
Utmaning
AIM Sweden har jobbat en hel del med interna förbättringar  
sedan starten 2015. Tidigare skedde dock arbetet analogt,  
via anteckningar på whiteboards och post-it-lappar, utspridda 
på olika platser i verksamheten. De ville därför hitta ett sätt 
att digitalisera, effektivisera, skapa struktur i och visualisera 
företagets produktionsstyrning – från offert till slutleverans. 
De ville få en gemensam samlingsplats för alla ”actions” och 
uppföljningen av dem, samt enkelt kunna få fram tydliga  
mätetal för förbättringarna. 
 

Lösning
Med hjälp av Vinna Matchens webbapplikation har AIM Sweden 
infört en arbetsprocess som visualiserar, styr upp och under-
lättar förbättringsarbetet och målstyrningen. De använder även 
systemet i sin produktionsplanering.

I sina matcher väljer AIM Sweden bland annat att mäta  
hur många byggen (3D-printar) de gör per månad, mängden 
materialspill, hur mycket som kasseras, antal slutförda åtgär-
der samt företagets kund- och medarbetarnöjdhet. 

Resultat
Tack vare Vinna Matchens webbapplikation har AIM Sweden 
samlat all information om förbättringar och mål på ett och 
samma ställe samt fått större kontroll på pågående åtgärder. 
Varje förbättringsförslag hamnar direkt i systemet och tilldelas 
en ansvarig person, vilket gör att inget hamnar mellan stolarna.  

Nästa steg är att ge AIM Swedens styrelse tillgång till webb-
applikationen, så att de i realtid kan följa hur företaget jobbar 
med allt från medarbetsinflytande till kundfokus. Styrelsen 
kommer bland annat kunna se mål och måluppfyllelse samt  
var i säljprocessen olika förfrågningar är, vad som är offererat 
och hur lång tid det tar mellan offert och order. 

”DIGITALISERINGEN ÄR A OCH O.  
NU HAR VI ETT GEMENSAMT KONCEPT 
FÖR ALLA FÖRBÄTTRINGAR.” 

AIM Sweden ville effektivisera förbättringsarbetet – nu hamnar inget mellan stolarna.
Aim Sweden AB grundades i maj 2015 och erbjuder additiv 
tillverkning (AM/3D-printning) i metall och plast. Företaget är  
en spin-off från forskningen på Mittuniversitetet i Östersund 
och fokus i verksamheten ligger på Electron Beam Melting® 
och serieproduktion. Bland annat levererar de komponenter 
till den medicin tekniska branschen och industribranschen.  

Välkommen att kontakta Vinna Matchen du också!
Vinna Matchen AB arbetar med att etablera effektiv målstyr-
ning och förbättringsarbete hos våra kunder i olika branscher.  
Konceptet bygger på grundtankar från TQM, Lean och 
balanserade styrkort som under 25 års tillämpningsarbete 
förädlats till ett praktiskt tillämpbart koncept. Vinna Matchen 
har sin bas i Östersund och verkar över hela landet.  
Telefon: 0708-864 894  E-post: info@vinnamatchen.se
Webb: www.vinnamatchen.se

Annas topp 3 med Vinna Matchen: 
1. Digitaliseringen – vi kan komma åt allt var vi än är och har ett 

gemensamt koncept för att jobba med förbättringar

2. Användarvänligheten – webbapplikationen är väldigt intuitiv

3. Visualiseringen – det är roligt och motiverande att följa  
företagets och sina egna actions
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