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Förord

I rapporten ”Från förslagslåda till innovationsförmåga” lyfter Unionen 
fram individens roll i innovationsprocessen – ett perspektiv som ofta 
glöms bort i den offentliga debatten. Vi har undersökt hur tjänstemän 
och chefer ser på idéklimatet och resultatet är överraskande positivt när 
det gäller attityden till nya idéer. Problemet är att det ofta stannar där-
vid. Undersökningen visar att många företag måste bli bättre på att ta 
hand om medarbetarnas goda idéer och vidareutveckla dem till innova-
tioner som skapar värde för företaget. 

Eftersom ledarskapet är avgörande för hur innovationsfrågor hanteras 
på ett företag har vi valt att i denna rapport redovisa chefernas svar i 
undersökningen. Vi redogör för hur cheferna ser på sin roll i innova-
tionsarbetet på arbetsplatsen. Vi lämnar rekommendationer och tips på 
hur ledningen vid ett företag och mellancheferna kan stärka det kreativa 
klimatet och innovationsutvecklingen. Rapporten är ett led i Unionens 
arbete med att främja jobbskapande och innovationsförmåga. 

Var femte av de tillfrågade cheferna säger att de vill bli bättre på att 
stödja innovationsarbetet i organisationen, men många chefer lägger 
samtidigt ner mer tid på administration än de skulle vilja göra. Tiden 
är knapp och innovationsarbetet får stå tillbaka för den dagliga produk-
tionen. Att prioritera ned ett långsiktigt utvecklingsarbete kan få förö-
dande konsekvenser för företagets förmåga att konkurrera. Den här rap-
porten är en uppmaning till framför allt företagens ledningar att arbeta 
fram en innovationsstrategi på företaget som underlättar ett strukture-
rat innovationsarbete. Ledningen måste också göra det praktisk möjligt 
för mellanchefer och medarbetare att arbeta i enlighet med innovations-
strategin. Då kommer den att leverera i form av nya och förbättrade 
produkter och arbetsmetoder.  

Rapporten har tagits fram av Lena Georgsson Wirkkala på Unionens 
enhet för Politik, Opinion och Påverkan. För statistikbearbetningen 
ansvarar Julia Tchibrikova på samma enhet.

Cecilia Beskow
Samhällspolitisk chef

Stockholm, april 2013
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Sveriges innovationskraft startar 
hos individen

Sveriges innovationsförmåga
Sverige rankas högt i internationella innovationsmätningar. Vi har hög 
kunskapsnivå och goda förutsättningar för företagande, men det finns 
områden som behöver förbättras för att vi ska få ännu större utväxling 
av vår samlade kunskap. En viktig fråga är hur resultat från den statligt 
finansierade forskningen kan komma till nytta på marknaden och bidra 
till att skapa nya produkter och att utveckla befintliga. Förutom insat-
ser kring forskning och utveckling och stöd som främjar tillkomsten 
av innovationer, krävs relevant och hög kompetens hos anställda och 
entreprenörer för att företag ska starta och växa. Sist men inte minst 
måste företag och organisationer bli bättre på att ta tillvara medarbeta-
res idéer och utveckla dessa till innovationer. Att jaga kostnader räcker 
inte för att klara den globala konkurrensen. Företagen får inte låta sig 
styras av kvartalsrapporteringar utan istället sträva efter att strategiskt 
utveckla verksamheten på lång sikt. I denna strävan är företagets inno-
vationsarbete en bärande del. 

Vad är en innovation?
Den enkla definitionen av en innovation är att det handlar om kunskap 
som omsätts i nya värden.1 Det kan vara en vara eller en tjänst, eller en 
ny metod för att producera en vara eller en tjänst. Det kan också vara 
en ny marknad eller ett nytt sätt att organisera arbetet internt eller i 
relation till kunderna. Det som i företag och organisationer kallas verk-
samhetsutveckling är ofta detsamma som innovationsarbete. En idé kan 
utvecklas till en innovation, men idén kallas innovation först när den 
genererar ett värde för företaget. Ett kreativt klimat på arbetsplatsen är 
en miljö som främjar idéer som utvecklar verksamheten och företagets 
produkter.

Interna och externa innovatörer
Innovationer är precis lika viktiga för befintliga företags möjlighet att 
utvecklas, som för att nya företag ska startas. I själva verket är innova-
tionsförmågan en överlevnadsfråga för svenska företag som är utsatta 
 
 

1 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien



7

för en stark global konkurrens. Glädjande nog visar studier att Sverige 
ligger i topp även på detta område. Den senaste världsomfattande stu-
dien Global Entrepreneurship Monitor, GEM, redovisar mätningar av 
entreprenörskap inom ramen för en anställning, det som ibland kall-
las intraprenörskap. Sverige intar här en särställning med högst andel 
entreprenöriella anställda av den vuxna befolkningen. 14 procent har 
svarat att de arbetar med utveckling av nya ”aktiviteter” för sin arbetsgi-
vare. Däremot svarar inte studien på om dessa aktiviteter också leder till 
nya och bättre produkter. Enligt den svenska GEM-rapporten har den 
höga andelen entreprenöriella anställda inte den effekt på den ekono-
miska tillväxten man skulle kunna förvänta sig. Förklaringen är, enligt 
rapportförfattarnas analys, att få anställda väljer att starta eget företag. 
Det kan vara en del av förklaringen, men en annan förklaring, som inte 
nämns i analysen, kan vara att företagen är för dåliga på att utveckla 
idéer eller tillåta avknoppningar i form av nystartade företag utifrån de 
idéer som uppkommer inom företaget. 

Förutom att utveckla och ta tillvara kompetens och ha ett bra ”idékli-
mat” på arbetsplatsen behöver företagen ha tydliga metoder för att ta 
tillvara idéerna.2  

Individens roll i innovationsprocessen
Innovationer börjar med individen. Alltifrån forskaren i sitt laborato-
rium till den medarbetare som kommer på ett nytt, smartare sätt att 
jobba eller till den som startar ett företag för att hon tror på en ny idé. 
I innovationsdebatten hörs ofta tal om inkubatorer, kapital eller skatter, 
medan människorna bakom innovationerna glöms bort. Innovationer 
kräver kreativa klimat i det lilla; på arbetsplatsen. Arbetet måste orga-
niseras så att det ger utrymme för ifrågasättande av arbetsmetoder och 
möjligheter att pröva nya idéer. Att misslyckas måste vara tillåtet. 

Svenskt ledarskap är för det mesta bärare av en stark tradition där dele-
gerat ansvar och befogenhet är väl utvecklat. I framsynta företag får 
medarbetaren också utveckla sin kompetens kontinuerligt. Det Unio-
nen kallar ”en utvecklande arbetsmiljö” är samtidigt grogrunden för 
nya innovationer. Det ger Sverige utvecklingspotential. Men vi måste 
bli bättre. En fråga som kräver nytänkande och resurser, även från sam-
hällets sida, är hur kompetensen hos medarbetarna kan vidareutvecklas 
under hela arbetslivet. 

 

2 I rappporten används ofta termen ”företag” som samlingsbegrepp för ”företag och organisationer”
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Belöning som morot för kreativitet
I Unionens undersökning svarar endast en fjärdedel att företaget belö-
nar personer som kommer med idéer som utvecklar verksamheten. Att 
få ekonomisk ersättning för en idé är inte lätt, men underlättas betydligt 
om det finns ett så kallat ”förslagsavtal” på arbetsplatsen. I förslagsavtalet 
har arbetsgivarorganisationen och Unionen kommit överens om under 
vilka förutsättningar en anställd har rätt till ersättning för en idé som ger 
resultatförbättringar för företaget. Tidigare fanns förslagsavtal på flera 
områden men efter att avtalet inom dåvarande verkstadsindustrin (nu 
Teknikföretagen) sades upp av arbetsgivarna kom tyvärr betydligt färre 
av Unionens medlemmar att omfattas av denna möjlighet. På områden 
där förslagsavtalen finns kvar fungerar de dock rätt väl och vissa har 
till och med utvecklats under senare år. Ofta finns även lokala avtal på 
arbetsplatsen och en partssammansatt förslagskommitté som hanterar 
frågorna. Det är Unionens uppfattning att förslagsavtalen uppmuntrar 
ett ömsesidigt arbete på arbetsplatsen för att skapa ett kreativt klimat, 
stimulerar medarbetarna att bidra med lösningar som ligger utanför 
ramen för sina egna arbetsuppgifter och dessutom gör det enklare att 
komma överens om en rimlig ersättning. 

Det är viktigt att komma ihåg att förslagsavtalen endast ger ersättning 
för sådana idéer som ligger utanför de ordinarie arbetsuppgifterna, vil-
ket innebär att exempelvis en utvecklingsingenjör inte får ersättning för 
en förbättring inom det egna verksamhetsområdet.    

Utöver möjligheten att belönas via lön eller någon form av bonus, finns 
en lag (LAU 1949:345) som ger arbetstagare rätt till ersättning för ”upp-
finningar” man har gjort i sitt arbete. En förutsättning för att få ersätt-
ning är dock att idén är patenterbar, vilket utesluter många innovatio-
ner, inte minst tjänstebaserade, som är svåra att skydda genom patent. 

Därför är en kreativ miljö och innovationsförmåga viktigt
Att medarbetare får utrymme att vara kreativa i sitt arbete och att goda 
idéer vidareutvecklas till nya eller förbättrade produkter (innovationer) 
är viktigt av flera skäl: 

 y En kreativ arbetsmiljö där kompetens utvecklas och tas tillvara ger 
bättre och roligare jobb 

 y Det ger individen en starkare ställning på arbetsmarknaden, vilket 
ökar möjligheten till avancemang inom företaget eller att byta jobb 

 y Att idéer tas tillvara och bidrar till att produkter förbättras, ökar före-
tagets möjlighet att bli mer lönsamt och växa 

 y Lönsamma, växande företag ger fler och tryggare arbeten men också 
tillväxt och välfärd för Sverige som helhet    
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Enkel modell för en organisations innovationsförmåga
Man skulle mycket förenklat kunna säga att för att innovationer ska ska-
pas i en organisation måste det finnas idéer och idéerna måste utvecklas. 
Detta kräver tid, kompetens och resurser.

I rapporten ”Från förslagslåda till innovationsförmåga” visar Unionen 
att det framför allt är problem med utvecklingen av idéer, det vill säga; få 
företag har en metod för att utveckla de idéer som finns. I figuren nedan 
görs ett försök att illustrera vikten av att dels ha ett kreativt idéklimat i 
organisationen och tid att tänka nytt, dels att det finns en fungerande 
metod för att utveckla idéerna.   

 Inga idéer Idéer finns

– +
 
Ingen  
metod –

Brist på idéer  
Ingen metod för utveckling

Idéer finns, men 
ingen metod för 
att utveckla dem 
till innovationer

 
Metod 
finns

+
En metod för idéutveckling 
finns men idéer saknas, 
kanske pga tidsbrist eller 
ett bristande idéklimat.

Idéer uppstår kon-
tinuerligt och med 
hjälp av en fastställd 
metod utvecklas 
de till innovatio-
ner som skapar 
värde i företaget

I följande avsnitt redovisar vi hur cheferna ser på idéklimatet och på sig 
sin chefsroll. 
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Undersökningen visar

Fakta om undersökningen och de tillfrågade
Unionen har låtit undersökningsföretaget IPSOS ställa frågor om hur 
tjänstemän och chefer uppfattar möjligheten att vara kreativ i sitt arbete. 
Undersökningen genomfördes som en webbpanel i maj 2012. I denna 
rapport redovisas resultatet för de 316 chefer som har besvarat under-
sökningen. 70 procent är mellanchefer eller gruppchefer och 34 procent 
sitter i ledningen för företaget. Majoriteten av dem som har svarat har 
personalansvar för upp till tjugo personer och 40 procent arbetar i små 
företag med upp till 25 anställda. De flesta chefer jobbar i företag som 
huvudsakligen producerar tjänster och i företag med svenska ägare. 

Majoriteten av dem som har besvarat frågorna är relativt oerfarna som 
chefer; en fjärdedel har endast arbetat 1-2 år som chef och en fjärdedel 
har arbetat 3-5 år som chef. På arbetsplatsen har de varit längre än så; 
hälften i fem år eller mer. Bland dem som har svarat är hela 44 procent 
kvinnor.  

Många trivs men ser brister i idéutvecklingen
Sju av tio chefer trivs bra eller mycket bra med sitt arbete. En stor majo-
ritet av cheferna, 73 procent, anser att de stödjer innovationsarbete i 
organisationen i tillräcklig omfattning, medan 20 procent menar att de 
borde bli bättre på detta. Liknande svar får vi på frågan om cheferna 
anser sig vara tillgängliga för medarbetarna. 71 procent anser att de 
är tillgängliga i tillräcklig omfattning, medan 14 procent menar att de 
borde vara mer tillgängliga. 

En viktig del av ett ledarskap som främjar innovationsarbete är att stödja 
möjligheten för medarbetare att ta egna initiativ. 78 procent menar att 
de gör detta, medan 15 procent gör det för lite. Om vi ser till hur chefer i 
ledningen har svarat på frågan om organisationens förmåga att utveckla 
nya idéer så förmedlar de en relativt ljus bild – sex av tio anser att orga-
nisationen tar hand om och vidareutvecklar idéer från medarbetarna. 
Bland mellancheferna är det färre - knappt fem av tio som anser att 
organisationen utvecklar nya idéer. 
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Diagrammet visar chefernas egna värderingar av sitt ledarskap på områ-
den som är viktiga för ett framgångsrikt innovationsarbete.  
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En majoritet vill utveckla sitt eget ledarskap
Cheferna tycker att de är relativt bra på att förankra beslut hos medar-
betarna men att de är sämre på att delegera ansvar. 28 procent menar att 
de borde delegera mer än de gör. När det gäller den egna utvecklingen 
visar svaren att endast 40 procent är nöjda med sin egen utveckling, 
medan hela 56 procent anser att de utvecklar sitt ledarskap för lite. Brist 
på tid är säkert en viktig förklaring till att cheferna inte får den möjlig-
het till utveckling de anser sig behöva. Med egen utveckling kommer 
större möjligheter att vara ett stöd för medarbetarna i innovationsarbe-
tet varför kompetensutveckling för cheferna är lika viktigt för företagets 
innovationsförmåga som medarbetarnas kompetensutveckling. 

Många chefer arbetar långa dagar - tre av tio lägger ner mer än 45 tim-
mar i veckan på jobbet. Fem av tio linjechefer anger att de har relativt 
mycket tid för kreativt arbete, vilket är något mer än medarbetarna. 
Chefer i ledningen har dock mest tid; sex av tio anger att de har tid för 
kreativt arbete. 
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Administrationen tar för mycket tid
Det stora flertalet anser att de ägnar tillräckligt med tid åt att rappor-
tera och kontrollera, men man kan se att det finns en underliggande 
frustration kring framför allt den tid man måste lägga ner på adminis-
tration. Så många som 38 procent anser att de ägnar för mycket tid åt 
administration. Administrativa uppgifter är knappast något som främ-
jar innovationsarbete, men måste likväl utföras. Att det tar så mycket tid 
i anspråk inverkar negativt på möjligheten att hitta tid för idéskapande.  
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Svenskägda företag har ett bättre innovationsklimat
Eftersom det ibland talas om ett särskilt svenskt sätt att leda verksam-
heter kan det vara intressant att titta på hur chefer i svenskägda och 
chefer i utlandsägda företag svarar. Chefer i utlandsägda företag skiljer 
sig från chefer i svenskägda företag framför allt på två punkter: De anser 
i större utsträckning att de ägnar för mycket tid åt att rapportera till 
högre chefer och att de ägnar för lite tid åt att stödja innovationsarbete 
i arbetsgruppen. 

I Unionens andra undersökning som riktar sig även till medarbetare 
svarar de som arbetar i svenskägda företag överlag mer positivt på frå-
gor om innovationsklimatet. De anser till exempel, i betydligt större 
utsträckning än de som arbetar i utlandsägda företag, att de uppmunt-
ras att komma med nya idéer, att företaget förverkligar nya idéer och att 
ledningen ser kompetensutveckling som en konkurrensfaktor. 

Tjänsteföretag mer positiva till idéer - men sämre organi-
serade för att utveckla dem
Chefer i tjänsteproducerande företag anser i större utsträckning än che-
fer i varuproducerande företag att de skulle behöva vara mer tillgängliga 
för sina anställda. Svaret återspeglar dilemmat med att vara chef i ett 
personalintensivt företag. Det blir extra svårt att räcka till för att leda 
medarbetarna om enheterna är för stora. Chefer i tjänsteproducerande 
företag anser också i större utsträckning än chefer i varuproducerande 
företag att de borde delegera ansvar mer än de gör. 

I Unionens andra undersökning som riktar sig även till medarbetare 
svarar de som arbetar i tjänsteproducerande företag att de har större fri-
het i sitt arbete och att de får mer stöd och uppmuntran när de kommer 
med nya idéer, än de som arbetar i varuproducerande företag. I tjäns-
teproducerande företag anser man däremot att organisationen är sämre 
på att ta hand om och utveckla idéerna.
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Sammanfattning av undersökningen
Många chefer är bra på att främja innovationsarbete. Hälften av de till-
frågade medarbetarna och cheferna tycker att de uppmuntras av sin 
närmaste chef att pröva nya lösningar i arbetet. En fjärdedel svarar att 
de inte gör det. Det rimmar rätt väl med att en femtedel av cheferna sva-
rar att de vill bli bättre på att stödja innovationsarbetet i organisationen. 
Samtidigt säger två av fem att de lägger för mycket tid på administrativt 
arbete och vi vet att många chefer redan arbetar betydligt mer än heltid. 
Tidsekvationen är svår att få ihop, och mycket talar för att innovations-
arbetet, som är mer långsiktigt än den dagliga produktionen, prioriteras 
ner när tiden inte räcker till. 

Eftersom de flesta som har svarat på våra frågor arbetar som mellan-
chefer, är det troligt att de har svårt att själva lösa problemet. Det kom-
mer an på ledningen för företaget att möjliggöra en ökad satsning på 
innovationsarbete genom att stödja mellancheferna i detta arbete. Det 
är mycket viktigt att den höga ambitionsnivån hos ledningen som vår 
undersökning antyder får genomslag i organisationen genom att det 
skapas tid för idéer och att det finns metoder för att utveckla idéerna. Ett 
sätt att uppnå detta är att involvera hela företaget i att ta fram en inno-
vationsstrategi och se till att den efterlevs. Ett annat sätt är att tillföra 
kompetens både genom att utveckla medarbetare och chefer. 

Nästan sex av tio chefer anser att de ägnar för lite tid åt att utveckla sitt 
eget ledarskap, vilket sannolikt har att göra med tidsbrist. När medar-
betarna svarar på hur ledningen ser på kompetensutveckling som kon-
kurrensfaktor anger sex av tio att ledningen uppfattar detta som viktigt. 
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Chefens roll för företagens  
innovationsförmåga

Mellanchefens roll
För att en verksamhet ska utvecklas krävs en öppenhet för förändringar 
och nya idéer. I ett kreativt klimat stimuleras människors nytänkande 
och initiativ och nya idéer skapas.  

Ledarskapet har en avgörande betydelse för att skapa ett sådant klimat 
på arbetsplatsen och särskilt mellanchefer har en viktig roll för att åstad-
komma detta. 

Det finns ett antal framgångsfaktorer för hur du som chef kan skapa 
ett engagemang kring idéskapande som ökar medarbetarnas vilja och 
intresse av att bidra3:

 y Organisera diskussionsmöten och starta projekt
 y Ge arbetsgrupperna specifika uppgifter att lösa
 y Bidra med din egen sakkompetens i samspelet med gruppen 
 y Beröm grupper och medarbetare öppet och belöna idéskapande 

arbete
 y Visa att det är okej att misslyckas, då ökar viljan från medarbetarna 

att vara kreativa. Ha förståelse för att det krävs en stor mängd idéer 
för att hitta en verklig vinnare.      

Arbetsgruppens sammansättning och idétid:

 y Arbetsgrupper bör vara heterogent sammansatta. Gruppdeltagarna 
behöver kunna bidra med olika kunskaper och erfarenheter, men de 
får inte vara så olika att det skapas negativ friktion mellan deltagarna. 

 y För att stimulera kreativiteten bör gruppens inbördes förhållande 
präglas av glädje, respekt och spänning i form av en lagom dos kon-
kurrens mellan deltagarna som sporrar utveckling.  

 y Chefen måste se till att gruppmedlemmarna inte bara har utrymme 
att träffas inom gruppen utan också har egen idétid. Det underlättar 
att regelbundet avsätta en viss tid för idéutveckling. 

3 Texten bygger på forskningsresultat som redovisats av Lisa Olsson, Sven Hemlin och Leif Denti, 
Göteborgs Universitet
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Ledningens roll
För att ett kreativt klimat ska bli verklighet är det viktigt att den högsta 
ledningen visar intresse, tilltro och en öppenhet för nya idéer. Detta är 
inte minst viktigt för mellancheferna eftersom de ofta pressas mellan 
ledningens höga ambitionsnivå och önskemål å ena sidan, och den höga 
tidspressen i produktionen å andra sidan. Ledningen måste vara tydlig 
med, och skapa utrymme i organisationen för att vara flexibel, om så 
krävs, för att kunna ta emot nya idéer eller prova nya arbetssätt. Det 
ska inte bara vara okej, utan ett uttalat krav att tid måste avsättas för 
att tänka och skapa nytt. Alltför mycket rutinarbete kan verka som en 
kvävande filt över organisationens innovationskraft - så försök bryta det 
ordinarie arbetet med kreativt arbete i grupp eller enskilt.  

Varje företag behöver ha en strategi för dess långsiktiga utveckling. 
Strategin måste vara väl känd i organisationen och ha ett uttalat stöd 
från ledningen. Att stödja strategin innebär inte bara att prata om den. 
Ledningen också måste initiera uppföljning av strategin och eventuellt 
förändring av arbetssätt för att nå målet. Det är också mycket viktigt 
att ledningen i dialogen med mellancheferna diskuterar hur strategin 
ska efterlevas. Vår undersökning visar en skillnad mellan hur ledningen 
och mellancheferna uppfattar det kreativa klimatet i organisationen, där 
ledningen är mer positiv. Detta är sannolikt en effekt av att ledningens 
goda ambitioner inte får genomslag i produktionen eftersom det helt 
enkelt inte finns tid för nytänkande. Mellancheferna vet hur pressad 
organisationen är av krav på leverans och behöver därför ett uttalat stöd 
från chefer högre upp för att arbeta med idéutveckling. 

Innovationsutveckling underlättas av att det finns en metod för att ta 
hand om de idéer som dyker upp. Hur metoden ska se ut finns det inget 
enkelt svar på. Varje organisation måste hitta sitt sätt att arbeta som är 
anpassat efter verksamheten och de förutsättningar som råder i före-
taget och branschen. Det viktiga är att på ett strukturerat sätt ta emot 
idéerna, utvärdera och vidareutveckla dem. Metoden måste vara väl 
känd hos alla chefer och medarbetare och dessa måste känna tillit till 
metoden. Det kan vara svårt att komma med en idé om man är osäker 
på hur den tas emot i nästa led. Det finns företag som organiserar det 
så att nya förslag regelbundet gås igenom och utvärderas av en ”innova-
tionsgrupp” vid företaget. Om man vet att det där sker en objektiv och 
kompetent granskning av idén kan man som medarbetare sporras att 
lämna förslag.  
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Så kan ledningen bidra till att stärka företagets innovationsförmåga:

 y Upprätta en innovationsstrategi som tar sikte på hur företaget lång-
siktigt ska utvecklas och öka lönsamheten. Strategin bör innehålla en 
metod för att ta hand om idéer och utveckla dem till innovationer.

 y Integrera strategin i alla led i företagets verksamhet och se till att alla 
chefer och medarbetare känner delaktighet.

 y Ha förståelse för att ett framgångsrikt innovationsarbete kräver att 
man avsätter tid. Förmedla den insikten till organisationen.

 y För en kontinuerlig dialog med mellancheferna om hur strategin 
genomförs och lämna utrymme för flexibilitet när det gäller arbets-
sätt.

 y Belöna och beröm alla som bidrar till idéutveckling, inte bara dem 
vars idéer visade sig bära hela vägen till en innovation.

Har chefernas ambition att vara en bra chef ökat? 
Unionen har tidigare gjort en chefsundersökning4 som skiljer sig från 
denna genom att profilen på de svarande ser olika ut. Frågorna var 
dock desamma vid förra tillfället. De som har svarat på denna under-
sökning arbetar till övervägande del i små företag medan majoriteten i 
den gamla undersökningen arbetade i stora eller mellanstora företag. 
Då var 79 procent av dem som svarade män. I den här undersökningen 
är fördelningen mellan kvinnor och män relativt jämn. I den gamla 
undersökningen hade hela 32 procent varit chefer i mer än 21 år medan 
majoriteten av dem som svarade i den här undersökningen har betydligt 
kortare chefserfarenhet. 

Trots ganska stora skillnader i profilen hos dem som svarat är resultaten 
relativt snarlika. Det innebär, om man hårdrar det, att manliga, erfarna 
chefer i större företag ger likartade svar på frågor om ledarskap som 
mindre erfarna, kvinnliga chefer i mindre företag. På en punkt är dock 
skillnaden stor. Betydligt fler chefer i den nya undersökningen anser att 
de behöver mer tid för att utveckla det egna ledarskapet. Betydligt färre 
anser att de kontrollerar medarbetarna för lite. Möjligen återspeglar 
detta en delvis förändrad syn på chefsrollen. Svaren antyder en vilja och 
ambition att vara en bra chef, men kanske också på att förståelsen för 
chefens betydelse för verksamhetsutvecklingen har ökat. Chefen idag 
ska coacha fram medarbetare till bra prestationer, medan kontroll och 
styrning av medarbetare har mindre betydelse i ett innovationsfräm-
jande ledarskap. 

4 Att jobba som chef – en temperaturmätning på svenskt ledarskap, 2009
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Unionen tycker

Det finns potential för svenska företag att bli betydligt bättre på innova-
tionsskapande - och nyckeln är cheferna. Förutom att se till att det finns 
ett kreativt, tillåtande och uppmuntrande idéklimat och tid för medar-
betare att tänka nytt och utveckla sin kompetens, krävs en metod för att 
på ett strukturerat sätt utveckla idéer till nya och förbättrade arbetssätt 
eller produkter. 

Unionens undersökning visar att chefer i ledningen har en positiv bild 
av företagets innovationsförmåga och det är bra, eftersom det visar på 
en insikt och en hög ambition. Men den stämmer inte överens med hur 
mellancheferna upplever företagets innovationsförmåga. Många chefer 
anser dessutom själva att de behöver bli bättre på att stödja innovations-
arbete och de behöver mer tid för egen kompetensutveckling. 

Ett företag med hög innovationsförmåga har större möjlighet att kon-
kurrera på marknaden. För att nå dit krävs ett samarbete inom orga-
nisationen och en tydlig, långsiktig plan för hur idéer ska uppstå och 
utvecklas. Det är viktigt att idéutveckling får ta tid i verksamheten, även 
om schemat är pressat, och att kompetensutveckling inte prioriteras 
bort, vare sig för chefer eller för medarbetare. 

Vår förhoppning är att denna rapport ska fungera som inspiration för 
företagsledningar, chefer, för Unionens medlemmar och förtroende-
valda, och att den bidrar till att skapa diskussion i organisationen om 
hur ni kan öka er innovationsförmåga. 
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Att innovationer behövs för att företag ska skapas, växa och bidra till 
fler jobb och tillväxt i landet står klart för de flesta, men sällan hand-
lar debatten om människorna bakom idéskapandet och hur idén blir 
en innovation. De insatser för ökad innovation som lyfts fram i den 
offentliga debatten handlar ytterst sällan om förhållanden på arbets-
platsen och hur företaget genom ett bra ledarskap kan ta tillvara 
anställdas kreativitet och idéer.    

Rapporten ”Att leda innovationsutveckling – Chefer avgörande för 
företagets innovationsförmåga” sätter fokus på chefens roll i inno-
vationsprocessen och ger råd om hur chefer i ledningen och mellan-
chefer bör agera för att öka idéutvecklingen på arbetsplatserna. Hur 
kan kreativiteten öka och hur kan idéutveckling främjas som leder till 
innovationer, det vill säga nya processer, produkter eller arbetsmeto-
der som skapar värde i företaget.

Vår förhoppning är att denna rapport ska fungera som inspiration för 
företagsledningar, chefer, för Unionens medlemmar och förtroende-
valda, och att den bidrar till att skapa diskussion i organisationen om 
hur ni kan öka er innovationsförmåga. 

Rapporten är framtagen av Enheten för politik, opinion och påverkan 
som ansvarar för Unionens utredningsverksamhet, politikutveckling 
och opinionsbildning. 

Unionen är Sverige största fackförbund i det privata näringslivet. Till-
sammans skapar vi framgång genom utveckling, trygghet och glädje. 
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