussion.  

 

Torsdag 15/12 - 2016 Karin började ändra i dokumentet efter de kommentarer vi fått på 

seminariet. Amanda Jobbade idag och letade teorier när hon kom hem från jobbet. 

 

Fredag 16/12  - 2016 Amanda Jobbade idag med och fick inget gjort på på arbetat denna dag 

alls. Karin fortsätter att leta artiklar till teoriavsnittet.  

Vecka 51: 

Måndag 19/12 - 2016 Formulera frågor till Tomas Backström.  

 

Tisdag 20/12 - 2016 Idag samlade Amanda och Karin in mer teori till arbetet. Det gick helt 

okej. Idag fick vi även ytterligare feedback från mellanlägesseminariet som vi började arbeta 

med.  

Onsdag 21/12 - 2016 Amanda Jobbade och fick inget gjort denna dag. Karin börjar skriva 

ihop empiriavsnittet till en flytande text (tid och arbetsuppgifter/ arbetsbelastning). De tre 

intervjuerna samt loggbokssvaren ska in under en text. 

Torsdag 22/12 - 2016 Idag har Amanda samlat in mer teori till arbetet och skrivit in den. Det 

gick som det brukar segt, men kom framåt. Hon hittade lite nya teorier och skrev in dem. 

Karin letar också teorier samt fortsätter på sammanställningen av empirin (metod och 

organisation och ledning).  

Fredag 23/12 - 2016 Amanda Började skriva ihop teorin på Rubriken tid, men hon hade inte 

jättestort fokus då hon var hemma hos sin sambos familj och hade lite smygstart på Julen. 

 

Under mellanlägesseminariet fick vi påbackning på vårt metodavsnitt vilket. Under veckan 

låg även fokus på att rätta till det vi fick påbackning på (utveckling av metodkapitlet).  

Vecka 52: 

Måndag 26/12 - 2016 

Tisdag 27/12 - 2016 

Onsdag 28/12 - 2016 

Torsdag 29/12 - 2016 Karin påbörjade analysen med rubrikerna motivation och organisation 

och ledning. 

Fredag 30/12 - 2016 Karin fortsätter att utveckla metoden ytterligare.  

 

Denna vecka har känts stressig eftersom slutinlämningen närmar sig och arbetet fortfarande 

har hål. Under julledigheten har både Amanda och Karin varit lite lediga samt jobbat på andra 

håll. En plan läggs upp för att hinna klart till slutinlämningen. Denna plan syftar till att 

prioritera analys, diskussion, bakgrund och problematisering.  

 

Vecka 1: 

Måndag 2/1 - 2017 Karin och Amanda jobbar efter den plan som lades upp veckan innan. 

Tisdag 3/1 - 2017 Arbetet skickas till Bengt som lämnar rött ljus för att gå upp och lämna in 

arbetet till slutinlämningen den 4/1. Bengt ger feedback som Karin och Amanda jobbar med 
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fram tills nästa handledningstillfälle med Bengt. Därefter tar de lite avstånd från arbetet fram 

tills handledningstillfället.  

Onsdag 4/1 - 2017 Här skulle slutverisionen ha lämnats in.  

Torsdag 5/1 - 2017 

Fredag 6/1 - 2017 

Vecka 2: 

Måndag 9/1 - 2017 

Tisdag 10/1 - 2017 

Onsdag 11/1 - 2017 

Torsdag 12/1 - 2017 Handledning med Bengt för att lägga upp en plan inför fortsatt arbete. 

Efter handledningen känns det bra. Amanda och Karin ska försöka ta reda på mer om 

iCoachrollen och försöka få fram en arbetsbeskrivning från Volvo.  

Fredag 13/1 - 2017 

Vecka 3: 

 

Denna vecka får vi tag på arbetsbeskrivningen från Volvo CE som sedan skrivs in i arbetet 

och analyseras i analysen. Denna vecka börjar nästa kurs (management och arbetslivet) vilket 

betyder att allt fokus inte längre kan läggas på exjobbet. 

 

Vecka 4: 

 

Denna vecka har vi fortsatt att slipa på arbetet och jobbar med den feedback som vi fick till 

oss från handledningstillfället med Bengt.  

 

Måndag 23/1 - 2017 

Tisdag 24/1 - 2017 

Onsdag 25/1 - 2017 

Torsdag 26/1 - 2017 

Fredag 27/1 - 2017 

 

Vecka 5: 

Måndag 30/1 - 2017 

Tisdag 31/1 - 2017 

Onsdag 1 / 2 - 2017 

Torsdag 2 / 2 - 2017 Idag läste vi igenom hela vårt arbete från början till slut och vi båda blev 

positivt överraskade över våra prestationer med arbetet. 

Fredag 3 / 2 - 2017   

 

Vecka 6: 

Måndag 6/2 - 2017  

Tisdag 7/2 - 2017 Idag Så såg vi till att vi var helt nöjda med analysen och fixade till det som 

vi inte var nöjda med. Vi såg även till att vi inte missat något viktigt i analysen. 
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Onsdag 8/2 - 2017 Idag har vi fixat med finslipet på arbetet. Formulera en bra bakgrund, 

Problematisering och forskningsfråga. Vi formulerade om diskussionen och skrev in våra 

slutsatser. Idag så gick vi igenom dagboken och tittade över om vi missat att skriva några 

dagar och skrev in det som vi vet att vi har gjort, men missat att skriva in. Vi skickade även in 

arbetet till Bengt för en sista titt innan inlämning till slutseminariet. 

Torsdag 9/2 - 2017 Finslipar det sista inför inlämningen till slutseminariet.  

Fredag 10/2 - 2017 10.00 så skickas arbetet in till slutseminariet.  

 

Vecka 7:  

 

Denna vecka förbereder vi oss inför slutseminariet genom att läsa på och förbereda 

opponering till huvudopporneringen och sidoopporneringen. 

På fredag denna vecka är det dags för slutseminarium. Slutseminariumet kändes bra, vi kände 

att vi fick bra feedback som vi kunde ta till oss. 

 

Under helgen tog Karin fram en eratlista med punkter med feedbacken från slutseminariet 

som ska rättas till innan den slutliga inlämningen. 

 

Vecka 8:  

 

Måndag (8/2) har vi handledning med Bengt (denna handledning sker över telefon). Under 

handledningen diskuteras slutsemminariet och feedbacken som togs upp där. Eratlistan 

presenterades, diskuterades och godkändes av Bengt. Resten av veckan gick till att jobba på 

feedbacken. 

 

Vecka 9: 

 

Onsdag (1/3) har Amanda och Karin möte med uppdragsgivaren från Volvo CE som har fått 

tagit del av arbetet. Arbetet diskuterades och fick bra feedback. Under mötet diskuterades hur 

innovationsbidraget mellan arbetet och Volvo skulle gå till och där uppdragsgivaren ansåg att 

arbetet höll sådan kvalitet att dess innehåll skulle användas till ett “forskningspapper” för 

Volvo CE. Under mötet bestämdes det att Volvo (vår uppdragsgivare) tillsammans med oss 

ska skriva detta vetenskapliga papper på ca 3-4 A4 sidor tillsammans och sedan presentera 

dess resultat för Volvo CEs ledning. Denna feedback på arbetet stärkte oss och gav oss 

motivation till att finslipa de sista av punkterna från eratlistan innan den slutgiltiga 

inlämningen.  

 

Resten av veckan går således till att fixa de sista punkterna på eratlistan och fredagen (3/3) 

skickas det färdiga arbetet in.  

 

 


