
Produktionslyftet
– en 18 månaders förändringsresa!

Produktionslyftet erbjuder företag ett utvecklingsprogram på 18 månader, ett program som utvecklar 
företagens egen inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft. Vi tillämpar principer som 
bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Hittills har över 220 
företag deltagit i programmet med tydliga och noggrant utvärderade resultat.

– med Lean som grund stödjer vi Sveriges företag

2016-08-10

Produktionslyftet har utvecklats utifrån 
tillverkningsindustrins behov och möjligheter, 
men även andra företag som kan tillämpa samma 
principer är välkomna. Programmet innehåller 
utbildning och coachning baserat på vår 
standardiserade metodik, ”Sneda Vågen”. Coachning 
och workshoppar genomförs varannan vecka under 
första året, därefter var fjärde vecka. Ett antal av 
dessa tillfällen är dubblerade med behovsstyrd 
medverkan från ytterligare expertkompetens 
från Produktionslyftet. En eller flera personer 
vid företaget ges en utbildning i Lean på 7,5 
högskolepoäng uppdelad på fem tillfällen om två 
dagar med mellanliggande hemuppgifter.

Företag som antas till Produktionslyftet måste ha kollektivavtal eller vara villiga att teckna sådant.

Kostnader
Kostnaden för att medverka i Produktionslyftet är:

29 000 kronor per månad i 18 månader plus rese- och traktamentskostnader

35 000 kronor per utbildningsplats för två platser (ordinarie pris 39 000 kronor)

Företaget kan när som helst avbryta sin medverkan med två månaders uppsägningstid.

Subventionerade för små och medelstora företag
Genom bidrag från Tillväxtverket kan vi under hösten 2016 anta åtta mindre eller medelstora företag med en 
subvention. Företagen får ha max 249 anställda och ha en omsättning på högst 50 miljoner euro och får heller 
inte ägas till mer än 25 procent av en koncern som sammanlagt är större. De exakta villkoren publiceras i augusti, 
men ni kan redan nu göra en intresseanmälan där ni anger att ni tillhör denna kategori. Dessa åtta platser kommer 
att tilldelas de företag som anmäler sig först, förutsatt att de uppfyller villkoren och har goda förutsättningar att 
genomföra Produktionslyftets program.

Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen samt finansierat av VinnoVa, Tillväxtverket och medverkande företag



Mindre företag (typiskt 10-30 anställda)
Mindre företag kan där praktiskt möjligt erbjudas medverkan utifrån ett förenklat koncept och med reducerad 
avgift, något som bestäms från fall till fall.

Alternativ 1: 2-6 företag arbetar tillsammans i nätverk. Förutsättningen är att de ligger nära geografiskt (max en 
halvtimmes resa emellan) och att de kan arbeta med en gemensam tidsplan. Upplägget bygger på att cirka tio 
workshoppar genomförs gemensamt och att större delen av besöken sker på halvdagar.

Alternativ 2: Företag kan också medverka enskilt. I detta alternativ sker vartannat besök i form av en videokonferens. 
Företaget måste i så fall ha lämplig utrustning för detta och en god självdisciplin för att hålla takten i arbetet mer 
på egen hand. Om det är praktiskt genomförbart med avseende på coachens resväg kan coachningstillfällena 
istället läggas upp som halvdagar på plats. Experter från övriga Produktionslyftet kan medverka på plats vid enstaka 
tillfällen och i övrigt via telefon- eller videokonferens.

Företaget som redan medverkat i Produktionslyftet
Det finns i vissa fall en möjlighet att medverka i Produktionslyftet en andra gång. Siktet ställs då in på ett mer 
specifikt område där företaget behöver ta ett tydligt steg i sin utveckling, till exempel produktutvecklingen, 
försäljningen, ny fabrik, ny organisation eller ledarskap, nytt affärsområde etcetera. Vi arbetar i dessa fall med ett 
högre tempo och förbättringstakt och förväntar oss därför en starkare egen drivning av arbetet från företagets sida 
jämfört med första gången. Löptiden för arbetet är tio månader, där Produktionslyftets coacher besöker företaget 
varannan vecka första halvåret och därefter var fjärde vecka.

• För att detta ska vara möjligt krävs av de organisationer som går in i arbetet att de har:

• En systematik och drivkraft i sitt pågående förbättringsarbete

• Ledare och nyckelpersoner som driver utveckling och lärande som en väsentlig del av sitt arbete

• En god bild av sin ambition och den utmaning de vill möta med arbetet

• Egna resurser från start att avsätta i utvecklingsarbetet.

Villkoren är desamma som i huvudfåran, men med kortare 
löptid, det vill säga tio månader.

För små och medelstora företag erbjuder Tillväxtverket i detta 
fall några platser med en subvention om det finns ett tydligt och 
trovärdigt tillväxtmål.

Om du har ytterligare frågor kontakta gärna: 
Hans Reich · Produktionslyftet 
0730-79 42 36 
hans.reich@produktionslyftet.se

www.produktionslyftet.se
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