
Danielson skyltar med Lean
Danielson Sverige AB levererar industriell grafi k för all typ 
av produktmärkning, exempelvis bilmärkesemblem, dekaler, 
skyltar etc. De är nu ett av Produktionslyftets pilotföretag 
med sin produktion på Gotland. Huvudkontoret ligger i Solna, 
omsättningen 2006 var ca 60 miljoner kronor och de har ett 70-
tal anställda. De har sedan några år tillbaka arbetat med vissa 
Lean-verktyg, men vill ta sig vidare mot ett övergripande Lean-
inspirerat produktionssystem.
– Därför tycker jag att det känns riktigt bra med Produktionslyftet, 
säger platschefen Sofi a Wollmann.
Anders Hugnell kommer att vara Produktionslyftets Lean-coach 
på företaget. Läs hela artikeln på www.produktionslyftet.se.

Birgitta Öjmertz · Programdirektör · 0707-80 61 52 · birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se
Björn Stenvall · Informationsansvarig · 0708-32 19 38 · bjorn.stenvall@produktionslyftet.se

Utförare

Utförligare versioner av notiser och fl er artiklar fi nns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!Bara vinster med Lean!
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Hösten 2005 fattades ett styrelsebeslut 
i Nossevokoncernen att söka EU-medel 
från Mål 3-programmet för att starta ett 
Lean-projekt. I vår koncern, bestående av 
nio bolag, är de fl esta underleverantörer 
till bilindustrin. Vi har under många år 
känt av den hårdnande konkurrensen 
och det var dags att ta ett gemensamt 
helhetsgrepp. Jag tog på mej rollen som 
projektledare i samlingsprojektet för 
de sex bolag som skulle ingå. Sedan 

började den mödosamma vandringen mot förståelse av 
begreppet Lean, vilket inte är alldeles självklart. Lean är en 
kultur, ett arbetssätt som ska genomsyra hela verksamheten. 
Sådant tar tid – och måste få ta tid. Resurser måste tillsättas 
personellt och i reda pengar för att få effekt. Poängen är att 
inte plantera ett färdigt koncept, utan att varje enskilt företag 
själva får svettas fram sitt eget ”produktionssystem”. Förståelse 
och nyttan med Lean måste komma genom självinsikt under 
ledning av pedagogiskt upplagda utbildningsinsatser. Vi har 
nu avslutat projektet, men Lean lever vidare i alla våra företag. 
På vårt utvärderingsseminarium konstaterades enhälligt 
att detta varit ett mycket lyckat projekt, men att vi bara är i 
början och har mycket kvar att lära! Framgångsfaktorerna 
för att lyckas är tydligt ledarskap – respekt för människan, 
förankring i hela organisationen och avsättande av resurser. 
Dessutom en stor portion envishet och insikt att motstånd mot 
förändringar är en naturlig process. Min övertygelse är att med 
Lean som arbetsätt fi nns det bara vinster att hämta. Därför är 
Produktionslyftets arbete så viktigt och nödvändigt!
Lena Ovesson · Nossevo Industries

Klart med Produktionslyftets pilotföretag
Produktionslyftets programdirektör har besökt alla pilotföretag 
tillsammans med programmets Lean-coacher (bilden är från 

Kockums Maskin med fr v Lean-coach 
Lars Eskilsson, Birgitta Öjmertz och vd 
Mats Malmqvist). Deltagande företag 
är: AB Furhoffs Rostfria, Skövde · 
Autotube AB, Varberg · Danielson 
Sverige AB, Visby · HP Tronic AB, 
Ljungby · HT Svarv i Kalix AB, Kalix 
· Johpomek AB, Osby · Kockums 

Maskin AB, Kallinge · PlymoVent AB, Lycksele · Rapid Granulator 
AB, Bredaryd · Scana Steel Booforge AB, Karlskoga. Mer vet 
birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Studiebesök hos Toyota i Turkiet
Delar av Produktionslyftet deltog i en studieresa till Toyotas fabrik i 
Turkiet i ett arrangemang lett av Lars Danielsson. Fabriken utanför 
Istanbul har fått fl era priser för sin kvalitet och framgångsfaktorn 
för Toyota är enligt chefen för Human Resources att ”vi gör det vi 
säger”. Mer vet tobias.mullins@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets seminarier
Produktionslyftet deltar vid fl era 
arrangemang under hösten, bl a 
vid seminarier i Göteborg den
4 oktober (med Teknikföretagen), 
den 24 oktober i Uppsala (med 
Proffi ce) och den 31 oktober i Sibbhult (med Scania). Mer vet 
hans.reich@produktionslyftet.se.
-
Föredrag av Produktionslyftet på Tekniska Mässan
På Tekniska Mässan 16-19 oktober har Produktionslyftet en (oftast 
obemannad) monter. Med mässans fokus på effektiv produktion är 
den ett utmärkt tillfälle att komma i kontakt med företag. Vi deltar 
vid dagliga seminarier om vad Lean står för och Produktionslyftets 
möjligheter. Föredragen hålls av Anders Hugnell och Hans Reich. 
Mer vet anders.hugnell@produktionslyftet.se.

Finansiärer Intressenter

Kommande arrangemang
· 22 oktober – 5p-utbildning i Lean – Sibbhult
· 8 november – 5p-utbildning i Lean – Halmstad
· 29 november – 5p-utbildning i Lean – Växjö
· 30 januari – 5p-utbildning i Lean – Göteborg
Se intresseanmälan på www.produktionslyftet.se!

Påskrift!
Birgitta Öjmertz med 
Danielsons platschef 
Sofi a Wollmann (t h).


