
ETT ERBJUDANDE TILL SMÅ- 
OCH MEDELSTORA FÖRETAG

En samlad 
insats för din 
omställning
Coronavirusets spridning har förstärkt eller 
skapat nya utmaningar och omställningsbehov 
för Sveriges små och medelstora företag. 
Regeringens erbjudanden kring omställnings-
stöd ger nu fler möjlighet att satsa på omställ-
ning. Detta är vårt initiativ för att erbjuda 
kompletterande kompetenser och resurser som 
nu kan behövas.

Som ansvarig för företagets utveckling kan du 
få snabb hjälp med bland annat akut problem-
lösning, kartläggning av lösningar, riskhantering 
och kontinuitetsplanering. Men också teknisk 
utvärdering och stöd i produktutveckling 
och produktionsomställning. Ett team som 
skräddarsys utifrån ditt företags behov lotsar 
er genom en effektiv process och mynnar 
ut i en konkret strategisk omställningsplan. 
Samma team kan dessutom även bistå med 
planering och rådgivning kring finansiering av 
kommande insatser.

Nu kickstartar vi omställningen till ett mer hållbart 
näringsliv, på kort och lång sikt. Genom ett sam- 
arbete mellan RISE och regionala aktörer, 
erbjuder vi vår kombinerade kompetens som ett 
oberoende stöd för små och medelstora företag i 
Sverige som befinner sig i utsatta lägen.



ERBJUDANDE #1 

Identifiera nya 
möjligheter
En uppsättning metoder och verktyg för 
att snabbt göra en nulägesanalys, synlig-
göra utmaningar och hitta förslag på vägar 
till nya möjligheter för företaget.

INNEHÅLL

Branschförflyttning
– starta en snabb omställning mot en ny 
bransch eller nya marknader.

Produktutveckling
– accelerera produktutvecklingen av 
affärskritiska lanseringar.

Från globala till nationella 
värdekedjor
– att möjliggöra förflyttningar till natio-
nella värdekedjor och affärsekosystem på 
kort- och lång sikt.

ERBJUDANDE #2 

Coaching för 
omställning
Ett strategiskt och handfast stöd kring 
hur företagsledningen ska kunna sätta 
igång de egna omställningsprocesserna på 
medellång och lång sikt.

INNEHÅLL

Stöd till innovationsledning
– att leda och organisera för innovation 
i enlighet med den nya standarden ISO 
56002 – Innovationsledningssystem.

Stöd till strategisk planering
– coaching kring möjliga strategiska val 
utifrån nuläge och kontinuerligt uppdate-
rade omvärldsanalyser.

Produktionsomställningsguiden
– vägledning i omställningsprocessen av 
en specifik produktion.

Digitalisering och automation
– handfast stöd kring digitalisering och 
hållbarhet för omställningen av en existe-
rande värdekedja.

ERBJUDANDE #3 

Resursstöd
En analys av nyckelbehov och kart- 
läggning av olika resurser som kan 
behövas för att stötta ditt omställnings-
arbete på lång och kort sikt. Kan även 
inkludera plan för det fortsatta arbetet 
och råd kring finansieringsformer.

INNEHÅLL

Rapid prototyping
– identifierar expertis och tekniska 
resurser för att snabbt kunna utveckla 
prototyper som kan spegla det du vill 
visa upp.

Teknisk infrastruktur
– identifierar hur du kan få tillgång till 
teknisk infrastruktur för snabbare utveck-
ling och för verifiering inför lansering.

Rådgivning regelverk
– ger råd kring nya produkter eller mark-
naders regelverk och mynnar ut i en tydlig 
roadmap för fortsatt utveckling.
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Processen
Arbetet börjar med en behovsanalys 
som identifierar behoven av expertis 
i uppdragsteamet.

Utifrån analysen sätter vi samman ett 
team på 3–4 personer – erfarna föränd-
ringsledare, rutinerade coacher och rele-
vant spetskompetens.

Nästa steg är en grundläggande workshop 
där vi borrar i företagets utmaning och 
designar den fortsatta processen för att 
passa ditt  företag.

Med grundförutsättningarna på plats 
inleder vi huvudprocessen där vi genom en 
serie workshops stegvis utformar en strate-
gisk plan för företagets omställning.

Slutleveransen består av en rapport 
eller plan med rekommendationer för 
nästa steg.

Vidare insatser
Efter utfört arbete följs insatsen upp, och vi ger 
råd kring fortsatta möjliga insatser samt  hur 
de kan finansieras. Det skulle exempelvis kunna 
handla om utvecklingsprojekt eller identifierade 
behov kring kompetensomställning.



RISE – Research institutes 
of Sweden

• RISE är ett oberoende statligt 
forskningsinstitut.

• Uppdrag: arbeta för hållbar tillväxt i 
Sverige genom att stärka näringslivets 
konkurrenskraft och förnyelse samt 
bidra till en innovativ utveckling av 
samhället.

• Särskilt uppdrag: att stötta- små 
och medelstora företags innovation 
och utveckling.

• Driver och stöder alla typer av 
innovationsprocesser från strategi 
till FOU, test och certifiering. –
Erbjuder ett 130-tal unika testbäddar 
och demonstrationsmiljöer

• Finns över hela Sverige – och 
lite till.

• Cirka 2 800 medarbetare, varav 30 
procent disputerade forskare.

Susanna Kindberg
SAMORDNARE
Support för små och 
medelstora företag
susanna.kindberg@ri.se
+46 70 345 89 38

Ta första steget
Läs mer och anmäl ditt intresse på  
ri.se/foretagsstod.

Där får du svara på några grund- 
läggande frågor kring ditt företag och 
era utmaningar. Det hjälper oss att 
identifiera relevanta kompetenser till 
ditt team. Sen tar vi kontakt med dig 

och bokar ett uppstartsmöte som du 
kan ansöka om att få kostnadsfritt. 

Har du några frågor innan dess är du 
välkommen att kontakta oss.


