
Ett av 2017 års Produktionslyftsföretag

VIAB AB i Vårgårda och Ulricehamn
VIAB har sina rötter med plasttillverkning sedan starten 1993 i Vårgårda, cirka 70 km öster om Göteborg. 
Företaget har satsat på konstruktion och tillverkning av formverktyg och bearbetning av de flesta typer 
av konstruktionsplaster, där de idag levererar en mängd olika formsprutade plastdetaljer till bland annat 
fordonsindustrin.

– Med hjälp av modern teknik och hög automatiseringsgrad framställer vi verktyg och plastprodukter på ett 
väldigt rationellt sätt, förklarar VD Torbjörn Karlsson. För VIAB är det viktigt att hjälpa kunden till bästa lösningen 
och en god totalekonomi.

2011 förvärvades dåvarande Bogesund Plast AB i Ulricehamn. För fortsatt tillväxt har även anläggningen i 
Vårgårda utökats och en avdelning för montering etablerats. Maskinparken idag består av 35 formsprutor i 
storleksintervallet 20-330 ton.

Egen kraft att förnya!
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Inom svenska företag finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Produktionslyftet tillämpar principer som bygger på Lean, men 
utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Produktionslyftet vänder sig till såväl mindre, medelstora som stora företag som har viljan att förbättra sin 
konkurrenskraft. Läs mer om den nationella satsningen på www.produktionslyftet.se.

– Våra medarbetare har lång erfarenhet av verktygstill-
verkning, berättar VIABs administrativa chef Claes-Henrik 
Andersson. Kunskapen om hur du konstruerar och bygger 
formverktyg är avgörande för kvaliteten vid all produktion 
av formsprutade plastprodukter. Med Produktionslyftet 
ska vi ytterligare ”vässa” lagarbetet och säkra kvaliteten 
gentemot exempelvis fordonsindustrin.

Företagets kärnverksamhet är formsprutning av i första 
hand industriella komponenter och slutprodukter med 
krav på särskilda egenskaper, finish eller komplexitet. 
Autolivgruppen står för drygt 30 procent av försäljningen 
och cirka 40 procent av produktionen i Vårgårda går på 
export till länder utanför Sverige.

Kontakta gärna VD Torbjörn Karlsson på telefon 070-557 72 91 eller e-post torbjorn.karlsson@viabplast.se.

VIAB Vårgårda AB är ett familjeägt företag som funnits sedan 1993. Verksamheten 
bedrivs som koncern med för nuvarande två operativa enheter i Vårgårda respektive 
Ulricehamn. De är idag totalt 59 anställda och omsätter cirka 78 miljoner kronor. 
Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 och 14000.

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


