
Stärk innovationsklimatet på ert företag 
– delta i PiiA:s innovationsprogram

För att ha förmågan att framgångsrikt hantera 
de omställningar som digitaliseringen för med 
sig så är ett starkt innovationsklimat av yt-
tersta vikt. Därför erbjuder nu det strategiska 
innovationsprogrammet Processindustriell IT 
och Automation, PiiA, sina programsponsorer 
från processindustrin och dess leverantörer 
ett kostnadsfritt program för att identifiera, 
analysera och förbättra förutsättningarna för 
innovation. 

2016 genomfördes en studie av innovations-
klimatet inom svensk processindustri. Stu-
dien, som finansierades av PiiA och genom-
fördes av RISE SICS, visade att det finns stor 
potential för ett bra innovationsklimat inom 
svensk processindustrin men att förutsätt-

ningarna är begränsade. Läs rapporten från 
studien här.
 
För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige 
är det viktigt med ett starkt innovationsklimat 
inom den svenska processindustrin. PiiA vill 
därför erbjuda sina programsponsorer  
möjligheten att kostnadsfritt delta i program-
met PiiA Innovation. Genom programmet får 
företagen en ökad medvetenhet om vad som 
skapar förutsättningar för innovation och för-
bättringsarbete. Fokus för programmet ligger 
på organisationens mjuka värden, som enligt 
forskningen är förutsättningen för en innovativ 
organisation. Faktorer som mäts är till 
exempel tillit, reflektionstid, idéstöd och frihet. 

Detta ingår i PiiA:s innovationsprogram:
•	 Webbinariet ”Vad innebär bra förutsättningar för innovation?”
•	 En analys av ert företags nuvarande innovationsklimat.
•	 En rapport med analys och tolkning av ert innovationsklimat, samt förslag på 

åtgärder.
•	 Ett	riktmärke	för	vart	ni	befinner	er	kopplat	till	andra	företag	inom	svensk	 

industri.	Alla	resultat	offentliggörs	helt	anonymt.
•	 En presentation av ert resultat, för exempelvis företagets ledningsgrupp.
•	 En faciliterad workshop då ni får möjlighet att fördjupa er i hur ni på bästa sätt  

omsätta insikterna från rapporten. 
•	 Utifrån resultatet i workshopen tas en strategi fram för implementering.
•	 Stöd i uppstarten av implementeringen av strategin.
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http://sip-piia.se/wp-content/uploads/2017/09/Rapport_Innovation.pdf


PiiA:s innovationsprogram startar med ett webinarium under  
vecka 45, 2017. Steg 2-7 sker under vintern 2017 samt våren 2018. 
Programmet upprepas sedan under 2018 och 2019 för att få  
möjlighet att följa upp genomförda insatser över tid.

Arbetsgången för deltagande företag och organisationer: 

1.  Webbinarium ”Vad innebär bra förutsättningar för innovation?” 
Webbinariet kommer att äga rum vid tre tillfällen under vecka 45, 
2017 så att ni kan välja det tillfälle som passar bäst för er  
organisation. Under webbinariumet presenteras programmet samt 
hur deltagare får ut maximal effekt av att medverka. 
2.  Mätning – enkätundersökning av innovationsklimatet 
Ni tar fram en lista med kontaktuppgifter på de som ni vill ska delta i 
programmet så fixar vi förslag på text som ni kan ha i er interna kom-
munikation, samt beskrivning av enkätfrågorna. Vi kommer använda 
oss av mätverktyget Prindit för att undersöka innovationsklimatet i 
organisationen.
3.  Rapport – analys med tolkning samt förslag på åtgärder 
Resultaten från mätningen samt den analys som vi gjort kommer att 
presenteras i en rapport där vi även lägger in en tolkning samt förslag 
på åtgärder som vi ser att ni kan göra för att stärka det innovativa 
klimatet i er organisation. 
4.  Presentation 
Vi kommer ut till er och presenterar rapporten, till exempel för  
företagets ledningsgrupp
5.  Workshop 
Vi genomför en workshop då ni får möjlighet att fördjupa er i hur ni  
på bästa sätt kan omsätta insikterna från rapporten.
6.  Strategi 
Utifrån resultaten från workshopen tas en strategi fram för  
implementering.
7.  Implementering 
Vi stödjer sedan er i uppstarten för genomförandet av strategin. 

PiiA:s innovationsprogram:  
Tidsåtgång och arbetsgång
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AN Intresserad av att delta? Det finns bara ett begränsat antal platser så är du och 

ditt företag intresserade av att delta, anmäl ert intresse senast 20 oktober till  
programmets projektledare Cecilia Hyrén, cecilia.hyren@ri.se 
 
Frågor? Kontakta Cecilia Hyrén på 073 634 63 03 eller cecila.hyren@ri.se


