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 Abstract/Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete är att på uppdrag av Volvo Construction Equipment hitta en 
metod för att hantera och kategorisera idéflödet i deras idéhanteringssystem Interact. Den 
metod som användes var kvalitativ innehållsanalys. Slutsatsen är att metoden gick att använda 
för att kategorisera idéflödet men att ett material som sträcker sig över många ämnen tenderar 
att sänka tillförlitligheten på resultatet. Vidare bedöms materialet som detta arbete har 
producerat kunna användas för att bättre ta tillvara på idéer, vilket uppskattas av Volvo 
Construction Equipment. 

 
 (Nyckelord: kvalitativ innehållsanalys, Innovation Jam, kategorisering, idésyften, 
idéhanteringssystem) 
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1. Inledning 
Innovation är ett begrepp som fått större och större betydelse för dagens konkurrensutsatta 
företag. Förmågan att som företag vara innovativ har kommit att bli vad som får dem att 
fortsätta växa och de företag som inte är tillräckligt innovativa blir omsprungna av hungrigare 
konkurrenter. (Tidd & Bessant, 2009, s. 5) 
Volvo Construction Equipment, Volvo CE, ingår i Volvokoncernen och tillverkar 
anläggningsmaskiner. De har en lång historia av att framgångsrikt introducera olika 
innovationer på marknaden. Det senaste decenniet har den ekonomiska situationen dock pressat 
Volvo CE mot en mer kostnadsmedveten organisation vilket har lett till att det innovativa 
arbetet fått stå tillbaka. 

Med den nya kunskapen om att innovativ förmåga är en källa till bestående konkurrenskraft 
började Volvo CE under året 2009 att arbeta aktivt med att skapa en innovativ organisation. Ett 
nätverk av interna och externa personer startades som tillsammans arbetar utifrån en 
implementeringsmodell för att öka det innovativa klimatet på företaget. Målet för nätverket är 
att Volvo CE ska etablera sig som det mest innovativa bolaget inom sin bransch.  
Ett ytterligare steg som Volvo CE tagit i riktning mot detta mål är att stimulera idéutbyte inom 
företaget. Metoden Innovation Jam, där hela organisationen under 48 timmar genererar idéer 
kring ett givet ämne, har etablerats och genomförs halvårsvis. Dessa Innovation Jam har redan 
gett Volvo CE en ansenlig mängd idéer att utveckla vidare. Som stöd till denna metod har 
företaget byggt upp ett webbaserat idéhanteringssystem som kallas Interact. Detta system har 
skapats för att hantera idéflödet samtidigt som det är tänkt att vara en allmän plats där anställda 
kan dela med sig av och interagera kring idéer. (Norrby, 2011) 
Under det senaste året har en problematik uppdagats för Volvo CE: Få idéer ur Interact 
vidareutvecklas och ännu färre når ett realiseringsstadie. Interact som var tänkt att fungera som 
ett forum för idéutveckling och hjälpa den innovativa interaktionen mellan medarbetare framåt 
har blivit en digital förslagslåda där idéer samlar damm. Vidare faller potentiella innovationer 
mellan stolarna när idéer inte kommer till skott vilket missgynnar Volvo CEs mål om 
innovation. 
Detta examensarbete kommer, med avstamp i Volvo CEs problematik, att söka en metod för att 
öka utnyttjandegraden av idéer och på så sätt bidra till målet om att bli branschens mest 
innovativa företag.  
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2. Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att hitta en metod för att hantera och kategorisera idéflödet i 
idéhanteringssystemet Interact. 
Målet med detta examensarbete är att, genom kategorisering av idéer ur Interact, skapa 
underlag för att vidare utnyttja idéerna. 

3. Projektdirektiv 
Nedan redovisas de direktiv som tilldelats av uppdragsgivare samt handledare för 
examensarbetet. 

3.1 Uppdraget 
Uppdragsgivare för detta examensarbete är Epsilon med uppdragsplats Volvo CE. Epsilon 
kommer inte ge några instruktioner angående själva arbetet utan hänvisar direkt till Volvo CE 
och handledare Åsa Norrby. 

Vidare ska examensarbetet utgå från det material som fanns i idéhanteringssystemet Interact 
den 17 februari 2012, vilket var 204 idébeskrivningar med tillhörande kommentarer. 

3.2 Rapport 
Examensarbetet på kandidatnivå omfattar 15 högskolepoäng och ska genomföras under 20 
veckors halvtidsarbete. Arbetet ska presenteras skriftligen i en utförlig rapport som följer 
vedertagen rapportmall samt i muntlig presentation. 

4. Problemformulering 
Det här examensarbetet går ut på att hitta en metod för att hantera och kategorisera de idéer 
som medarbetare på Volvo CE lagt in i det interna idéhanteringssystemet Interact. Vidare ska 
också kategoriseringen av idéer kunna användas för att öka tillvaratagandet av idéer.  

De frågeställningar som arbetet står inför är följande: 

• Hur kan kategorisering av idéer gå till? 
• Vilken grupperingsparameter kan användas? 
• På vilka sätt kan idéer utvecklas vidare och realiseras? 
• Hur kan tillvaratagandet av idéer ökas? 

5. Projektavgränsningar 
Detta arbetes slutprodukt är dels en metod för att kategorisera idéer, dels en kvalitativ 
kategorisering av idéerna i Interact genom denna metod. 
Det idématerial som ska användas är begränsat till de idéer som fanns i idéhanteringssystemet 
Interact per den 17 februari 2012. 
Arbetet utgår ifrån att idéer går att kategoriseras.  
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6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
6.1 Referensram 
Detta examensarbete utgår från ett deduktivt arbetssätt. Det innebär att arbetet dragit slutsatser 
om enskilda företeelser från allmänna principer. En teori står med andra ord som grund för och 
berättar hur relationerna mellan olika förhållanden ter sig i verkligheten (Olsson & Sörensen, 
2007, s. 32). Nedan följer en förenklad bild över hur deduktiv slutledning ser ut, se figur 1. 

 
Figur 1. Deduktiv slutledning 

6.2 Ansats 
Arbetet har en empirisk-holistisk kunskapsansats. Ett arbete som utgår från denna ansats 
kännetecknas av att forskaren inte från början vet exakt vilka resultat som är tänkbara. Detta 
kräver en följsamhet gentemot det som studeras. (Gunnarsson, 2007) 

6.3 Kvalitativ innehållsanalys 
Historiskt sett behandlade en innehållsanalys den objektiva, systematiska och kvantitativa 
beskrivningen av en kommunikation (Berelson, 1952, s. 18) men har över tid expanderat till att 
också inbegripa tolkningar av dolt innehåll. 
Innehållsanalys är ursprungligen en kvantitativ metod för att systematiskt analysera dokument 
och texter. Denna metod har av bland andra Graneheim och Lundman (2004) utvecklats åt att 
vara kvalitativ för att ge en textanalys mer tolkningsutrymme. Således kallas en textanalys där 
tolkning av texten tillåts för kvalitativ innehållsanalys. Metoden har applicerats på en mängd 
olika data med varierande tolkningsdjup inom omvårdnads- och utbildningsforskning och är 
idag citerad av över 900 vetenskapliga artiklar, se bilaga 1. Metoden är som följer: 

Steg 1. Läs igenom materialet flera gånger för att öka helhetsförståelsen. 
Steg 2. Hitta meningsbärande enheter och extrahera dessa. 
Steg 3. Kondensera dessa enheter men behåll hela innehållet. 
Steg 4. Koda de kondenserade enheterna för att beskriva innehållet med ett ord eller en kort 

mening.  
Steg 5. Kategorisera koderna och var noggrann med att kategorisera koderna på så sätt att 

en kod inte platsar under flera kategorier. Underkategorier är tillåtet. 
Steg 6. Tematisera kategorierna. Beskriv det underliggande temat som hittas i kategorierna.  

(Graneheim & Lundman, 2004, s. 105-107) 

6.4 Hermeneutisk analys 
Hermeneutik betyder tolkningskonst och behandlar metoder för att skingra oklarheter i en text. 
I en allmän mening är alla textanalyser hermeneutiska, eftersom all textanalys bygger på någon 
form av texttolkning. Dock är det speciella med just hermeneutisk analys att den fokuserar på 
tolkningen som problem eller process.  

Lagar och 
teorier Deduktion 

Förutsägelser 
och 

förklaringar 
Verkligheten 
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Hermeneutisk analys kan beskrivas som en metod enligt följande: 

Läsning 
Fundera över läsningen av texten. Vilka förväntningar hades på texten? Vilka tankar födde 
texten? Hur förändrades bilden av texten under läsningens lopp? Om texten läses igen, på 
vilket sätt påverkar första uppfattningen den andra läsningens förståelse? 

1. Förförståelse 
2. Tankar 
3. Förändrad bild 
4. Påverkan 

Problem 
Se närmare på texten. Har texten svårtolkade eller flertydiga inslag? Är det svårt att se vad 
texten går ut på? Är det svårt att följa textens tankegång? Finns det andra oklarheter i texten 
som kräver tolkning? 

5. Oklara ställen 
6. Oklar poäng 
7. Oklara samband 
8. Andra oklarheter 

Tolkning 
Fundera över tolkningsproblemen. Kan yttre informationskällor utnyttjas för att lättare förstå 
texten? Finns det inre ledtrådar till textens mening som ger anvisningar om hur texten bör 
läsas? Kan olika sidor av texten kasta ljus över varandra – kan helheten användas för att förstå 
delarna och tvärtom? 

9. Yttre informationskällor 
10. Tolkningsnycklar 
11. Tolkningscirkeln 

(Hellspong, 2001, s. 160-164) 

6.5 Vad är innovation? 
Innovation kommer i det här arbetet definieras, i likhet med den generella 
innovationsforskningen, som den lönsamma tillämpningen av strategisk kreativitet. (Dundon, 
2002, s. 5) 
Innovation kan sägas bestå av fyra komponenter, dessa är: 

1. Kreativitet – upptäckten av en ny idé. 
2. Strategi – avgöra om det är en ny och användbar idé. 
3. Tillämpning – sätta den nya och användbara idén till handling. Det är under 

tillämpningssteget som många kreativa och potentiellt innovativa idéer blir blockerade 
och aldrig får chansen att ge något värde. Detta beror ofta på att rädsla för förändring 
skapar en mental blockad gentemot idén. Dessutom presenteras eller paketeras idén ofta 
inte på ett sådant sätt att dess potential blir tydlig och uppskattas.  

4. Lönsamhet – maximera mervärdet från tillämpningen av den nya och användbara idén. 
Begreppet vinst kan utgöras av många saker såsom ekonomisk vinning, anställdas 
ökade moral eller som ett bidrag till samhället. En lönsam tillämpning beror också av 
hur mycket resurser som behövs till utveckling och tillämpning av idén.  

(Dundon, 2002, s. 5-6, Tidd & Bessant, 2009, s. 54) 
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Den förste att tydligt definiera vad innovation egentligen är var W. Rupert Maclaurin år 1953 
(Godin, 2008, s. 36). Han menade att innovation inte bara är själva idén eller uppfinningen; för 
att det ska bli innovation krävs att den nya alternativt förbättrade produkten eller processen blir 
introducerad kommersiellt (Maclaurin, 1953, s. 105). 
Tittar man tillbaka ännu tidigare hittas det bevis för att Thomas Edison var innovation på 
spåren redan i mitten av 1800-talet. Han ska ha uttryckt sig vara måttligt inspirerad av själva 
idéutvecklingen kring sina uppfinningar medan han blev verkligt utmanad av att få de tekniska 
upptäckterna att fungera rent kommersiellt. (Tidd & Bessant, 2009, s. 15) 

6.6 Varför innovation? 
Förmågan att innovera är källan till bestående konkurrenskraft menar Xavier Mosquet från 
The Boston Consulting Group (Christiansen, 2000, s. xvii). Detta påstående styrks också av 
Dundon (2002, s. 4) som menar att innovativa organisationer är mer lönsamma mycket tack 
vare att de genom sin innovativa image både attraherar och behåller kreativa medarbetare. 

När nu antalet nya satsningar, produkter, teknologier och patent tycks explodera världen över 
ställs etablerade företag inför ett grundläggande val. De kan antingen bli offer för denna 
omvälvning där unga aggressiva företag snabbt intar en stark position på nya och befintliga 
marknader, eller så kan de delta i omvälvningen. Företag kan inte sitta på sin kammare längre 
utan måste börja förändras, anpassas och omdefiniera sig själva. (Kuratko, Morris & Covin, 
2011, s. 3) 

6.7 Hur innovation? 
Många ser innovation i företag som en process som kan beskrivas enligt figur 2. 

 
Figur 2. Innovationsprocessen i företag 

Processen börjar med två kreativa steg; idégenerering och möjlighetserkännande.  

I det första steget utvecklar en person en förståelse av något nytt. Idégenerering tar ibland 
formen av en teknisk insikt utan uppenbar kommersiell tillämpning men i de flesta fall 
inspirerar ett problem eller en möjlighet till inblicken.  
Möjlighetserkännande inträffar när någon inser att en uppfinning kan vara till nytta för kunder, 
att ett löst problem kan skapa värde eller att något kanske kan ge en stor kostnadsfördel. 
När en möjlighet är erkänd måste idén grubblas på och mogna till dess att den kan utvärderas 
av beslutsfattare. De behöver ha svar på följande frågor: 

• Kommer idén att fungera? 
• Har företaget det tekniska kunnandet för att genomföra idén? 
• Skapar idén värde för kunderna? 
• Passar idén väl in i företagets strategi? 
• Verkar idén lämplig ur ett kostnadsperspektiv? 

Idégenerering Möjlighets-
erkännande 

Idéutvärdering 

Idéutveckling Kommersialisering 
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Idéer som svarar ja på dessa frågor och som erhåller organisatoriskt stöd förflyttas till någon 
form av idéutvecklingssteg, vilket ligger längs den långa och brokiga vägen mot 
kommersialisering. Några idéer klarar sig till slutet av den vägen, de flesta gör det inte.  

Kommersialisering är det slutgiltiga testet för dessa idéer och kunden gör den avgörande 
bedömningen. 

Kreativitet spelar en viktig roll i innovationsprocessen. Kreativitet väcker den allra första idén 
och hjälper också till att utveckla idén vidare under processens gång.  

(Luecke & Katz, 2003, s. xii) 

6.8 Kreativitet i arbetet 
Kreativitet på företag associeras allt för ofta enbart med brainstorming men det finns fler sätt 
som medarbetare kan vara kreativa på. Det upplevs överlag väldigt svårt att känna igen när 
medarbetare är kreativa och tillfällen att låta fantasin flöda försummas ofta. (Kuratko, Morris & 
Covin, 2011, s. 148) 

Miller (1999) har beskrivit sju olika typer av kreativitet som förekommer på en arbetsplats: 

• Idékreativitet – komma på en idé till en ny produkt eller process. 
• Materialkreativitet – uppfinna eller bygga ett konkret föremål som exempelvis en 

produkt, en reklamannons eller en rapport. 
• Organisationskreativitet – organisera människor och projekt, utveckla nya 

organisationsformer eller strategier för strukturera upp. 
• Relationskreativitet – innovativa metoder för att få till samarbeten och win-win 

relationer. 
• Eventkreatitivet – producera ett event eller en sammankomst. Hittar vägar att föra två 

motståndare samman.  
• Inre kreativitet – förändra ens inre Jag. Att vara öppen för nya tillvägagångssätt hur vi 

genomför saker och tänker om oss själva.  
• Spontankreativitet – agera på ett spontant sätt exempelvis för att uppbringa en kvick 

kommentar i ett möte eller en innovativ uppmaning under slutförhandlingar. 

När ett företag lärt sig att känna igen dessa olika typer av kreativitet kan det lättare uppskattas 
av organisationen. Detta gör att kreativitet respekteras högre och medarbetare vågar vara mer 
nyskapande. I slutändan genererar mer kreativitet i arbetet nya innovativa lösningar åt 
företaget. (Kuratko, Morris & Covin, 2011, s. 149) 

Ett ytterligare sätt att öka den kreativa förmågan i företag är den att skapa mångsidigt 
sammansatta grupper med människor. Dessa består av människor från olika discipliner och 
kulturer med skilda åsikter och referensramar vilka i sin tur generar olika typer av idéer. 
Tillsammans bildar de allsidigt sammansatta team med stor chans att komma på nya och unika 
idéer och innovationer. (Johansson, 2005, s. 91) 

6.9 Volvo och innovation 
Volvo CE har de senaste åren insett att innovation är ett medel för att nå konkurrenskraft. I och 
med detta har en innovationsmodell tagits i bruk för att medarbetares idéer ska komma 
organisationen till nytta, se figur 3. (Enligt möte med Åsa Norrby, 2012-02-16) 
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Figur 3. Förenklad bild över Volvo CEs innovationsmodell 

Intraprenör 

En intraprenör är en person som leder förnyelse av affärsverksamheten inom ett större företag. 
(NE.se, 2012, Intraprenör) 
Innovation Jam 

Ett Innovation Jam har till syfte att låta medarbetare komma med idéer till innovationer. Dessa 
idéer bör sedan utvecklas vidare inom företaget (Volvo Group Newsdesk, 2010). År 2001 
introducerades konceptet av IBM som ett 72 timmar långt experiment för att engagera 
organisationen att medverka i en webbaserad brainstorming (Helander, Lawrence & Liu, 2007, 
s. 66). Volvo Technology har vidareutvecklat metoden så att ett jam istället är på 48 timmar 
(Norrby, 2011, s. 1). 

Interact 

Interact är namnet på det idéhanteringssystem som finns tillgängligt för medarbetare på Volvo 
CE. Ett idéhanteringssystem har till uppgift att vara en interaktiv samlingsplats för de idéer 
som finns i organisationen. Det ska tillhandahålla främst tre funktioner: möjlighet att beskriva 
en idé med både bild och text, möjlighet att kommentera, betygsätta och utveckla andras idéer 
och även möjlighet för administration att få kontroll över idéhanteringen i stort. Interact 
erbjuder dessa funktionaliteter för alla medarbetare, genom hela organisationen. (Ejdsäter & 
Johansson, 2011, s. 8)  

iCoaches 
iCoaches, innovation coaches, är Volvo CE:s benämning på det som i forskningssammanhang 
vanligtvis kallas Idea Champions. Detta är personer som har till uppgift att stödja 
innovationsarbetet inom organisationen. (Thiang & Lundgren, 2011, s. 3) 

iGroups 
iGroups, innovation groups, är projektgrupper med drivna medarbetare från vitt skilda områden 
inom organisationen. Dessa grupper leds av iCoaches och har till syfte att ta till sig och 
realisera innovationer. Det som inom innovationsforskningen kallas X-teams ligger till grund 
för iGroups. (Enligt möte med Åsa Norrby, 2012-02-16) 

Idé 

• Idéer från medarbetare (t.ex. från Innovation Jam) 
• Idéer födda ur andras idéer (t.ex. från Interact) 

Interact 

• Idéer kommenteras 
• Idéer utvecklas 

iCoaches 
• Stödjer idéägare i implementeringsprocessen 

iGroups 
• Tar sig an idéer som inte idéägare själva driver 
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7. Tillämpad lösningsmetodik 
I följande kapitel beskrivs examensarbetets iterativa process, från uppstart till 
huvudstudieanalys. 
Nedan presenteras ett flödesschema över den tillämpade lösningsmetodik som utförts under 
arbetets gång, se figur 4.  

 
Figur 4. Flödesschema över den tillämpade lösningsmetodiken 

7.1 Uppdrag 
Examensarbetet startade med att författaren tillfrågades av Volvo CE att undersöka hur 
organisationen bättre kan ta tillvara på de idéer som finns tillgängliga i det interna 
idéhanteringssystemet Interact. Då författaren saknade kunskap om innovationsmodellen hos 
Volvo CE inleddes en datainsamling för att ta fram relevant stöd för en förstudie. 

7.2 Datainsamling 
Datainsamlingen delades upp i två delar. Dels behövdes innovationsmodellen på Volvo CE 
förtydligas för författaren, inklusive modellens inneboende komponenter. Dels behövdes en 
större förförståelse för innovationsledning utvecklas, för att kunna jämföras med Volvos 
modell. 

Huvudstudie 

Kvalitativ innehållsanalys – steg för steg 

Förstudie av analysmetod 

Brukstextanalys Kvalitativ innehållsanalys 

Förstudie av grupperingsparameter 

Idéhanteringssystem Idéstruktur 

Datainsamling 

Volvos innovationsmodell Innovationledning 

Uppdrag 
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7.2.1 Volvos innovationsmodell 
Hur en idé tas om hand på Volvo CE enligt deras innovationsmodell beror först och främst på 
om idéägaren väljer att behålla idén och själv vara med i vidareutvecklingen av den, eller om 
idéägaren släpper idén och därmed också släpper ansvaret och inflytandet över idén. 
Om idéägaren behåller idén finns två alternativ till utveckling, antingen att den utvecklas 
individuellt eller att den utvecklas med stöd från en iCoach. Om idéägaren släpper idén finns 
det två ytterligare alternativ till utveckling, antingen att idén utvecklas av iGroups eller att den 
utvecklas av en annan intraprenör. Se figur 5, för en grafisk presentation av idéutveckling 
enligt Volvo CEs innovationsmodell. 

 
Figur 5. Idéutveckling enligt Volvo CE 

7.2.2 Innovationsledning 
Hur en idé bör tas om hand på företag skiljer sig väldigt lite åt mellan 
innovationsledningslitteratur och hur Volvo CE gör idag. Idea Champions ligger till grund för 
iCoaches och innovationslitteraturens X-teams är förebild för Volvo CEs iGroups.  Den stora 
skillnaden är att innovationsledningslitteraturen ofta pratar om ett ytterligare arbetssätt att 
jobba utifrån där idéägaren behåller sin idé, se figur 6. 

 
Figur 6. Idéutveckling enligt innovationsledning 

Idéägare 

Behålla idé 
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Utvecklas med stöd 
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Släppa idé 

Utvecklas av iGroups 

Utvecklas av annan 
intraprenör 

Idéägare 

Behålla idé 

Utvecklas individuellt 

Utvecklas med stöd 
från en Idea Champion 

Utvecklas i grupper 
med andra idéägare 

Släppa idé 

Utvecklas av X-teams 

Utvecklas av annan 
intraprenör 
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Att utveckla sin idé i grupper med andra idéägare innebär att idéägare samlas i grupp och 
hjälper varandra att utveckla varandras idéer. Sådana typer av team anses av Johansson (2005, 
s. 91) ha en högre chans att utveckla nya och framgångsrika idéer. 

7.2.3 Delanalys av innovationsmodellen 
Enligt en jämförelse mellan Volvos innovationsmodell och vedertagen innovationsledning 
hittades ett sätt att utveckla idéer som inte än är implementerat hos Volvo; att låta idéägaren 
utveckla idén i grupper med andra idéägare. Detta arbetssätt ger idéägaren hjälp och stöd vid 
idéutveckling men även ett erfarenhetsutbyte som ytterligare kan uppmuntra en 
intraprenörsanda inom organisationen. 

Idéägargrupper bör skapas utifrån den idé som idéägaren är upphovsman till och inte utifrån 
den kompetens idéägaren besitter. Därigenom bör idéägargrupperna skapas ur någon form av 
sammankoppling av idéer på Volvo CE – med fördel ur idéhanteringssystemet Interact där 
idéerna redan är samlade. 

Sammanfattningsvis borde alltså idéägargrupper skapas ur en kategorisering av idéer.  

7.3 Förstudie av grupperingsparameter 
För att kategorisera idéer i Interact behövs någon form av grupperingsparameter. En förstudie 
genomfördes för att undersöka vilka alternativ som gick att tillgå. 

7.3.1 Idéhanteringssystem 
I idéhanteringssystemet Interact finns följande parametrar kopplade till varje idé: 

• Datum + tid 
• Idéägarens namn 
• Idéägarens titel 
• Idéägarens organisatoriska tillhörighet 
• Idéns titel + beskrivning 
• Kommentarer (inkl datum, tid och kommentatorsinformation) 

Dessutom kan idéägaren, vid publicering av en idé, välja att fylla ytterligare information om: 

• Lösningskategori (hydraulik, drivlina, hytt etc.) 
• Produkttillhörighet (dumper, grävmaskin etc.) 

Detta material ger en bra överblick över vilken typ av idéägare som kommit med idén och även 
viss information om vad för problem som idén löser.  
Att sortera på idéägartyp skulle antagligen skapa konvergenta grupperingar av medlemmar med 
antingen samma yrkestitel eller hemvist. Sådana grupper blir sannolikt kontrakreativa i 
jämförelse med divergenta grupperingar och levererar inte det nyskap som eftersträvas 
(Johansson, 2005, s. 91). Denna upptäckt, att de inbyggda fördelningsparametrarna i Interact 
antagligen är otillräckliga gav upphov till ännu en djupanalys. 

7.3.2 Idéstruktur 
För att ta sig loss från de yrkesmässiga och organisatoriska tillhörigheterna genomfördes en 
djupanalys av lösningsidéers struktur. Frågan som ställdes var: Vad är en lösningsidé och vilka 
ingående komponenter styrs den av? 

Ur boken Innovation and creativity: getting ideas, developing solutions, winning commitment 
av Ceserani och Greatwood (1995) går att utläsa att lösningsidéer är specifika och angripbara 
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tankar som tillåter oss att närma möjliga lösningar. Detta borde visa på att en lösning är en 
bestående komponent i en lösningsidé. Om lösning är en komponent skulle det kunna antas att 
problem är en andra komponent i en lösningsidé. Ceserani och Greatwood skriver vidare om 
hur idéer bygger på specifika och angripbara tankar. Det skulle kunna betecknas som 
verkshöjd; att tanken ska ha uppnått ett visst värde för att få kallas lösningsidé. Vidare skriver 
författarna att denna tanke ska tillåta oss att närma möjliga lösningar. Detta skulle kunna 
innebära att tanken bör ha ett syfte med vad den ämnar angripa. 

En vidare tolkning av detta leder fram till tre ingående komponenter som skulle kunna 
konstateras i en lösningsidé: 

1. Lösning 
2. Problem 
3. Syfte 

Detta förutsätter också att den grundande tanken har nått tillräcklig verkshöjd för att få 
betecknas lösningsidé. 

7.3.3 Delanalys av grupperingsparameter 
För att bedöma vilken av idéstrukturens komponenter som bäst lämpar sig som 
grupperingsparameter gjordes en delanalys av dessa i tabell 1. 
Gruppering Genererar Fördelar Nackdelar 

Lösning Grupper styrt av 
teknisk lösning eller 
annan åtgärd. 

Lättare att föra över 
lösningar på ny 
problematik. 

Kan istället ge 
fördelning per 
kompetens. 

Problem Grupper styrt av 
tekniskt problem eller 
annan svårighet. 

Lättare att hitta den 
bästa lösningen för 
ett problem. 

Kan istället ge 
fördelning per 
avdelning. 

Syfte Grupper styrt av 
intention eller avsikt 
med idé. 

Lättare att få 
synergieffekt mellan 
idéer.  

Finner inte den bästa 
lösningen direkt ur 
analys. 

Tabell 1. Delanalys av grupperingsparameter 

Ur detta bedömdes syfte vara den relevanta grupperingsparametern, dels för att både lösning 
och problem kan ge samma gruppering som redan finns beskrivet och belyst idag, dels för att 
den synergieffekt som gruppering per syfte kan ge är i linje med det mål som detta arbete har, 
att skapa underlag för att vidare utnyttja idéerna. 

7.4 Förstudie av analysmetod 
För att ta reda på hur Syfte på bästa sätt kan extraheras ur de idébeskrivningar som finns i 
Interact gjordes en fördjupad studie i textanalysområdet.  

7.4.1 Brukstextanalys 
Förstudien fann 28 olika brukstextanalysmetoder (Hellspong, 2001, s. 56-60) men bara en 
metod hade kvaliteter för detta examensarbete, vilket var hermeneutisk analys. Denna typ av 
textanalys fokuserar på tolkning av text som ett problem eller en process. 
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7.4.2 Kvalitativ innehållsanalys 
Förstudien erhöll också metoden kvalitativ innehållsanalys, som ofta används inom 
omvårdnads- och utbildningsforskningen. Metoden syftar till att analysera och kategorisera 
innehåll. (Graneheim & Lundman, 2004, s. 105) 

7.4.3 Delanalys, analysmetod 
Kvalitativ innehållsanalys har avsikten att på ett näst intill kvantitativt arbetssätt komma fram 
till en kvalitativ slutsats. Då idéerna i Interact är många till antalet och syftet är utskrivet i 
klartext i näst intill alla idébeskrivningar väljs denna metod för textanalys.  
I de fall som syftet inte är utskrivet i klartext i idébeskrivningen kommer en hermeneutisk 
analys att genomföras för att utröna syftet med idén. 

7.5 Huvudstudie 
I huvudstudien av idéerna ur Interact användes metoden kvalitativ innehållsanalys för att 
extrahera idéernas syften och kategorisera dem. 

7.5.1 Kvalitativ innehållsanalys, steg för steg 
Materialet från Interact, det vill säga 204 idébeskrivningar samt kommentarer till dessa, erhölls 
i databasform. För att kunna genomföra steg 1 omstrukturerades således materialet så att 
utformningen blev utskriftsvänlig.  

Steg 1 
Materialet skrevs ut på papper och lästes igenom en gång. Totalt omfattade idéerna 120 sidor 
där ungefär 75 % av texten var kommentarer. Avsikten med detta steg var att skapa en första 
grundläggande förståelse för materialet i stort. 

Steg 2 
Materialet lästes igen. Denna gång fokuserades på att hitta meningar i idébeskrivningen som 
beskrev syftet med idén. Då dessa fanns ströks de under med märkpenna. När steg 2 var klart 
fördes alla meningsbärande enheter in i ett Excel-dokument för vidare bearbetning. 

Nedan följer metodjusteringar som författaren gjort för att fler meningsbärande enheter skall 
fastställas och fler idésyften ska hittas: 

1. I de fall som ett utskrivet syfte finns men ingen representativ meningsbärande enhet 
förekommer görs en omskrivning av de befintliga meningarna som representerande 
meningsbärande enhet. 
2. I de fall som inget utskrivet syfte finns genomförs en hermeneutisk analys av det samlade 
materialet kring en idé, inklusive kommentarer, för att utröna syftet och framställa en, för 
syftet, meningsbärande enhet.  

Om någon idé helt saknar syfte utesluts denna idé för vidare analys och redovisas sedan i 
rapporten. 

Delresultat 
23 meningsbärande enheters idésyften kunde klarläggas först efter en omskrivning och en enhet 
efter översättning. Två idéers syften kunde klarläggas efter att idébeskrivningarna genomgått 
en hermeneutisk analys, tre syften kunde klarläggas efter att idétiteln tagits med i analysen och 
fyra syften efter att även kommentarerna analyserats hermeneutiskt. En idé hade titel men 
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ingen beskrivning varvid denna idé uteslöts ur analysen. Se figur 7, för grafisk presentation av 
resultatet från klarläggningen av idéernas syfte.  

 
Figur 7. Klarläggning av idésyften 

Steg 3 
Alla meningsbärande enheter lästes igenom och kondenserades. Fokus låg på att inte 
kondensera bort något väsentligt utan behålla hela innehållet. 
Nedan följer metodjusteringar som författaren gjort för att bättre strukturera de kondenserade 
enheterna och dess innehåll. 
1. Alla kondenserade meningar påbörjas med ordet ”To” för att alltid understryka vad syftet är. 
Detta leder också till att de flesta meningsbärande enheterna blir mer eller mindre 
kondenserade. 

204 idéer 
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2. I de fall som anses nödvändigt bifogas en grov beskrivning av idéns lösning efter 
syftessegmentet. Detta bifogas för att tillåta den hårdare struktureringen som beskrivs i punkten 
ovan och samtidigt bibehålla hela innehållet i övergången från meningsbärande enhet till 
kondenserad enhet. 
Exempel: 
”To reduce machine overload by redesigning the bucket.” 
”To increase creative thinking through visualization of already implemented innovations.” 

Steg 4 
De kondenserade enheterna lästes igenom ytterligare en gång och kodades för att beskriva 
innehållet med ett ord eller kort mening. I detta steg låg koncentrationen i att finna minsta 
möjliga text att förmedla det väsentliga innehållet i de kondenserade enheterna. 

Nedan följer metodjusteringar som författaren gjort för att bättre strukturera koderna och dess 
innehåll. 

1. Alla koder påbörjas med orden ”To have”. Detta införs för att stävja kodens textliga struktur 
och centrera idésyftet, vilket i sin tur gör det lättare att objektivt gruppera koderna vid 
nästkommande steg. Orden ”To have” kan efteråt tas bort från koden då dess ändamål är 
uppfyllt. 

2. Koden i sig förenklas och överdrivs avsiktligt för att ytterligare tydliggöra syftet med idén. 
Exempel: 
(To have) ”no machine overload” 
(To have) ”creative thinking” 

Steg 5 
Koderna fördelades i grupper för att öka förståelsen för kopplingen mellan dem. Slutligen 
kategoriserades koderna när materialet väl kändes genomarbetat. En viktig punkt här var att 
kategorisera koderna på så sätt att ingen kod kunde platsa under flera kategorier. En 
förutsättning för detta var att ha distinkta titlar på kategorierna. 
Nedan följer en metodjustering som författaren gjort för att bättre strukturera kategorierna. 

1. Kategorierna och dess innefattande koder ses över igen. I de fall som likheter mellan 
kategorier kan observeras placeras dessa i övergripande kärnkategorier. 

2. En övergripande genomgång av kategorier och kärnkategorier genomförs för att placera in 
dessa i ämnesindelningar. 

Steg 6 
De underliggande koderna till varje kategori analyserades för att sedan tematiseras. 
Tematiseringen innebar att varje kategori fick ett nytt övergripande syfte baserat på de 
underliggande koderna. Vidare genomfördes också en generell tematisering av varje ämne. 
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8. Resultat 
Här presenteras resultatet av examensarbetet. 

8.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Totalt genomgick 203 idéer den kvalitativa innehållsanalysen. Dessa delades in i 40 kategorier 
varav 29 av dessa fördelades på tio kärnkategorier. De resterande elva kategorierna delades 
tillsammans med kärnkategorierna in i fyra ämnen. 

De fyra ämnena är Volvo relations, Management, Machine och Innovation mindset. Nedan 
följer en djupare beskrivning över vilka kategorier och kärnkategorier som dessa ämnen 
innefattar. En grafisk presentation av detta finns under 8.2 Schema över kategorier. 

8.1.1 Volvo Relations 
Ämnet Volvo relations är indelad i tre kategorier, Individual employee, Workforce och 
Collaborator, och en kärnkategori, Customer, som i sin tur innefattar fyra kategorier, Customer 
relations, Customer understanding, Customer service och Customer machine costs. Totalt 
innefattar ämnet Volvo relations 36 kodade enheter. 

8.1.2. Management 
Ämnet Management är indelad i tre kärnkategorier, Problems, Solutions och Awareness. 
Problems innefattar två kategorier, Problems understanding och Problem solving. Solutions 
innefattar tre kategorier, Rapid solutions, System solutions och Strategy solutions. Awareness 
innefattar två kategorier, Information Awareness och Knowledge Awareness. Totalt innefattar 
ämnet Management 36 kodade enheter. 

8.1.3 Machine 
Ämnet Machine är indelad i fem kärnkategorier, Data handling, Availability, Durability, Parts, 
Design och Innovations. Data handling innefattar fyra kategorier,               ,                       ,  
                  och                   . Availability innefattar fyra kategorier,  
                   ,                       och                      . Durability innefattar tre kategorier,                      ,       
             och               . Parts innefattar två kategorier,                  och                    . Design 
innefattar två kategorier,                          och                   . Innovations innefattar tre kategorier,           
                                  ,                                 och                               . Totalt innefattar ämnet 
Machine 93 kodade enheter. 

8.1.4 Innovative mindset 
Ämnet Innovative mindset är indelad i åtta kategorier, Time for innovation, Ideas for 
innovation, Innovation strategy, Innovative workflow, Innovative groups, Innovative thinking, 
Office climate och Office environment. Totalt innefattar ämnet Innovative mindset 39 kodade 
enheter. 
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8.2 Schema över kategorier 
Här följer ett hierarkiskt schema över kategorier, kärnkategorier och ämnen som koderna 
placerats i, se figur 8. Detta resultat presenteras också i textform under 8.1 Kvalitativ 
innehållsanalys. 

 

Figur 8. Schema över kategorier 

För en större version av figur 8, se bilaga 2. 
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8.3 Kategorier och syften 
Här följer en sammanställning av antal koder per kategori, vilka kategorier som ligger under 
respektive kärnkategori, vilket syfte varje kategori har, vilket ämne kategorierna är placerade i 
och vilket syfte ämnet har, se tabell 2-5.  

8.3.1 Volvo relations 
Antal 
koder Kategori 

Kärn-
kategori Kategorisyfte Ämne Ämnessyfte 

6 Individual employee 
Har syftet att öka kompetensen 
och bibehålla arbetsglädjen hos 
varje enskild anställd. 

V
olvo relations 

Har syftet att 
förstärka Volvos 
relation med 
anställda, kunder 
och andra 
samarbetspartners.  

4 Workforce Har syftet att öka kreativa 
samarbeten och teambuilding. 

4 Collaborator 

Har syftet att öka interaktionen 
och dela erfarenheter mellan 
Volvobolagen och med andra 
icke-konkurrerande företag. 

5 Customer relations 

C
ustom

er 

Har syftet att skapa och 
upprätthålla en god relation med 
kunderna genom marknadsföring, 
konsulttjänster och hjälp att 
skräddarsy lösningar. 

2 Customer service Har syftet att öka och 
effektivisera kundservicen. 

10 Customer 
understanding 

Har syftet att öka kundförståelsen 
genom omvärldsanalys, 
marknadsundersökning och fler 
kundmöten. 

5 Customer machine 
costs 

Har syftet att minska den totala 
livscykelkostnaden för kunderna. 

Tabell 2. Kategorier och syften under ämnet Volvo relations 

8.3.2 Management 
Antal 
koder Kategori 

Kärn-
kategori Kategorisyfte Ämne Ämnessyfte 

6 Problem understanding P
roblem

s 

Har syftet att öka kännedomen 
kring problemförståelse. 

M
anagem

ent 

Har syftet att ur ett 
helhetsperspektiv på 
Volvo förstå 
problem, skapa 
lösningar och säkra 
kunskap. 

6 Problem solving Har syftet att förädla 
problemlösningsprocessen. 

4 Rapid solutions 

S
olutions 

Har syftet att snabba upp 
lösningsprocessen för att 
underlätta bättre kvalitet. 

4 System solutions Har syftet att skapa 
helhetslösningar. 

4 Strategy solutions Har syftet att hitta lösningar ur 
ett strategiskt perspektiv. 

4 Information awareness 

A
w

areness 

Har syftet att kvalitetssäkra 
information och samtidigt skicka 
den snabbare mellan Volvo och 
återförsäljare. 
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8 Knowledge awareness 

Har syftet att bygga kunskap 
inom de specifika områdena 
tillförlitlighet, tillgänglighet och 
innovation men också mer 
generellt genom att förvalta 
befintlig kunskap och värva 
doktorander för vidare forskning. 

Tabell 3. Kategorier och syften under ämnet Management 

8.3.3 Machine 
Antal 
koder Kategori 

Kärn-
kategori Kategorisyfte Ämne Ämnessyfte 

4 
 

D
ata handling 

 

M
achine 

Har syftet att höja 
upplevelsen, 
kvaliteten, 
tillgängligheten och 
nyttan hos Volvos 
maskiner. 

5 
  

2 
  

6 
  

6 
 

A
vailability 

 

5 
  

7 
  

6 
  

6 
 D

urability 

 

6 
  

2 
  

5 
 P

arts 

 

6 
  

6 
 D

esign 

 

2 
  

8 
 

Innovati
on  
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3 
  

8 
  

Tabell 4. Kategorier och syften under ämnet Machine 

8.3.4 Innovative mindset 
Antal 
koder Kategori 

Kärn-
kategori Kategorisyfte Ämne Ämnessyfte 

3 Time for innovation 
Har syftet att ge medarbetare mer 
tid för idégenerering och 
reflektion. 

Innovative m
indset 

Har syftet att 
förbättra alla 
aspekter som berör 
Volvos och dess 
medarbetares 
inställning till 
innovation. 

7 Innovation strategy 
Har syftet att lyfta fram 
innovation som en viktig del i det 
strategiska arbetet framåt. 

5 Innovative workflow 
Har syftet att hjälpa 
innovationsprocessen med bättre 
verktyg och enklare processer. 

3 Innovative groups 
Har syftet att öka både den 
innovativa förmågan och det 
kreativa samarbetet i grupp. 

6 Innovative thinking 

Har syftet att främja annorlunda 
tänkande, lateralt tänkande, som 
en framkomlig väg till lyckade 
innovationer. 

6 Ideas for innovation 

Har syftet att öka antalet 
innovativa idéer, återanvända 
gamla idéer och utveckla idéer 
vidare. 

5 Office environment 

Har syftet att skapa ett trevligare 
och mer produktivt arbetsställe 
som gynnar kreativitet och 
underlättar innovativt arbete. 

4 Office climate 
Har syftet att skapa en mer 
positiv kontorsanda och använda 
kreativitet som stämningshöjare. 

Tabell 5. Kategorier och syften under ämnet Innovative mindset 



26(33) 

9. Analys 
I detta kapitel redovisas den analys som genomförts av arbetets resultat. 

9.1 Metod 
Valet av metod föll på kvalitativ innehållsanalys. Den passade bra för ändamålet att 
kategorisera idésyften då den på ett väl strukturerat sätt tog sig an innehållet. När något så 
abstrakt som idésyften ska behandlas behövs struktur för att inte tappa bort sig i vad som är 
syfte och vad som är problem eller lösning. Idébeskrivningarna som tillhandahölls i materialet 
från Interact hade i de flesta fall väl definierade syften. Detta antas bero på att 
idébeskrivningarna allt som oftast är utformade att ”sälja in” själva idén till idéägarens 
medarbetare. I den säljande utformningen ingår ett väl definierat syfte som en naturlig 
beskrivning av varför just denna idé är nödvändig att utveckla och realisera.  
Vidare var metoden bra då den inte förutsatte att materialet skulle tolkas. Att tolka fram 
idésyften bör ses som en sista utväg då dessa kan vara mycket sköra och lätt misstolkas eller 
förvrängs. Trots denna vetskap gjordes en metodjustering i steg 2 för att omskriva och ibland 
även tolka fram syften. En grundtanke när denna justering infördes var att nogsamt definiera 
principerna för hur uttydningen skulle gå till. Inget fick lämnas åt slumpen och i de nio fall som 
en hermeneutisk analys genomfördes följdes en vedertagen steg för steg metod. Vidare valdes 
också att tydligt redovisa hur många idésyften som hittades genom omskrivning och tolkning. 

Kondenseringen, som återfanns i steg 3, var svårare att genomföra. Metodens föregående steg 
innefattade ursprungligen ingen tolkning utan justerades bara för just de fall som en tolkning 
ändå behövde genomföras. Detta medförde att det material som fördes vidare, de 
meningsbärande enheterna, var av något yvig karaktär. 

Detta visade sig tydligt när enheterna emellanåt innefattade flera meningar och ibland innehöll 
både syfte och lösning, utan någon tydlig gräns mellan vad som var vad. För att ta itu med 
denna problematik valdes att införa ännu en metodjustering. Genom att börja varje 
kondenserad mening med ordet ”To”, samtidigt som ett tyst purpose formulerades innan, kunde 
kondenseringen tvingas anspela på idésyftet och inget annat. Analysen pressades med andra 
ord att få fram ”syfte att…”-meningar. I och med denna justering upptäcktes att hela innehållet 
ofta inte följde med från de meningsbärande enheterna; bara syftet fanns kvar, inte lösningen. 
Detta skedde avsiktligt för att tydligare definiera vad idésyftet var. För att bevara intentionen 
med steg 3, att inte ta bort något väsentligt och behålla hela innehållet, valdes att även skriva ut 
lösningen efter syftessegmentet, i de fall det ansågs nödvändigt. 

Då de kondenserade enheterna hade en strukturerad form var det förhållandevis enkelt att koda 
dessa i steg 4. Samtidigt fanns en problematik i att förtydliga syftet och bara behålla det 
väsentliga innehållet. Detta orsakade en viss fragmentering av syftet vilket medförde att en 
metodjustering behövde genomföras för att bättre strukturera koderna och dess innehåll. 
Genom att orden ”To have” tyst formulerades framför varje kod, samtidigt som syftet 
avsiktligen förenklades att bara innehålla det väsentliga, kom koderna att återspegla ett tydligt 
idésyfte. Detta borde vara viktigt för att vid nästkommande steg kunna distansera de olika 
koderna från varandra, vilket också stöds av Graneheim och Lundman (2004). 

Vid steg 5 uppdagades att materialinsamlingen var för stor eller framförallt för spridd för 
metoden. Paradoxalt nog var det samtidigt lättare att finna liknande syften ju fler koder fanns 
att välja på. För att hitta kategorier som var fullständigt och ömsesidigt uteslutande flyttades 
koderna runt mellan grupper och omstrukturerades ett flertal gånger. Detta gav slutligen de 40 
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kategorier som koderna placerats i. En metodjustering gjordes för att ge en bättre överblick åt 
resultatet samt ge möjlighet att dela in kategorierna i övergripande ämnen.  
Metoden var inte helt tillfredställande vad gäller hur väl den skalades upp med 
materialstorleken. Det blev mycket omfattande att kategorisera koderna och det var svårt att 
sammanställa kategorierna med hänsyn till tillförlitligheten. Att kategorierna skulle vara 
fullständigt och ömsesidigt uteslutande sågs som den största utmaningen. Samtidigt syntes 
tendenser till att kategoriseringen inte skulle ha gått att genomföra på ett mindre antal koder då 
det istället hade blivit för svårt att koppla ihop koderna. Antingen behålls storlek på materialet 
med vetskapen om att det blir omfattande och tillförlitligheten kan komma att försämras. 
Alternativt behandlas ett mindre material där idésyftena är av mer likartad karaktär. Detta ger 
att tillförlitligheten kan behållas även om materialets storlek minskar, vilket i sig minskar 
komplexiteten i kategoriseringen som i sin tur ökar tillförlitligheten ytterligare.  

9.2 Resultat 
Resultatet med kategorierna har fått växa fram ur sig självt och har inte underbyggts av ett 
redan färdigt kategorisystem. Att resultatet ändå är strukturerat tyder antingen på att 
grundmaterialet redan från början var fragmenterat eller att metoden är så pass stadig att 
resultatet från den omöjligt kan bli annat än förhållandevis strukturerad. Troligen är båda 
aspekterna inblandade. Det går inte att undkomma att idéerna som läggs in i Interact är 
påverkade av dels vilka strategiska mål som Volvo kommunicerar ut till sina medarbetare, dels 
vilka Innovation Jams som dras igång och de ämnen dessa behandlar.  
Ytterligare är också metoden anpassad för ändamålet att hitta grupperingar i materialet – 
speciellt med tanke på att varje kategori ska vara fullständigt och ömsesidigt uteslutande. Detta 
medför att kategoriseringen ger ett strukturerat resultat då inga kategorier överlappar varandra 
men ämnen ändå måste ”lappas” med kategorier för att fullfölja metoden. 

9.2.1 Ämnesindelning 
Volvo relations 
”Har syftet att förstärka Volvos relation med anställda, kunder och andra samarbetspartners.” 

Att det blev ett ämne som behandlar just Volvo CEs relation med anställda, kunder och andra 
samarbetspartners har antagligen att göra med att det anses som ett mycket viktigt ämne av 
medarbetarna. Intressant nog berör många fler idéer Volvo CEs relation med kunderna jämfört 
med Volvo CEs relation med sina egna anställda. Antingen ser de anställda en stor 
utvecklingspotential i relationen till kunder eller så har Volvo CE vårdat sin relation till de 
anställda väl. Förmodligen förefaller båda antagandena stämma med verkligheten. 

Management 
”Har syftet att ur ett helhetsperspektiv på Volvo förstå problem, skapa lösningar och säkra 
kunskap.” 
Ämnet Management har till syfte att förstå processen kring problem och problemhantering, 
begripa och snabba upp lösningsprocessen, skapa lösningar ur ett helhetsperspektiv samt förstå 
och förbättra kunskapsflöde och information. Varför detta ämne har kommit till visar 
antagligen på att medarbetare värdesätter abstrakta analyser av processen i sig och inte bara vad 
processen genomför. Det tycks finnas ett förtroende för väl uppbyggda processer och likväl att 
processerna i sig självt kan vara lösningen på problem. 
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Machine 
”Har syftet att höja upplevelsen, kvaliteten, tillgängligheten och nyttan hos Volvos maskiner.” 
Ämnet Machine innehåller överlägset flest kategorier, vilket inte är helt överraskande då 
maskinen har en central roll på Volvo CE. Många medarbetare exponeras för maskinerna 
dagligen vilket såklart ger upphov till mycket tankar och idéer kring dessa. Många kategorier 
rymmer syftet att på olika sätt öka tillgängligheten för maskinerna, vilket skulle kunna anses 
naturligt då ett Innovation Jam berört just tillgänglighet. 
                                                                                                       .  
                                 ,  
               .  
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                       .  
 
        ,                                                                         ,          
                               .  

Innovative mindset 
”Har syftet att förbättra alla aspekter som berör Volvos och dess medarbetares inställning till 
innovation.” 
Ämnet Innovative mindset behandlar inte innovationer i sig utan bara hur företaget ska nå dit. 
Att ämnet ändå innehåller så pass många idéer angående detta skulle kunna anses intressant. 
Ämnets tankar och idéer behandlar olika sätt att förädla processen fram till en innovation samt 
hur människor kan påverkas för att bli mer kreativa i sitt arbete. Det visar antagligen på att 
medarbetare är väl medvetna om att innovation är viktigt och till stor del även är av den åsikten 
själva. Vidare skulle det kunna poneras att det finns en tilltro till Volvo CEs strategiska mål om 
att bli innovativast i branschen och att medarbetare antagligen vill se detta mål bli verklighet. 

9.3 Felkällor 
De funna idésyftena kan ibland vara så väl omfattande att koden, och med den också idén, 
hamnar i en kategori som i slutändan inte representerar idén särskilt väl. Ett exempel på detta är 
en idé som                                                                                                   .                        
                                                                                ,                                                         .  
                                                                                                                 .  Det kan diskuteras om 
inte idén hade platsat bättre i en kategori som innefattade underhållsminimerande åtgärder. 
Denna felkälla kan dels tillskrivas hur idéerna beskrivs, men en annan djupare orsak skulle 
kunna grunda sig i att metoden behandlar just idéernas syften. Syften är och förblir styrda av 
idéägarens intention med idén, vilket kan variera kraftigt från idé till idé. 
Vidare kunde antydas att flera idéers syften förlorade lite av sin innebörd i överföringen från 
kondenserad enhet till kodad enhet. Detta tros bero på att den kondenserade enheten ska 
innefatta ”hela innehållet” från de meningsbärande enheterna medan koden bara behöver 
inrymma det ”väsentliga innehållet”. 

Ett exempel på detta var en idé med två syften;  
                                      .                                                                                                    . Med 
andra ord blev bara ett syfte slutligen placerat i enheten. Denna felkälla skulle kunna anses 
ligga väldigt nära föregående felkälla. Skillnaden tros vara att detta är ett fel baserat på 
tolkningen vad som egentligen är väsentligt innehåll i enheten. Detta fel motiverar således att 
steget från kondenserad till kodad enhet uppmärksammas noggrant för att inte förvanska eller 
tappa substansen i enheten.  
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Det finns en tendens till att vissa ord i idéernas syften kan betecknas som ”modeord”. Detta 
skulle kunna bero på att Innovation Jams baseras på något eller några värdeord som idéer ska 
genereras utifrån. Medarbetarnas idéer kan ibland uppträda med en lite väl långtgående 
koppling mellan lösning och syfte, bara för att idén ska få äga ett syfte med det där speciella 
modeordet. Exempel på ord som skulle kunna anses vara modeord är Availability och 
Innovation som ofta förekommer i idéers syften. 

9.4 Användningsområden 
Strategiska mål 
Ett användningsområde för resultatet av detta arbete är att koppla ihop kategorierna med 
befintliga strategier på Volvo CE. Kategoriernas syften är av sådan natur att de antagligen med 
relativ lätthet kan förbindas med de strategiska målen. Detta skulle kunna medföra tre saker: 

1. Idéer och innovationer kan lyftas till projekt som ligger i linje med det strategiska 
arbetet. Detta kan ge projekten nya intressanta perspektiv och idéer. Det kan också ge 
idéägare själva möjlighet att bidra till projekt som har samma syfte som idéägarens idé.  

2. Volvo CEs strategiska arbete framåt kan jämföras med vad medarbetarna, genom sina 
idéer och dess syften, anser vara utvecklingsområden för företaget. Detta skulle kunna 
ge en bra grund för kommunikations- och utbildningsinsatser inom specifika områden 
som medarbetare behöver få förståelse för. 

3. Nya strategiska mål skulle kunna generas utifrån vad medarbetarna, genom sina idéer 
och dess syften, anser vara utvecklingsområden för Volvo CE. Dessa 
utvecklingsområden är antagligen väl förankrade med hur verkligheten ser ut för de 
anställda vilket förmodligen gör dem ännu viktigare för Volvo CE att uppmärksamma. 

Grupper 
Ett andra användningsområde för resultatet av detta arbete skulle kunna vara att använda de 
kategoriserade idésyftena för att gruppera idéägarna bakom idéerna. Dessa grupper skulle 
kunna skapas utifrån två olika ändamål: 

1. Idéägargrupper kan skapas där idéägare tillåts utveckla sin idé i samexistens med andra 
idéägare. Detta arbetssätt kan ge idéägaren hjälp och stöd vid idéutveckling och 
realisering men även ett erfarenhetsutbyte som ytterligare uppmuntrar en 
intraprenörsanda inom Volvo CE.  

2. Projektgrupper kan skapas där idéägare arbetar med en och samma idé. Det 
övergripande syftet för kategorin skulle kunna ligga till grund för projektgruppen. Det 
ger att idéägarnas idéer har liknande idésyfte samtidigt som de arbetar mot ett 
kategorisyfte som överensstämmer väl med deras idésyften. Detta ger förmodligen väl 
tillfredsställda idéägare när de får tillgodose behovet av att utveckla en idé som har ett 
liknande syfte som deras ursprungliga idé. Vidare skulle detta också kunna ge goda 
synergieffekter då idéägarnas idéer sannolikt inte har samma lösning eller ens samma 
problem – det enda som med säkerhet överensstämmer mellan idéerna är dess idésyften 
– vilket kan ge gränsöverskridande lösningar på oväntade problem. En ytterligare fördel 
är antagligen att realiseringen av idéer blir mer kostnadseffektiv för Volvo CE, 
samtidigt som idéägarnas realiseringsbehov gissningsvis tillfredsställs bättre än idag. 

Båda dessa grupperingar skulle förhoppningsvis kunna ge ett bättre underlag för idéutveckling 
och öka tillvaratagandet av idéer. Vidare tros realiseringsgraden av idéer förmodligen också 
växa, vilket i sin tur skulle kunna få organisationen att komma närmare sitt mål, ett mer 
innovativt Volvo CE. 
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10. Slutsatser och rekommendationer 
I detta kapitel redovisas arbetets slutsats och rekommendationer. 

10.1 Slutsats 
Metoden som valdes, en kvalitativ innehållsanalys, gick att använda på idématerialet ur Interact 
för att hantera idéflödet och med hjälp av grupperingsparametern idésyfte kategorisera idéer. 
Dock kan materialet behöva avgränsas till ett enskilt ämne för att kategoriseringen ska bli 
tillförlitlig. Vidare kan redogöras att målet med arbetet uppnåddes väl – kategoriseringen blev 
underlag för vidare utnyttjande av idéer. 

Materialet som detta arbete har producerat kan användas för att bättre ta tillvara på idéer. 
Antingen genom att koppla kategoriernas idésyften till strategiska mål för att finna 
utvecklingsområden för både Volvo CE och medarbetarnas idéer. Eller genom att skapa 
utvecklingsteam med idéägarna, där grupperingen skett med parametern idéers och kategoriers 
syfte. Båda dessa användningsområden skulle kunna öka idéernas utvecklings- och 
realiseringsgrad. 

Tillslut kan tilläggas att Volvo CE är nöjda med resultatet.  

10.2 Rekommendationer 
Som tidigare diskuterats skulle antagligen metoden ge ett mer tillförlitligt resultat om idéerna 
som materialet bestod av inte hade lika vitt skilda syften som materialet för detta arbete. 
Därigenom skulle förmodligen denna metod utmärkt kunna appliceras på det material som 
uppstår ur en Innovation Jam, just med tanke på att dess idéer redan är genererade kring ett 
givet ämne. Detta skulle för Volvo CEs del strukturera upp materialet och på så sätt kunna 
förenkla vidareutvecklandet av de idéer som uppkommit under en Innovation Jam. Genom 
detta skulle troligen realiseringsgraden av förestående innovationer också öka och Volvo CE 
skulle kunna bli mer innovativt. 
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