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SAMMANFATTNING 
Titel: Stressfaktorers inverkan på innovativt beteende. 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
Författare: Ellen Eklund, Marija Knezevic 
Handledare: Daniella Fjellström 
Datum: 2017 – januari 
 
Syfte: Studien syftar till att få fördjupad förståelse för hur stressfaktorer kan 
påverka individens innovativa beteende positivt. 
 
Metod: Studien tillämpar en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. 
Totalt genomfördes elva intervjuer på Volvo Group Trucks Technology samt en 
intervju och ett kompletterande samtal med två tidigare anställda. Intervjusvaren 
har analyserats med tematisk analys  
 
Resultat & slutsats: Nio stressfaktorer identifierades vilka skapar stress; krav, 
tidspress, kontroll, support, roll, kultur, riskvilja, sociala medier och mål. Studien 
identifierade också fem påverkansfaktorer som kan påverka utvecklingen av positiv 
stress; personlighet, problemlösande, självledarskap, erfarenhet och motivation. 
Stressfaktorer i kombination med påverkansfaktorer kan bidra till positiv stress hos 
individen och leda till ökat innovativt beteende.  
 
Förslag till fortsatt forskning:  
Studien efterfrågar mer kvalitativ forskning på stressfaktorer och innovativt 
beteende. Stress- och påverkansfaktorer som identifierades i studien bör undersökas 
vidare. Framtida studier bör även undersöka stressfaktorer i relation till 
innovationsbeteendets alla tre faser. Framtida studier bör också inkludera fler 
kvinnor och vidare forskning på hur organisationer kan organisera för innovation. 
 
Uppsatsens bidrag: Studiens främsta bidrag är Modell 2: Stressors Innovative 
Development, som visar hur stressfaktorer inverkar på innovativt beteende. 
Modellen ger stöd till ledare som önskar öka anställdas innovativa beteende, för att 
öka företagets konkurrenskraft. Modellen ger kunskap om vikten av de personliga 
förmågorna för att positiv stress ska utvecklas, och påverka det innovativa 
beteendet positivt 
 
Nyckelord: innovation, innovativt beteende, stress, stressfaktorer, positiv stress. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
Title: Stress factors impact on innovative behavior 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
Author: Ellen Eklund, Marija Knezevic 
Supervisor: Daniella Fjellström 
Date: 2017 – January 
 
Aim: This study aims to provide a deeper understanding of how stressors affect the 
individual innovative behavior positively. 
 

 Method: The study applies a qualitative approach with semi structured interviews. In 
total, eleven interviews were conducted within Volvo Group Trucks Technology and 
one interview and a complementary conversation with two former employees were 
carried out. Interview responses have been analyzed with thematic analysis. 
 
Result & Conclusions: Nine stress creating stressors were identified; demands, time 
pressure, control, support, roll, culture, risk appetite, distraction and goals. The study 
also identified five individual capabilities, which are termed as influencing factors; 
personality, problem solving, personal responsibility, experience, motivation. The study 
finds that stress can lead to increased innovative behavior when stressors are combined 
with influence factors contributing to positive stress in the individual.  
 
Suggestions for future research: To further increase the understanding of stressors and 
innovative behavior, more qualitative research within this field is necessary. Stressors 
and influencing factors, being identified in this study, should be studied in more detail. 
Future research should aim to study innovative behavior and stress for all three phases 
of Innovative Behavior. Further studies within this field should also include more 
women and research on how organizations can organize for innovation. 
 
Contribution of the thesis: The study's main contribution is the Model 2: Stressors ID, 
which shows how stressors affect innovative behavior. The model provides support for 
leaders who wish to enhance employees' innovative behavior to increase the company's 
competitiveness. The model provides knowledge about the importance of personal 
capabilities in order for positive stress to evolve and influence the innovative behavior 
positively.  
 
Key words: innovation, innovative behavior, stress, stress factors, positive stress 
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1. Inledning 
Under bakgrund beskrivs vilket forskningsområde studien tillhör, ämnet och varför det 

är intressant i dagens samhälle. Under rubriken problematisering tydliggörs det valda 

ämnet. Därefter identifieras ett forskningsgap vilket ligger till grund för studiens syfte. 

 

1.1. Bakgrund 
Studien söker att öka förståelsen för positiv stress och innovationsbeteende ur ett 

organisationsperspektiv. Det ifrågasätts i studien om organisationer som strävar efter att 

eliminera stress bortser från de positiva effekterna av stress, och därmed riskerar att 

minska förutsättningar för ökad innovation. Ledarskapslitteratur och psykologisk 

forskning ligger till grund för den teoretiska referensramen. Studien är av intresse för 

ledare som önskar öka medarbetarens innovativa beteende och därmed förbättra 

förutsättningarna för innovationer inom sin organisation.  

 

Rich (2016) anser att eftersom dagens organisationer går mot en mer omfattande och 

konkurrenskraftig global affärsstruktur, är det absolut nödvändigt att innovation är i 

förgrunden av organisationens strategi. Författaren menar att innovation och kreativitet 

är nyckeln till framgång i nästan alla industrier. Även Ghosh (2015) hävdar att 

innovation i allt större utsträckning är en viktig källa till hållbara konkurrensfördelar, 

som organisationer kan använda för att anpassa sig till dagens snabba och föränderliga 

omvärld.  

 

Enligt Ren och Zhang (2015) hävdar flera forskare att anställdas innovativa beteende är 

avgörande för en organisations långsiktiga framgång, konkurrenskraft och 

innovationsförmåga. Dock menar Janssen, van de Vliert och West (2004) att 

innovationsbeteendets krävande natur kan ge upphov till stress. Hargrove, Beckerl och 

Hargrove (2015) samt Rich (2016) påpekar att forskningen på stress främst betonar de 

negativa sidorna av stress. Boswell, Olson-Buchanan och LePine (2004) anser också att 

stress generellt ses som något negativt, och menar att företag och individer därför 

strävar efter att förebygga eller minska stresskänslor. Statistiska centralbyrån (2014) 

rapporterar att den vanligaste anledningen till en ökning av arbetsrelaterade besvär är 

stress och andra psykiska påfrestningar. Som ett svar på det arbetar Arbetsmiljöverket 

(2015) med att förebygga stress och därmed stressens negativa effekter, som 

sjukskrivningar, vilket påverkar individen såväl som arbetsgivare och samhället 
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negativt. Janssen et al. (2004) menar dock att kreativitet kan uppkomma ur 

arbetsrelaterade problem och enligt Ren och Zhang (2015) samt Janssen et al. (2004) är 

kreativitet ett första steg för att åstadkomma innovation på individnivå. 

Stressmottagningen (2016) hävdar att stress är ett värdeneutralt begrepp “den 

uppvarvning som kroppen uppvisar när en människa ställs inför en utmaning eller ett 

hot”, vilket i sig kan vara både positivt och negativ. Stressen behöver därmed inte vara 

negativ för att skapa kreativitet, utan kan även vara positiv. Genom att utsätta en individ 

för utmaningar kan kreativitet och problemlösning stimuleras och prestationen öka (Ren 

& Zhang, 2015). 

 

Innovation betraktas som bränslet i framgångsrika företag medan stress ses som hålet i 

bränsletanken. Denna studie strävar efter att öka förståelsen för att stress, förutom att 

ses som hålet i bränsletanken, även kan ses som det bränsle som ger kraft åt ett ökat 

innovativt beteende.  

 

1.2. Problemformulering 
Företag står ständigt inför nya utmaningar (Ghosh, 2015) vilka kan vara stressfyllda 

(Janssen et al., 2004). Arbetsrelaterad stress kan påverka de anställdas arbetsprestation 

och produktivitet negativt (Rich, 2016), men stress kan också stimulera människor och 

ge ett positivt resultat (Mujtaba och Reiss, 2013). Stressfaktorer är externa faktorer en 

individ utsätts för som framkallar stress (Ren & Zhang, 2015). Hakimian, Farid, Ismail, 

och Nair (2016) nämner att några stressfaktorer som påverkar individens innovativa 

beteende är organisationskultur, relationen med sin handledare och arbetets 

förutsättningar. Cavanaugh, Boswell, Roehling och Boudreau (2000) delar upp 

stressfaktorer i två grupper, utmanande och hämmande stressfaktorer och menar att de 

utmanade stressfaktorerna kan bidra till ökad prestation för individ såväl som företag. 

Webster, Beehr och Love (2011) betonar dock att det är hur individen bedömer 

stressfaktorer som påverkar om de upplevs som utmanande eller hämmande. Om 

stressfaktorer upplevs som en utmaning snarare än ett hot kan positiv stress utvecklas 

hos individen (Hargrove et al., 2015). Den positiva stressen kännetecknas av ett 

målinriktat beteende som ger ett positivt resultat (Mujtaba och Reiss (2013). Ren och 

Zhang (2015) konstaterar att stressfaktorer som upplevs som utmanande, bidrar positivt 

till idégenerering. Idégenerering är enligt Ren och Zhang (2015) det första steget i 

individens innovationsbeteende. Därmed är denna studie intresserad av att studera hur 
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utmanade stressfaktorer, vilka framkallar positiv stress, kan bidra till ett ökat innovativt 

beteende hos individen.  

 

Även om det finns en koppling mellan stress och innovativt beteende (Ren & Zhang, 

2015; Janssen et al., 2004; Wu, Parker & de Jong, 2014; Martin, Salanova & Peiró, 

2007; Hakimian et al., 2016; Zhang, Bu & Wee, 2016) saknas förståelse för hur stress 

påverkar detta beteende. Det eftersom att majoriteten av de artiklar som ligger till grund 

för denna studie är av kvantitativ karaktär (till exempel; Boswell et al., 2004; Carmeli, 

Meitar & Weisberg, 2006; Cavanaugh et al., 2000; Hakimian et al., 2016; Ren & Zhang, 

2015; Tastan, 2013; Wu et al., 2014). Därför behövs kvalitativa studier för att skapa 

djupare förståelse för stressfaktorer och innovationsbeteende. Det kunskapsgap denna 

studie vill minska ligger i hur stressfaktorer kan bidra till ett ökat innovationsbeteende. 

Det knyter an till Rich (2016) som anser att det idag bedrivs relativt lite forskning som 

undersöker effekterna av arbetsrelaterad stress på anställdas förmåga att vara kreativa på 

arbetsplatsen. Författaren efterfrågar mer forskning på hur stress kan påverka kreativitet 

och innovation. Gapet knyter an till Martin et al. (2007) som efterfrågar studier som 

studerar innovationsbeteende på individnivå, då innovationsförmåga tidigare främst 

undersökts på organisationsnivå. Kunskapsgapet härrör också till Mujtaba och Reiss 

(2013) som efterfrågar mer forskning på hur personliga egenskaperna kan bidra till 

utvecklingen av positiv stress.  

          

1.3 Syftesformulering        
Studien syftar till att få fördjupad förståelse för hur stressfaktorer kan påverka 

individens innovativa beteende positivt. 

1.3.1 Forskningsfrågor 

1. Hur upplever en individ, som arbetar med innovation, stress? 

2. Vad påverkar att en individ, som utsätts för stressfaktorer, upplever positiv 

respektive negativ stress? 

3. Hur påverkar stressfaktorer individens innovativa beteende.  

 

  



 

4 
 

1.4 Avgränsning 
Studien fokuserar på när stressfaktorer skapar ett ökat innovativt beteende hos 

individen. Därför undersöker studien främst stressfaktorer som upplevs utmanande och 

därmed leder till positiv stress. Det eftersom positiv stress hör samman med positiva 

effekter. Dock utgår studien från att varje individ avgör om en stressfaktor upplevs ge 

positiv eller negativ stress, varför både positiv och negativ stress behandlas i studien.  
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2. Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången presenteras vad tidigare forskning konstaterar inom området 

innovation och innovationsbeteende samt stress och stressfaktorer. Nedan ges även en 

bild av vad tidigare forskning konstaterat angående stress och innovativt beteende. 

Litteraturgenomgången avslutas med en modell som sammanfattar hur denna studie 

anser att begreppen hör samman.  

 

2.1. Innovation och innovationsbeteende 
Rich (2016) och Wu et al. (2014) anser att innovation och kreativitet är en viktig faktor 

till framgång, i synnerhet inom näringslivet. Detta eftersom att företag måste anpassa 

sig till kundernas krav, förändrade behov och levnadsstandarder, utöver att sträva efter 

total förbättring i prestanda (Rich, 2016). Wu et al. (2014) menar att ett innovativt 

beteende underlättar produkt- och tjänsteutvecklingen. Författarna anser att ett 

innovativt beteende bidrar till individuell effektivitet och i slutändan även till 

organisationens effektivitet och kreativitet. 

2.1.1 Innovation 

Rich (2016) menar att kreativitet ibland används synonymt med innovation men hävdar 

att kreativitet innebär att ta fram idéer medan innovation är implementeringen av 

desamma. Utan kreativitet skapas dock ingen innovation (Rich, 2016). Jansen et al. 

(2004) utvecklar begreppet och anser att innovation kan definieras som avsiktlig 

generering, promotion och förverkligande av nya idéer. Det med syfte att gynna den 

specifika rollen, gruppen eller organisationen (Jansen et al., 2004). Crossan och 

Apaydin (2010) djupdyker i begreppet innovation och identifierar återkommande 

kärnbegrepp där innovation ses både som en produktion eller en adoption av idéer. De 

menar att innovation både kan ses som en process och som ett resultat. De betonar även 

vikten av att idéer ska ge ett mervärde, för en enskild enhet eller för samhället i stort. I 

likhet med Crossan och Apaydin (2010) ser denna studie innovation som ett resultat, 

ofta visualiserat genom en slutprodukt, men det kan även vara användning av ett nytt 

arbetssätt. 

 

Anderson, Potočnik och Zhou (2014) anser att uppfattningen idag ofta utgår från att all 

kreativitet och innovation är bra, och att ju mer desto bättre. Författarna argumenterar 

dock för att kreativitet och innovationer ofta kan upplevas som störande moment för 
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såväl individ, som grupp och organisation. Författarna menar också att alla innovationer 

inte automatiskt är hållbara och leder till hållbara innovationer. 

2.1.2 Innovationsbeteende        

Janssen et al. (2004) anser att alla innovationer i grunden skapas av kreativa idéer. De 

som producerar, uppmuntrar, diskuterar och realiserar dessa idéer är individer eller 

grupper (Jansen et al., 2004). Individens tillvägagångssätt att skapa innovationer kan 

beskrivas med begreppet innovationsbeteende. Martin et al. (2007) anser att forskningen 

länge koncentrerat sig på innovation från ett organisationsperspektiv men att 

innovationsbeteende under senare år ses mer och mer som en avgörande faktor för 

företags överlevnad på lång sikt. Innovationsbeteende kan definieras som en 

tvåstegsprocess som involverar genereringen, eller adoptionen av nya idéer och 

genomförandet av dessa idéer inom en organisation (Ren & Zhang, 2015; Hakimian et 

al., 2016; Wu et al., 2014).  

 

Tastan (2013), Carmeli et al. (2006), Janssen (2000), Janssen (2004) och Janssen et al. 

(2004) menar att innovationsbeteende kan beskrivas som en trestegsprocess. Nämligen 

idégenerering, promotion och realisering (Janssen, 2004). I det första steget av 

innovationsbeteende redovisar en individ ett problem och kommer med nya lösningar 

och idéer, (Tastan, 2013; Carmeli et al., 2006). Efter detta skede, söker personen ett sätt 

att “promota” hans eller hennes lösningar och idéer samt att bygga legitimitet och stöd, 

både inom och utanför organisationen (Tastan, 2013; Carmeli et al., 2006). I slutskedet 

av innovationsprocessen, realiserar individen sin idé eller lösning i syfte att andra kan ta 

del av och uppleva innovationen (Tastan, 2013; Carmeli et al., 2006). Vilken då kan 

testas inom en arbetsroll, en grupp eller organisation som helhet (Tastan, 2013; Carmeli 

et al., 2006).  

 

På samma sätt som att Crossan och Apaydin (2010) identifierar mervärde som en kärna 

i innovation betonar Janssen (2004) och Carmeli et al. (2006) att det första steget, 

idégenerering innebär nya och användbara idéer. Innovation kan därmed ses som 

resultatet av ett innovativt beteende, vilket har skapat och implementerat nya och 

användbara idéer. Ett innovativt beteende behöver dock inte nödvändigtvis leda till 

innovation. 
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 Flera begrepp för innovationsbeteende 

Författare använder flera olika typer av begrepp för att beskriva innovationsbeteende 

(“innovative behavior”). Janssen (2004) använder främst “individual innovation” men 

förklarar begreppet med samma definition som används för innovationsbeteende 

(idégenerering, promotion och realisering). Carmeli et al. (2006) använder främst 

“innovative behavior” men nämner även “individual innovation”, då det inte finns 

någon motsättning mellan de två begreppen. Wu et al. (2014) använder “individual 

innovation behavior” vilket även det beskrivs som problemidentifiering, idégenerering 

och söka stöd för idéerna och implementering. I studien används innovationsbeteende 

eller innovativt beteende genomgående med definitionen att det handlar om 

idégenerering, promotion och implementering. 

 

2.2. Stress 
Nedan skapas förståelse för begreppet stress, med tyngdpunkt på positiv och negativ 

stress.  

2.2.1 Vad är stress? 

Enligt Hargrove et al. (2015) har stress studerats i mer än ett århundrade. Trots detta, är 

det enligt Hargrove et al. (2015) samt Webster, Beehr och Christiansen (2010) ett brett 

och tvetydigt begrepp. Webster et al. (2010) ser stress som en benämning på den 

process i vilken olika faktorer i arbetsmiljön kan leda till både försämrad psykisk 

och/eller fysisk hälsa men även att det kan leda till välmående. På samma spår anser 

Hargrove et al. (2015) att stress är ett övergripande koncept för hur en individ anpassar 

sig till sin miljö, oavsett karaktären på stimulansen, responsen eller resultatet. I likhet 

med Hargrove et al. (2015) och Stressmottagningen (2016), definierar denna studie 

stress som ett värdeneutralt begrepp, vilket både kan vara negativt och positivt.  

2.2.2 Positiv och negativ stress 

Vissa författare använder sig av begreppen positiv och negativ stress för att skilja på de 

tillstånd en anställd kan uppleva när personen utsätts för stress. På 80-talet 

introducerades begreppen “eustress” och “distress” (Stressmottagningen, 2016; 

Cavanaugh et al. 2000; Hargrove et al. 2015; Baehler & Brynson, 2009; Houghton, Wu, 

Godwin, Neck & Manz 2012). Baehler och Brynson (2009), Hargrove et al. (2015) och 

Mujtaba och Reiss (2013) likställer dessa med positiv stress (“eustress”) och negativ 

stress (“distress”). Det som ger upphov till stress kallas stressfaktorer (Rich, 2016; Ren 
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& Zhang, 2015). Det är värderingen av en stressfaktor som avgör om en anställd 

upplever stressen som positiv eller negativ (Hargrove et al., 2015). 

 

Negativ stress    

Hargrove et al. (2015) och Rich (2016) anser att majoriteten av forskningen betonar de 

negativa sidorna av stress. Hargrove et al. (2015) använder negativ stress i betydelsen 

av negativ stimulans, respons och resultat. Mujtaba och Reiss (2013) fann att negativ 

stress kan komma av stressfaktorer som skapar ångest, sjukdomskänslor och har negativ 

påverkan på den anställde. Mujtaba och Reiss (2013) anser att negativ stress beror på att 

arbetstagaren inte kan hantera stressfaktorerna den utsätts för. Byron, Khazanchi och 

Nazarian (2010) rekommenderar chefer som vill öka anställdas kreativitet att eliminera 

stressfaktorer som upplevs som okontrollerbara, till exempel byråkrati. Hargrove et al., 

(2015) menar att stressfaktorer som upplevs hämmande i teorin inte bidrar till positiv 

stress. I likhet med Hargrove et al., (2015) utgår denna studie från att det är osannolikt 

att negativ stress kan bidra till innovativt beteende, varför studiens fokus främst ligger 

på positiv stress. Dock utesluts inte negativ stress eftersom positiv och negativ stress har 

en mycket nära relation samt att positiv stress förstås bättre i relation till negativ stress.   

 

Positiv stress 

Mujtaba och Reiss (2013) fann att positiv stress indikeras av ett problemlösande 

agerande och kreativa lösningar för arbetsområden som behövde förbättras. Hargrove et 

al. (2015) menar att positiv stress är ett medvetet fokus på utmaningar som uppkommer 

av stress i en organisation. Författarna menar att positiv stress kan öka individens 

prestation, i fråga om måluppfyllelse och personlig utveckling. Mujtaba och Reiss 

(2013) menar på att positiv stress hör samman med ett målinriktat beteende, känslor 

som hör till god hälsa samt att det stimulerar människor och ger positivt resultat. I likhet 

ser Hargrove et al. (2015) positiv stress i form av positiv stimulans, respons och resultat. 

Kariv (2008) konstaterar även att positiv stress kan påverka företags finansiella 

utveckling positivt. 

 

Balansen mellan positiv och negativ stress 

Baehler och Brynson (2009) fann att anställda accepterar närvaron av stress om jobbet 

upplevs som intressant och meningsfullt. Dock betonas att stressen måste balanseras 

(ibid.). Baehler och Brynson (2009) menar att det är viktigt att skilja mellan stress som 
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utmanar, motiverar och inspirerar anställda gentemot den stress som resulterar i trötthet 

och utbrändhet. I likhet menar Hargrove et al. (2015) att det är svårt att finna strategier 

för att utmana sina medarbetare utan att det framkallar negativ stress. Webster et al. 

(2011) anser att stressfaktorer som bedöms som utmanande exempelvis arbetsbelastning 

eller ansvar, kan bidra till att personen arbetar hårdare och längre. Författarna lyfter 

dock risken att även denna stress kan vara skadlig för individens hälsa på lång sikt, även 

om den för stunden inte har någon koppling till sämre hälsa. Även Mujtaba och Reiss 

(2013) tycker att negativ stress kan utvecklas om stressen pågår under en lång tid. För 

att ytterligare försvåra förutsättningarna för att hitta den rätta balansen konstaterar 

Mujtaba och Reiss (2013) att positiv och negativ stress kan upplevas simultant. 

 

Byron et al. (2010) och Dominguez (2013) gör ingen skillnad på form av stress utan 

konstaterar att det är nivån på stressen som är av betydelse. Byron et al. (2010) 

undersöker relationen mellan stressfaktorer och kreativitet. De konstaterar att i 

situationer med låg nivå på stressframkallande faktorer är förmågan till kreativitet hög 

och vice versa (Byron et al., 2010). Dominguez (2013) argumenterar dock för att 

arbetstagare ska aktiveras på en medelnivå för att stressfaktorer ska stimulera 

kreativiteten. Författaren menar att när anställda är optimalt stimulerande, utmanande 

och engagerade kan stressfaktorer bidra till idégenerering.  

 

2.3 Stressfaktorer och innovativt beteende 
Nedan behandlas stressfaktorer, utvecklingen av positiv stress samt hur det innovativa 

beteendet påverkas av stressfaktorer. Stressfaktorer, de externa krav som är källor till 

stress, och deras relation till positiv stress samt innovativt beteende summeras i en 

tabell. Även påverkansfaktorer, de personliga förmågor som påverkar om individen 

upplever stressen som positiv eller negativ, behandlas och summeras i en tabell. 

2.3.1 Källor till stress  

Rich (2016) nämner tolv olika stressfaktorer, källor till stress: press att prestera/leverera 

resultat, hög arbetsbelastning, ineffektiv ledning, regelbundna resor, sekretess, 

skuldbeläggande kultur, dålig fysisk arbetsmiljö, otrygghet, arbetsrelationer, 

karriärutveckling, svagt ledarskap och brist på fritid. Baehler och Brynson (2009) delar 

in i arbetsrelaterade stressfaktorer i sju kategorier utefter en ram av Palmer et al. (2004, 

refererad till i Baehler & Brynson, 2009). Baehler och Brynson (2009) anser att dessa 

har kopplingar till både individuellt och organisatoriskt resultat. De sju kategorierna är 



 

10 
 

krav, kontroll, stöd, relationer, roll, förändring och kultur. 

 

Utmanande och hämmande stressfaktorer 

Istället för att studera stressfaktorer som en homogen grupp delar Ren och Zhang (2015) 

upp dem i två grupper utefter modell av Cavanaugh et al. (2000) med utmanande och 

hämmande stressfaktorer. Cavanaugh et al. (2000) försöker med modellen lösa de 

tvetydiga forskningsresultat som framkommit i relationen mellan stress och 

arbetsresultat. Utmanande stressfaktorer består av krav såsom tidsbegränsning, hög 

arbetsbelastning och ansvarsnivå (Cavanaugh et al. 2000; Ren & Zhang, 2015). Dessa 

kan på individnivå kopplas till personlig utveckling, lärande och prestation (Ren & 

Zhang, 2015). På organisationsnivå kan de påverka organisationens resultat och leda till 

arbetstillfredsställelse, organisationsengagemang och prestation (Ren & Zhang, 2015). 

Positiv stress, vilket beskrivits ovan, stämmer väl överens med Ren och Zhang´s (2015) 

beskrivning av utmanande stressfaktorer som ger positiva känslor. Hämmande 

stressfaktorer är krav såsom byråkrati, otydliga förväntningar på arbetsrollen inom 

organisationen och anställningstrygghet (Ren & Zhang, 2015). De sammankopplas, på 

individnivå, med hinder för personlig utveckling samt måluppfyllelse (Ren & Zhang, 

2015). På organisationsnivå är de negativt relaterade till organisationens resultat, när det 

gäller arbetstillfredsställelse, organisationsengagemang och prestation (Ren & Zhang, 

2015). Då Hargrove et al. (2015) undersöker hur organisationer kan uppmuntra 

förekomsten av positiv stress väljer de att fokusera på utmanade stressfaktorer. 

Hargrove et al. (2015) nämner att hämmande stressfaktorer ofta leder till negativa 

resultat för individ såväl som företag. Hämmande stressfaktorer har därmed en stark 

koppling till negativ stress. Hargrove et al (2015) anser att organisationer bör minska 

hämmande stressfaktorer för att skapa positiv stress. Zhang et al. (2016) anser dock att 

det är svårt att helt reducera hämmande stressfaktorer och att ledningen hellre ska 

fokusera på att öka utmanande stressfaktorer om de vill förbättra den anställdas 

kreativitet. 

 

Ren och Zhang (2015) genomför en kvantitativ studie i Kina med 282 anställda som 

arbetar med forskning och utveckling inom olika organisationer. De konstaterar att 

stressfaktorer som uppfattas som utmanande är positivt relaterade till idégenerering 

medan hämmande stressfaktorer påverkade idégenerering negativt. De konstaterar även 

att ett innovativt klimat har positiva effekter på både idégenerering och implementering, 
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dock minskar denna effekt om nivån på hämmande stressfaktorer är hög. Zhang et al. 

(2016) konstaterar i likhet med Ren och Zhang (2015) att ett upplevt organisatoriskt 

stöd leder till ökad kreativitet om utmanande stressfaktorer är höga och hämmande 

stressfaktorer är låga. 

2.3.2 Sammanställning av stressfaktorer 

Ren och Zhang (2015) menar att stress uppstår på grund av externa krav. I linje med det 

skapas stressfaktorerna nedan ofta av organisationen. De beskrivs med hänsyn till hur 

de bidrar till positiv eller negativ stress, hur de påverkar prestation eller innovativt 

beteende. Under respektive stressfaktor presenteras i första stycket stressfaktorer i 

relation till positiv eller negativ stress, medan andra stycket fokuserar på ett ökat 

innovativt beteende. I denna studie, som utgår från att stressfaktorer bedöms olika 

beroende på individ, uttrycks stressfaktorer neutralt. Nedan beskrivs sex utvalda 

stressfaktorer, vilka främst är baserade på uppdelningen av Baehler och Brynson (2009):  

● Krav: Arbetsbelastning och arbetets komplexitet  

● Tidspress: Tidsbegränsning och arbetstempo 

● Kontroll: Kontroll och arbetsansvar. 

● Support: Stöd från chefer och kollegor 

● Roll: Rollkonflikt, tvetydigheter samt kongruens mellan person och organisation 

● Kultur: Organisationens kultur och klimat exempelvis belöning.  

 

Krav 

Hargrove et al. (2015) utgår främst från de fyra stressfaktorerna arbetstempo, 

arbetsbelastning, arbetsansvar samt arbetets komplexitet när de undersöker hur 

organisationer kan uppmuntra förekomsten av positiv stress. Stressfaktorn krav 

innehåller arbetsbelastning (Baehler & Brynson, 2009; Hargrove et al., 2015; 

Cavanaugh et al., 2000; Ren & Zhang, 2015) och arbetets komplexitet (Baehler & 

Brynson, 2009; Hargrove et al., 2015). Inom stressfaktorn krav placerar Baehler och 

Brynson (2009) även tidspress. Eftersom tidspress är en vanligt förekommande och 

omdiskuterad stressfaktor har den gjorts till en separat stressfaktor i denna studie. 

Baehler och Brynson (2009) samt Rich (2013) anser att arbetsbelastning är en 

betydande stressfaktor. Dominguez (2013) nämner även att krav från privatlivet kan 

påverka anställda när de utför sina uppgifter.  
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Martin et al. (2007) använder begreppet arbetskrav för att beskriva rollkonflikt, 

överbelastning och tvetydigheter i arbetet. De anser att flera studier visar att dessa krav 

leder till innovativt beteende. Hakimian et al. (2016) nämner att faktorer som påverkar 

individens innovativa beteende är organisationskultur och klimat, relationen med sin 

handledare, arbetets förutsättningar, den sociala kontexten, individuella skillnader och 

emotionellt engagemang. Inom krav placeras därmed överbelastning (Martin et al., 

2007) och arbetets förutsättningar (Hakimian et al., 2016). 

 

Tidspress 

Flera författare anser, som ovan nämnt, att tidspress är en betydande stressfaktor 

(Baehler & Brynson, 2009; Hargrove et al., 2015). Cavanaugh et al., 2000 samt Ren och 

Zhang (2015) anser att tidsbegränsning påverkar prestationen. Enligt Rich (2013) 

orsakar press att leverera resultat, stress. Wu et al. (2014) samt Widmer, Semmer, Kälin, 

Jacobshagen och Meier (2012) uppmärksammar den dubbeltydiga forskningen 

angående stressfaktorn tidspress, vilken både kan ses som en utmanande och en 

hämmande stressfaktor.  

 

Enligt Wu et al. (2014) kan tidspress både bidra till, och vara ett hinder för innovativt 

beteende. Byron et al. (2010) anser att tidsbrist bör elimineras för att öka anställdas 

kreativitet.  

 

Kontroll 

Att ha kontroll över sitt arbete kan, enligt Baehler och Brynson (2009), ses som en 

mildrande faktor för stressfaktorn krav. Detta är i linje med Karasek´s modell (Job 

demand-job control model) vilken visar att de negativa effekterna av höga arbetskrav 

kan mildras med hög nivå på arbetskontroll (Martin et al., 2007). Hargrove et al. (2015) 

betonar vikten av arbetsansvar som en av fyra viktiga faktorer för utvecklingen av 

positiv stress.  

 

I likhet med Karasek´s modell argumenterar Dominguez (2013) för att individens 

upplevelse av kontroll påverkar relationen mellan stressfaktorer och kreativitet positivt 

om både komplexiteten på arbetet och nivån av kontroll är hög.  På samma spår menar 

Martin et al. (2007) att förutom arbetskrav, som nämnts ovan, främjas individens 

innovativa beteende av arbetsresurser såsom jobbkontroll, feedback och möjlighet att 
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använda sina förmågor. Wu et al. (2014) förespråkar att jobb autonomi, friheten att ta 

egna beslut påverkar innovationsbeteendet. 

 

Support 

Enligt Baehler och Brynson (2009) omfattar kategorin support stöd från chefer och 

kollegor, vilket kan ses som en källa till positiv stress. Rich (2013) nämner 

stressfaktorerna arbetsrelationer och svagt ledarskap. Mujtaba och Reiss (2013) anser att 

socialt stöd är ett av fem nyckelteman vid utvecklingen av positiv stress.  

 

För att främjan innovativt beteende nämner Martin et al. (2007) vikten av feedback. 

Hakimian et al. (2016) lyfter fram att faktorer som relationen med sin handledare och 

den sociala kontexten påverkar utvecklingen av ett innovativt beteende. Enligt Janssen 

et al. (2004) är innovationsskapande ofta förknippat med risktagande. Nya innovationer 

kan utmana rådande arbetsmetoder, normer och förväntningar (Janssen et al., 2004). Det 

kan leda till att chefer och arbetskamrater kan motarbeta innovationsidéer, om de bidrar 

med för stor förändring eller risk (Janssen et al., 2004).  

 

Roll 

Ren och Zhang (2015) anser att otydliga förväntningar på arbetsrollen inom 

organisationen hindrar individen från att utvecklas och uppfylla mål. Baehler och 

Brynson (2009) anser att rollkonflikter och tvetydighet i arbetsrollen påverkar resultatet 

på individnivå och organisationsnivå.  

 

En viktig del av att främja kreativitet och innovativt beteende är enligt Wojtczuk-Turek 

och Turek (2016) att anställda har rätt plats och rätt uppgifter. I linje med detta anser 

Ghosh (2015) att en hög kongruens mellan en kreativ person och dess 

organisationskultur leder till ökad innovativ förmåga. I likhet med Ghosh (2015) 

betonar Martin et al. (2007) individens möjlighet att använda sina förmågor för att öka 

förutsättningarna för ett innovativt beteende. Martin et al. (2007) menar att rollkonflikt 

och tvetydigheter i arbetet kan leda till ett innovativt beteende. Byron et al. (2010) och 

Zhang et al. (2016) menar i motsats till Martin et al. (2007) att rollkonflikt hämmar 

kreativitet. Zhang et al. (2016) förespråkar att ledningen ska tydliggöra arbetsuppgifter 

för att minska tvetydigheter i rollen samt underlätta för anställda att utveckla ett kreativt 

beteende. Även Ren och Zhang anser att tydliggörandet av mål och delmål kan minska 
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tvetydigheter i arbetet och minska hämmande stressfaktorer 

 

Kultur  

Rich (2013) och Baehler och Brynson (2009) nämner kultur som en stressfaktor. 

Janssen et al. (2004) och Janssen (2004) anser att när medarbetarna upplever att 

balansen mellan investerade resurser eller tid och dess belöningar är stabil mildras 

stressen på arbetet. I motsats till detta menar författarna att en upplevd obalans och 

orättvisa främjar stress. I Janssens artiklar används begreppet stress främst från 

perspektivet negativ stress då Janssen (2004) exemplifierar stress med hänvisning till 

anställdas ångest och känsla av utbrändhet. 

 

Janssen et al. (2004) menar att kreativa idéer ofta triggas av arbetsrelaterade problem 

såsom missförhållanden eller brist på sammanhang på arbetet. Upplevt organisatoriskt 

stöd och bestämda arbetsprocedurer anser Zang et al. (2016) underlättar för anställda att 

utveckla ett kreativt beteende. Även Ren och Zhang (2015) förespråkar ett innovativt 

organisationsklimat för att främja innovativt beteende. Carmeli et al. (2006) ser 

samband mellan investering och belöning och de menar att på grund av komplexiteten i 

innovationsprocessen förväntar sig de anställda som påvisar ett innovativt beteende, att 

bli ekonomiskt belönade av organisationen för sin möda.  
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Tabell 1: Stressfaktorer 
I nedanstående tabell sammanfattas ovanstående stressfaktorer.  

Stressfaktor Består av Påverkar område Referens 
Krav Arbetsbelastning, arbetets 

komplexitet 
Positiv stress Hargrove et al. (2015) 

 Hög arbetsbelastning  Personlig utveckling, lärande och prestation. 
Arbetstillfredsställelse, organisationsengagemang 
och prestation  

Cavanaugh et al. (2000)  
Ren & Zhang (2015) 

 Krav (arbetsbelastning, komplexitet) Individuellt och organisatoriskt resultat Baehler & Brynson (2009) 
 Externa och interna relationer vilka 

alla har olika önskemål 
Individuellt och organisatoriskt resultat Baehler & Brynson (2009)  

 Arbetsbelastning Arbetsrelaterad stress Rich (2013) 
 Arbetets förutsättningar Innovativt beteende Hakimian et al. (2016) 
 Överbelastning,  Innovativt beteende Martin et al. (2007) 
Tidspress Arbetstempo Positiv stress Hargrove et al. (2015) 
 Tidsbegränsning Personlig utveckling, lärande och prestation. 

Arbetstillfredsställelse, organisationsengagemang 
och prestation  

Cavanaugh et al. (2000)  
Ren & Zhang (2015) 

 Tidspress Individuellt och organisatoriskt resultat Baehler & Brynson (2009) 
 Press att leverera resultat Arbetsrelaterad stress Rich (2013) 
 Tidspress Innovativt beteende Wu et al. (2014) 
 Tidspress Stressfaktor Widmer et al. (2012) 
 Tidspress Kreativitet Byron et al. (2010) 
Kontroll Kontroll över sitt arbete, Individuellt och organisatoriskt resultat Baehler & Brynson (2009) 
 Ansvarsnivå Personlig utveckling, lärande och prestation. 

Arbetstillfredsställelse, organisationsengagemang 
och prestation  

Cavanaugh et al. (2000)  
Ren & Zhang (2015) 

 Arbetsansvar Positiv stress Hargrove et al (2015) 
 Jobb autonomi Innovationsbeteende Wu et al. (2014) 
 Jobb kontroll Innovativt beteende Martin et al. (2007) 
 Upplevelse av kontroll  Kreativitet Dominguez (2013)  
Support Stöd från chefer och kollegor. Individuellt och organisatoriskt resultat Baehler & Brynson (2009) 
 Relationen med sin handledare,  

den sociala kontexten 
Innovativt beteende Hakimian et al. (2016) 

 Socialt stöd  Positiv stress Mujtaba & Reiss (2013) 
 Gehör från kollegor Innovationsbeteende Janssen et al. (2004) 
 Arbetsrelationer,  

svagt ledarskap  
Arbetsrelaterad stress Rich (2013) 

 Feedback Innovativt beteende Martin et al. (2007) 
Roll Rollkonflikt, tvetydighet i 

arbetsrollen. 
Individuellt och organisatoriskt resultat Baehler & Brynson (2009)  

 Rollkonflikt, tvetydigheter i arbetet. Innovativt beteende Martin et al. (2007) 
 Otydliga förväntningar på 

arbetsrollen  
Individnivå sammankopplas med hinder för 
personlig utveckling samt måluppfyllelse  

Ren & Zhang (2015) 

 Anställda har rätt plats och rätt 
uppgifter. 

Främja innovativt beteende  Wojtczuk-Turek och Turek 
(2016) 

 Hög kongruens mellan en kreativ 
person och dess organisationskultur  

Innovationsförmåga/ Innovativt beteende.  Ghosh (2015) 

 Möjlighet att använda sina förmågor. Innovativt beteende Martin et al. (2007) 
 Rollkonflikt Hämmar kreativitet Byron et al. (2010) 
Kultur Kulturen påverkar såväl individ som 

organisationen 
Individuellt och organisatoriskt resultat Baehler & Brynson (2009)  

 Kultur Arbetsrelaterad stress Rich (2013) 
 Upplevt organisatoriskt stöd  Anställdas kreativitet.  Zang et al. (2016)  
 Innovativt organisationsklimat Innovativt beteende Ren & Zhang (2015) 
 Ekonomiskt belönade Innovativt beteende Carmeli et al. (2006)  
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2.3.3 Individuell bedömning 

Även om Ren och Zhang (2015) tydligt grupperar stressfaktorer, anser Webster et al. 

(2011), Webster et al. (2010) och Widmer et al. (2012) att samma stressfaktorer kan 

bedömas både som utmanade och hämmande. Även Mujtaba och Reiss (2013) anser att 

det är individberoende och att hur stressfaktorer upplevs beror på personlighet, 

professionella mål, professionell erfarenhet och sociala omständigheter. Detta försvårar 

en uppdelning där vissa utvalda stressfaktorer anses vara hämmande och andra ses som 

utmanade stressfaktorer (Rich 2016; Webster et al., 2011; Mujtaba & Reiss, 2013). 

Genom att förstå hur individen bedömer olika stressfaktorer kan individuella insatser 

angående stress göras med hänsyn till individens kognition, detta för att skapa åtgärder 

och insatser som är effektiva både för anställda och chefer (Webster et al., 2011). Även 

Mujtaba och Reiss (2013) anser att alla anställda som står under stress inte kan hanteras 

på samma sätt. 

2.3.4 Påverkansfaktorer 

På grund av att stressfaktorer bedöms individuellt härrör påverkansfaktorerna till den 

enskilda individens förmågor. De påverkansfaktorer som framgår nedan är olika 

förmågor som nämns av tidigare forskning i anslutning till individens hantering av 

stress.  

 

Personlighet 

Mujtaba och Reiss (2013) fann fem nyckelteman vilka de ansåg associerades med 

utvecklingen av positiv stress. Dessa teman är: tillit, självkänsla, arbetsmotivation, 

socialt stöd och reflektion. Socialt stöd har tidigare placerats som en stressfaktor. Tillit, 

självkänsla och reflektion placeras under personlighet. Farler och Broady-Preston 

(2012) anser att självinsikt och att se sina egna begränsningar är ett sätt att hantera 

stress.  

 

Problemlösande 

Mujtaba och Reiss 2013 fann att ”copingstrategier ”(strategier för att hantera 

svårigheter), uppfattningen av stress och att aktivt hantera stressfulla situationer är 

viktiga element i utvecklingen av positiv eller negativ stress. ”Copingstrategier” kan 

vara att aktivt söka bättre alternativ samt att individen har rätt mentala fokus vilket 

innebär att se stressfaktorn som något överkomligt (Mujtaba & Reiss 2013). Detta är i 
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linje med att Ren och Zhang (2015) menar att utmanade stressfaktorer framkallar 

positiva känslor och bidrar till att personen antar en ”copingstrategi” som är aktiv och 

problemfokuserad. I likhet argumenterar Stoeber och Rennert (2008) för att individer 

som söker efter perfektion uppfattar stressfaktorer som utmanade och därmed aktivt 

hanterar problem. De anser att dessa individer aktivt försöker förändra situationen till 

det bättre. Kariv (2008) menar att skillnader angående om stress upplevs positivt eller 

negativt beror på individens förmåga att anpassa sina uppgifter efter externa krav. Detta 

är att likna med Mujtaba och Reiss som menar att det är av vikt att aktivt söka bättre 

alternativ. Även Janssen (2000) anser att en problemfokuserad strategi kan användas för 

att hantera höga arbetskrav. Författaren menar att personen söker och implementerar 

nya idéer och metoder för att hantera situationen.  

 

Självledarskap 

Wang, Xie och Cui (2016) konstaterar att personer som utövar självledarskap, att aktivt 

planera och agera för att ta sig mot uppsatta mål, är bättre på att hantera stressfulla 

situationer. Houghton et al. (2012) presenterar en modell som visar att självledarskap 

kan påverka hanteringen av stress. Även Lovelace, Manz och Alves (2007) presenterar 

en modell där de menar att självledarskap är en viktig pusselbit för en mer effektiv 

stresshantering. 

 

Erfarenhet 

Mujtaba och Reiss (2013) fann genom sina intervjuer att arbetstagares professionella 

erfarenhet påverkar om de upplever att stressfaktorer bidrar till positiv stress.  

 

Motivation 

Som tidigare nämnt lyfter Mujtaba och Reiss (2013) fram vikten av både 

arbetsmotivation och professionella mål för utvecklingen av positiv stress. Även 

Dominguez (2013) argumenterar för att arbetstagares engagemang är en viktig faktor 

för att stressfaktorer ska bidra till idégenerering. Zhang et al. (2016) anser att 

engagemang kan skapas av stressfaktorer. Ett exempel på det är att anställda som 

upplever en stödjande organisation är mer engagerade i organisationen, vilket ökar 

kreativiteten (Zhang, et al., 2016). Zhang, et al. (2016) anser att utbytet mellan 

organisation och anställda bör uppmuntras av ledare genom att de tillhandahåller fler 

utmanande stressfaktorer, såsom att öka individens ansvar. Samma synsätt har Boswell 
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et al. (2004) som anser att utmanande stressfaktorer leder till ökat emotionellt 

engagemang (lojalitet) och hämmande stressfaktorer till minskad lojalitet. 

 

Tabell 2: Påverkansfaktorer 
Nedan ges en kort överblick av ovan nämnda påverkansfaktorer. 
Påverkansfaktorer Består av Område Referens 
Personlighet Självkänsla, reflektion, tillit Associerade med positiv stress. Mujtaba & Reiss (2013) 
 Självinsikt Hantera stress Farler & Broady-Preston 

(2012) 
Problemlösande Aktivt söka bättre alternativ, rätt 

mentala fokus 
Associerade med positiv stress. Mujtaba & Reiss (2013) 

 Problemfokuserad  Positiv stress Ren & Zhang (2015) 
 Perfektionssökare hanterar problem 

aktivt 
Hantera stress Stoeber & Rennert 

(2008) 
 Anpassa uppgifter till externa krav Utveckling av positiv stress Kariv (2008) 
 Nya idéer och metoder Hantera stress Janssen (2000) 
Självledarskap Självledarskap Hantera stress Wang et al. (2016) 
 Självledarskap Hantera stress Houghton et al. (2012) 
 Självledarskap Hantera stress Lovelace et al. (2007) 
Erfarenhet Professionell erfarenhet  Associerade med positiv stress. Mujtaba & Reiss (2013) 
Motivation Arbetsmotivation Associerade med positiv stress. Mujtaba & Reiss (2013) 
 Professionella mål Associerade med positiv stress. Mujtaba & Reiss (2013) 
 Engagemang för organisationen Stressfaktor och kreativitet Zhang et al. (2016)  
 Engagemang Stressfaktor och idégenerering Dominguez (2013)  
 Emotionellt engagemang Stressfaktor och 

innovationsbeteende. 
Hakimian et al. (2016) 

 
 
2.4 Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen syftar till att utifrån teorin knyta ihop studiens 

nyckelbegrepp (stressfaktorer, påverkansfaktorer, positiv stress, negativ stress och 

innovativt beteende) i en modell för att skapa en helhet och en förståelse för hur 

begreppen anses vara relaterade till varandra.  

2.4.1 Utvecklad teoretisk modell  

Modell 1: Stressors ID är inspirerad och utvecklad dels utifrån “The HRD Eustress 

Model” av Hargrove et al. (2015), dels utifrån det teoretiska resonemanget. Modellen 

utgår även från tidigare presenterade tabeller, tabell 1: stressfaktorer och tabell 2: 

påverkansfaktorer. Modellen av Hargrove et al (2015) utgår från ett HR perspektiv och 

ger förslag på hur personalansvariga kan utmana anställda att nå individuella mål och 

personlig utveckling. Modellen utvecklad i denna studie skiljer sig från Hargove et al.´s 

(2015) modell då den utgår från ett organisationsperspektiv samt fokuserar på att ge 

ökad förståelse för hur positiv stress inverkar på innovativt beteende. Modell 1 fungerar 

som en mental bild för hur olika stressrelaterade begrepp hör samman och kan bidra till 
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ökat innovativt beteende. Modellen är det teoretiska stöd som bidrar till att ge svar på 

studiens forskningsfrågor. 

 

Modellens uppbyggnad 

 

Stressfaktorer 

Stressfaktorer består av begrepp som är relaterade till externa krav som anses driva 

stress (Reng & Zhang, 2015). Externa krav kan komma både från arbetet och från 

privatlivet. 

 

Påverkansfaktorer 

Påverkansfaktorer består av begrepp som hör till individens egen förmåga. 

Utgångspunkten är att stress upplevs olika av olika människor (Mujtaba & Reiss, 2013). 

Beroende på hur individen bedömer stressfaktorerna, exempelvis som en utmaning eller 

ett hot, kan de bidra till att personen upplever positiv stress eller negativ stress.  

 

Positiv stress - positiv påverkan på den anställde - innovativt beteende 

Stressfaktorer som upplevs utmanande hör samman med positiv stress. Positiv stress har 

en positiv påverkan på den anställde i form av ökad prestation, kreativitet och god hälsa 

(Mujtaba & Reiss, 2013). Modellen visar att stressfaktorer som ger positiv stress kan 

utvecklas till innovativt beteende. Det styrks av tidigare forskning som visar att ett 

sådant samband kan finnas (Ren & Zhang, 2015). 

 

Negativ stress - negativ påverkan på den anställde 

Den dubbelriktade streckade pilen från positiv stress till negativ stress visar att balansen 

mellan positiv stress och negativ stress är skör. En person kan snabbt gå från att uppleva 

positiv stress till att uppleva negativ stress. Det kan till exempel bero på nya krav från 

endera den privata eller professionella sfären. Negativ stress har negativ påverkan på 

den anställde, genom att till exempel skapa ångest och sjukdomskänslor (Mujtaba & 

Reiss, 2013). Stressfaktorer som skapar negativ stress anses inte påverka innovativt 

beteende. Utfallet av negativ stress är därmed inte av direkt intresse för studien utan 

visas för att ge förståelse för positiv stress. Därav har utfallet markerats ljusgrått.  
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Modell 1: Stressors Innovative Development  
 
 

 

 

 

Modell 1: Stressors innovative development = Stressors ID 

Utvecklad av Ellen Eklund och Marija Knezevic. Inspirerad av “The HRD Eustress 

Model” av Hargrove et al. (2015). Stress kan genom stressfaktorer (stressors) och 

påverkansfaktorer anta två olika identiteter vilka leder till två olika utfall. 

Stressfaktorer kan genom påverkansfaktorer utvecklas till positiv stress vilken påverkar 

innovationsbeteendet positivt. De kan även utvecklas till negativ stress, vilken minskar 

prestationen och framkallar sjukdomskänslor. Modellen visar hur stressfaktorer kan 

utvecklas för att bidra till ett ökad innovationsbeteende.  
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3. Metod 
Under metod redogörs för hur data insamlats och vilken metod som använts. Hur teori 

operationaliserats till frågor och hur empirin analyserats. Nedan redogörs även för 

forskningsetiskt förhållningssätt, studiens kvalitetskriterier samt kritik mot metoden. 

 

3.1 Insamling av teori 
Artikeln av Ren & Zhang (2015) Job Stressors, Organizational Innovation Climate, and 

Employees’ Innovative Behavior var en tidig inspiration för denna studie och påverkade 

valt forskningsområde. För att skapa studiens teoretiska utgångspunkter har sökningar 

efter vetenskapliga artiklar skett i vetenskapliga databaser. Främst har Discovery och 

Scopus använts. Alla valda artiklar är ”peer-reviewed” för att öka kvaliteten på studien. 

Dock visade det sig att en sökning på studiens nyckelord: stressfaktorer (“stressors”), 

positiv stress (“positive stress”) och innovationsbeteende (“innovative behavior”) 

tillsammans inte gav några träffar. Det finns dessutom många närbesläktade ord med 

ovan nämnda begrepp. Därmed blev det naturligt att söka på flera olika kombinationer 

av ovanstående begrepp tillsammans med liknande begrepp. Exempel på liknande 

begrepp är “stress”, “job stressors”, “eustress”, “innovation”, “innovativeness” och 

“individual innovation”. Val av artiklar har gjorts med hänsyn till studiens syfte, 

forskningsfrågor eller ämnet företagsekonomi. Vi har även funnit artiklar i 

källförteckningar som tillhör artiklar vi särskilt uppskattat. Därmed går att konstatera att 

sökningen av artiklar har varit slumpmässig där studiens syfte och nyckelbegrepp varit 

vägledare.  

 

3.2 Forskningsstrategi - kvalitativ forskning 
Valet av forskningsstrategi grundar sig i studiens ontologiska och epistemologiska syn.  

Då studien eftersträvar att förstå respondenternas upplevelse är samspelet mellan 

forskare och respondenter av betydelse. Studien vill bidra men en bild för hur relationen 

mellan stress och innovationsbeteende kan se ut. Det är i linje med Bryman och Bell 

(2013) som anser att en sak som skiljer kvalitativ forskning från kvantitativ forskning är 

en ontologisk ståndpunkt som beskrivs som konstruktionistisk. Den innebär att sociala 

egenskaper är resultatet av ett samspel mellan individer och inte av företeelser som 

finns "där ute" (Bryman & Bell, 2013). I denna studie är samspelet mellan oss som 

forskare och respondenterna betydelsefullt och alla intervjusvar tolkas av oss. För att 

skapa den helhet som studien söker är möjligheten att tolka intervjusvaren av stor 
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betydelse. Studien har inspirerats av det hermeneutiska perspektivet som enligt Eriksson 

och Hultman (2014) strävar mot att få en bred förståelse av händelseförlopp, genom att 

tolka och till en meningsfull helhet sammanfoga det som finns i människors 

medvetande.  

 

Med ett organisations- och individperspektiv som utgångspunkt, har studiens syfte 

formats. Individens bild av sin verklighet är av stort intresse för studien eftersom 

studien söker ökad förståelse för om stress kan göra en individ mer innovativ. Det är i 

enlighet med Bryman och Bell (2013) som anser att kvalitativ forskning är intresserad 

av att se världen från undersökningspersonernas ögon, samt värderar kontexten som 

viktig vid forskningen. Eriksson och Hultman (2014) menar även att kvalitativa ansatser 

ofta fokuserar på människan som subjekt och aktör. Det leder forskningsmetoden för 

denna studie till en kvalitativ undersökningsmetod. Studien baseras främst på forskning 

som är av kvantitativ karaktär. Kvantitativ forskning ger ett brett perspektiv men saknar 

det djup som ger förståelse för helheten som kvalitativa studier kan bidra med. Studien 

finner nya bidrag och skapar nya teorier till forskningen på stress och 

innovationsbeteende. Det är i linje med Bryman och Bell (2013) samt Widerberg (2002) 

som menar att kvalitativa studier förknippas mer med teorigenerering än teoriprövning.  

 

Studien har sin grund i tidigare forskning varpå ett kunskapsgap har identifierats och 

forskningsfrågor skapats. Slutsatserna baseras främst på empirin. Enligt Thurén (2007) 

är slutsatser som dras utifrån empiri förknippat med induktion. Alvehus (2013) menar 

dock att en induktiv ansats ses som ett ideal, och att det som oftast istället använts är 

abduktion. I vilken både teori och empiri används och påverkar varandra (Alvehus, 

2013). I likhet med abduktion är denna studie av en iterativ karaktär, vilket enligt 

Bryman och Bell (2013) är en rörelse där forskaren går fram och tillbaka mellan teori 

och empiri för att stödja den teori som växer fram från empirin. Bryman och Bell (2013) 

anser även att trots att induktion ofta förknippas med teorigenerering är det inte alla 

induktiva studier som genererar ny teori utan nöjer sig med insiktsfulla empiriska 

generaliseringar. Denna studie tenderar att gå åt det hållet då några av slutsatserna även 

bekräftar slutsatser från tidigare forskning och inte enbart skapar nya teorier.  

 
3.3 Forskningsdesign 
För att öka förståelsen mellan stressfaktorer och innovationsbeteende har denna studie 

valt ett företag med en specifik avdelning som arbetar med innovation och utveckling. 
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Genom att koncentrera studien på en arbetsgivare och en avdelning eftersträvas en mer 

homogen miljö. Det för att underlätta en ökad förståelse för hur individen påverkas av 

och tolkar olika faktorer samt hur dessa bidrar till personens innovativa beteende. Vi 

anser att en mer homogen miljö ger bättre förutsättningar för att förstå hur olika 

personer reagerar i samma miljö. Dock arbetar respondenterna i olika team och med 

olika chefer, på så viss förekommer vissa skillnader i miljö.  

 

Studien omfattar intervjuer av tolv personer samt ett kompletterande samtal med en 

trettonde person. Alla arbetar eller har arbetat för Volvo AB, mer specifikt för Volvo 

Group Trucks Technology. Den relevanta avdelningen för vår studie är Advanced 

Technology Research. Volvo Group Trucks Technology valdes som studieområde med 

anledning av företagets konstellation, vision och positionering. Volvo Group (2016a) 

Trucks Technology har 7000 anställda som jobbar i globala team med ett fokus på att 

leverera tekniska produkter och tjänster som är av världsklass. Advanced Technology 

Research har som huvudsaklig uppgift att driva forskning, utveckling och avancerad 

teknik för att stärka Volvokoncernens långsiktiga konkurrenskraft för deras specifika 

produkter och tjänster (Volvo Group, 2016b). Deras verksamhetsområden innefattar 

innovation, affärsteknologi och företagstjänster (Volvo Group, 2016b). Volvo Trucks 

Technology är en av världens ledande tillverkare av lastbilar (2016c). Volvos vision är 

att bli världens mest framgångsrika och efterfrågade transportleverantör (Volvo Group 

2016d). För att uppnå detta ställer Volvo utveckling och innovation i organisationens 

mittpunkt med målet att sträva framåt (Volvo Group 2016d). Det innebär ett stort fokus 

på kreativt och innovativt beteendet för att nå deras vision.  

 

3.4 Operationalisering - forskningsfrågor 
I operationaliseringen har teori omvandlas till intervjufrågor med hänsyn till studiens 

syfte. Utifrån Modell 1: Stressors Innovative Development och tabellerna 1 och 2, 

Stressfaktorer respektive Påverkansfaktorer, skrevs intervjufrågor som knyter an till 

dessa faktorer. Intervjuguiden utformades som en tabell med kolumner som tydliggjorde 

frågan, syftet med frågan, koppling till stressfaktor och koppling till påverkansfaktor. 

Några av frågorna är mer direkt kopplade till innovativt beteende. Det möjliggör för en 

process från andra hållet, att se om det som gör respondenterna innovativa inkluderar 

stressfaktorer.  
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Utformningen av frågorna är i likhet med vad Qu och Dumay (2011) föreslår och 

innehåller en blandning av bland annat introduktionsfrågor, uppföljningsfrågor, 

indirekta frågor och direkta frågor. Förutom en inledande fråga där respondenterna 

ombads berätta om sig själva utformades även några frågor utifrån aktuella ämnen vilka 

direkt går att koppla till Volvo. Det påvisar att vi är pålästa och gör frågorna mer 

familjära för respondenterna. Frågorna formulerades i stor utsträckning som öppna 

frågor, vilket Boyce och Neale (2006) rekommenderar. Vi inkluderade även frågor av 

mer berättande karaktär för att möjliggöra mer beskrivande svar och tydliga exempel 

från respondenterna. En avslutande öppen fråga, om respondenterna hade något mer att 

bidra med på ämnet, användes. Det för att möjliggöra ytterligare information som inte 

tidigare framkommit i intervjun. Tillvägagångssättet förespråkas av Doody och Noonan 

(2013). Se hela intervjuguiden i bilaga 1 Intervjuguide. 

 

3.5 Urval 
Respondenterna omfattas av studiens primära urvalskriterium, arbete med innovation 

eller utveckling. De utvalda personerna bidrar till studien med kunskap och perspektiv 

på arbetet med innovation eller utveckling. Respondenterna bidrar med sin upplevelse 

av vad som framkallar stress och ett innovativt beteende i deras vardag. Med hjälp av en 

personlig kontakt inom Volvo Trucks kontaktades respondenterna. Studiens kontakt-

person var chef inom en annan del av Volvo Trucks och därmed inte direkt chef över de 

aktuella respondenterna. Personen fick information om studiens syfte och kontaktade ca 

20 personer som ansågs relevanta för studien, varpå studien fick en lista på drygt tio 

personer som godkänt sin medverkan. Vi bokade själva tid för intervju med elva 

personer. Respondenterna har olika typer av positioner, åtta specialister och fem chefer 

på olika nivåer. Då vi inte själva direkt kunde välja respondenter är det lämpligt att tala 

om att vi använt oss av ett bekvämlighetsurval för de elva personer som idag arbetar på 

Volvo. Bekvämlighetsurval kan enligt Bryman och Bell (2013) komma av restriktioner 

från exempelvis intervjuorganisationen. Ytterligare en konsekvens av bekvämlighets-

urvalet är att alla respondenter arbetar med innovation eller utveckling kopplat till 

innovationsbeteendets första steg, idégenerering. Några av respondenterna har tidigare 

arbetat i andra faser av innovationsbeteendet, exempelvis realisering varför dessa delar 

ändock berörs.  Eftersom respondenterna motsvarar studiens främsta kriterium och 

studien omfattades av en kort tidsram anser vi att det var en lämplig urvalsmetod. 

Bekvämlighetsurval är vanligt inom studier kring ekonomi och ledarskap eftersom det 
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sparar resurser och tid anser Bryman och Bell (2013). Av en respondent fick vi 

rekommendation på ytterligare två personer att intervjua, vilka tidigare varit anställda på 

Volvo Group Trucks Technology. De hade då arbetat med att skapa förutsättningar för 

innovation och hade nu specialiserat sig på ämnet varför deras kompetens ansågs 

värdefull för studiens syfte. Rekommendationen resulterade i ytterligare en intervju 

samt ett kompletterande samtal. Det är att likna med ett snöbolls-urval (Bryman & Bell, 

2013; Alvehus, 2013). Studien omfattar därmed totalt tretton personer vilka bidrar till 

studiens empiriska grund. Ahrne och Svensson (2015) rekommenderar tio till femton 

intervjuer och menar att i uppsatser är det vanligt med tio intervjuer.  

 

3.6 Forskningsmetod - semistrukturerade intervjuer  
Studiens syfte kräver en interaktion mellan oss som forskare och de människor som 

berörs av studiens frågeställningar. Därför användes en kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer för att undersöka studiens syfte. Qu och Dumay (2011) 

hävdar att semistrukturerade intervjuer är den vanligaste metoden inom kvalitativ 

forskning. Eftersom studien eftersträvar att förstå hur respondenterna uppfattar stress 

och innovativt beteende är det betydelsefullt att höra hur respondenterna väljer att 

formulera sina svar till de ställda frågorna. I enlighet med vad Bryman och Bell (2013) 

anser har denna studie strukturerat intervjufrågorna som en lista över förhållandevis 

specifika teman som ska beröras, men respondenterna har stor frihet att utforma svaren 

på sitt eget sätt. Denna typ av intervjuprocess är flexibel, tonvikten ligger på hur 

respondenten uppfattar och förstår frågor och skeenden (Bryman och Bell, 2013). Även 

Qu och Dumay (2011) anser att semistrukturerade intervjuer är flexibla och att det är 

populärt eftersom de kan avslöja dolda och viktiga aspekter av både mänskligt och 

organisatoriskt beteende. I linje med det framkom det i intervjuerna nya bidrag till 

studiens forskningsområde. Sohlberg och Sohlberg (2013) menar vidare att intervjuer 

inte bara handlar om att kartlägga människors avsikter och deras motiv, utan kan även 

handla om attityder, föreställningar, känslor och tolkningar. Eftersom uppfattningen om 

stress och hur det påverkar olika individer är komplext, är det av stor vikt att studiens 

metod möjliggör synliggörandet av dolda aspekter. I denna studie har möjligheten till 

djup tillvaratagits genom att uppföljningsfrågor ställts samt att respondenterna tillåtits 

att forma intervjutillfället och påverkat vad som betonats i respektive intervju. I likhet 

anser Boyce och Neale (2006) att det främsta argumentet för djupintervjuer är att de ger 

detaljerad information. 
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Intervjuerna genomfördes i Göteborg, Sverige, på respektive persons arbetsplats. Dock 

genomfördes två intervjuer på distans. En intervju via telefon då personen arbetade på 

ett kontor i Frankrike och den andra genom videosamtal på grund av ändrade 

förutsättningar hos respondenten. Intervjuer med personerna från Volvo Group Trucks 

Technology genomfördes på två olika kontor vilka är placerade på två olika platser i 

Göteborg. Intervjuerna med de tidigare anställda på Volvo Group Trucks Technology 

genomfördes på den arbetsplats de arbetade på idag, även den i Göteborg. Närvaron på 

arbetsplatserna gav insyn i den fysiska arbetsmiljön. Varje intervju varade mellan 30–60 

minuter, med ett genomsnitt på ca 44 minuter per person i effektiv intervjutid. 

Anledningen till en begränsning av 60 minuter berodde till stor del på att det bedömdes 

som rimligt i tid av studiens kontaktperson på Volvo Group Trucks Technology. Ahrne 

och Svensson (2015) menar att normaltiden för en intervju är omkring 45-60 minuter 

men anser att de även kan vara så korta som 20 minuter. 

 

Förhållningssättet under intervjuerna har inspirerats från Guion, Diehl, och McDonald 

(2011) där vi som intervjuare försökt vara öppensinnade, flexibla, lugna, observerande 

och goda lyssnare. Vi har försök skapa en god stämning och vid otydligheter har vi 

försökt ställa förtydligande frågor för att få djupare förståelse, snarare än kritiska frågor. 

Genom att följa vad respondenten säger och genom aktivt lyssnande har ibland 

ordningen på frågorna ändrats och spontana följdfrågor beroende på situation har ställts. 

Följdfrågor såsom; kan du ge ett exempel? Hur upplevde du det? Är du nöjd med det? 

användes, vilket förespråkas av Boyce och Neale (2006). Extra intressant har 

uppföljningsfrågor varit på frågor som respektive respondent svarat mer engagerat på. 

Vi har även tillåtit ett visst mått av tystnad för att som Qu och Dumay (2011) nämner ge 

respondenten tid för reflektion. Vi har gett utrymme mellan frågorna för 

eftertänksamhet och kommentarer, dock inte så pass mycket att det känts obekvämt. 

 

Tack vare att vi deltagit båda två under intervjuerna har minst en av oss kunnat fokusera 

på det som inte sägs och som går att tolka utifrån beteendet. Medan den andra kunnat 

koncentrera sig på att driva intervjun framåt. Under arbetet med analys av empiri har vi 

i enlighet med Bryman och Bell (2013) upplevt en stor fördel tack vare att vi båda 

närvarande under alla intervjuer. Främsta argumentet emot att vara fler än en som 

intervjuar är att det är resurskrävande och det skulle även kunna bidra till att 
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respondenten känner sig utsatt (Bryman & Bell, 2013). Det senaste har vi bemött genom 

att skapa en positiv atmosfär i rummet genom att vara trevliga och öppensinnade.  

 
3.7. Presentation av respondenterna 
Sammanlagt har 13 personer bidragit till studiens empiri, 12 män och 1 kvinna. 

Respondenterna har överlag lång erfarenhet av arbeta på Volvo och deras 

anställningstid varierar mellan två till drygt trettio år. Då studien fokuserar på individer 

som arbetar med innovation och utveckling har det även visat sig att nästintill alla är 

civilingenjörer, dock inom olika områden. Majoriteten av respondenterna är gifta och 

har två barn. Intervjuerna genomfördes mellan den 11 november och den 1 december. 

Vi är medvetna om obalansen av kön, se rubriken “kritik mot metoden”. I tabellen 

nedan presenteras kort studiens respondenter. 

 

Tabell 3: Överblick av respondenterna 
Referens Roll Erfarenhet inom 

bolaget 
Bakgrund Familjesituation 

1 Line-manager 21 år  Civilingenjör 
Doktorand 

Gift, 1 vuxet barn 

2 Executive-manager 12 år i Civilingenjör 
Liss uppsats 
Doktorand 

Gift, 2 vuxna barn 

3 Senior-manager 16 år  Uppgift saknas Gift, 2 vuxna barn 
4 Senior-manager 17 år  Civilingenjör Gift, 2 små barn 
5 Teknik rådgivare/teknik 

specialist 
28 år  Civilingenjör 

Doktorand 
Gift, 2 vuxna barn 

6 Teknikspecialist 31 år  Civilingenjör Gift, 2 vuxna barn 
7 Teknikspecialist "väldigt många år" Civilingenjör 

Doktorand 
Sambo, vuxna barn 

8 Systemspecialist 31 år  Civilingenjör Gift, 2 vuxna barn 
9 Senior-manager 12 år  Civilingenjör 

Doktorand 
Gift, 2 barn 

10 Innovationsspecialist 9 år  Civilingenjör 
Liss uppsats 

Uppgift saknas, 
inga barn 

11 Innovationsspecialist 6 år  Civilingenjör Gift, 2 små barn 
12 Tidigare innovationsspecialist på 

Volvo 
2 år Psykolog  Partner 

13 Tidigare innovationsspecialist på 
Volvo, (kompletterande samtal) 

Uppgift saknas Industriell 
ekonomi 

Uppgift saknas 
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3.8 Analysmetod 
För att bearbeta empirin har en tematisk analys använts där teman inom empirin sökts 

fram. Det är enligt Bryman och Bell (2013) en av de vanligaste analyserna inom 

kvalitativ analys, eftersom det är ett relativ odefinierat begrepp och kan innefatta många 

typer av kvalitativ analys. För att analysera intervjuerna har alla intervjuer spelats in, 

transkriberats och delgivits respektive respondent. Personen har därmed haft möjlighet 

att göra justeringar i materialet, det för att minska risken för felaktigheter och 

tolkningsfel. Transkriberingarna har lästs flera gånger för att söka gemensamma teman. 

Genomläsningarna har gjort oss förtrogna med materialet, ett tillvägagångssätt som 

rekommenderas av (Alvehus, 2013). Alvehus (2013) och Ahrne och Svensson (2015) 

hävdar att en kvalitativ analysmetod genomgår de tre stegen; sortera, reducera och 

argumentera. Ahrne och Svensson (2015) menar att dessa steg färgas av studiens 

teoretiska utgångspunkter och forskningsfrågor. I sökandet efter teman har det varit av 

intresse att identifiera stressfaktorer såväl som påverkansfaktorer och respondenternas 

syn på hur dessa bidrar till positiv stress eller innovativt beteende för dem. I 

nedanstående tabell framgår några exempel på teman som identifierats i empirin med 

utgångspunkt från teori och forskningsfrågor.  

 

Tabell 4: Empiriska teman utifrån forskningsfrågorna 
Forskningsfråga  Teori Empiriskt tema  
1. Hur upplever en individ som arbetar med 
innovation och utveckling stress? 

Innovation 
Positiv och negativ stress 

Synen på innovation  
Synen på stress 

2. Vad påverkar att en individ som utsätts 
för stressfaktorer upplever positiv stress? 

Påverkansfaktorer Påverkansfaktorer 

3. Hur påverkar stressfaktorer individens 
innovativa beteende.  

stressfaktorer Stressfaktorer  
Upplevelsen av sambandet mellan 
positiv stress och innovativt beteende 

 

Då en iterativ process har använts har teorin justerats under arbetets gång. Därför är 

litteraturgenomgången och strukturen på Modell 1: Stressors Innovative Development  

som presenterades tidigare inte enbart ett resultat utav teorin, eftersom teorin anpassats 

utefter vad som betonats i empirin. Modell 2: Stressors Innovative Development är en 

utvecklad version av modell 1 vilken baseras på empiri och styrks med teori.  

 

Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att det vid tematiska studier sker en beskrivning 

med utgångspunkt från ett antal teman. Förutom att identifiera teman utifrån teorin har 

det varit av stor vikt att se på materialet med “nya ögon”. Det för att upptäcka teman 

som inte har en tydlig koppling till de teoretiska utgångspunkterna men som är av 

intresse för studiens syfte och forskningsfrågor. Det är i linje med Alvehus (2013) samt 
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Ahrne och Svensson (2015) som betonar att sorteringen bör vara öppen för att hitta 

teman som inte har en tydlig koppling till tidigare material. Studiens nya bidrag, vilka 

identifierats i empirin, går främst att hitta inom tematiseringarna. De delar som 

tillsammans bildar teman benämns i denna studie som koder. Några av de teman med 

tillhörande koder som identifierades som återkommande i intervjuerna och som inte 

hade en tydlig förankring i tidigare forskning går att utläsa i tabellen nedan. 

 

Tabell 5: Teman med koder identifierade i empirin 
Teman identifierade i empirin härledda 
ur litteraturen 

Koder identifierade utifrån intervjuerna 

Synen på innovation  Strukturera och organisera för innovation 
Kunskap viktigt för innovation 

Synen på stress Synen på positiv stress 
Stressfaktorer Riskvilja, social medier, mål. 
 

Studien har kodat ord eller meningar från intervjuerna. Under olika koder har det 

samlats flera olika citat. Koderna har i sin tur sorterats in under några övergripande 

teman, vilka har en tydlig koppling till studiens forskningsfrågor. Exempelvis innehåller 

temat påverkansfaktorer koderna: personlighet, problemlösande, självledarskap, 

erfarenhet och motivation. Studiens arbetssätt är i linje med Braun och Clarke (2006) 

som anser att ett tillvägagångssätt vid tematisk analys är att bearbeta intervjuerna med 

hjälp av koder och teman. Efter att vi båda läst igenom transkriberingar identifierades 

ett antal koder. De delades upp mellan oss varvid alla transkriberingar sedan åter lästes 

igenom för att söka citat som passade till respektive kod. I efterhand relaterades koderna 

till varandra och placerades in i hierarkier där några blev egna teman medan andra 

grupperades ihop som underkategorier till ett mer övergripande tema. Det arbetssättet är 

även i linje med Alvehus (2013). Även Boyce & Neale (2006) menar att vid analysen av 

intervjusvaren bör forskaren leta efter mönster bland deltagarna. De anser vidare att om 

en mängd olika teman uppstår bör dessa grupperas på ett meningsfullt sätt. Nedan 

illustreras ett exempel på hur kodning och tematisering genomförts samt deras relation 

till tidigare forskning. De kolumner som bara innehåller “-” har ingen tydlig relation till 

tillhörande rubrik. 
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Tabell 6: Kodning och tematisering av intervjusvar 
Empiri   Teori  
Citat Kod Tema Kategori Underkategori 
“För innovativa, (..)som vill 
åstadkomma en förändring eller har 
någon idé så ska det passera många 
administrativa nålsögon som gör att 
man kan bli väldigt frustrerad.” (7).  

Beslutsbefogenheter Stressfaktor Stressfaktor Kontroll 

 

“Jag identifierar problemen och 
försöker lösa det på något sätt ”(3) 

Problemlösande Påverkansfaktor Påverkansfaktor Självledarskap 

Ska man göra innovationer så är det 
alltid förknippat med en viss risk. Den 
risken tror jag inte man ville se tidigare, 
då får man bara göra det som man 
känner är relativt riskfritt och så får 
man skippa det som kanske har en större 
effekt på Volvo.”(4) 

Riskvilja Stressfaktor 

 

- - 

“..när man får en känsla av att vi rör oss 
framåt tillsammans, vi har alla lite för 
mycket att göra men vi hittar lösningar 
som tar oss vidare, vi närmar oss kanske 
någon viktig leverans (..). Då får man 
lite den här flow-känslan även om man 
kanske jobbar jättemycket. Så det skulle 
jag säga är positivt och det är 
motiverande och det gör att man blir 
kreativ och hittar de här genvägarna 
man fastnar inte i onödiga detaljer i alla 
fall.” (1) 

- Upplevelsen av 
samband mellan 
positiv stress och 
innovativt beteende  

- - 

 

I presentationen av empirin beskrivs vad respondenterna sagt, vilket styrks med citat. I 

flera fall nämns individuella uttalanden och i de fall det finns flera åsikter i samma fråga 

ställs dem mot varandra. Sohlberg och Sohlberg (2013) anser att respondenterna bör 

lyftas in när de anses vara relevanta och intressanta för det tema som beskrivs. 

Författarna menar att det är de teman som studien tar upp som skapar sammanhang. Det 

är inte givet att läsaren får en helt sammanhängande bild av de personer som ingår i 

själva studien (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Det är fallet i denna studie, ett val som 

beror på att respondenterna ska få vara anonyma. Med hänsyn till respondenternas 

anonymitet samt med hänsyn till uppsatsens läsare har citat ”putsats” för att skapa bättre 

flyt i meningarna. Det innebär borttagande av upprepande ord, ord som går att härleda 

till specifika personer och ord såsom ”liksom” samt att vissa mindre justeringar av 

talspråk till skriftspråk har gjorts. 
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3.9 Etik 
Varje intervjutillfälle inleddes med ett tydliggörande av respondentens rättigheter. Detta 

för att säkerställa att intervjuerna genomförts med ett etiskt förhållningssätt. Studien har 

utgått från de fyra etiska krav som beskrivs av Bryman och Bell (2013), informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och anonymitets- samt nyttjandekravet. I likhet anser 

Eriksson & Hultman (2014) att etiska krav vid forskning är till exempel att be om 

deltagarnas samtycke, säkerställa deras konfidentialitet och informera om syftet.  

 

Respondenterna fick veta att deras deltagande var frivilligt, att de har rätt att ta tillbaka 

information samt att de har rätt att avbryta om de så önskade. Det är i linje med hur 

Bryman och Bell (2013) beskriver samtyckeskravet. För att uppfylla informationskravet 

och ge respondenterna en bild av intervjuns fokusområde introducerades studiens syfte i 

början av intervjuerna. Det är i linje med vad Bryman och Bell (2013), Guion et al. 

(2011) och Eriksson & Hultman (2014) efterfrågar. För att tillgodose konfidentialitets- 

och anonymitetskravet fick respondenterna också i det inledande skedet veta att deras 

svar i officiella sammanhang ska behandlas anonymt. Det tillsammans med att vi varit 

noga i hur vi hanterat personuppgifter är i enlighet med vad Eriksson & Hultman (2014) 

samt Bryman och Bell (2013) rekommenderar. Respondenterna fick frågan och 

godkände att intervjuerna spelades in och transkriberades. De fick även information om 

att allt material endast ska användas i forskningssyfte. Det är i enlighet med hur Bryman 

och bell (2013) beskriver nyttjandekravet. 

 

3.10 Kvalitetskriterier 
Denna studie har valt att fokusera på kvalitetskriterierna trovärdighet och äkthet, vilket 

enligt Bryman och Bell (2013) är kriterier som kan användas för kvalitativa studier. 

Bryman och Bell (2013) samt Schwandt, Lincoln och Guba (2007) delar upp 

trovärdighet i tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  

 

För att öka tillförlitligheten har studien använt respondentvalidering, vilket innebär att 

respondenterna har fått ta del av transkriberingar och resultat för att bekräftat att studien 

uppfattat deras svar på rätt sätt. Detta förespråkas även av Boyce och Neale (2006) och 

Qu och Dumay (2011). Respondentvalidering är enligt Bryman och Bell (2013) en 

vanlig metod för kvalitativa forskare för att försäkra sig om överensstämmelsen mellan 

resultat och undersökningspersonerna erfarenheter och uppfattningar. För att ge en mer 

heltäckande bild av kontexten och om resultaten kan användas även i andra miljöer, 
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redogör studien för respondenternas utbildning, familjesituation och hur deras 

arbetsmiljö ser ut. I likhet förespråkar Bryman och Bell (2013) och Schwandt et al. 

(2007) att forskare gör täta beskrivningar för kulturen och kontexten för att öka 

överförbarheten.  

 

För att öka pålitligheten har vi eftersträvat att tydligt redogöra för forskningsprocessens 

olika faser, till exempel hur data samlats in, hur teori omvandlas till intervjufrågor samt 

hur svaren tematiseras. Det är i enlighet med Bryman och Bell (2013) samt Ahrne och 

Svensson (2015). Alvehus (2013) betonar vikten av transparens för att kvaliteten ska 

kunna bedömas. Angående konfirmering delar denna studie ståndpunkten av Bryman 

och Bell (2013) att studien innefattar ett område där vi som forskare inte kan agera 

objektivt gentemot det vi undersöker. Det eftersom studien har en tolkande ansats. Vi 

har dock genom hela processen strävat efter att hålla våra egna värderingar utanför 

studien.  

 

Äkthet kan delas upp i rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 

katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman & Bell, 2013). Schwandt et al. 

(2007) menar på att äkthetskriteriets underkategorier är under utveckling, där rättvis bild 

är den kategori som är mest utvecklad. Det i kombination med att vi upplever föga 

skillnader mellan de olika underkategorierna gör att vi redogör för alla underkategorier 

ihop under rubriken äkthet. Äkthet innehåller enligt Bryman och Bell (2013) om vikten 

av att ge en rättvis bild av respondenternas åsikter och uppfattningar. För äkthets-

kriteriet är det även av vikt att respondenterna får ökad förståelse för sin sociala miljö, 

andras uppfattningar och att de får verktyg för att förbättra sin situation (Bryman & 

Bell, 2013). Huruvida vi lyckats ge en rättvis bild av respondenternas uppfattningar har 

vi försökt säkerställa genom respondentvalidering. Angående om de ökat sin förståelse 

kan vi mest spekulera i. Vår upplevelse av det som sagts under intervjuerna indikerar 

ändock att vi lyckats skapa reflektioner på studiens forskningsområde. “Jag tycker det 

var väldig intressanta frågor, (..) många av dem har jag inte tänkt så detaljerat på, man 

upptäcker saker samtidigt som man svarar nästan känns det som.” (4). Det går att tolka 

som att personen inte tidigare reflekterat över detta område vilken i sin tur kan leda till 

ökad insikt framöver. Genom att respondenterna får en kopia av rapporten hoppas vi 

även att de får ökad förståelse för andras uppfattningar samt verktyg för att bättre 

hantera och reflektera över stress och innovativt beteende i framtiden.  
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3.11 Metodkritik 
En nackdel med studiens bekvämlighetsurval är att endast en av de 13 respondenterna är 

kvinna. Om fler kvinnor inkluderats i urvalet hade utfallet kanske blivit ett annat. 

Mujtaba och Reiss (2013) menar dock att de inte funnit något belägg för att kön är en 

signifikant faktor vid utvecklandet av negativ eller positiv stress. De undersöker 

läraryrket och det skulle möjligtvis kunna finnas skillnader mellan ingenjörer, speciellt i 

miljöer som hos Volvo Group Trucks Technology där majoriteten av ingenjörer och 

chefer är män. Vi lyfte problematiken med obalans i kön med tre av våra respondenter. 

En respondent menar att det finns en skillnad mellan könen som kan vara av betydelse 

eftersom att hen ansåg att; män tar ut svängarna mer, att kvinnor ofta tar ansvar för flera 

aspekter och därmed har svårare att koncentrera sig på en sak samt att de är mer 

påverkade av familjeskapandet (7). Det senaste gör dem ofta mer frånvarande, vilket 

sågs som en begränsande faktor (7). Två av respondenterna anser att andra 

mångfaldsfaktorer än kön bör beaktas, då de påverkar företaget i större utsträckning än 

kön. 

“fokus på diversitet idag ligger på yttre faktorer. Det är ålder, kön, och etnisk 

bakgrund och jag tror att vi ska titta på kognitiv stil. Vi ska titta på 

personlighetsfaktorer, vi ska titta på utbildning. Det är mycket, mycket viktigare 

för ett företag. “(12) 

 

En risk med intervjuer är att respondenten inte svarar ärligt eller ger de svar som 

intervjuaren önskar (Doody & Noonan, 2013). För att minska risken att respondenterna 

säger det vi förväntar oss har intervjufrågorna delvis utformats utifrån stress- och 

påverkansfaktorer. Även användningen av öppna frågor, som beskrivet innan, är en del 

av lösningen. Som intervjuare är det svårt att bedöma om respondenten av någon 

anledning inte berättar hela sanningen eller om de rent av ljuger. Ahrne och Svensson 

(2015) menar även att intervjuaren kanske inte förstår syftet med det respondenten 

uttrycker. För att undkomma detta problem har studien strävat efter att i 

intervjusituationen skapa en så öppen och tillåtande atmosfär som möjligt. Upplevelsen 

är att respondenterna varit ärliga då de i vissa fall nämnt något som de sedan tagit 

tillbaka av sekretesskäl, vilket tyder på att de känt sig avslappnade i samtalet och litat på 

oss som intervjuare. Andra personer har även berättat om händelser som de själva 

upplevt som svåra och jobbiga vilket också tyder på ett bra klimat. Det förtroende vi 

som intervjuare fått av respondenterna är något som vi är mycket tacksamma över. 
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4. Empiri  
Under empiri kategoriseras respondenternas svar, delvis utifrån samma struktur som 

teoridelen. Svaren är därmed uppdelade på hur respondenterna ser på och upplever 

begreppen; innovation, stress, stressfaktorer, påverkansfaktorer samt relationen mellan 

positiv stress och innovationsbeteende. Även nya infallsvinklar och stressfaktorer har 

identifierats. Avslutningsvis summeras stora delar av empirin i Modell 2: Stressors 

Innovative Development. 

 

4.1 Synen på innovation 
Nedan går vi igenom hur respondenterna ser på begreppet innovation, organisationens 

syn på hur förutsättningar för innovation skapas och hur organisationen arbetar för att 

skapa ett behovsdrivet innovationsklimat. 

4.1.1 Definitionen av innovation 

Respondenterna är överens om huvuddefinitionen av innovation att det är någonting 

nytt som utvecklas, och som tillför ett värde. “Alla nya tekniska lösningar som tillför 

något kundvärde är innovationer” (9). Några respondenter nämner att innovation är av 

stor vikt för Volvo AB. Respondent 8 anser att det är en överlevnadsfråga för företaget 

och respondent 5 hävdar att innovation ska bidra till att ta marknadsandelar från 

konkurrenterna. Flera respondenter delar även in innovation i två typer, inkrementell 

och radikal innovation. Radikal innovation benämns även som disruptiv innovation.  

Alla respondenter är överens om att Volvo Group Trucks Technology bör bli bättre på 

radikal innovation. “Inkrementell innovation, produktförnyelse, där är Volvo bra, men 

när det gäller det här disruptiva, att hitta nya erbjudanden som många företag 

fokuserar på idag eftersom man måste överleva, där är Volvo sämre." (2). 

4.1.2 Innovation börjar med ett problem eller ett behov 

I intervjuerna framgår att organisationen har strategiska metoder som syftar till att 

underlätta för innovation. Dock är flera respondenter kritiska till dessa. De anser att det 

saknas en struktur i metoderna och att de ofta blir kanaler för att marknadsföra 

befintliga idéer. Det framkom även att vem som helst inte kan generera bra idéer inom 

alla områden. “det kom fram mycket trams, det kom fram (...) idéer som om man hade 

frågat nån som kunde något så hade den berättat att det där gjorde vi för tjugo år 

sedan, det funkar fortfarande och finns i produktion“(7). Denna kritik har börjat 

åtgärdas inom företaget genom behovsdrivna innovationsprocesser, för att smalna av 
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området. I en sådan process identifieras ett behov eller en möjlighet samt att det utses en 

mottagare av idéerna redan innan en idégenereringsprocess påbörjas. “Vi har en 

behovsdriven idégenereringsprocess egentligen, en sponsor som vet ungefär vilket 

behov dem vill uppfylla och sen går man ut i organisationen och letar efter idéerna. 

"(11). Volvo föredrar därmed en ”pull-strategi” framför en ”push-strategi”. Istället för 

att putta idéer framåt genom organisationen, vilket ofta är svårt eftersom det inte är 

tydligt hur organisationen ska hantera nya idéer, används en ”pull-strategi” (13). Där 

definieras istället olika områden inom vilka företaget önskar innovationer i framtiden 

(13). Ett behov som stod till grund för en innovation var: “..direktören för AB Volvo på 

den tiden, hans bil stannade stup i kvarten och det är ju inte bra reklam. (7). Med 

anledning av det skapades en grupp som arbetade med att lösa problemet.  

4.1.3  Organisera för innovation 

Flera respondenter bekräftar att Volvo Group Trucks Technology strategiskt organiserar 

och underlättar för innovation. Det görs genom att skapa de rätta förutsättningarna med 

hjälp av processer i kombination med att ge de anställda mer frihet. Några respondenter 

anser att processer och innovationsbeteende inte alltid går hand i hand eftersom att 

processer kan upplevas som begränsande för innovativa beteendet (7). Dock visar 

intervjuerna att en viss struktur bör finnas och att företaget ska erbjuda processer för att 

skapa de förutsättningar som krävs för ett innovativt klimat. En respondent uttrycker att 

en kombination av frihet och processer är önskvärt (10) eftersom processerna bland 

annat tillhandahåller verktyg för implementering. “Jag tror att folk oftast tycker att 

processer går på tvären mot innovation och att var kreativ (..). Personligen tycker jag 

inte att det måste vara så. För om du inte vet vad som händer med din idé, då blir det ju 

också stressade” (10). Ett sätt att strukturera för den kreativa processen är att ge 

begränsningar. “..det är tvärtom mot hur vi tror, hur man i folkmun pratar om det - Jag 

behöver tänka fritt” (12). 

 

Bolaget brukar sammanställa metoderna i två typer av hjälpprocesser, den ena stöttar 

den kreativa processen och den andra processen fokuserar på att klara av radikala idéer 

(2). Den fysiska miljön för den typ av hjälpprocess har Volvo Group Trucks 

Technology redan skapat genom att de har “etablerat en transport innovation lab som 

är tänkt att vara lite kreativa ytor” (11). De har även utvecklat verktyg för 

idégenerering, både metodmässigt, samt med ”workshops” och virtuella 
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sammankomster, vilket gör att de känner sig mogna med att stötta kreativitet (2). 

Anledningen att stötta kreativitet är att “alla människor höjs i sin kreativa output med 

hjälp av träning” (12). Fokus för Volvo Group Trucks Technology ligger nu på att 

skapa modeller för uppmuntrandet och genomförandet av mer radikala idéer (2, 10). En 

av respondenterna anser att anledningen till att Volvo AB har svårt att genomdriva 

radikala innovationer inom företaget beror på att dagens strukturer och arbetssätt tyvärr 

inte har förmågan att plocka upp och implementera det som kommer utanför ramarna 

(10). Det finns olika syner på hur radikala idéer bör drivas. En respondent föreslår att de 

radikala idéerna bör ha en mer fri process eftersom de är svåra att implementera inom 

dagens teknologi- eller produktutvecklingsprocesser (10). Ett alternativ är att sälja av 

idéer till någon “startup” (10). Ett annat sätt är att Volvo AB utvecklar innovationer 

med partners, varvid de i ett senare skede implementeras i organisationen (4). 

4.1.4 Kunskap är viktigt för innovation 

För att skapa innovationer är det viktigt med kunskap (12). På organisationsnivå anser 

en respondent “att det idag finns en överskattning på innovation och fräcka idéer 

jämfört med riktig kunskap". (7) En annan respondent som har utvecklat en ny och 

radikal idé, menar att “det baseras på att man har jobbat kontinuerligt och byggt upp 

kunskap inom ett område. Det var en förutsättning för att man kom till insikten att man 

kunde göra på ett helt annat sätt." (9). Om organisationen inte tar hänsyn till kunskap 

och forskning riskerar de, som ovan nämnt, att slösa tid och resurser på processer som 

genererar mycket trams (7).   

 

4.2 Synen på Stress 
I denna del går vi igenom hur respondenterna upplever begreppet positiv stress. Vad de 

anser skapar negativ stress och hur det påverkar innovativt beteende samt balansen 

mellan negativ och positiv stress.  

4.2.1 Positiv stress som begrepp  

Flera respondenter uttrycker viss förvirring över uppsatsens val att använda begreppet 

positiv stress. De upplever stress som något negativ. Begrepp som föreslås som 

alternativa är engagemang (9) och utmaning. “... man kan fundera på om det finns 

några synonymer till det ordet (syftar på positiv stress) så att man inte hamnar fel, vi 

vill liksom inte ha stressvrak här men vi vill ha folk som är lite mer drivna som vill göra 

något med det här.” (2). En annan person anser däremot att: 
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“stress är stress, det är en faktor som går hela tiden oavsett om jag gör något 

positivt eller gör något negativt och om det ackumuleras till för mycket då går 

man över gränsen. De vänner jag känner som går in i väggen, det är lika mycket 

personer som älskar sina jobb och utmaningar” (12) 

4.2.2 Negativ stress 

Några stressfaktorer verkar främst ha ett samband med negativ stress. Det eftersom de 

anses störa vardagen, vilket hämmar kreativitet (7) och innovativt beteende. De 

stressfaktorer som nämndes var; för mycket möten, meningslösa arbetsuppgifter, 

rapportering och byråkrati (1, 7). “.. det är också ett problem, att man ska kunna köpa 

resurser och komponenter på ett enkelt sätt utan att man fastnar i en byråkrati. För det 

begränsar (..) och då blir det negativ stress av det.” (5) 

4.2.3 Balansen mellan positiv och negativ stress 

Återkommande under intervjuerna redogjorde respondenterna för att positiv stress lätt 

och oväntat kan vändas till negativ stress. När arbetsbelastningen blir för hög, kan den 

positiva stressen slå om och bli till negativ stress. Vilket beskrivs av respondent 5 som 

berättar om ett ettårigt projekt där arbetsuppgifterna utökades bara några månader innan 

deadline, “det blev ett jäkla jobb och det var några som jobbade för mycket så de gick 

faktiskt i diket. För det stora flertalet, för hela projektet var det jättepositivt men det är 

en balansgång att inte driva det för långt.“ (5). 

 

Många anser att det är lätt att jobba fler timmar än arbetsplatsen kräver om 

engagemanget existerar, och de talade positivt om denna frihet (9, 11). Dock har 

organisationen flera exempel på när denna frihet och positiva stress slår över och blir 

negativ stress med sjukskrivningar som följd. “För folk som är någorlunda engagerade 

i sitt jobb så kan friheten betyda att man jobbar mer än man behöver. Det hade vi 

exempel på, det var värst kanske i början av 2000-talet, då det var rätt många 

sjukskrivna” (7)  

         

Ett annat tydligt exempel på att det lätt kan slå över från positiv stress till negativ stress, 

är om balansen mellan privatliv och arbete rubbas genom en oväntad händelse. Vi 

frågade hur en av respondenterna kände inför den kommande veckan som var fylld med 

många aktiviteter och mycket ansvar. Respondenten ansåg att “det var en positiv stress 
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tills barnet blev sjukt.” (11). Denna typ av scenario, där positiv stress slår över till 

negativ stress är småbarnsföräldrar mer benägna till att stå inför. Enligt alla medelålders 

män med utflugna barn är en ”work-life balance” mer svårhanterlig under tiden med 

småbarn, i vilken de samtidigt ville göra karriär.  

 

En respondent anser att stressen bör vara på en lagom nivå för att ge bäst effekt (1). 

Flera andra betonar snarare  att tid för återhämtning är viktigt. ”...efteråt måste man ha 

en vilotid och en avslappande period, för att kunna komma tillbaka till en sådan 

liknande situation igen. Det är väldigt energislukande”(3). Respondenterna är av 

åsikten att stress, oavsett om den är positiv eller negativ, slår om till negativ stress om 

den pågår under för lång tid. “Stress är jättebra i korta perioder jag tror att det farliga 

är när man känner sig stressad under en längre tid“ (11).   

 

4.3 Stressfaktorer   
Nedan följer en redogörelse för vilka faktorer respondenterna anser skapar stress samt 

om de upplever att de påverkar deras innovativa beteende. 

 

Tabell 7: Stressfaktorer identifierade i empiri 
Nedan sammanfattas de stressfaktorer som identifierats i empirin 
Stressfaktorer  Består av  Området 
Krav Arbetsbelastning Positiv stress, mer kreativ, mer idéer 
 Work-life-balance Positiv/negativ stress 
Tidspress Deadlines Mer effektiv, positiv stress 
 För snäva deadlines Negativ stress 
Kontroll strukturerade Processer Negativ stress, begränsat med kreativitet, ett 

stöd i vardagen 
 Ad hoc processer För mer innovativa projekt 
 Otillräckliga beslutsbefogenheter Negativ stress, hämmar innovation 
Support Stöd av chefer och kollegor Balansera stress 
Roll Otydlig rollbeskrivning Påverkar kreativitet och produktivitet negativt, 

negativ stress 
Kultur Fysisk arbetsmiljö Positiv stimulans, möjliggöra idégenerering, 

ge inspiration 
 Klimat Uppmuntra idéer och kreativitet 
 Jantelag Hämmar innovativt klimat 
 Gruppbelöning Tid för att skapa idéer 
 Inspiration och ostört Idégenerering 
Riskvilja Mer pengar, mindre krav på resultat Innovationsbeteende 
Sociala medier Distraktion, mycket intryck, jämförelser  Hämmar kreativitet, ökad stress 
Mål Tydliga mål Positiv stress 
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4.3.1 Krav 

Respondenterna uttrycker att krav skapar stress. Det framkommer att krav både kan 

komma av hög arbetsbelastning samt av den privata livssituationen. Ungefär en 

tredjedel av respondenterna uppskattar att ha många bollar i luften på arbetet och 

uttrycker att det kan leda till positiv stress.“. Det som påverkar positiv stress hos mig, 

det är när jag har många bollar i luften. (..) och då vet jag inte vad som händer men då 

blir jag ännu mer kreativ. (..) Det är då som jag tycker att de flesta idéer har dykt upp.” 

(3).  

 

 Flera respondenter uttrycker att nivån av stress inte bara beror på krav från 

arbetsplatsen. De menar att nivån av stress även påverkas av krav som beror på den 

individuella livssituationen och egna personliga krav. “just nu känner jag kanske att min 

familj tar för mycket tid men det är fortfarande kanske för att jag skulle vilja fokusera 

mer på jobbet, det är inte det att jobbet förväntar sig det eller kräver det” (11). Det 

uttrycks av majoriteten, att skapa balansen mellan arbete och fritid, främst ligger på 

individen.  

4.3.2 Tidspress 

Alla respondenter är positiva till att arbeta under tidspress dock finns det lite olika syn 

på hur snäva deadlines de anser är lämpligt. Deadlines som ligger flera år framåt i tiden 

anses dock inte bidra till någon direkt nytta (1) och för snäva deadlines skapar onödig 

negativ stress (7). “Har man en deadline så är man helt enkelt mer effektiv,(..) nu kan 

jag inte hålla på och älta det här längre, nu måste jag bestämma en inriktning, så kör 

jag på den, (..) så det är en positiv stress”. (11). En annan respondent nämner att det 

finns en risk att tidspress gör att individen snarare “fokuserar på det som är snabbt och 

lätt och inte det som är svårt och tar lite tid” (2). Det framkom i flera intervjuer att 

innovationsprojekt kan ta upp till tio år eftersom att det är så många olika parametrar 

som spelar in i genomförandet av innovativa idéer. Respondenterna resonerar också 

kring att olika uppgifter mår olika bra av tidspress.  

 

“..varför sätter vi fart, det måste bli moget. Då får man skilja på saker som är på 

forskningsnivå, som inte är hanterat. (..) Men om det handlar om en (..) tjänst då 

kanske det inte är tekniken som är en begränsande faktor, då är det mer affärs-

etappen, vilka resurser man ska använda och pengarna till investeringar.” (2). 
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4.3.3 Kontroll 

Respondenterna menar att det är betydelsefullt att känna att de har kontroll över sitt 

arbete, att de kan påverka de processer de är i samt att de har befogenheter att ta 

nödvändiga beslut, för att minska förekomsten av negativ stress. Organisationen har 

flera definierade utvecklings- och hjälpprocesser vilka medarbetarna bör följa i sitt 

dagliga arbete. Några anser att processer kan fungera som en trygghet och ett stöd men 

uttrycker även förståelse för att olika människor har olika svårt att arbeta i processer. 

Det är framför allt de “som är lite kreativa människor, lite vildhjärnade, som är viktiga i 

en sån här verksamhet, de kan tycka att det är jobbigt med processer. (8). Det är viktigt 

att organisationen är noga med att processen inte blir till ett hinder för verksamheten. 

Syftet med Volvos processer är att det ska vara en hjälp i det dagliga arbetet “men så 

finns det alltid en del som tolkar saker och ting bokstavligt och då kan den ju bli ett 

hinder.” (8). Det framgår att flera respondenter ser processerna som ett hinder. De 

uttrycker frustration över att processerna är så omfattande, så många och för tunga, rent 

administrativt. Några upplever det som nödvändigt att ta genvägar för att inte bli 

negativt stressade. “Skulle man följa den till punkt och pricka så skulle vi aldrig bli 

klara man får hitta genvägar. (1). 

 

Det framkom även att olika steg i processen kräver olika typer av kompetenser och att 

det är sällan samma person som är med genom hela processen från idégenerering till 

genomförande (3). Respondenterna är främst engagerade i första steget av innovativt 

beteende, idégenerering. “...mitt ansvar är den här tidiga fasen(..) och sen lämnar jag 

över det, men det kan hända att en medarbetare som har jobbat i den här tidiga fasen 

att han kanske följer med och fortsätter jobba i industrialiseringsfasen.” (1) 

 

Det verkar som att det finns olika typer av processer, och beroende på typ av idé, 

används olika metoder. De mer återkommande utvecklingsprocesserna följer en tydlig 

struktur medan de mer radikala idéerna, som ovan nämnt är svåra att organisera för, och 

har en mer fri process. Ett citat som sammanfattar detta är:  

 

“Volvogruppen är uppsatt för att driva stora projekt som är ganska väl 

specificerade och då är utrymmet i våra processer för kreativitet och 

nytänkande ganska begränsade. (...) Ingenjören har egentligen inte rätten att 

driva dom här galna idéerna tillräckligt långt för att man ska kunna utvärdera 
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dom på ett bra sätt. Det är väldigt processtyrt. (..). Jag tror alla innovationer 

som verkligen inte är bara kontinuerlig utveckling för Volvogruppen, är väldigt 

ad hoc. De händer inte enligt en fördefinierad process (..)” (11) 

      

Vår studie visar att Volvo Group Trucks Technology de senaste åren präglats av ett 

fokus på att skära i kostnader. Det har kombinerats med en omorganisering, där de gått 

till att bli en budgetstyrd organisation. Intervjusvaren visar att den omorganisering 

Volvo Group Trucks Technology genomfört de senaste åren har påverkat ansvarsnivå 

och upplevelsen av att själv kontrollera sitt arbete. Beslutbefogenheter har i allt högre 

grad skjutits uppåt i hierarkin (4). Tidigare upplevde respondenterna att de hade en hög 

nivå av eget ansvar och frihet vilket begränsats de senaste åren. “Vi har haft en väldigt 

starkt kompetensbaserad kultur som är på väg mot militärisk disciplin. För innovativa, 

(..)som vill åstadkomma en förändring eller har någon idé så ska det passera många 

administrativa nålsögon som gör att man kan bli väldigt frustrerad.” (7).  

 

Som en följd av de senaste årens kostnadsfokusering anser respondenterna att 

kreativiteten påverkas av vad ledningen fokuserar på. Respondent 11 anser att när fokus 

läggs på att hålla budget och leverera i tid, snarare än att leverera rätt saker uppstår en 

negativ stress som påverkar kreativiteten negativt. Flera respondenter är också skeptiska 

till att de redan i ett tidigt stadie av en idé avkrävs att lämna en detaljerad planering för 

processen, inklusive budget, tidsplan och ett förväntat resultat. De upplever att det ökar 

den negativa stressen och hämmar innovationen (1, 7).    

4.3.4 Support 

Majoriteten av respondenterna lyfter fram vikten av att känna stöd från chefer och 

kollegor för att prestera bra, vara kreativa och innovativa. De anser även att chefen har 

en viktig roll och bör stödja medarbetarna i att prioritera arbetskrav och balansera stress. 

Detta illustreras av genom citatet: “Jag tror det är väldigt viktigt det förhållande de har 

till sina chefer och den supporten man kan ge dem” (4)   

4.3.5 Roll 

Två respondenter nämner problemet med att chefer högre upp inte varit tydliga i sina 

förväntningar på respondenternas arbetsroller och att det kan påverka kreativitet och 

produktivitet negativt (10). Det ökar även stressen, ifall respondenterna tar på sig för 

mycket ansvar för att de inte vet vilka förväntningar som finns (11).  
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4.3.6 Kultur  

Respondenterna anser att både den fysiska och den psykiska miljön påverkar stress och 

innovativt beteende. Respondenternas fysiska arbetsmiljö skiljer sig åt beroende på 

vilket kontor de sitter på och vilken position de har. Ungefär en tredjedel sitter i öppet 

landskap medan de andra har egna rum. Respondenterna ser för och nackdelar med båda 

arbetsmiljöerna och i slutändan föredrar de sin egen miljö. Kreativitet och idéer kan 

stimuleras av båda varianter. Enskilda rum ger möjlighet till mer ostörda samtal. “...de 

bra idéerna får man oftast i de spontana mötena, till exempel när man jobbar med folk 

som man känner att vi tänker bra ihop, (...). Här att vi har egna kontor vilket gör att de 

spontana mötena i små grupper behöver man inte planera någonting (7). Öppna 

landskap och möjlighet att byta plats beroende på behov ger en annan positiv stimulans 

(2,11). Flera respondenter berättar även om de kreativa rum som företaget skapat för att 

uppmuntra kreativa processer. “Dels ska de (rummen) ge en typ av inspiration. (..) Det 

ska vara lite dynamiskt i hur man flyttar om saker och ting. Stora ytor med ”White 

boards”, en god känsla, ljust och att det växer någonting”. (2) 

 

Några personer betonar att organisationen bör uppmuntra idéer för att idéer ska skapas. 

“Jag tror det är en viktigt bit, att ska man bygga idéer så vill man veta att det ska vara 

lätt att förverkliga dem. Vet man att det är omöjligt att få det förverkligat då slutar man 

tänka på det med detsamma. “ (4). Flera nämner att Volvo försöker skapa en miljö som 

uppmuntrar kreativitet och innovativt beteende. Detta görs genom att skapa en öppenhet 

i att föreslå idéer (9), att skapa en kultur för att uppmuntra innovativa idéer (3) och att 

verka för ett öppet klimat och att inspirera (2). Dock framkom det att kulturen på 

arbetsplatsen till fullo inte främjar ett innovativt klimat. “det finns strukturer som 

främjar det, men det finns också ganska starka krafter, både kulturmässiga krafter och 

(..) “det här har vi gjort förut”-mentalitet, lite jantelag (12) 

 

Organisationen har gjort ett medvetet val i att enskilda individer inte kompenseras 

ekonomiskt i speciellt stor utsträckning, både eftersom erfarenheten visar att nya idéer 

ofta är en produkt av ett teamsamarbete samt att de inte vill ha tävlande kultur (2). “vi 

vill inte att det ska generera pengar till personer för vi trodde att de då skulle bli vassa 

armbågar (..). Vi vet ju alla när man jobbar två och två att lösningar oftast blir mycket 

bättre. (..) vi belönar idéerna med att man får tid att driva dem” (2). 
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Majoriteten av respondenterna nämner vikten av kombinationen att få inspiration i 

mötet med andra människor och avsätta tid för sig själv för att konkretisera och utveckla 

idéer (4). ".. jag vill ha en öppen miljö där man träffar och kan prata med olika 

personer. Men där det också finns möjlighet att dra sig tillbaka och jobba mer 

fokuserat." (9). En önskan, om att arbeta ostört och intensivt för att underlätta 

idégenerering, betonas av respondenterna. “Ostört är också väldigt viktigt. Att man får 

sätta sig ned och hålla på och älta runt en grej så kan man plötsligt komma på saker 

och ting" (7).   

4.3.7 Riskvilja  

Majoriteten av respondenterna anser att företaget bör bli modigare i att våga ta risker för 

att främja innovationer. Respondenter uttrycker att organisationen har en kultur där 

misslyckande inte är accepterat. Detta visar sig genom att projekt inte får misslyckas 

utan ska drivas igenom (11). 

 

 Ska man göra innovationer så är det alltid förknippat med en viss risk. Den 

risken tror jag inte man ville se tidigare, då får man bara göra det som man 

känner är relativt riskfritt och så får man skippa det som kanske har en större 

effekt på Volvo.”(4).  

 

För att skapa bättre förutsättningar för innovativt beteende uttrycks en önskan om att 

företaget bör avsätta mer pengar för idéer som saknar ett tydligt mål och inte ha för 

höga krav på att idéen ska fungera. “..om man ska ta nya steg så måste det finnas öppna 

ändar (...)redan när man skrivit ned det blir man uppmanad att tala om att det är 

relevant. (..) Det minskar nog innovationsbeteendet eftersom dom öppna ändarnas 

möjlighet är mindre.” (5) 

 

För att lyckas med radikala innovationer så måste organisationen såväl som individen ta 

risker och våga misslyckas, vilket kräver förändringar både på organisationsnivå på 

individnivå (13). “…att man har ett mind-set som inte är vi ska skydda projektet till 

varje pris utan (..) vi går på nästa projekt istället.”(13). 

4.3.8 Sociala medier    

Två av respondenterna påpekar att olika samhällsförändringar bidrar till att människor 

riskerar att utsättas för mer stress i sin vardag. I och med att världen blivit mer 
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globaliserad jämför vi oss med de främsta i världen. Vi är konstant uppkopplade och 

blir lätt distraherade av sociala medier, med vilka vi även distraherar oss själva från att 

ha tråkigt. Få människor tar sig tid att gå på djupet, vilket hämmar kreativiteten (12). 

Respondenterna anser att det leder till en ökad stressnivå vilket påverkar hur mycket 

arbetsrelaterad stress, individen klarar av. “Poängen tror jag är att komma över de här 

väldigt stressade liv som vi lever nu. Med mobiler, som plingar överallt, med stimuli 

som hela tiden tar oss bort från djuptänkande, så sitter man med ständigt dåligt 

samvete.“ (12) 

 

“Sen är ju tyvärr tendensen i samhället att det här med utbrändhet och sådant, 

när jag började på Volvo så existerade inte det för 30 år sedan (...) det finns 

många faktorer i samhället som framkallar den här stressen. En del tror jag kan 

vara(..) att bli uppslukad (..) sociala medier och alltid bry sig om vad andra 

tycker, det tror jag kan framkalla oerhört mycket stress, hos en del då. (..)det 

pratas ju väldigt mycket om det i media, det är ju en väldigt negativ stress" (8) 

4.3.9 Mål    

Flera respondenter uttrycker vikten av att det finns mål med arbetet. När individen 

brinner för det den gör och är i ett sammanhang där målet är tydligt kan intensiva 

perioder omvandlas till positiv stress (8). “Men om man är i sammanhang där saker och 

ting inte funkar (..) då kan man känna sig mer stressad av det“(8). Respondenterna 

redogjorde för flera innovationsprojekt i vilka en tydlig målbild varit en inspirerande 

och pådrivande faktor (5). 

 

4.4 Påverkansfaktorer 
Under påverkansfaktorer redogörs för vad som kan påverka utvecklingen av positiv 

stress.  

 

I intervjuerna är det tydligt att olika respondenter önskar olika förutsättningar i fråga om 

vilka stressfaktorer som sporrar och utmanar dem eller som de upplever hindrar dem. I 

intervjuerna framgår att faktorer som är mer knutna till individens förmågor påverkar 

om stressen upplevs positivt eller negativt. Faktorer som påverkar upplevelsen av stress, 

benämns som påverkansfaktorer, vilka tydliggörs nedan.   
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Tabell 8: Påverkansfaktorer identifierade i empiri 
Nedan sammanfattas de påverkansfaktorer som identifierats i empirin. 
Påverkansfaktorer  Består av  Området 
Personlighet Flexibilitet Stress och kreativitet 
 Våga misslyckas Stress och kreativitet 
 Våga bli utmanad Stress och kreativitet 
 Tillit och frihet  Kreativitet och innovativt beteende 
Problemlösande Utmaning  Idéskapande och stress  
 Problem Idéskapande och stress  
 Förbättringspotential Idéskapande och stress  
Eget ansvar Självgående Minskar negativ stress 
 Målinriktad Minskar negativ stress 
Erfarenhet Erfarenhet Hantera stress, minskar negativ 

stress 
Motivation Motivation, engagemang Positiv stress 
 Kan påverka och förändra, gör något meningsfullt Positiv stress 

4.4.1 Personlighet 

Respondenternas svar antyder att individens personlighet kan påverka om stress upplevs 

som positiv eller negativ. En respondent anser att i arbetet med utveckling och 

forskning är slutresultatet aldrig definierat i början (5). Därför bör också målet vara 

odefinierat och både kravställning och mål bör anpassas under projektet. Det kräver 

flexibilitet i tankesättet och en öppenhet mot att delaktiviteter kan komma förändras för 

att bättre uppfylla ett gemensamt mål (5). Respondenten anser att “Det är en väldigt 

kreativ och spännande process, framförallt om man gör det under viss tidspress.“ (5). 

Individen bör därmed vara flexibel för att inte riskera att uppleva negativ stress till följd 

av exempelvis otydliga arbetsprocesser. Det framkom att alla kan ha ett kreativt 

beteende. “Det är ett beteendeskifte och det betyder att vissa människor har större 

motstånd mot det” (13). Ett exempel är att våga misslyckas. “…javisst det är klart vi ska 

misslyckas, men inte jag” (13). Det är även av betydelse att individen inte blir negativt 

stressad av nya idéer, utan har förmågan att bearbeta dem vidare. 

 

“Det är inte en intellektuell fråga så mycket som en emotionell fråga, när du 

kommer med en radikal idé så blir min världsbild utmanad och då är det väldigt 

lätt för mig att säga nej. Därför att jag blir emotionellt störd. Det stör min 

världsbild och att komma runt det, det är en viktig nyckel.” (12) 

 

 Flera respondenter önskar mer tillit från ledningen och en tillvaro med mindre 

detaljplanering. De önskar mer frihet att utforska områden innan de avkrävs ett resultat. 

De tycker att de bör ha vissa frihetsgrader för att kunna vara innovativa och kreativa (5). 
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4.4.2 Problemlösande 

Ett par respondenter anser att när de kan identifiera problem, utmaningar eller områden 

med förbättringspotential aktiverade dem ett kreativt och problemlösande beteende (5). 

“Jag identifierar problemen och försöker liksom lösa det på något sätt. Det kan hända 

nästan närsomhelst (..), jag funderar (..) och så plötsligt så kommer jag på någonting”. 

(3). En av respondenterna påpekar att hen känner sig som mest kreativ och effektiv i 

situationer där personen ser en tydlig förbättringspotential. Detta kan ske genom extern 

input, där respondenten jämför sig med omgivningen, känner sig nästan dum, och vill 

bli bättre på sina arbetsuppgifter eller känner att omgivningen bör bli bättre (4). Tack 

vare personens problemlösande förmåga ser hen situationen som en utmaning istället för 

ett hot. Om situationen upplevs som ett hot skulle möjligtvis negativ stress kunna 

skapas hos individen.  

4.4.3 Självledarskap  

Alla innovationsspecialister som vi intervjuade anser vi påvisar ett 

självledarskapsbeteende. De upplevs alla vara självgående, målinriktade och tar eget 

ansvar för att hantera stressfyllda situationer genom att prioritera, planera och sätta upp 

deadlines för sig själva (9, 10, 11). Det gör att de “slipper den här negativa stressen, att 

allting kommer på en gång.“ (11) 

4.4.4. Erfarenhet 

Erfarenhet anses av många påverka hanteringen av stress. Respondenterna är överens 

om att ju mer erfarenhet de har haft inom området, desto mer har de lärt sig att hantera 

stress och att prioritera. De har genom åren lärt sig att känna av stress och anpassa 

beteendet för att återfå balansen i situationen. Till exempel har de med åren identifierat 

sina svagheter, och väljer att släppa de områden till andra för att slippa den negativa 

stressen att prestera på ett område de själva inte behärskar (2, 4). 

4.4.5 Motivation 

De flesta av respondenterna är överens om att när de känner sig motiverade, eller när 

ledarskapet skapar ett engagemang under intensiva perioder upplever de en positiv 

stress. Det uttrycktes även att positiv stress kan komma av att respondenten upplever att 

den gör något som är “..meningsfullt för samhället eller för staden eller bara för en 

annan kollega” (9). Motivation kan skapas genom engagemang, närvaro och när 

individen känner att den gör någonting viktigt (4, 9). 



 

47 
 

4.5 Upplevelsen av sambandet mellan positiv stress och innovativt beteende 
I Modell 2: Stressors Innovative Development, visas ett samband mellan positiv stress 

och ett ökat innovativt beteende. Nedan förklaras hur respondenterna ser på detta 

samband. Några av de faktorer som tidigare nämnts ovan, betonas nedan av 

respondenterna.  

 

Respondenterna uttrycker delade meningar om huruvida de anser att positiv stress kan 

öka det innovativa beteendet. Vissa upplever att de blir mer innovativa när de är under 

positiv stress (9, 8, 3). Andra uttrycker att de tror att det finns ett samband men att det 

inte vet säkert (7). En person är skeptisk till att positiv stress är en faktor som bidrar till 

ett ökat innovativt beteende (12). 

 

I intervjuerna framgick att respondenterna upplever positiv stress i kombination med att 

det blir mer kreativa och innovativa när de blir; inspirerade (11), utmanade (4, 10), när 

de har mycket att göra (3,6) samt får arbeta intensivt och ofta med tidspress (1, 11, 7, 2, 

5). Respondenterna önskar även möjlighet att arbeta ostört (7, 2), och stöd av chef eller 

kollegor (5, 8, 6, 1). Av vikt är även att ha ett gemensamt mål (5,) uppleva att arbetet 

det går framåt (7, 1) och uppleva att det är meningsfullt (9).  

 

De faktorer som nämns ovan har främst kategoriserats under stressfaktorer i empirin. 

När stressfaktorer framkallar positiv stress upplever respondenter att de får en “flow-

känsla” och kan arbeta mycket (1). De upplever även att de blir motiverade (1, 11, 9), 

att de får vilja att ta tag i saken (11) och upplever att de gör något som är riktigt bra (9). 

Vidare förknippar respondenterna positiv stress med att de känner sig behövda (8), mer 

glada (8), att de känner att arbetet är roligt (7, 10, 6). När respondenterna står under 

positiv stress upplever de också att de blir mer effektiva (11) ser helheten och undviker 

att fastna i detaljer (1). De anser att de därmed blir mer kreativa (1, 8, 3, 7) presterar mer 

(9) och får ett positiv resultat (2), vilket i vissa fall kan vara något som är mer innovativt 

(10, 6). 

 

Nedan presenteras ett citat som sammanfattar hur stressfaktorerna krav 

(arbetsbelastning), tidspress och support (stöd från kollegor) samverkar för att skapa 

positiv stress. Citatet visar även att den positiva stressen kan bidra till att personerna 

arbetar mer, blir motiverade och upplever ett “flow”. Respondenten knyter dessutom 
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tillståndet i positiv stress till en ökad kreativ förmåga.  

 

“..när man får en känsla av att vi rör oss framåt tillsammans, vi har alla lite för 

mycket att göra men vi hittar lösningar som tar oss vidare, vi närmar oss kanske 

någon viktig leverans (..). Då får man lite den här flow-känslan även om man 

kanske jobbar jättemycket. Så det skulle jag säga är positivt och det är 

motiverande och det gör att man blir kreativ och hittar de här genvägarna man 

fastnar inte i onödiga detaljer i alla fall.” (1) 

 

Respondenten (12) som argumenterar emot en koppling mellan positiv stress och ett 

ökat innovativt beteende ser möjligheten att stress kan uppkomma vid innovativt 

beteende men tror inte att det är en drivande kraft.  

 

“när man är stressad då minskar associationshorisonten så då blir man sämre 

på att tänka, man blir mindre flexibel i sitt tänkande. Det vi vet är kreativitet 

kräver maximal flexibilitet. Ergo, det funkar inte. Vid hög aktivering då är man 

duktig på sådana här enkla saker som att sortera en kortlek”. (12)  

 

Dock betonar respondenten (12) att det är viktigt att skapa utmaningar samt att ha en 

tydlig målbild och vision för att skapa förutsättningar för innovationer. Hen påpekade 

vikten av uppmuntran och att det finns en förväntan om att skapa innovationer. 

Respondenten (12) blir kreativ när det finns ett definierat mål, när förslag som 

respondenten kommer med beaktas av andra och hen upplever stöd från kollegor. 

Respondenten påpekar också behovet av att arbeta under tystnad. Det är i likhet med 

flera ovan beskrivna stressfaktorer, dock vill inte respondenten koppla dessa faktorer till 

stress. Samma respondent uttrycker också en farhåga, att en sammankoppling mellan 

stress och innovativt beteende skulle kunna leda till att chefer stressar och pressar sina 

anställda för att de ska bli mer innovativa. “Tillbringaren med stress får inte rinna över, 

om det är positiv stress eller negativ stress dosen´t matter.” (12). 
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4.5.1 Modell 2: Stressors Innovative Development 

  Modell 2: Stressors Innovative Development  utvecklad 

I Modell 2: Stressors innovative development, en utbyggd modell av Modell 1, 

sammanfattas de nyckelbegrepp som identifierats i empirin. Den svarta texten finns 

även i Modell 1. I dessa begrepp stämmer empiri väl in på teori. Gröna begrepp är nya 

bidrag från empirin. I likhet med teorin finner studien i empirin övergripande stöd för 

alla de stressfaktorer (krav, tidspress, kontroll, support, roll, och kultur) och 

påverkansfaktorer (personlighet, problemlösande, självledarskap, erfarenhet och 

motivation) som finns i Modell 1. Utifrån empirin har studien även identifierat 

ytterligare tre stressfaktorer vilka benämns som riskvilja, sociala medier och mål. 

Modellen, tillika empirin, visar att påverkansfaktorerna kan avgöra om individen 

upplever en viss stressfaktor som positiv eller negativ. Den dubbelriktade pilen mellan 

positiv stress och negativ stress berör det faktum att det är en balans att hålla stressen på 

den positiva sidan. Några respondenter lyfter även exempel på när stressfaktorer leder 

till negativ stress och de anser att de stressfaktorerna inte uppmuntrar ett innovativt 

beteende. Modell 2: Stressors Innovative Development, betonar dock 

innovationsbeteendets första fas. Det som en konsekvens av att majoriteten av 

respondenterna främst är med i fasen idégenerering.  
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5. Analys 

Under analys diskuteras empiri och analys tillsammans. Här tydliggörs vad som 

bekräftas av tidigare forskning och vad som är studiens bidrag. Analysens struktur 

bygger i stort på Modell 2: Stressors Innovative Development. 

 

5.1 Innovation 
Både tidigare forskning och denna studie anser att innovation är avgörande för en 

organisations långsiktiga överlevnad. Respondenterna anser att innovation medför ett 

ökat kundvärde (9) och att det ska bidra till en ökad marknadsandel (5). I likhet hävdar 

Ghosh (2015) att innovation är betydelsefullt för att skapa hållbara konkurrensfördelar. 

Det framgår i intervjuerna att kunskap är viktigt för att skapa innovationer (12). Dock 

uttrycks misstro mot att alla innovationer är bra (7). Det är i linje med Anderson et al. 

(2014) som anser att alla innovationer inte automatiskt är hållbara innovationer.  

 

5.2 Positiv stress  
Det framkommer tydligt i empirin att stress är vanligt förekommande bland personer 

som jobbar med innovation och utveckling samt att den upplevs som både positiv och 

negativ. Dock anser flera av respondenterna att begreppet “stress”, för dem, förknippas 

med något negativt. Deras upplevelse av stress går i linje med det Mujtaba och Reiss 

(2013) anser hör samman med negativ stress, till exempel ångest, sjukdomskänslor samt 

att det påverkar den anställde negativt. Även om alla respondenterna inte spontant 

förknippar stress med något positiv kan de redogöra för effekter av positiv stress. 

Positiv stress upplevs bidra till ökad motivation (1,11,9), effektivitet (11), kreativitet 

(1,8,3,7), innovation (10,6) och prestation (9) samt att de blir mer glada (8). Det går i 

linje med Mujtaba och Reiss (2013) samt Hargrove et al. (2015) som sammankopplar 

positiv stress med positiv stimulans och resultat samt att det enligt Mujtaba och Reiss 

(2013) hör samman med känslor som relateras till god hälsa. Respondenterna anser att 

när stress bidrar till positiva effekter upplevs stress som något annat (9, 2). Det föreslås 

att begreppet “positiv stress” ska bytas ut mot begreppet engagemang (9) eller 

utmaning. Flera respondenter menar att en viktig förutsättning för innovation är att få en 

utmaning, exempelvis en tydlig målbild (7, 12). 

 

Begreppet “utmaning” återkommer ofta i studien och är ett begrepp som finns både 

inom stress och innovativt beteende. Det förekommer i studiens definition på stress 
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(Stressmottagningen, 2016). Ute på marknaden står företag ständigt inför utmaningar 

(Ghosh, 2015). Hargrove et al. (2015) menar att positiv stress är ett medvetet fokus på 

utmaningar som uppkommer av stress i en organisation. Ren och Zhang (2015) 

konstaterar att det finns samband mellan stressfaktorer som upplevs utmanande och ett 

ökat innovativt beteende. Zhang et al.(2016) förespråkar ett ökat fokus på utmanande 

stressfaktorer för att öka kreativiteten. Utmaningar har samband med utmanande 

stressfaktorer och utmanande stressfaktorer har i tidigare forskning visat ett positivt 

samband med innovationsbeteende. Denna studie bekräftar och fördjupar förståelsen för 

att ett viktigt begrepp för innovationsbeteende samt stress är begreppet utmaning.  

 

5.3 Stressfaktorers relation till innovationsbeteende 
I Modell 2: Stressors Innovative Development, visualiseras att stressfaktorer kan leda 

till både positiv och negativ stress samt att de stressfaktorer som ger positiv stress kan 

påverka innovativt beteende positivt. Studien identifierar nio stressfaktorer av vilka sex 

stycken har stöd i tidigare forskning; krav, tidspress, kontroll, support, roll och kultur.  

 

Respondenterna anser att hög arbetsbelastning, som hör till stressfaktorn krav, ökar 

kreativiteten (3). Det är i linje med Martin et al. (2007) och Hakimian et al. (2016) som 

anser att arbetsbelastning påverkar det innovativa beteendet. Respondenterna betonar 

även att krav från privatlivet påverkar stressnivån på arbetet (11). Det är i linje med vad 

Dominguez (2013) anser. I teorin nämns också arbetets komplexitet (Baehler & 

Brynson, 2009; Hargrove et al., 2015) under stressfaktorn krav. För denna finns inget 

tydligt stöd i empirin. Empirin visar att stressfaktorn tidspress ofta sätter fart på idéer 

och gör respondenterna mer effektiva (11). I likhet anser Wu et al. (2014) att hög nivå 

på tidspress ökar innovationsbeteendet. Dock är tidspress olika lämpligt beroende på 

område (2) och korta deadlines kan skapa negativ stress (7). Det senare styrks av Byron 

et al. (2010) som anser att tidsbrist bör undvikas. I övrigt är resultaten i likhet med 

Widmer et al. (2012) som hävdar att tidspress både ses som en utmanande och en 

hämmande stressfaktor. 

 

Empirin visar att det är betydelsefullt att ha kontroll över sin arbetssituation (7). Det är i 

linje med Zhang et al. (2016) som menar att bestämda arbetsprocedurer underlättar 

utvecklingen av ett kreativt beteende. Respondenterna har delade meningar där några 

bekräftar Zhangt et al. (2016) (10) medan andra anser att processer hämmar 
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idéskapande (7). I empirin framgår att det för innovativa individer är betydelsefullt med 

lämpliga beslutsbefogenheter (4). Det är i likhet med Martin et al (2007) och Wu et al. 

(2014) som menar att jobbresurser respektive jobb autonomi påverkar 

innovationsbeteendet. I intervjuerna framkommer att support från chefer och kollegor är 

en viktig stressfaktor för att individen ska prestera och vara kreativ (4). Det bekräftas av 

Martin et al. (2007) som betonar vikten av feedback och Hakimian et al. (2016) som 

menar att den sociala kontexten påverkar det innovativa beteendet. 

 

Om individens roll inte är tydligt definierad kan det leda till att minska kreativitet och 

glädje (10). Martin et al. (2007) anser att rollkonflikt och tvetydigheter kan leda till ett 

ökat innovativt beteende. Det stöds inte av empirin. Tvetydigheter i arbetet tenderar 

snarare att leda till ett minskat innovativt beteende. Det är i linje med Byron et al. 

(2010) och Zhang et al. (2016) som menar att rollkonflikt hämmar kreativitet. 

Stressfaktorn kultur uppmuntrar idégenerering och idéutveckling genom inspiration i 

kombination med möjligheten att arbeta ostört (9). Det är något otydligt huruvida stress 

upplevs och bidrar till att inspiration och ostört arbete ger förutsättningar till 

idégenerering. Dock anser vi att en motsatt situation troligtvis kan skapa negativ stress, 

exempelvis mycket möten och ingen tid för reflektion. Olika människor önskar olika 

typer av fysiska miljöer för att vara kreativa (7,11). Det finns inget i teorin som 

bekräftar betydelsen av den fysiska arbetsmiljön eller vikten av att möta nya perspektiv 

i kombination med att arbeta ostört. Carmeli et al. (2006) förespråkar ekonomisk 

belöning för att uppmuntra kreativitet. I intervjuerna framgår däremot att Volvo Group 

Trucks Technology inte belönar med pengar, då de anser att det kan skapa en tävlande 

kultur, vilket kan hämma samarbetsviljan (2). De belönar istället genom att ge individer 

tid och resurser att driva sina idéer (2). Respondenterna anser att organisationen måste 

främja idéer för att de ska skapas (3). Det är i likhet med Ren och Zhang (2015) som 

konstaterar att ett innovativt organisationsklimat främjar de båda faserna idégenerering 

och implementering. Respondenterna framhäver även vikten av att organisera för att 

skapa förutsättningar för innovation genom bland annat behovsdrivna processer (11).  

 

Studien har även identifierat tre nya stressfaktorer som kan påverkar 

innovationsbeteendet, vilka inte nämns i tidigare forskning. De är riskvilja, sociala 

medier och mål. Respondenterna anser att för att lyckas med innovationer, och speciellt 

radikala innovationer, måste företaget våga ta risker (13). Det går i linje med Janssen et 
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al. (2004) som anser att skapandet av innovationer är förknippat med risk. Dock menar 

respondenterna att det idag finns en rädsla för att misslyckas och att nya 

innovationsidéer måste drivas igenom hela vägen (5). När det inte är accepterad att 

misslyckas anser vi att det finns en risk att negativ stress utvecklas. Ett sätt för Volvo 

Group Trucks Technology att öka förutsättningar för mer radikala innovationer kan vara 

att öka sin riskvilja. Respondenterna anser att sociala medier kan skapa negativ stress 

hos människor och hämmar kreativitet (12). Stressfaktorn sociala medier knyter 

respondenten till ett hinder för innovativt beteende. För det finns inget stöd i teorin. 

Respondenterna anser att ett definierat mål kan uppmuntra kreativitet (5). Det framkom 

att frånvaron av tydliga mål i arbetet kan framkalla en negativ stress (8). Tydliga mål 

kan därmed skapa positiv stress eftersom det ger en riktning på arbetet. I likhet anser 

Ren och Zhang (2015) att tydliggörandet av mål kan minska hämmande stressfaktorer. 

Även Mujtaba och Reiss (2013) hävdar att professionella mål kan bidra till utvecklingen 

av positiv stress.  

 

5.4 Balans mellan positiv och negativ stress 
Stress kan upplevas positivt om det pågår under korta perioder (11), eller när det är på 

en lagom nivå (1). I likhet argumenterar Dominguez (2013) för att stressnivåerna ska 

hållas på en medelnivå för att stimulera kreativiteten och bidra till skapandet av nya 

idéer. I intervjuerna framkommer att om en individ känner sig stressad under en längre 

period kan det slå om till negativ stress (11). Det är i linje med Webster et al. (2011) 

som menar att stress kan vara skadlig på lång sikt även om den inte upplevs negativ för 

stunden. En anledning till varför positiv stress kan leda till negativ stress och utbrändhet 

nämns i empirin och beror på att stressen, oavsett karaktär, ackumuleras (12). 

Resonemanget ovan framhäver det denna studie vill belysa; vikten av att prata om 

positiv och negativ stress och inte bara använda begreppet “stress” för negativ stress. 

Det finns risk att positiv stress inte uppmärksammas i tid, vilket kan göra att 

återhämtning inte sker och att individen blir utbränd. Det leder i sin tur till negativa 

konsekvenser för såväl individ som för företaget.  

 

5.5 Påverkansfaktorer  
I Modell 2: Stressors Innovative Development framgår att påverkansfaktorer påverkar 

hur stressfaktorer upplevs. Det har sin grund både i teori och i empiri. I teorin framgår 

att det är hur individen bedömer en stressfaktor som avgör om den upplevs som 

utmanande eller som hämmande (Webster et al., 2011; Webster et al., 2010; Widmer et 
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al., 2012). I empirin identifierades fem påverkansfaktorer; personlighet, 

problemlösande, självledarskap, erfarenhet och motivation. Alla fem faktorer får stöd av 

tidigare forskning. Studien visar att stressfaktorerna ofta går hand i hand med 

påverkansfaktorerna. Inom stressfaktorn kultur nämns möjligheten att arbeta ostört. De 

talar för att personen önskar möjlighet till reflektion, vilket hör till påverkansfaktorn 

personlighet. Även beteendet att våga misslyckas under påverkansfaktorn personlighet 

är relaterat till stressfaktorn riskvilja, att organisationen vågar ta risker. Ett annat 

exempel är att stressfaktorn kontroll, i vilken respondenterna önskar mer befogenheter. 

Det går hand i hand med personer som är bra på att leda sig själva vilket hör till 

påverkansfaktorn självledarskap. 

 

Under påverkansfaktorn personlighet framkommer att respondenterna önskar tid för 

egen reflektion för att skapa och utveckla idéer (7, 9). Det styrks av Mujtaba och Reiss 

(2013) som menar att reflektion associeras med utvecklingen av positiv stress. Om 

individen inte får en viss frihet i att utforska möjligheter själv och inte känner 

förtroende och tillit från ledningen är hen mindre benägen till att vara kreativ och 

innovativ (5). Mujtaba och Reiss (2013) associerar tillit med utvecklingen av positiv 

stress. Mujtaba och Reiss (2013) anser att även självkänsla är av betydelse för 

utvecklingen av positiv stress, vilket inte kan bekräftas av denna studie. I likhet finner 

studien inget tydligt stöd för att självinsikt (Farler och Broady-Preston, 2012) är av vikt 

vid utvecklingen av positiv stress. Dock kan det vara snarlikt reflektion vilket framhävs 

av empirin. Studien fann även att våga misslyckas (13) och våga bli utmanad (12) av 

andras idéer är av vikt vid ett innovativt beteende. För dem finns inget stöd i teorin. 

Studien anser därmed att påverkansfaktorn personlighet innefattar tillit, reflektion, 

flexibilitet, våga misslyckas och våga bli utmanad samt att de kan bidra till att en 

individ har lättare att utveckla positiv stress vid exponering för stressfaktorer.  

 

En individuell förmåga respondenterna nämnde var förmågan att identifiera problem 

och söka lösning på desamma (3). Det bekräftas av Ren och Zhang (2015) som menar 

att utmanande stressfaktorer leder till en problemlösande förmåga. Även Stoeber och 

Rennert (2008) samt Kariv (2008) menar att aktivt hantera problem kan påverka 

stressen. Respondenter som uppvisar förmågan till självledarskap är mer benägna till att 

uppleva en positiv stress genom att själva skapa en miljö de presterar bäst i (11). Det 

bidrar till att de överlag är mer kreativa och hanterar stress på ett bra sätt. Wang et al. 
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(2016), Houghton et al. (2012) och Lovelace et al. (2007) bekräftar det då de anser att 

självledarskap bidrar till ett aktivt agerande och planerande mot uppsatta mål samt gör 

att individen är bättre på att hantera stressfulla situationer.  

 

Individer som har mer erfarenhet är mer benägna till att hantera och motverka negativ 

stress (4). De har genom åren lärt sig att känna av stress samt att och hantera den för att 

inte hämmas av den i stor utsträckning (2). Det är i linje med vad Mujtaba och Reiss 

(2013) anser om erfarenhet. Flera respondenter anser att positiv stress och motivation 

hör samman (1, 11, 9), och hävdar att motivation kan leda till att de blir mer kreativa 

(1). Några menar att ledarskapet skapar ett engagemang medan andra anser att de 

engageras av att de upplever att det gör något som är meningsfull (4, 9). Därmed visar 

empirin att motivation kan finnas både innan personen utsätts för stress och kan 

underlätta stresshanteringen, vilket stöds av Dominguez (2013). Empirin visar att 

motivation även kan vara ett resultat av stressfaktorer, exempelvis support där individen 

känner stöd av chefer. Det stöds av Boswell et al. (2004) som menar att emotionellt 

engagemang utvecklas när individen utsätts för stressfaktorer som upplevs utmanande. 

 

5.6 Sammanfattning analys  
Sammanfattningsvis visar studien att stressfaktorerna krav, tidspress, kontroll, support, 

kultur, riskvilja och mål kan bidra till ett innovativt beteende. Dock bör karaktär och 

nivå på stressfaktorerna individanpassas. Kortfattat antyder studien att kraven ska vara 

höga med tydliga mål och deadlines som ligger lagom långt fram i tiden. För att hantera 

den stress som skapas behöver individen känna kontroll över sitt arbete samt uppleva 

stöd av kollegor och chefer. Det är även betydelsefullt att kulturen på arbetsplatsen 

uppmuntrar risktagande och ett innovativt beteende. Studien anser att det även är mer 

sannolikt att stressfaktorerna roll och sociala medier leder till negativ stress och 

förknippas därmed inte med ett innovativt beteende. Dock är det många fler 

omständigheter än bara stressfaktorn i sig som uppmuntrar innovativt beteende. Nivån 

och karaktären på stressfaktorn i relation till individens individuella förmågor är av stor 

betydelse. Påverkansfaktorer som studien anser kan bidra till utvecklingen av positiv 

stress är personlighet, problemlösande, självledarskap, erfarenhet och motivation. Hur 

stress upplevs och hanteras är en komplex process som påverkas av såväl externa som 

personliga faktorer. Med stor sannolikhet spelar även andra faktorer in som går utanför 

denna studie, exempelvis livssituation samt tillgången på sömn och mat. Därför behöver 



 

56 
 

ledare noga beakta stressfaktorer såväl som påverkansfaktorer samt även ta stor hänsyn 

till individens egna åsikter och behov för att uppmuntra innovativt beteende. 

 

Studien uppmärksammar att företag kan organisera och skapa förutsättningar för 

innovativt beteende och innovationer. Några betydelsefulla beståndsdelar som lyfts i 

studien är betydelsen av kunskap inom relevant område, skapa förutsättningar för ett 

kreativt klimat samt att skapa behovsdrivna processer med en tydlig mottagare. Studien 

finner även att det är betydelsefullt att i vardagligt tal prata om positiv stress då det i 

likhet med negativ stress kan ge negativa effekter för både individ och företag.   
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6. Slutsatser 
Nedan redogörs för studiens slutsatser utifrån studiens forskningsfrågor.  

 

6.1 Upplevelsen av stress  
 

Hur upplever en individ, som arbetar med innovation, stress? 

Respondenterna som arbetar med innovation och utveckling upplever både positiv och 

negativ stress. Negativ stress kan minska prestationen hos respondenterna och upplevs 

ge ångest och sjukdomskänslor. Positiv stress ökar prestationen hos respondenterna och 

upplevs genom känslor vilka förknippas med kreativitet, utmaningar och god hälsa. 

Effekterna av positiv respektive negativ stress styrks av tidigare forskning. Dock finns 

det hos respondenterna ett visst motstånd mot positiv stress som begrepp då begreppet 

“stress” ses som något negativt. Även om positiv stress förknippas med positiva 

resultat, känslor och innovativt beteende är det tydligt det inte kan pågå under för lång 

tid. Studien visar i enlighet med tidigare forskning att stress snabbt kan skifta från 

positiv stress till negativ stress. Därmed vill denna studie betona vikten av att i 

vardagligt tal även använda begreppet positiv stress för stress eftersom att också den 

kan leda till utmattning och negativa effekter för såväl individ som företag.  

 

6.2 Vad som påverkar utvecklingen av stress 
 

Vad påverkar att en individ, som utsätts för stressfaktorer, upplever positiv respektive 

negativ stress? 

Huruvida en individ upplever att stressfaktorer skapar positiv eller negativ stress 

påverkas av individuella förmågor, vilka har kategoriserats under påverkansfaktorer. 

Studien identifierar fem påverkansfaktorer vilka underlättar för individen att utveckla 

positiv stress när hen blir utsatt för stressfaktorer; personlighet, problemlösande, 

självledarskap, erfarenhet och motivation. Alla fem påverkansfaktorer har övergripande 

stöd i tidigare forskning. Studien indikerar att individer vars personlighet är flexibel och 

som vågar ta risker och utmana sig själva har lättare att uppleva positiv stress. 

Detsamma gäller för personer som kan leda sig själva och har en problemlösande 

förmåga. För att minska negativ stress och öka förutsättningar till positiv stress är även 

individens livserfarenhet och motivation av betydelse. Dessutom kan motivation skapas 

av att personen utsätts för stressfaktorer. Det kan därmed ses som extra viktig att 
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uppmuntra motivation hos medarbetare. 

 

6.3 Stress påverkar innovativ beteende 
 

Hur påverkar stressfaktorer individens innovativa beteende? 

Studien finner att stressfaktorer kan öka innovativt beteende när stressfaktorer i 

kombination med påverkansfaktorer bidrar till positiv stress hos individen. Dock är det 

främst stressfaktorer i relation till innovationsbeteendes första fas som, idégenerering 

som berörs i studien. Studien identifierar nio stressfaktorer; krav, tidspress, kontroll, 

support, roll, kultur, riskvilja, sociala medier och mål. 

 

För att det innovativa beteendet ska påverkas positivt bör ledare stötta anställda i att 

balansera stress. Studien anser till exempel att för stressfaktorn krav, kan hög 

arbetsbelastning bidra till idégenerering. Dock påverkas individen även av privata krav 

vilket kan leda till att en positiv stress på arbetet snabbt slår om till negativ stress. För 

stressfaktorn tidspress bör ledare anpassa deadlines efter arbetsuppgiften och även 

undvika alltför snäva deadlines för att undvika negativ stress. Stressfaktorn support 

betonar att det är viktigt att individen upplever stöd från chefer och kollegor. Inom 

stressfaktorn kultur betonas att det är betydelsefullt att organisationen som helhet 

uppmuntrar ett innovativt klimat. Det är även viktigt att organisera och underlätta för 

innovation, vilket Volvo Group Trucks Technology gör genom bland annat 

behovsdrivna processer. Organisationer som organiserar för innovation står dock inför 

utmaningen att utforma ramverk på ett bra sätt så att de inte upplevs som hämmande. 

Organisationen bör balansera stressfaktorn kontroll, ge anställda beslutsbefogenheter 

och ge utrymme till kreativitet i de fördefinierade ramverken. Utifrån empirin 

identifierades ytterligare stressfaktorer som bidrar till ett kreativt eller ett innovativt 

beteende, vilka inte förekommer i tidigare forskning. Dessa är riskvilja och mål. Genom 

att organisationen visar att de är villiga att ta risker för att skapa innovationer kan ett 

innovativt beteende uppmuntras. Med hjälp av tydliga mål kan kreativitet stimuleras 

och öka förutsättningar för ett innovativt beteende. Det framkommer även i studien att 

ett omvänt förhållande där organisationen inte vågar ta risker samt använder otydliga 

mål tenderar att hämmande innovativt beteende.  

 

Studien belyser även att vissa stressfaktorer oftare bidrar till negativ stress och upplevs 



 

59 
 

hämma det innovativa beteendet. De benämns som roll och sociala medier, varav roll 

har stöd i tidigare forskning medan sociala medier är en stressfaktor identifierad i denna 

studie. Stressfaktorn sociala medier antyder att dagens samhälle med globalisering och 

telefoner som påkallar människors uppmärksamhet minskar tillfällen för djuptänkande, 

vilket anses hämma innovation.  

 

Huruvida stressfaktorer påverkar innovativt beteende är en komplex process med flera 

olika faktorer som spelar in. Möjligt är att ett innovativt beteende inte behöver stress 

som drivkraft. Denna studie menar dock att stressfaktorer som upplevs ge positiv stress 

kan bidra till ett ökat innovativt beteende. Det i sig kan öka företags förmåga att skapa 

innovationer vilket kan öka deras konkurrenskraft och framgång.  

 

6.4 Teoretiskt bidrag  
Studien bidrar med att problematisera begreppet stress och fokusera på några av de 

positiva aspekterna, vilka får ett relativt litet utrymme i såväl samhället som inom 

forskningen. Den bidrar med ytterligare empiriskt stöd för att det är en balansgång att 

hålla stressen på den positiva sidan. Empiriskt stöd ges även för att positiv stress inte 

bör pågå under för lång tid, då också det i likhet med negativ stress kan leda till 

utbrändhet. 

 

Studiens främsta bidrag till forskningen är Modell 2: Stressors Innovative Development, 

i vilken det framgår att det finns en relation mellan stressfaktorer som ger positiv stress 

och ett ökat innovativt beteende. Modellen kopplar ihop återkommande begrepp inom 

management och psykologi och sätter dem i ett organisationssammanhang. Modellen 

ger stöd till ledare som önskar öka anställdas innovativa beteende. Det för att i 

förlängningen öka innovationer som ger företaget en ökad konkurrenskraft på 

marknaden. Modellen visar stressfaktorer vilka tydliggör vad som skapar stress. Den 

sammanställer påverkansfaktorer som ger ledare och anställda kunskap om hur 

individuella förmågor kan bidra till utvecklingen av positiv stress och innovativt 

beteende. Modellen belyser även balansen mellan positiv och negativ stress. Studien 

visar att modellen har stöd i både empiri och tidigare forskning.  

 

Studiens slutsats att positiv stress kan bidra till ett innovativt beteende bidrar till den 

relativt tunna forskning som idag finns på området. Studie bidrar även genom att den 
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har tagit ett större helhetsgrepp än de tidigare studier som fokuserat på enskilda 

stressfaktorer. Slutsatserna angående de nya stressfaktorer identifierade i studien bidrar 

till organisationsforskningen på stress och innovativt beteende.  

 

Mujtaba och Reiss (2013) efterfrågar forskning på hur personliga egenskaper bidrar till 

utvecklingen av positiv stress. Studien svarar på det med att identifiera 

påverkansfaktorer som är av intresse vid utvecklingen av positiv stress. 

Sammanställningen och benämningen av dem som påverkansfaktorer är ett nytt bidrag 

till forskningen inom stress och innovationsbeteende.  

 

Studien i sin helhet, främst genom Modell 2: Stressors Innovative Development svarar 

mot Rich (2016) som efterfrågar mer forskning angående hur stress kan påverka 

kreativitet och innovation. Studien svarar även mot Martin et al. (2007) som önskar 

studier om innovationsbeteendet på individnivå då det tidigare främst undersökts på 

organisationsnivå. Dock menar denna studie att de externa faktorer som skapar stress 

hos individen ofta kommer av organisationen. Till exempel organisationens kultur eller 

vilken support individen upplever är av stor betydelse för utvecklingen av det 

innovativa beteendet. Därför utvecklar denna studie, studien av Martin et al. (2007) med 

åsikten att det innovativa beteendet på individnivå även behöver undersökas i relation 

till organisationsnivån. 

 

6.5 Praktiskt bidrag 
Studien ger ledare och även medarbetare ökad förståelse för stress, positiv stress och hur 

det kan påverka deras innovativa beteende. Studien bidrar till att problematisera stress, 

som ofta uppfattas som något negativt i dagens företag i relation till innovation vilket 

företag eftersträvar för att vara konkurrenskraftiga. Denna studie önskar att ledare ska 

förstå att all stress inte är av ondo. Dock ser vi det som mycket viktigt att betona att 

denna studie inte anser att ledare skall utsätta sina medarbetare för stress i tid och otid 

bara för att det kan bidra till ett innovativt beteende. Ledare bör vara ett stöd för 

medarbetare att balansera stress. Studien vill uppmärksamma ledare och medarbetare på 

att vi alla är olika och engageras och stimuleras av olika typer av stressfaktorer under 

olika perioder av livet och att det är av största vikt att individen själv kan vara med och 

påverka vilka stressfaktorer de utsätts för.  
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7.  Framtida forskning 
Denna studie har genomförts i relativt liten skala på ett enligt oss relativt outforskat 

område. Vi efterfrågar därmed mer kvalitativ forskning inom samma område för att öka 

förståelsen ytterligare.  

 

Eftersom studien främst fokuserar på ett företag och endast omfattar drygt 10 personer 

bör forskningen studera hur positiv stress påverkar innovativt beteende på andra företag 

för att se huruvida dessa samverkar i en annan kontext. Det är extra intressant eftersom 

att respondenterna uttrycker delade meningar angående om positiv stress kan bidra till 

ett ökat innovativt beteende.  

 

En problematik denna studie har mött är svårigheten att studera innovativt beteende i 

innovationsbeteendets alla tre faser. I ett stort bolag som Volvo Group Trucks 

Technology är processen för innovationsbeteende (idégenerering, promotion och 

implementering) uppdelat på olika avdelningar där det visat sig att de som arbetar med 

innovation i första hand endast arbetar med de två första faserna. Vi anser därmed att 

framtida forskning bör studera innovativt beteende i små eller medelstora företag för 

öka möjligheten att undersöka flera faser av innovativt beteende.  

      

Eftersom studien endast inkluderade en kvinnlig representant i den empiriska 

undersökningen, bör framtida studier inkludera fler kvinnor för att undersöka huruvida 

resultaten påverkas.   

 

Denna studie har identifierat tre nya stressfaktorer; riskvilja, sociala medier och mål. De 

bör utforskas vidare i framtida forskning. Även de påverkansfaktorer som identifieras i 

studien bör undersökas vidare. Det är också av intresse för framtida studier att 

undersöka förekomsten av fler påverkansfaktorer. 

 

I studien framkommer att behovsdriva processer används för att främja innovation. 

Önskvärt är att framtida forskning undersöker hur organisationer kan organisera och 

strukturera för att öka innovativt beteende hos sina anställda.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Introduktion: 
Vår studie söker djupare förståelse för stress 
och innovationsbeteende. Stress anser vi är ett 
värdeneutralt begrepp, stress kan vara både 
negativt och positivt, “den uppvarvning som 
kroppen uppvisar när en människa ställs inför 
en utmaning eller ett hot”.  
 
Positiv stress kännetecknas av ett beteende som 
är Målinriktat, kreativt och problemlösande, 
stimulerar individen, förknippas med känslor 
som hör till god hälsa och ger positivt resultat.  
 
Studiens syn på Innovation: Individperspektiv: 
idégenerering, promotion/marknadsföring & 
implementering. Nytt och användbart! 

Fråga om lov om vi får spela in. 
 
Introducera syftet med undersökningen 
och undersökningens moment. Informera 
om samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 
 
 

  

Fråga Syfte Stressfaktor Påverkansfaktor 
Berätta några ord om dig själv? (familj, 
utbildning, tid inom bolaget, arbetsområde) 
  

Få en uppfattning om individen   

Hur upplever du kulturen på arbetsplatsen i 
allmänhet? 
 
(Fysisk/psykisk, grupp/individ) 
(feedback kultur, stämning, arbetsmiljö?..) 

Allmän bild om personen trivs på 
arbetsplatsen och upplever att de har en 
bra miljö att vara kreativa i. 

Support 
Kultur  

 

Vad är innovation för Volvo? Hur stor vikt 
lägger ni på arbetet innovation & utveckling? 
 
(Hur viktigt skulle du säga att innovation är för 
Volvo trucks.?) 
 

- få personens bild på innovation och 
språkbruk på arbetet.  
- syftar till gemensam syn på 
Innovationsbeteende 
-Få fram vikten av innovation för en 
framgångsrik organisation.  
- Organisationsperspektiv 
Allmän bild om Volvo och innovation 

Kultur   

Har du varit med och tagit fram någon idé som 
varit ny och användbar för Volvo trucks som 
senare implementerats? Kan du berätta om den 
processen? Var fick du/ni inspiration ifrån? 
Vad drev processen? Var processen stressfylld? 
Hur upplevde du och hanterade i så fall det? 

Få tydliga exempel, låta personen berätta 
med egna ord. 
Stressfaktorer (vilka) 
Positiv stress (Hur var den?) 
Är personen aktiv alla tre steg av 
innovativt beteende 

Krav 
Tidskrav 
Kontroll  
Support  
Kultur 
 

Personlighet 
Problemlösande 
Självledarskap  
Erfarenhet 
Motivation 

På vilket sätt uppmärksammas innovativa 
individer?  
 
(Hur främjar de innovation? ) 

Syftar till ökad förståelse för 
belöningssystem och andra sätt för att 
uppmärksamma innovativt beteende 

Support  
Kultur 
 

 

Arbetar ni efter tydliga visioner och mål eller 
är vägen till målet också tydligt definierad?  
 
(Har ni definierade ramar inom Vilka ni bör 
hålla er inom i ert arbete/ forskning etc.) 
(Definierat regelverk, eller får ni ta in nya 
lösningar och arbetssätt “på vägen till målet”) 

Frihetsnivå. Kontroll över situationen. 
frihet (el. kontrollerad) av externa och 
interna  

Kontroll  Personlighet 
Självledarskap 
Självkänsla 
Motivation 
 

Hur identifierar ni utvecklingsbehov inom 
organisationen? Har ni kontakt med resterande 
delar av organisationen (för att på plats 
identifiera de olika avdelningarnas behov) eller 
gör ni på ett annat sätt? 

● Hur känner du om detta/trivs du med 
detta önskar du en förändring 

● Cross-collaboration 

Frihet/organisationsklimat/kommunikatio
n 

Kontroll  
Relationer 
Kultur  

Personlighet 
Problemlösande 
Självledarskap  
Erfarenhet 
Motivation 
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När Känner du att du är mest effektiv och 
kreativ? 
ex. 

● Jobba under press eller i en lugn 
miljö? 

● jobba i team, eller individuellt? 
● Eget ansvar/frihet eller definierade 

ramar 

Undersöka personers personlighetsdrag 
 
Få underlag till vad som påverkar 
personens kreativitet.   

Krav 
Tidskrav 
Kontroll  
Support  
Kultur 

Personlighet 
Problemlösande 
Självledarskap  
Erfarenhet 
Motivation 

Vi har läst i tidningar att Volvo ibland har 
behövt återkalla bilar p.g.a. Tekniska fel.  
 
Ponera att detta hade hänt på Volvo Trucks. 
Hur hade det tagits emot då? 
 
Är det ok att misslyckas eller måste man ha 
perfekt produkt.  
 
Följdfråga:  
Är kulturen av  
Trial & error - att ni tillsammans med  kunder 
utveckla en produkt 
Har ni en trial & error kultur där du känner att 
du får vara kreativ och testa dina nya idéer, och 
där detta som nämns i artikeln är ok? eller 
känner du att ni har press på er att utveckla en 
perfekt produkt innan leverans?  
 
Hur gärna tar företaget risker? 

Syftar till denna artikel: 
http://www.di.se/bil/volvo-aterkallar-
74000-bilar/  
 
(rädsla för misslyckande, rädsla för dåligt 
rykte för företaget, eller får man friheten 
att få lov att misslyckas/göra fel 
innovation) 
 
 
Kan vara för sent att leverera en produkt 
om man väntar tills den är perfekt. 

Krav  
Tidspress 
Kontroll  
Relationer 
Kultur   
Roll  
 

Självledarskap 
motivation 

Vi har i tidningen läst om att Volvo redan har 
styckat IT avdelningen och sålt delar till HCL, 
dessutom har vi i DN läst om att Martin 
Lundstedt (VD för Volovkoncernen) har gett 
ett uttalande om att man även har identifierat 
fler säljkandidater 
 
Hur denna reorganisation påverkat 
kulturen/stämningen//dig? 
 
Det händer mycket i omvärlden ... 
Hur ser du på bolagets framtid? 
Hur ser du på din egen framtid inom bolaget? 
 
 

Syftar till dessa artiklar:  
http://www.di.se/artiklar/2016/6/27/volvo
-har-identifierat-
saljkandidater/http://www.di.se/artiklar/2
016/6/27/volvo-har-identifierat-
saljkandidater/ 
http://www.di.se/di/artiklar/2015/10/21/v
olvo-styckar-it-bolag-
1/http://www.di.se/di/artiklar/2015/10/21/
volvo-styckar-it-bolag-1/ 
http://www.di.se/di/artiklar/2015/10/21/v
olvo-styckar-it-bolag-1/ 
Syftar till: 
-Personlighetsdrag (är personen 
positiv/negativ) 
-Hur hanterar personen 
förändring/osäkerhet 
-Leder denna typ av stressfaktor 
(osäkerhet kring framtiden) till 
innovation, där man presterar bra för att 
bevisa sig och vara kvar inom bolaget, 
eller till att man blockerar för att man är 
rädd för framtiden. 
-Vikten av innovation (är de rädda för 
sina positioner, eller tror det att just 
innovation och utveckling kommer att 
behövas oavsett förändring av omvärlden) 

 Personlighet, 
Erfarenhet, 
Motivation 

Vi har även läst om att ni har fått en ny chef? 
Hur tycker du att detta har påverkat?  
 
Har kulturen förändrats?  
 
Hur upplever du att kulturen innan var, hur är  
den nu? 

Ny chef: 
http://www.di.se/artiklar/2016/4/6/volvo-
tar-teknikchef-fran-
volkswagen/http://www.di.se/artiklar/201
6/4/6/volvo-tar-teknikchef-fran-
volkswagen/ 
http://www.di.se/artiklar/2016/4/6/volvo-
tar-teknikchef-fran-volkswagen/ 
Anledning till ny chef?  
 
Undersöka personlighet, hur man reagerar 

Kultur   Personlighet,  
Problemlösande 
Erfarenhet 
Motivation 
 

http://www.di.se/bil/volvo-aterkallar-74000-bilar/
http://www.di.se/bil/volvo-aterkallar-74000-bilar/
http://www.di.se/artiklar/2016/6/27/volvo-har-identifierat-saljkandidater/
http://www.di.se/artiklar/2016/6/27/volvo-har-identifierat-saljkandidater/
http://www.di.se/artiklar/2016/6/27/volvo-har-identifierat-saljkandidater/
http://www.di.se/artiklar/2016/6/27/volvo-har-identifierat-saljkandidater/
http://www.di.se/artiklar/2016/6/27/volvo-har-identifierat-saljkandidater/
http://www.di.se/artiklar/2016/6/27/volvo-har-identifierat-saljkandidater/
http://www.di.se/di/artiklar/2015/10/21/volvo-styckar-it-bolag-1/
http://www.di.se/di/artiklar/2015/10/21/volvo-styckar-it-bolag-1/
http://www.di.se/di/artiklar/2015/10/21/volvo-styckar-it-bolag-1/
http://www.di.se/di/artiklar/2015/10/21/volvo-styckar-it-bolag-1/
http://www.di.se/di/artiklar/2015/10/21/volvo-styckar-it-bolag-1/
http://www.di.se/di/artiklar/2015/10/21/volvo-styckar-it-bolag-1/
http://www.di.se/di/artiklar/2015/10/21/volvo-styckar-it-bolag-1/
http://www.di.se/artiklar/2016/4/6/volvo-tar-teknikchef-fran-volkswagen/
http://www.di.se/artiklar/2016/4/6/volvo-tar-teknikchef-fran-volkswagen/
http://www.di.se/artiklar/2016/4/6/volvo-tar-teknikchef-fran-volkswagen/
http://www.di.se/artiklar/2016/4/6/volvo-tar-teknikchef-fran-volkswagen/
http://www.di.se/artiklar/2016/4/6/volvo-tar-teknikchef-fran-volkswagen/
http://www.di.se/artiklar/2016/4/6/volvo-tar-teknikchef-fran-volkswagen/
http://www.di.se/artiklar/2016/4/6/volvo-tar-teknikchef-fran-volkswagen/
http://www.di.se/artiklar/2016/4/6/volvo-tar-teknikchef-fran-volkswagen/
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på förändring.  
Upplever du att du är avslappnad på jobbet? 
Eller har du ofta perioder där du känner att du 
har för mycket att ta dig an? 

Press att prestera, hög arbetsbelastning, 
välmående 
 
Stress på kort vs lång tid.  

Krav Problemlösande 
Självledarskap 

Hur upplever du balansen mellan ditt arbete 
och privatliv? 
 
Hur upplever du att organisationen tar hänsyn 
till Work-Life-Balance? 
 
Hur påverkar detta ditt arbete? 

Work-Life-Balance 
Påverkar privatlivet arbetet. 
Påverkas stress på jobbet av privatlivet 

Kultur  
Support 
Krav 

Personlighet 
Motivation 

Vad framkallar positiv stress hos dig och hur 
påverkar det din förmåga att vara innovativ? 

En summerande fråga för att höra vad de 
väljer att framhäva. 
Få en bild om samband mellan positiv 
stress och innovationsbeteende finns.  

  

Är det något mer du vill tillägga? Möjliggöra för nya synvinklar och tankar   
Avslut: stort tack för din medverkan! 
 
För att säkerställa att vi uppfattat dina svar rätt 
kommer vi transkribera intervjun och skicka ett 
underlag till dig. Ser du några konstigheter är 
det bara att kontakta oss.  
 

 
 
Respondetvalidering 

  

 

 

 

 

 


