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Sammanfattning 
Studien syftar till att förbättra kunskapen om förhållandet mellan 

idéhantering och idégenereringsvilja hos Volvo CE och presenterar 

rekommendationer för fortsatt förbättringsarbete. Detta behov har 

uppkommit då Volvo CE uppfattat att antalet genererade idéer sjunkit. 

Följande frågor formulerades i arbetets inledningsfas: Hur påverkas 

deltagarnas vilja att komma med idéer och förbättringsförslag av 

idéhanteringssystemet? Finns det brister i Volvos idéhanteringssystem och 

om så är fallet, hur avhjälps detta? Arbetets empiri samlades genom ett 

antal intervjuer av deltagare och processledare under hösten 2011 och 

metoden har varit kvalitativ med grundad teori som ansats. Resultatet av 

arbetet är ett antal faktorer som tillsammans kraftigt påverkar deltagarnas 

idégenereringsvilja på lång sikt. Bland dessa faktorer finns, för att nämna 

några, innovation och ledarskap, återkoppling, upplevd expertis och insyn. 

Nyckelord: 

Innovation, motivation, idéhantering, idégenerering, långsiktigt deltagande 

Abstract 
This study aims to gather knowledge regarding the connection between 

idea management and the employees will to participate in idea generation 

at Volvo CE. This was necessary as Volvo CE perceived that the amount of 

generated ideas was sinking. Recommendations for further improvements 

are also presented. The following questions were formulated at the start of 

this study: How is the participants will to share ideas and suggestions of 

improvement affected by the idea management system? Are there flaws in 

Volvo’s idea management system and if so, how can they be resolved? The 

data was gathered through a series of interviews during the fall of 2011 

and the method used was a qualitative method with elements from 

grounded theory. The results presented are in form of factors that when 

combined, affect the participants longtime will to generate new ideas. 

Among these factors are, to mention a few, innovation and leadership, 

feedback, perceived expertise and transparency. 

Key words: 

Innovation, motivation, idea management, idea generation, longtime 

participation 
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1. Inledning 
Under 2011 använde Volvo sig av arbetsmetoden Jam för att få de anställda att delta i 

företagets innovationsarbete och komma 

med nya idéer. Jam är en arbetsmodell som 

utvecklats av IBM och innebär att 

deltagarna idégenererar med hjälp av ett 

forum på ett intranät. Det första jammet 

hölls 2001 och genererade 52 000 inlägg. 1 

Volvo kallar sitt forum Interact och mer om 

Jam och Interact finns att läsa nedan. Då 

Volvo uppfattat en trend som pekar på att 

antalet idéer sjunker är syftet med detta 

arbete att försöka svara på varför det sker 

och vad man kan göra för att öka antalet 

idéer. Det är viktigt att finna orsaken och 

att åtgärda detta då ett samband mellan 

antalet idéer och kvaliteten på idéerna går 

hand i hand.2 Detta visas även av Briggs & 

Reinig i artikeln om Bounded Ideation Theory där sambandet styrks även om de anser att 

kvantitet är av en mindre betydelse för idéernas kvalitet än vad Osborne själv menar.3 

It is almost axiomatic that quantity breeds quality in ideation. Logic and 

mathematics are on the side of the truth that the more ideas we produce, 

the more likely we are to think up some that are good.4 

En liknelse mellan ett antal idéer och de olikformade klossar ett barn skall stoppa i 

matchande hål i en perceptionslåda (Bild 1-1) där idéerna motsvarar klossar och problemen 

motsvarar hål känns relevant. Ju fler bitar man har att välja mellan ju större sannolikhet är 

det att en viss bit passar ett visst hål eller att man finner en bit som passar bättre än den 

tidigare biten.  

                                                      
1 Bjelland, O.M., & Wood., R.C., (2008) An Inside View of IBM's 'Innovation Jam'. MIT Sloan Mgmt Review 50 (1), 
32-40 
2 Osborn, A. F. (1963). Applied imagination: Principles and procedures of creative thinking (3d ed.). 
New York: Scribner, 134-137 
3 Briggs, R. O., & Reinig, B. A. 2007. Bounded Ideation Theory: A New Model of the Relationship Between Idea 
quantity and Idea-quality during Ideation. In Proceedings of the 40th HICSS. Washington, DC, 9 
4 Osborn, A. F. (1963). Applied imagination: Principles and procedures of creative thinking (3d ed.). 
New York: Scribner, 137 

Bild 1-1 Perceptionslåda, Sangve, J. 2013 
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1.1 Terminologi och definitioner 

Under detta kapitel kommer nödvändiga termer och begrepp utvecklas och författarens 

definitioner presenteras. 

1.1.1 Idea management 

Första begreppet att klargöra är idea management då detta är ett mycket centralt begrepp 

för denna studie. För att enklast förklara vad termen innebär har begreppet delats upp i 

mindre delar. Detta har gjorts då det trots otaliga artiklar om idea management visat sig 

svårt att finna en tydlig definition av begreppet. 

 

Idea5 

noun 

1) a thought or suggestion as to a possible course of action 

a. [in singular] a mental impression 

b. an opinion or belief 

2) (the idea) the aim or purpose 

3) Philosophy (in Platonic thought) an eternally existing pattern of which 

individual things in any class are imperfect copies. 

a. (in Kantian thought) a concept of pure reason, not empirically based in 

experience. 

 

Management6 

noun 

1) the process of dealing with or controlling things or people 

a. [treated as singular or plural] the people managing a company or 

organization, regarded collectively 

b. the responsibility for and control of a company or organization 

c. Medicine & Psychiatry the treatment or control of diseases or 

disorders, or the care of patients who suffer them 

2) archaic trickery; deceit 

 
 

Idea management (hädanefter kallad Idéhantering) är enligt författaren den process som 

startar när en idéägare delar med sig av sina tankar eller åsikter i en fråga, se bild 1-2. 

                                                      
5 “idea”, http://oxforddictionaries.com/definition/english/idea?q=idea, 12-12-05 
6 “management”,  http://oxforddictionaries.com/definition/english/management?q=management, 12-12-05 

http://oxforddictionaries.com/definition/english/idea?q=idea
http://oxforddictionaries.com/definition/english/management?q=management
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Vandenbosch (et al.,) menar dock att processen påbörjas redan när behovet av en ny idé 

upptäcks.7 

 

 

We thus propose the concept of idea management, defined as the 

process of recognizing the need for ideas, and generating and 

evaluating them.8 

Processen innefattar utvärdering och diskussion men avslutas när idén antingen läggs ner 

eller tas vidare till nästa utvecklingsfas. Exakt när denna fas avslutas kan vara svårt att 

bedöma då gränsen mellan diskussionsfas och utvecklingsfas kan te sig otydlig. 

Idea generation is in some ways the easy part - and darling star child - 

of innovation, whereas advancing, refining and building support for 

those ideas is the really tough part.9 – Edward Bevan, Former head of the 

technology programs and innovation group at IBM 

Som citatet ovan vill mena är det inte idégenerering som är den fas i innovationsarbetet som 

medför mest svårighet utan idéhanteringen. Följande kapitel behandlar Volvos 

idégenereringsverktyg och gränssnittet i vilket delandet av idéer sker. 

1.1.2 iCoach 

En person som huvudsakligen agerar processledare i Volvos innovationsarbete. Namnet är 

en förkortning av innovationscoach och dessa har till uppgift att förbättra det innovativa 

klimatet och hjälpa idéer att komma vidare i processen. 

                                                      
7 Vandenbosch, B., Saatcioglu, A. and Fay, S. (2006), Idea Management: A Systemic View. Journal of 
Management Studies, 43: 259–288. doi: 10.1111/j.1467-6486.2006.00590.x  
8 Vandenbosch, B., Saatcioglu, A. and Fay, S. (2006), 260 
9 Bjelland, O.M., & Wood., R.C., (2008) An Inside View of IBM's 'Innovation Jam'. MIT Sloan Mgmt Review 50 (1), 
32-40 

Bild 1-2 Idea management, källa: 
http://www.cometoknow.com/what-is-idea-management 12-12-28 

http://www.cometoknow.com/what-is-idea-management
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1.1.3 Jam och Interact 

Jam är en idégenereringsmetod där man under en kortare period, vanligtvis ett par dagar 

eller ett fåtal veckor, idégenererar tillsammans online. Under jammen finns experter inom 

många fält tillgängliga för att kunna ge en snabb återkoppling på idéerna. Under jammen 

diskuterar deltagarna olika sätt att lösa problem och deltagarna har även möjlighet att 

komma med förbättringsförslag och 

visa sin uppskattning för varandras 

idéer. Diskussionerna sker på ett 

forum på intranätet och upplägget 

ses på bild 1-3, viktigt att nämna är 

att man i detta forum gör inlägg i 

sitt fulla namn och således inte har 

den anonymitet som annars är 

vanlig på forum. Fördelar med 

denna metod är dels att den går att 

använda med väldigt många 

deltagare på samma gång samt att 

den är genomförbar även med stora 

geografiska avstånd mellan deltagarna. Viktigt att poängtera är att alla 

idégenereringsmetoder dras med tillkortakommanden, när det gäller jam är de stora 

problemen den stora mängden data samt en utdragen process jämfört med andra 

metoder.10 I Volvos fall har man utvecklat ett gränssnitt som ska göra idéns väg mer visuell 

och detta gränssnitt heter Interact. Mellan jammen har de anställda kunnat lägga in nya 

idéer i Interact samt även arbetat vidare med sina och andras idéer. Ett smakprov på det 

grafiska gränssnittet kan ses i bild 1-4. I grund och botten fungerar Interact likt ett 

diskussionsforum. 

 

 

  

                                                      
10 Bjelland, O.M., & Wood., R.C., (2008) An Inside View of IBM's 'Innovation Jam'. MIT Sloan Mgmt Review 50 
(1), 32-40 

Bild 1-4. Urklipp från Interact, källa:  

http://www.kodamera.se/portfolio/volvo-ce-interact 2011-12-20 

Bild 1-3 . Urklipp från Interact, källa: 
http://www.kodamera.se/portfolio/volvo-ce-interact 2011-12-20 

 

 

http://www.kodamera.se/portfolio/volvo-ce-interact
http://www.kodamera.se/portfolio/volvo-ce-interact
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1.2 Bakgrund 

Genom en tidigare projektkurs fick författaren möjlighet att arbeta tillsammans med Volvo i 

ett försök till framtagande av mindre konventionella användningsområden för ITS [Intelligent 

Transportation Systems]. Under slutfasen av projektet diskuterades möjligheten att skriva 

ett examensarbete på Volvo och under sommaren 2011 drog förberedelserna igång. Nedan 

följer en redogörelse för det som kom att bli starten till detta arbete. 

1.2.1 iCoachdagarna  

Under november 2011 genomförde Volvo med Åsa Norrby i spetsen ett event de kallade 

iCoachdagarna. Dessa dagar fylldes med föreläsningar och diskussioner om innovation, 

hållbar utveckling (sustainability) och dess tillämpning. Under kvällarna gavs möjlighet för 

deltagarna att lära känna varandra och författaren fick här chansen att knyta kontakter som 

kom att bli viktiga för studiens genomförande. De bidrog även till en förståelse för 

iCoachernas vardag och vilka problem de mötte. Deltagarna kom från Frankrike, Sverige, 

Sydkorea och Tyskland. 

1.3 Problembeskrivning 

På Volvo har man uppfattat att antalet idéer har minskat kraftigt mellan varje jam och man 

söker svar till varför. En upprepad användning av ett specifikt idégenereringsverktyg verkar 

leda till ett sjunkande antal idéer. Trots omfattande granskning av litteratur och genom 

sökningar i databaser har detta ej kunnat verifieras, detta gör fenomenet än mer intressant. 

1.4 Syfte 

Huvudsyftet med arbetet är att påvisa hur ett idéhanteringssystem påverkar viljan att dela 

med sig av sina idéer på lång sikt. Studien har för avsikt att tydliggöra vilka åtgärder som kan 

tas för att öka deltagarnas motivation till ett varaktigt deltagande och genom detta i 

slutändan ett stort antal idéer. I andra hand har arbetet som syfte att öka det sjunkande 

deltagandet i Volvos innovationsprocess i syfte att öka antalet idéer och samtidigt ge 

innovationsmodellsansvariga på avdelningen Advanced Engineering på Volvo ökad förståelse 

för idéhantering. Detta kan förverkligas genom att visa på konkreta förslag som kan öka 

deltagarnas motivation vid idèhantering samt hur idèhantering i sig/i sin tur kan påverka 

deltagarnas motivation. För att vända trenden där antalet idéer sjunker kommer syftet 

tillsammans med frågeställningarna visa en tydligare bild av hur detta kan göras i praktiken 

och därmed kan mängden idéer ökas.  
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1.5 Frågeställning 

 

 Hur påverkas deltagarnas vilja att komma med idéer och förbättringsförslag 

av idéhanteringssystemet? 

 Finns det brister i Volvos idéhanteringssystem och om så är fallet, hur 

avhjälps detta? 

1.6 Avgränsningar 

En avgränsning har gjorts då författaren valt att titta på det andra (Availability) och tredje 

(Innovative climate) jammet och tiden efter dessa, då möjligheten att få statistik är kraftigt 

förbättrad. Detta är en följd av att Volvo implementerade Interact som diskussionssystem 

mellan det första och det andra jammet. Interact innehåller fler möjligheter att läsa ut 

statistik än tidigare verktyg och för att en adekvat jämförelse skall kunna göras var detta 

nödvändigt. 

Genom Interact har sex personer (från början sju personer men en gallrades bort då han 

avslutat sin anställning) lokaliserats som alla deltagit aktivt i det andra jammet (fyra idéer 

eller fler) men som sedan inte deltagit alls eller i liten omfattning, se bild 1-5, dessa valdes 

för vidare intervjuer då förändringen i deltagande var mycket tydlig. Till en början 

intervjuades de anställda i Eskilstuna med hjälp av diktafon men i slutet av studien valdes e-

post som kommunikationsmedel även för de i Eskilstuna. Det valet gjordes då det var 

tidsödande att försöka finna tid till möten för deltagarna och då ett antal frågor via e-post 

kunde behandlas utan större planering. Diskussion fördes kring att involvera även deltagare 

med färre idéer men detta gjordes ej då empirin bedömdes bli mindre trovärdig. 

 Availability Innovative Climate Since last jam 

Deltagare 1 7 0 0 
Deltagare 2 6 0 0 
Deltagare 3 6 0 0 
Deltagare 4 5 0 0 
Deltagare 5 4 2 0 
Deltagare 6 4 0 0 

 

   

Den teori som använts i detta arbete har tagits fram genom sökningar i de vetenskapliga 

databaser som Mälardalens Högskola har samarbetsavtal med och de som tillhandahåller 

sina artiklar i fulltext utan kostnad. Även böcker skrivna inom ämnena motivation, 

idégenerering, idéhantering och psykologi har använts.  

  

Bild 1-5 Förteckning över antalet insända idéer 
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2. Metod 

2.1 Översikt 

För att finna svar till denna bestämdes att ett antal iCoacher skulle få ge sin åsikt om vad 

som ansågs påverka antalet idéer och hur väl de kunnat utföra sitt arbete som coacher. 

Samtidigt frågades deltagare ut om vad som gjort att de slutat delta i idégenerering. De fick 

även berätta vad de ansåg att man skulle göra för att lösa problemet. 

För att ta ett bredare grepp på detta problem formulerades ytterligare en fråga vars avsikt 

var att hjälpa författaren att titta mer på den generella innovationsprocessen som helhet 

och stärka kopplingen till innovationsteknik. Dessa frågor i kombination har gjort att 

utformningen av intervjuer har skett på ett tydligt sätt och att ett gott underlag för analys 

kunnat skapas. De har även tillsett att en värdefull studie kunnat lämnas till Volvo. (För 

intervjuguide, se bilaga). 

Författaren har valt att avgränsa sig till att intervjua 14 av de 28 dåvarande iCoacherna. De 

coacher som valts var alla närvarande under iCoachdagarna. 

Empirin kommer, då en ansats som grundar sig på empiri valts, presenteras före teorin. 

2.1.1 Grundad teori 

Teori som härletts från data som samlats in och analyserats på ett 

systematiskt sätt under forskningsprocessens gång. I denna metod finns 

det ett nära samband mellan datainsamling, analys och den 

resulterande teorin.11 

Metoden grundad teori användes för att analysera och sammanställa data. Denna metod 

som i sig inte kan eller ska letas efter bland tidigare forskning och därtill heller inte ankras i 

tidigare forskning är det mest klarsynta sättet att starta en undersökning. Till skillnad från 

andra vetenskapliga ansatser så kan det i den grundade teorin vara en fördel och ett av de 

viktigare elementen inom ansatsen att vara fri från tidigare förankrade teorier. I de vanligare 

metoderna är det ett måste att uppsatsens teoriavsnitt ska vara styrd av härledd teori, detta 

skiljer sig den grundade teorin ifrån för att med nya ögon se på situationen i fråga.12 Det 

teoretiska urvalet grundar sig alltså på iCoachernas intervjudata. Dessa har sedan kodats i 

flera steg.  

Steg ett i denna kvalitativa studie med grundad teori som ansats var att granska intervjudata 

för att därefter i steg två sortera den i begrepp13. Efter sortering kategoriserades underlaget 

baserat på olika problemområden som formulerats under studiens gång. Svaren är 

                                                      
11 Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. S. 375 
12 Bryman, A. (2002), (hämtat från Strauss &Corbin, 1998, s 12), S. 375  
13 Bryman, A. (2002), S. 376 
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uppdelade i de områden som författaren tolkat som viktiga då de nämnts av flera 

respondenter, oberoende av varandra. Då författaren saknat en uppfattning om vilka svar 

som skulle lämnas från respondenterna på förhand och inte heller haft en deduktiv ansats 

har kategorisering skett i samband med insamlandet av data så som det är brukligt inom den 

grundade teorin.14 Detta medför att även kategoriseringen är en produkt av 

datainsamlingen. Data och teori är därmed i symbios då kodning och kategorisering jämförts 

och bearbetats genom hela undersökningen.15 Den indelning som presenteras gjordes för att 

en sortering av data var nödvändig för att skapa en struktur och överblickbar data. 

Intervjuerna har för tydlighetens skull även delats in i ett iCoachkapitel och ett 

deltagarkapitel. 

I studiens slutfas konstruerades en modell vars bas ligger i framtagen empiri. Denna modell 

bör ses som ett innovationsbidrag åt Volvo snarare än ett forskningsbidrag. Modellens syfte 

är att hjälpa företaget att bättre förstå de problem som finns i företagets innovationsarbete. 

2.2 Roll 

Från företagets sida har författaren getts en utvärderande roll när intervjuer och 

verktygsgranskning skett. Uppdraget har formulerats av handledare på Volvo där syftet var 

att med specifik kunskap och förståelse för innovationsprocesser kunna ge synpunkter och 

råd för ett ökat deltagande vid idégenereringar. Fördelarna som framkommit genom rollen 

ovan har varit god tillgång till berörd personal och att möten kring detta arbete har 

prioriterats. Fri tillgång till de verktyg som används vid idégenerering har gjort att en ökad 

förståelse för de anställdas väg till att dela med sig av idéer och liknande kunnat nås.  

Parallellt med ovanstående uppdrag har författaren även en forskarroll då denna studie är 

ett forskningsbidrag i innovationsteknik. Detta har gjort att en viss splittring i studiens 

genomförande kunnat uppfattas även om stora delar av studien är överlappande. 

Författaren uppfattar att en stor fördel med forskarrollen är den öppenhet och tillit som 

visas dig jämfört med andra utomstående parter. En viss begränsning har varit närvarande 

då denna roll ej varit helt förenlig med företagets intressen. Detta speciellt då det rört sig om 

löftet om konfidentialitet för respondenter. 

2.3 Datainsamling 

Data har samlats in genom intervjuer av anställda, dessa har haft roller som 

innovationscoacher eller deltagare. Ytterligare data har samlats in genom observation. För 

att förankra arbetet i tidigare forskning har vetenskapliga artiklar och böcker sökts fram vilka 

är länkade till området. Artikelsökning har mestadels skett i databasen PsycInfo och sökord 

har varit: job involvement, job satisfaction, motivation och positive feedback. Även Google 

Scholar har använts för att hitta böcker och artiklar och sökord har varit: idea management, 

IBM jam och creative thinking. Böckerna har valts genom att granska tidigare kurslitteratur 

                                                      
14 Bryman, A. (2002), S. 375 
15 Bryman, A. (2002), S. 377-378 
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och efter sökningar kring motivation på Mälardalens Högskolas bibliotek. I flera fall har även 

hemsidan Kontentan16 använts för att hitta relevant litteratur i form av sammanfattningar av 

populära böcker inom förändringsledning, motivation och idéhantering. 

Till största del har en kvalitativ metod används för att samla in data och merparten har 

bestått av intervjuer där ett antal grundfrågor funnits och följdfrågor sedan kunnat läggas till 

beroende på vilka svar som lämnats. Intervjufrågor formulerades i samråd med Åsa Norrby 

för att uppfylla samtliga krav som ställts på denna studie och dessa frågor finns bifogade i 

bilaga 1. Intervjufrågor skickades sedan via e-post till de deltagare som var stationerade 

utanför Eskilstuna. Deltagarna och coachernas åsikter och svar har sedan delats in i ett antal 

begrepp i form av problemområden, detta för att skapa en överblick.  

2.3.1 iCoachintervjuer 

Dessa intervjufrågor skickades via e-post till de sju iCoacher som deltog i iCoachdagarna 

samt var placerade utanför Eskilstuna. Bland dessa sju valde fyra att svara, vilket gav en 

svarsfrekvens på 57 %. Även de som var placerade i Eskilstuna var sju till antalet men där 

valdes istället att planera in en inspelad intervju. Svarsfrekvensen hos dessa var 43 %. 

2.3.2 Deltagarintervjuer 

Efter tidigare framgång med de intervjuer som skickades via e-post togs beslutet att överge 

inspelade intervjuer som arbetsform och istället skicka hela frågeställningen. Denna intervju 

skickades via e-post till sex deltagare som tidigare utmärkt sig som aktiva deltagare och 

exakt hur de valdes ut behandlades under metodkapitlet. Då antalet intervjuer var mycket 

litet blev ett fullständigt deltagande viktigt, därför skickades en påminnelse ut efter en tid till 

de som ännu inte svarat. Detta gjorde att svarsfrekvensen i denna intervju var 100 %. 

2.3.3 Konfidentialitet 

För att uppgiftslämnarna skulle kunna säga vad de tyckte utan risk för repressalier har 

konfidentialitet utlovats17, därför omnämns iCoacher och deltagare ej med namn utan med 

hjälp av roll och nummer (t.ex. Deltagare 1 eller iCoach 15). Viktigt att nämna är att då 

konfidentialitetskravet uppmärksammades först efter att de inledande intervjuerna 

genomförts finns denna information ej med i samtliga utskick. Detta kan ha påverkat 

resultatet i negativ bemärkelse. 

Målsättningen har sedan varit att finna ett citat till varje rubrik under empirikapitlet då 

konfidentialitetskravet annars skapar en barriär mellan vad som sagts under intervjuer och 

vad som skrivs i denna studie. 

                                                      
16 Kontentan, http://www.kontentan.se 2011-12-28 
17 Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
[Elektronisk version]. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

http://www.kontentan.se/
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2.3.4 Ytterligare observationer 

I studien har även Interact observerats och där har slutsatser kring hur användarna nyttjar 

verktyget kunnat dras, något som sedan gett en uppfattning om vad som kan förbättras. 

Dessa förbättringsförslag grundar sig i författarens tidigare utbildning samt teori från ovan 

nämnda databaser. 

2.4 Val av ansats 

Studien har varit kvalitativ med en grundad teori-ansats då slutsatser baserats på den empiri 

som samlats in under studien. Utifrån de data som samlat in har sedan upptäckterna styrkts 

med hjälp av tidigare forskning och litteratur. 

2.5 Förförståelse 

Efter drygt ett års studier i innovation är författarens förståelse för hur man påverkar 

människors innovationsförmåga och vilja att förändras god. Att analysera en 

idéhanteringsprocess är ett moment där kunskaper från innovationsprogrammet kommer 

väl till pass då man redan tidigt i utbildningen tittar på hur idéägare reagerar när andra 

människor har synpunkter på deras idéer. Tidigare upplevelser av förändringsarbete i ett 

taxiföretag har gett författaren erfarenhet utanför den akademiska världen. Dessa 

erfarenheter är mestadels kopplade till hur människor reagerar när nya arbetssätt och 

metoder tillämpas men kan enligt författaren ses som närliggande och kan således tillämpas 

på denna studie då dessa är av praktisk natur. 

2.6 Reliabilitet 

Nivån på reliabiliteten är relativt svår att få hög då den grundade teorin i sig bygger på 

tolkning samt kodning vilken utförs av forskaren själv, ett sätt att åtgärda denna problematik 

skulle kunna vara att ha två oberoende forskare som tolkar samma situation för att se om 

resultatet blir detsamma. Nackdelen är då att det skulle bli likt hermeneutiken, att teorin 

aldrig skulle bli mättad och att ett konkret resultat då skulle utebli. Liknande blir det en viss 

svårighet att replikera undersökningen då den situationen och dess deltagare är unik i sin 

kontext.18 

2.7 Validitet 

Validiteten för undersökningen är god. Slutsatserna från undersökningen länkas samman 

helt och hållet då studiens data samt teori bygger på symbiosen av de två variablerna. 

Därmed blir även den externa validiteten hög då deltagare noggrant valts ut för studiens 

syfte.19 

Trots en objektivitet och en ambition att formulera frågorna öppet och utan färgning kan de 

som intervjuas påverkas av misstag. Denna påverkan kallas intervjuareffekten20 och 

                                                      
18 Bryman, A. (2002), S. 43 
19 Bryman, A. (2002), S. 44 
20 http://www.ne.se/intervjuareffekt 2011-12-22 

http://www.ne.se/intervjuareffekt
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motverkas genom noga analys av frågeformuleringar innan de når de tillfrågade. En annan 

risk är att de som deltar i studien inte litar på löftet om konfidentialitet och därför inte vågar 

säga sin ärliga mening. Då antalet intervjuer är få finns risk att en för stor del av resultatet är 

ett fåtal personers åsikter snarare än den allmänna uppfattningen, för att motverka detta 

problem bör ingen enskild deltagares åsikt få för stort utrymme i studien. En annan risk är 

att språkliga missförstånd lätt uppstår då kommunikation sker mestadels på iCoachernas och 

deltagarnas andraspråk. I de fall där svaren på intervjufrågorna getts på engelska har svaren 

översatts till svenska för att skapa enhetlighet, vilket även det kan ge upphov till 

feltolkningar. Missförstånd kan även uppstå under intervjuer och ge upphov till feltolkningar. 

För att säkerställa att författaren inte lägger in felaktiga tolkningar i studien har oklarheter 

dubbelkollats med uppgiftslämnaren. 

I detta projekt har en kvalitativ metod valts. Denna metod är fördelaktig när man gör en 

mindre studie där man samlar in abstrakt data i form av t.ex. åsikter genom intervjuer. 

Metoden medför att underlaget blir för litet för att dra några generella slutsatser att lägga 

till grund för vidare forskning. Studien kan däremot visa på behov av liknande, mer 

omfattande studier. 

2.8 Källkritik 

Metodunderlaget är taget från en och samma källa, Bryman, Samhällsvetenskapliga 

metoder, 2002, vilket kunde ha utvecklats med fler källor. Underlaget är däremot väl använd 

studentlitteratur. Empirin är starkt förankrat i det intervjuunderlag som ligger till grund för 

arbetet i sin helhet. Detta gör att källkritiken i sig blir överflödig men kan användas som 

argument för den övriga reliabiliteten samt validiteten. Detta kan även ses som en nackdel 

inom ansatsen grundad teori, att det endast är intervjuunderlaget som utgör stommen för 

arbetet och därmed blir det även svårt att granska källkritiskt. Det blir en subjektiv tolkning 

av undersökningen vilket har både för-och nackdelar.  
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3. Empiri 
Volvo Construction Equipment AB är ett svenskt företag som tillverkar anläggningsmaskiner. 

Volvos största produktionsanläggning i Sverige ligger i Eskilstuna och merparten av studien 

har utförts just där. 

Under detta kapitel beskrivs svaren som lämnats under de intervjuer som utförts. Begreppen 

är sorterade i den ordning vari de observerats, följaktligen presenteras de i kronologisk 

ordning. Här följer en beskrivning av intervjudata.  

3.1 iCoachintervjuer 

3.1.1 Innovation och ledarskap 

Ett problem coacherna lägger fram är att det inte finns något mätvärde för innovation när 

det finns mätvärden för många andra arbetsmoment.  

Det finns inget viktigare än produktion och underhåll. Innovation har 

inte samma stöd då det varken finns ett KPI[Key performance indicator] 

eller någon som har innovation som sitt ansvarsområde. 21 

Egen översättning 

Man kan även se att innovation är något som uppfattas ligga utanför det ordinarie arbetet, 

Åsa Norrby på Volvo förklarar i följande citat hur hon önskar att det vore: 

Innovation bör vara en del av det ordinarie arbetet liksom kvalitet och 

inte ett extra moment. 

En iCoach föreslår att mätvärden kopplas till antal idéer som går till vidare granskning istället 

för till antal patent för att inte låsa fast sig vid patent. 

3.1.2 Tid 

Flera coacher upplever att de har så mycket att göra i sitt vanliga arbete att det är svårt att 

finna tid att tänka innovativt. När tid saknas hamnar fokus på det allra nödvändigaste vilket 

för de flesta anställda är annat än innovation.  

Klockan är 21 och jag arbetar fortfarande med allt som måste bli klart. 

Jag har inte tid att tänka innovativt och det finns fler som känner som 

jag. 22 

Egen översättning 

  

                                                      
21 iCoach 9 i svar den 20:e november 2011 
22 iCoach 13 i svar den 18:e november 2011. 
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3.1.3 Stödfunktioner 

iCoacherna upplever att för mycket resurser läggs på att generera idéer och för lite på att 

vårda och utveckla dessa idéer. En deltagare känner frustration över att det är så stort fokus 

på idégenerering och så lite fokus på vad man ska göra med idéerna. Han efterfrågar en 

större entrepreniöriell anda hos de som driver Interact. 

Jag ser jammen som en del av trädkronan när det gäller innovationer, vi 

måste först se till att trädet har rot och stam innan vi kan få ut något 

vettigt av jammen.23 

En iCoach anser att man borde gjort detta i liten skala på en avdelning i taget för att dessa 

deltagares engagemang sedan ska spridas vidare. 

3.1.4 Återkoppling 

Återkopplingsbehovet kommer från deltagarsidan vilket innebär att denna rubrik saknar citat 

från iCoach-intervjuerna. 

  

                                                      
23 iCoach 5 i svar den 13:e december 2011 
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3.2 Deltagarintervjuer 

3.2.1 Expertområden 

Efter att ha intervjuat deltagare som lämnat in fyra eller fler idéer under Availability jammet 

och sedan inte lämnat in några idéer alls (undantaget en person som lämnat in två idéer 

sedan Availability jammet) valde författaren att ställa ytterligare frågor. Merparten av 

deltagarna svarade då att availability tillhörde deras expertområde och att de både tyckte de 

hade mycket att bidra med samt kände att de hade ett ansvar. Under kommande jam hade 

de inte sin expertis med sig och upplevde ämnet som svårt. 

Tillgänglighet [Availability] är en mycket viktig fråga och min grupps 

ansvar att förbättra. Jag känner mig personligt ansvarig att bidra.24 

Egen översättning 

3.2.2 Utdragen process 

Flera som intervjuats menar att processen tar för lång tid. I flera fall har det tagit mellan 20 

och 50 veckor innan en idé genomgått en första granskning vilket medfört att deltagarna 

hunnit tappa det momentum som en ny idé ofta innebär. När till synes ingenting händer 

under tiden man är mest fäst vid sin idé kan det vara svårt att återfå intresset vid ett senare 

tillfälle. 

 [...]och ledtider mellan jammen har varit för långa. 25 

Egen översättning 

3.2.3 Återkoppling 

Flera deltagare påpekar att de varit mycket motiverade under Availibility jammet men att 

bristen på återkoppling gjorde att de tröttnade och valde att inte delta efter det.  

Fick ingen feedback och inga kommentar efteråt, detta fick mig att 

tappa motivationen för att dela mina idéer i fortsättningen. 26 

Egen översättning 

Utan återkoppling upplevde flera av de intervjuade att arbetet var i onödan då det inte 

skapats något värde och att det finns bättre saker för dem att investera sin tid i.  

Just nu ser jag inte nyttan med att sprida mina idéer via det forumet, 

det är bättre jag sprider det själv. [...]De[iCoacherna] hör inte av sig i de 

två projekt jag har.27 

                                                      
24 Deltagare 2 i svar den 7:e december 2011 
25 Deltagare 2 i svar den 11:e december 2011 
26 Deltagare 2 i svar den 7:e december 2011 
27 Deltagare 3 i svar den 13:e december 2011 
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3.2.4 Insyn 

När idén lämnats har idéägaren ingen möjlighet att följa status på dennes idé annat än 

genom eventuell vidare diskussion på Interact. Flera deltagare efterfrågar en öppenhet i 

processen som skulle göra att de kan se på vems skrivbord idén ligger. En ökad insyn skulle 

enligt idéägaren i citatet kunna ge en ökad förståelse för varför man arbetar på detta viset. 

 […] vi vill veta hur våra idéer blir utvärderade och hur de leder till 

bättre eller mer innovativa lösningar till våra problem.28 

Egen översättning 

3.3 Interact 

Observationen av Interact skedde löpande under studiens genomförande. Främst 

eftersöktes eventuella brister eller förbättringsmöjligheter i verktyget men då författaren ej 

kunnat finna sådana sköts fokus istället åt att finna stöd för övriga upptäckter i deltagar- och 

iCoachintervjuer. Upptäckter och slutsatser i övrig empiri som härstammar från upptäckter 

på Interact var av idéhanteringskaraktär, exempelvis upptäcktes idéförslag som efter 50 

veckor var obehandlade.  

Det uppmärksammades under observationen av Interact att Availability jammet levererade 

avsevärt många fler idéer än Innovative climate jammet och ett antagande om att ämnet var 

lättare på det tidigare av de två gjordes. 

 

  

                                                      
28 Deltagare 2 i svar den 7:e december 2011. 
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4. Teori och tidigare forskning 
Under teorikapitlet presenteras de områden och rubriker som tidigare nämnts under 

empirikapitlet. Syftet med detta kapitel är att finna bevis som styrker eller motsätter mina 

upptäckter i tidigare forskning enligt den induktiva ansats som valts. 

4.1.1 Innovation och ledarskap 

Chakrabarti har i sin forskning om champions (liknande iCoacher) skrivit att en framgångsrik 

produkt kan växa fram utan ett starkt ledarskap men chanserna att den blir lyckad ökar 

markant om stöd finnes. Enligt citatet nedan behövs alla dessa delar för att säkerställa att 

den nya produkten (kan enligt författaren likställas med den nya idén) skall bli framgångsrik. 

Denna metafor kan dock uppfattas ålderdomlig. För att återknyta till rubriken krävs således 

auktoritet och resurser och dessa kommer från chefsnivå och är alltså en del av ledarskapet. 

A new product is like a baby. You can’t just bring it into the world and 

expect it to grow up and be a success. It needs a mother (enthusiasm) to 

love and keep it going when things are tough. It needs a pediatrician 

(expert information and technical skills) to solve the problems the 

mother can’t cope with alone. And it needs a father (authority with 

resources) to feed it and house it. Without any of these the baby may 

still turn out all right, but its chances of survival are a lot lower.29 

4.1.2 Tid 

Om de anställda upplever en stor tidsbrist har de inte tid att reflektera över sitt arbete och 

försöker då lösa sina uppgifter rutinmässigt. Rutinmässiga lösningar ger dessvärre inte bra 

förutsättningar för kreativa och innovativa lösningar.30  

Likt svårigheten att låta bli att tänka på en viss sak när den väl nämnts, vanligtvis känt som 

the pink elephant paradox31, kan ett tidigare problem dröja kvar i ens medvetande trots att 

man försöker tänka bort det. Vid en hög arbetsbelastning finns risk att denna tidsbrist ger 

upphov till just en pink elephant paradox. Det krävs mer än ett ögonblicks tvångsmässigt 

fokuserande på ett problem för att lösa det. Det är snarare fördelaktigt att ge tanken 

möjlighet att vandra runt i en stimulerad process eller av sig själv och detta kräver tid. 

  

                                                      
29 Chakrabarti, A. K., The role of champion in product innovation. California Management Review. 17(2), (1974) 
30 Noefer, K., Stegmaier, R., Molter, B., & Sonntag, K., (2009): A Great Many Things to Do and Not a Minute to 
Spare: Can Feedback From Supervisors Moderate the Relationship Between Skill Variety, Time Pressure, and 
Employees' Innovative Behavior?, Creativity Research Journal, 21:4, 384-393 
31 Morse, J. M., & Mitcham, C. (2002). Exploring qualitatively-derived concepts: Inductive-deductive pitfalls. 
International Journal of Qualitative Methods, 4(1), 30 
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4.1.3 Stödfunktioner 

Som texten nedan antyder krävs det att de anställda kommer med idéer men därefter 

behövs stöd för att idéerna ska implementeras. 

Some employees will be required to initiate innovation (at the creativity 

stage) while others will be expected to provide the support necessary to 

implement the ideas within their organizations.32 

Detta stöd bör komma från personer högre upp i organisationen då det är genom dem som 

nödvändiga resurser kan frambringas, det sänder även signaler till de anställda att de gör ett 

bra jobb men mer om detta i nästa stycke. 

4.1.4 Återkoppling 

Czsikszentmihalyi poängterar att den anställde bör kunna avgöra om det arbete han eller 

hon utfört är bra. Om denna kontroll inte är möjlig att göra, som så ofta är fallet när det 

handlar om abstrakta saker som idéer, påverkar detta engagemanget hos de anställda i 

negativ riktning.  

Det är svårt att engagera sig när [...] man inte ens själv kan avgöra om 

man utfört arbetet väl.33 

4.1.5 Expertområden 

I de fall där deltagarna känner sig som experter har de ett större självförtroende och 

presterar bättre. När deltagarna fått frågan om varför de valt att delta hävdade de i många 

fall att de anser sig vara experter i frågan. 

Subjects high in perceived expertise are more confident, and perform 

better, than subjects low in perceived expertise.34 

4.1.6 Utdragen process 

Denna punkt överlappar till stor del punkten ovan om återkoppling, snabb respons är av stor 

vikt när det ursprungliga engagemanget skall tillvaratas. 

Den bästa återkopplingen är omedelbar och detaljerad.35 

                                                      
32 Shipton, H., West, M., Parkes, C., Dawson, J., & Patterson, M., (2006): When promoting positive feelings pays: 
Aggregate job satisfaction, work design features, and innovation in manufacturing organizations, European 
Journal of Work and Organizational Psychology, 15:4, 404-430 
33 Csikszentmihalyi, M., (2003): Flow, ledarskap och arbetsglädje. Sammanfattning I Kontentan 202, 2005/02 
34 Trafimow, D., & Sniezek, J. A., (1994) 
35 Csikszentmihalyi, M., (2003) 



Mälardalens Högskola, Akademin för Innovation, Design och Teknik 
Sangve, J. 2013 

 
18 

 

4.1.7 Insyn 

Enligt Csikszentmihalyi påverkar insyn i hög grad motivation och bristen på insyn i 

idéhanteringsprocessen kan då försämra deltagarnas engagemang i negativ bemärkelse. 

Att förstå vad man ska göra räcker inte. Man vill också veta varför.36 

Vissa deltagare upplever en brist på transparens där likheter med The black box of 

innovation kan ses, i The black box of innovation förs det in resurser men ingen utomstående 

vet vad som händer i boxen och än mindre vad resultatet blir.37  

  

                                                      
36 Csikszentmihalyi, M., (2003) 
37 Marinova, D., & Phillimore, J. (2003) 



Mälardalens Högskola, Akademin för Innovation, Design och Teknik 
Sangve, J. 2013 

 
19 

 

5. Diskussion 
Under detta kapitel kommer empiri och teori tillsammans utmynna i en diskussion, återigen 

under samma rubriker som tidigare. Detta är sålunda författarens egna tolkningar av empiri 

och teori. Under arbetets gång har följande förklaring vuxit fram. Förenklat kan man se det 

som att vid en perfekt idéhantering kommer alla idéer fram och samtliga behandlas. Varje 

gång ett problemområde som nämns under empirikapitlet blir gällande hindras en andel av 

idéerna att ta sig igenom hela idéhanteringsprocessen. Dessa idéer går alltså förlorade och 

det är just detta som bör motverkas. 

5.1.1 Synen på innovation 

Enligt författaren finns en förskönad bild av innovation inom den akademi han studerar vid 

och han är säkerligen färgad av denna. Kort innebär det att innovation höjs till skyarna som 

den enskilt viktigaste aspekten för alla företags framgång. Inom näringslivet har man inte 

alltid tid att eftersträva de mest innovativa lösningarna och även om man ser innovation som 

något viktigt är det den dagliga verksamheten som störst fokus ligger på. För ett 

framgångsrikt innovationsarbete måste detta ske som en del av det större arbetet eller 

åtminstone vara förenligt med den vanliga verksamheten. Om inte detta sker finns en risk 

att innovationsarbete ses som en extrauppgift eller något som tar tid från annat som måste 

göras som prioriteras högre. 

5.1.2 Innovation och ledarskap 

Innovation får en lägre prioritet när produktionschefen och underhållschefen försöker nå 

sina KPI´n och en ansvarig för innovationsverksamheten saknas på samma nivå. 

Att lägga fokus på antal idéer som går vidare till nästa fas (för förklaring kring faserna, se 

Terminologi och förklaring) och även efterföljande faser snarare än att titta på antalet 

godkända patent bör undersökas då det är få saker som går att patentera jämfört med hur 

mycket som går att förbättra.  

5.1.3 Tid 

Har man ont om tid kan det, som i Volvos fall, visa sig så att de anställda låter bli att dela 

idéer av rädsla för att få ännu mer att göra. Volvo har försökt få deltagarna själva att ha 

fortsatt ägandeskap av sina idéer men från deltagarnas håll har ej budskapet om att detta 

var en önskan snarare än en regel nått fram. Brist på tid har i detta fall lett till en form av 

självcensur. Detta bör göras tydligare för att tillse att deltagarnas samtliga idéer når 

granskning.  

5.1.4 Stödfunktioner 

Generering av idéer är i fokus i dagsläget, detta kan möjligtvis vara en effekt av 

förhoppningen att idéerna ska växa med enbart hjälp av deltagarna. Hur stöttar man utan att 

påverka alltför mycket? Vad kan göras för att deltagarna ska känna sig stöttade i större mån? 

Deltagarna förväntar sig en viss mängd stöd och får de inte detta stöd finns risk att 

förtroendet minskar och antalet idéer minskar.  



Mälardalens Högskola, Akademin för Innovation, Design och Teknik 
Sangve, J. 2013 

 
20 

 

5.1.5 Återkoppling 

När idéägaren lämnar över sin idé till nästa led i kedjan är detta en form av investering från 

dennes sida. Här är det viktigt att idéägaren får återkoppling i någon form för att intresset 

att komma med nya idéer ska bibehållas. Utan återkoppling upplever flera av de intervjuade 

att arbetet var i onödan då det inte skapats något värde och att det finns bättre saker att 

investera sin tid i. Idag handlar det i många fall om en inkorg som kontinuerligt fylls på med 

nya uppgifter och en mer abstrakt känsla av ett arbete väl utfört. I denna kontext måste vi 

inse att idéägaren blir motiverad av att se produkten av dess arbetsinsats, alltså idén, vara 

värd någonting vid dagens slut. Om ingenting händer med idén är risken att idéägaren 

upplever att det var i onödan och att det då finns saker som ger en större mental belöning 

att lägga sin tid på i fortsättningen. 

En fråga att diskutera vidare är vem som ska ansvara för att idéägaren får feedback. I 

dagsläget upplever författaren att idéägaren förväntar sig att iCoacherna ska ge feedback 

medan iCoacherna inte har den överblick och den insyn i processen som krävs för att kunna 

lämna några besked till idéägaren. 

5.1.6 Utdragen process 

När idéägarna lämnar sin idé är engagemanget som högst. När tiden går svalnar intresset 

och när besked väl kommer har idéägaren i många fall hunnit tappa sina känslomässiga band 

till idén. Att tidigt fånga upp idéerna är ett måste för att ta vara på den drivkraft som en 

nysprungen idé innehåller. 

Processen ser ut att ta mycket lång tid, är detta en effekt av förhoppningen om att 

deltagarna på egen hand ska utveckla idéerna vidare? Möjligtvis är det svårt att avgöra om 

en idé är ”färdig” eller om den kan utvecklas vidare. Hur ”skördar” man en idé utan att 

hämma en potentiell vidareutveckling?  

5.1.7 Expertområden 

Författaren anser att man ur detta kan utläsa att ämnet är av stor vikt för antalet idéer och 

att man bör beakta detta vid framtagandet av ämnen. Kan man kanske hitta ämnen som 

deltagarna känner att de har mycket att bidra till för att få igång processen så Interact blir en 

naturlig del i deras arbete? Teorin visar att de anställda till och med presterar över sin 

förmåga när de anser sig vara experter inom området. Kan man lura deltagarna genom att 

höja deras upplevda expertis? Genom att starta med ett antal enkla uppgifter bör man 

kunna ge deltagarna en självförtroendekick som sedan gör att de presterar bättre under 

själva kärngenereringen. 

5.1.8 Insyn 

Genom att öka den upplevda transparensen i de verktyg Volvo använder bör deltagarna bli 

nöjdare. Att berätta för deltagarna att deras idéer ännu inte har behandlats och ge dem (om 

möjligt) ett preliminärt datum för detta kan göra stor skillnad på den upplevda 

transparensen. Ett annat intressant tillvägagångsätt kan vara att dela med sig av den större 
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planen för innovationsarbetet istället för att försöka ge deltagarna bitar lagom stora att 

tugga. 

5.1.9 Övrig diskussion 

Det är inte ovanligt att människor upplever förändring som något negativt, något som kan 

inkräkta på välbefinnandet. Detta kan relateras till att anställda som uppfattar sin situation 

som positiv är mindre benägen att ta svåra beslut då de är rädda att dessa beslut ska 

påverka deras situation.38 

  

                                                      
38 Shipton, H., West, M., Parkes, C., Dawson, J., & Patterson, M., (2006) 
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6. Analys 
Här berörs återigen frågeställningen och de svar som studien kommit att frambringa. 

6.1 Hur påverkas deltagarnas vilja att komma med idéer och 

förbättringsförslag av idéhanteringssystemet?  

För att enkelt förklara hur påverkan sker ställs följande exempel upp. Om man ponerar att 

en perfekt hantering tillser att varje idé tas tillvara och samtidigt att varje negativ punkt 

påverkar det antal idéer som kommer hela vägen till att bli en innovation, kan man i studien 

se att varje litet begrepp står för potentiellt sett förlorade idéer.  

Studien visar även att iCoacherna anser att deltagarna tappar sin vilja att komma med idéer 

om de inte får återkoppling. I flera fall har idéägaren lämnat idéer och sedan lämnats helt 

utan återkoppling. De upplever att det är onödigt arbete om de inte har insyn i processen 

och uppdateras angående sina idéer. I de fall där idéägarna får återkoppling kommer den 

ofta efter en mycket lång tidsperiod, något som påverkar viljan att delta i framtiden. 

Ytterligare slutsatser som kan dras från detta material är att deltagare vill känna sig 

uppskattade för sitt arbete och se att det leder till något varaktigt. Den kraft som lagts på att 

tänka ut och dela sina idéer får inte upplevas som förlorad då detta kraftigt reducerar viljan 

att komma med framtida idéer. 

6.2 Finns det brister i Volvos idéhanteringssystem och om så är fallet, hur 

avhjälps detta? 

I dagsläget upplever författaren att det saknas rutiner för att ta hand om alla de idéer som 

kommer in och många blir utan återkoppling. Då målet är att få en varaktig process som 

gång på gång resulterar i många idéer är det viktigt att ge idéägarna det som krävs för att de 

ska vara nöjda. I dagsläget upplever flera deltagare att de ej fått ut något av att delta i 

jammen då de tycker att de presenterat sina idéer för döva öron. Skulle mer resurser läggas 

på att följa upp de idéer som lämnats i rimlig tid bör ett fortsatt engagemang hos idéägarna 

kunna bibehållas även på lång sikt. 

En rädsla för att bli tilldelade mer arbete hindrar anställda från att dela med sig av idéer. 

Bristen på tid medför att idéer som finns inte presenteras, enbart för att deltagarna tror att 

de måste driva en idé de presenterar. Under iCoachdagarna sades att ”ingen är mer 

motiverad att driva en idé än idéägaren själv”, något som det säkert finns sanning i. Trots att 

det finns en inställning att man som idéägare inte behöver driva den idé man lägger har 

detta inte nått ut till deltagarna. Vi kan se att denna upplevda inställning hämmar deltagarna 

från att dela sina idéer. Då idéflödet minskas av denna upplevda inställning så hämmar det i 

sin tur innovationsprocessen i och med att de kvantitativa idéprocesserna stagnerar och på 

så sätt även hämmar den naturliga kvaliteten på själva utfallet. 
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7. Rekommendationer 

7.1.1 Innovation och ledarskap 

I vår kontext är innovation fortfarande ett extramoment och innan detta har ändrats skulle 

ett sätt att komma från problematiken vara att tillsätta en innovationsansvarig som arbetar 

på samma nivå som produktions- och underhållscheferna. På detta vis skulle inte innovation 

hamna i skymundan när resurserna är knappa. En annan åtgärd skulle vara att skjuta fokus 

från patent genom att ta fram mätvärden för antal idéer som går vidare till en viss fas. Detta 

skulle vara ett sätt att stärka nyttan med Interact och möjligtvis göra den till en mer 

integrerad del av det ordinarie arbetet. 

7.1.2 Tid 

Då merparten av de tillfrågade lyfter fram tidsbrist som det största hindret för innovation 

bör möjligheterna att avsätta tid för innovation undersökas. En av iCoacherna berättar att 

han lägger 20 minuter i veckan på innovation, vilket i författarens öron låter lite. Finns 

möjligheter att låta de anställda avsätta en kortare tid varje vecka till att gå igenom alla (eller 

ett fåtal utvalda) idéer som lagts på Interact under veckan? Vilken morot behövs för att de 

anställda ska finna tid till innovation? 

7.1.3 Stödfunktioner 

Som nämnts under både empiri- och teorikapitlet är fungerande stödfunktioner något som 

ökar chansen att en idé växer sig stark. Idén kan nå framgång även utan stödfunktioner men 

likt liknelsen med barnet som växer upp med ett starkt stöd (i form av föräldrar och 

barnläkare) ökar chansen till framgång om denna funktion finns. 

7.1.4 Återkoppling 

Då många upplever bristen på återkoppling som central för deras fortsatta insats föreslås att 

mer tid läggs på att hantera idéer än att skapa dem. Vidare föreslås att Volvo undersöker 

möjligheten att återkoppla till samtliga idéer, om än det innebär att endast skicka ett 

automatgenererat mail som förklarar att idén inte gått vidare. Då ovisshet är svårare att 

hantera än ett dåligt besked39 anser författaren att detta skulle stärka Interact och Volvos 

innovationsprocess och på sikt förbättra deltagandet och känslan av ett väl utfört arbete. 

Detta skulle i sin tur medföra nöjdare anställda genom en ökad känsla av mening.40 

7.1.5 Utdragen process 

När idén läggs på Interact dröjer det i många fall över fem månader innan den tas till nästa 

steg. Här skulle ett verktyg som berättar för Interact-administratörerna att en idé har varit 

utan aktivitet under en längre tid vara användbart. Detta skulle då kunna ge en indikation på 

att en idé är färdig att plockas och skulle kunna ge en snabbled till nästa steg. 

                                                      
39 Angelöv, B., (2010) 
40 Csikszentmihalyi, M., (2003) 
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7.1.6 Expertområden 

Då det i teorikapitlet visats att vi presterar bättre om vi tror oss ha god kännedom om 

området skulle kommande genereringar kunna utföras på en mindre övergripande nivå och 

inom ämnen som drar nytta av deltagarnas expertkänsla. Ytterligare ett alternativ är att som 

nämndes i diskussionskapitlet lura deltagarna att de är bättre på området än vad de är 

genom en serie enklare uppgifter att starta med. 

7.1.7 Insyn 

Om det är lång tid mellan de tillfällen då idéer lyfts till nästa nivå kan det vara gynnsamt att 

på Interact visa den informationen på lämpligt vis. I och med detta skulle idéägaren slippa 

den osäkerhet som ovisshet lätt leder till och vetskapen om att det kommer dröja en viss tid 

innan idén behandlas för första gången. 

7.1.8 Uppföljning 

Författaren föreslår att en uppföljning görs om en bestämd tid för att se om den kunskap 

som förmedlats genom detta arbete påverkat deltagandet i en positiv riktning. 

Uppföljningen skulle kunna bestå av en analys av Interact för att sedan följas upp av ett antal 

intervjuer och en skriftlig avrapportering. 

 

7.2 ACE-modellen 

För att på ett enkelt sätt kunna omsätta studiens resultat till praktisk nytta har en modell 

utformats. Modellen är uppdelad i tre segment och dessa segment består av följande delar. 

 

Modellen förklarar i vilken eller vilka av de tre delarna av idéhanteringen de olika 

åtgärdspunkterna påverkar deltagarna. Den visar även vilket begrepp man bör fokusera på 

för att lättast påverka deltagarna i positiv riktning i de olika faserna.  

Bild 7-1 ACE-modellen, Sangve, J., (2011) 
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Bilagor 
Bilaga 1, Mail till iCoacher 

Bilaga 2, Mail till deltagare, engelsk version 

Bilaga 3, Mail till deltagare, svensk version 
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Mail till iCoacher 

Utskickat 2011-11-21 

Hi, 

My name is John Sangve and we met at the iCoach-days. I’m currently investigating why the 

amount of ideas generated during the jams are decreasing. I would like you to answer some 

questions regarding this and as you are only a few coaches, I am depending on your 

response. Feel free to add your thoughts and comments at the end.  

Later on, I will contact some of the participants to get their perspective on the jams.  

 

Do you feel that you have any responsibility as an iCoach? 

 

How many people see you as his or her iCoach (estimated)? 

 

Are you able to increase their involvement? 

 

How committed have you been as a moderator? 

 

Do you feel you have the authority needed to do a good job as an iCoach? 

 

Other thoughts and comments 

 

 

Thank you for your time 

 

Best Regards 

John Sangve 
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Mail till deltagare, engelsk version 

Utskickat 2011-12-08 

Hello, 

My name is John Sangve and I am doing my thesis work at Advanced Engineering at Volvo CE 

in Eskilstuna. I am currently looking at Interact and what makes people willing to use Interact 

to share ideas. You are one out of three persons who have been very active during the jam 

about Availability but since then have not posted any ideas. I would be very happy if you 

could answer some questions regarding your involvement in Interact. 

 

What made you post ideas? 

 

What is the main reason for posting less ideas after the second jam? 

 

What would make you post more ideas? 

 

Any other comments you wish to add? 

 

Best Regards 

John Sangve 

Mälardalen University 
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Mail till deltagare, svensk version 

Utskickat 2011-12-11 

Hej,  

Mitt namn är John Sangve och jag gör mitt examensarbete på Advanced Engineering här i 

Eskilstuna. Jag tittar på hur Volvo kan förbättra sitt innovationsarbete och då jag kan se att 

du var mycket aktiv i Availability-jamet är jag nyfiken på varför du inte varit aktiv på sista 

tiden. Då endast sju personer är handplockade till denna undersökning är det av högsta vikt 

att jag får svar från alla. 

Du förblir anonym under undersökningen och är du intresserad av mitt resultat delar jag mer 

än gärna med mig när mitt examensarbete är färdigt. 

 

Vad har fått dig att posta idéer tidigare? 

 

Varför har du postat färre idéer efter andra jamet? 

 

Vad skulle kunna få dig att posta fler idéer? 

 

Tid: Om du hade tid, vad hade fått dig att lägga mer energi på interact? 

 

Övriga kommentarer? 

 

Hälsningar 

John Sangve 

Mälardalens Högskola 

 

 

 


