
Inom svensk industri finns en betydande produktivitets-
potential som kan och behöver utvecklas. Ofta är det de 
medelstora företagen som kan dra mest nytta av ett stöd. 
De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de 
stora globala företagen, samtidigt som de i många fall inte 

har egen kraft att utveckla sina produktionsprocesser att 
hålla världsklass. För att stärka dessa företag så att de 
förmår utvecklas i den takt som krävs behövs en samlad 
nationell satsning. Detta är Produktionslyftets avstamp. 
Läs mer på www.produktionslyftet.se!
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Faiveley erbjuder ett brett produktsortiment bestå-
ende av system för luftkonditionering och produktin-
formation, elektromekanik, elektronik, bromssystem, 
koppel och underhållsservice till kunder i tågbran-
chen runtom i världen. Företagets styrka ligger i att 
erbjuda och leverera ett komplett utbud av standard- 
och skräddarsydda lösningar baserade på mångårig 
erfarenhet av världsledande forskning och utveck-
ling samt egen produktion. 
Det Faiveley vill uppnå i samarbetet med Produk-
tionslyftet är bland annat att:
• Uppnå tidsbesparingar i produktion såväl som 

administration
• Få en bra plattform att utgå från för vårt fortsatta 

arbete med ständiga förbättringar
• Förbättra samarbetet/gränssnittet mellan avdel-

ningar
• Skapa ett bra flöde i 

processarbetet
• Etablera ett tanke-

sätt med kundfokus
• Identifiera problem 

och finna lösningar
• Effektivisera och 

ta fram mätverktyg 
som ger mervärde.

Faiveley Transport Nordic AB
– ett av 2010 års Produktionslyftsföretag!

VD Tariq Khan når du på telefon 0418-544 65
eller e-post tariq.khan@faiveleytransport.com

– Då vi är ett anrikt gammalt företag med många 
som varit anställda länge vill vi tvätta bort gamla at-
tityder ”som sitter i väggarna” för att kunna anamma 
förändringar på ett positivt sätt, säger företagets VD 
Tariq Khan. Vi vill involvera alla medarbetare för att 
på så sätt få igång ett snabbt och effektivt föränd-
ringsarbete där alla känner sig delaktiga. Genom att 
arbeta ännu effektivare vill vi också frigöra mer tid till 
värdehöjande aktiviteter för våra kunder och stärka 
deras konkurrenskraft.

Faiveleys vision: Vi ska vara den mest innovativa, 
tillförlitliga och resurseffektiva partnern till den glo-
bala järnvägsindustrin!

Faiveley Transport Nordic AB i Landskrona ingår i Fai-
veley-gruppen, en underleverantör till den internationella 
järnvägsindustrin. Företaget i Landskrona grundades för 
snart 100 år sedan och är gruppens tillverkningsenhet 
och kompetenscenter för blockbromsar och bromsregu-

latorer samt marknads- och servicecenter för Norden och 
Baltikum. Företaget har 134 anställda inom försäljning, 
konstruktion, utveckling, tillverkning samt service och un-
derhåll. Faiveleys huvudkontor finns i Paris. Totalt har de 
över 4500 medarbetare och omsätter 850 miljoner Euro.

Faiveleys styrgrupp vid Lean-spel med Produktionslyftet.
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