
Utvecklingsprogram 4.0 
Ett antal företag erbjuds nu subventionerat deltagande som en uppstart av 
Produktionslyftets 18-månaders Utvecklingsprogram 4.0, anpassat för mindre 
företag. Detta som en förstärkning för de företag som medverkar eller medverkat i 
Produktionslyftets Startprogram.

Vilka utmaningar är viktigast för er och hur ska ni möta dem? Du och dina kollegor bygger er egen framtid, 
utifrån era förutsättningar och ambitioner. Med Lean som grund arbetar vi i Utvecklingsprogram 4.0 för 
att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förändring och förnyelse och frågor kring omställning 
mot digitalisering kommer att vävas in i helheten. Vilka förändringar ni genomför beror på era utmaningar.

Dagens snabba omvärldsutveckling sätter agendan, inte minst de utmaningar och möjligheter som 
följer av digitaliseringen. Det enda vi vet är att det aldrig kommer gå långsammare än idag och att det 
inte ”blåser över”. Vi kommer belysa och diskutera hur företaget ska bli effektivare i både produkt- och 
informationsflödena och på så sätt behålla jobben i Sverige.
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Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen. Finansiärer är Vinnova, Tillväxtverket och medverkande företag.
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Kostnad: Små och medelstora företag betalar 12 700 kronor för de sju 
första månaderna (normalpris 19 000 kronor) plus resor samt 35 000 
kronor per plats för två platser i utbildningen i Lean produktion.

Målgrupp: Stöd från Tillväxtverket ges endast till företag som är mindre 
och medelstora enligt EUs definition med ett extra fokus på företag 
med färre än 50 anställda. För de företag som deltagit i andra program 
inom Tillväxtverkets Digitaliseringslyftet kan ett godkännande från 
Tillväxtverket komma att krävas.

Kollektivavtal: Företag som antas till Utvecklingsprogrammet 4.0 måste 
ha kollektivavtal eller vara villiga att teckna sådant.

Omfattning: 18 månader, varav de första 7 med subventionering, med 
seminarier och coachning på företaget.

När: Startas löpande efter överenskommelse.

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

Anmälan: Gör intresseanmälan till Utvecklingsprogram 4.0 
på hemsidan.

Frågor: Kontakta gärna Hans Reich · Produktionslyftet 
0730-79 42 36 · hans.reich@produktionslyftet.se

Så går det till
För varje företag utser vi i samråd en huvudansvarig och en biträdande coach. Ni tillsätter en styrgrupp 
för att driva arbetet och bygga den nödvändiga samsynen. Den bör bestå av ledning, fackrepresentanter, 
nyckelpersoner i förändringsarbetet och personer från olika delar av verksamheten. Ett par månader in i 
arbetet initieras konkreta förändringar i verksamheten. Metoden bygger på att företaget börjar i liten skala, 
i en pilotverksamhet. Tanken är att ni i grunden måste förstå de förändrade arbetssätt och metoder ni 
skapar. Det sker genom att ”göra själv” och se med egna ögon: Experimentera, reflektera, lära, justera, 
förstå.

Utbildning för era förändringsledare
En djup förståelse och kunskap förutsätts hos de som ska koordinera och driva er förändringsprocess. 
Utvecklingsprogrammet bygger därför på deltagande för två personer i Produktionslyftets 
grundutbildning i Lean produktion (på 7,5 högskolepoäng) vid någon av våra partnerhögskolor. Det är 
väsentligt att de som genomgår utbildningen har position, befogenheter och resurser som gör det möjligt 
att genomdriva förändringar baserade på sina kunskaper. De bör ingå i företagets ledning, alternativt på 
annat sätt ha ett starkt mandat att driva förändringsarbetet. Därtill kommer vi att visa på möjliga ytterligare 
utbildningar för att stärka förändringsarbetet, såsom inom digitalisering.


