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Uttryck som att man fått något med moders-
mjölken, att det sitter i ryggmärgen eller att 
man är född in i något, används ibland lite 
slarvigt för att förstärka en önskad position. 
Det har vi med största sannolikhet själva gjort 
oss skyldiga till någon gång.

Men vad det gäller hållbarheten på Gnosjö Automatsvarv-
ning stämmer alla tre påståendena till hundra procent. Vi 
vågar till och med hävda att hållbarheten sitter både i vårt 
och företagets DNA. Förklaringen är enkel: Året 1974 då vår 
mor och far Solweig och Olle Fransson, köper Gnosjö Auto-
matsvarvning, är också Lindas födelseår. För att vara exakt 
så signerar pappa företagsköpet samma dag som mamma 
läggs in på BB.

En ekonomisk överlevnadsfråga

Under ett par år bodde familjen på övervåningen på 
den lilla tegelvillan som också var fabrik. Vi systrar var 
med överallt när vi inte var i skolan. Vi minns tydligt hur 
mamma, pappa och de medarbetare vi efterhand anställde, 
alltid diskuterade hur saker och ting kunde göras effektiva-
re, renare och med mindre spill. Då var det en ekonomisk 
överlevnadsfråga.

Idag är hållbarhetsfrågan fortsatt självklart ekonomisk, 
men också social och ekologisk. På det viset har Gnosjö 
Automatsvarvning vuxit och utvecklats parallellt med 
Sveriges och världens utveckling i hållbarhetsfrågan – från 
FN:s första miljökonferens 1972 i Stockholm över följderna 
av oljekrisen 1973 och Brundtlandrapportens nya fokus 
från 1987 på kopplingen mellan ekonomisk utveckling och 
miljöförstöring, till dagens globala FN-mål för en hållbar 

utveckling. Det är den resan vi tar vårt avstamp i när vi för 
första gången gör en hållbarhetsrapport, trots att vi arbetat 
med frågan i 46 år.

Svarva för framtiden

I skrivande stund, mars 2021, ser vi förhoppningsvis en ljus-
ning efter ett år med pandemi och nedstängning av såväl 
samhälle som näringsliv. Covid 19 har naturligtvis påverkat 
oss på en mängd olika sätt men även satt fokus på hållbar-
hetens kärna – uthållighet och långsiktighet. Därför har vi 
under året istället för att kortsiktigt rädda siffror genom 
uppsägningar av kompetenta och lojala medarbetare, hållit 
igång tillverkning och svarvar så långt det varit möjligt. 

Vi är också glada för att vi lyckats komprimera allt vi gör till 
tre hoppfulla ord: Turning for future. Det känns skönt att 
både vända sig och svarva för framtiden. 

Linda Fransson – Vd
Anna Sandberg – Inköpsansvarig

Hållbarheten 
sitter i vårt DNA
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Systrarna har ordet
Solweig och Olle Fransson grundade 
Gnosjö Automatsvarvning 1974. 
Då sprang deras döttrar Linda och 
Anna, i dag VD respektive Inköps-
ansvarig, runt i fabriken som då också 
var deras hem. I dag får  kusinerna Rut 
och Karl följa med mormor och morfar 
runt i den moderna produktionen.



Vår utveckling
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Grunden till ett äkta familjeföretag föds bok-
stavligt talat då nuvarande vd Linda Fransson 
kommer till världen samma dag som pappa 
Olle signerar företagsköpet 1974.

Vd Linda Fransson intervjuas i 
Dagens Industri om hur de hanterar 
pandemin: ”Vi tror inte på att stoppa 
verksamheter. Tvärtom, stoppar vi allt 
kan vi vara säkra på att situationen 
inte självläker.”
(Dagens Industri, 25 mars 2020)

Efter vd Linda Franssons debattar-
tikel i Svenska Dagbladet om vik-
ten av att säkerställa kompeten-
sen i svensk industri, har företaget 
uppmärksammats för sin hållning 
i bland annat hållbarhetsfrågor.
(Svenska Dagbladet, 3 november 2019)

Att driva frågor ända upp på ministernivå har aldrig skrämt oss. 1978 
tar Solweig Fransson, mamma till nuvarande vd Linda Fransson, emot 
kommunminister Johannes Antonsson för att diskutera småföretagens 
utmaningar kring kompetens, kapital och generationsväxlingar.
(Värnamo Nyheter, 1978)

”Kom hit och se själva då”, 
manar Solweig och Olle 
Fransson när ett par lokala 
så kallade fackpampar 
kritiserar den berömda 
Gnosjöandan. 
(Karlshamns Allehanda,  7 oktober 
1983) 

Solweig Fransson har 
ofta fått stå symbol för 
kvinnligt ledarskap. 
 Styrelseposterna har dug-
gat tätt vilket Expressen 
belyser i en artikel 1987. 
(Expressen, 8 mars 1987)

År 1996 blir Linda Fransson kvalitets-
ansvarig på företaget. Man jobbar mot 
en kommande ISO 14 001-certifi ering. 
Här framför värmepumpen som tar 
tillvara på värmen från den upphettade 
kyloljan i svarvarna.
(Värnamo Nyheter, 1996)

46 års brinnande intresse av industri- 

och hållbarhetsfrågor har satt sina 

positiva spår. Inte bara i vårt press-

arkiv utan också i hela branschen. 

Lite väl kaxigt sagt för ett simpelt 

småländskt småföretag kanske. 

Men ibland måste man få lov att 

klappa sig själv på axeln.
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”Vi vill ha impulser från Sverige som förhoppningsvis går att överföra till vårt 
land, sade chefen för landets utbildningsministeri, John Nindi, Dar es Salaam”. 
Tjänstemän från Tanzania på besök för att lära sig mer om hållbart företagande. 
(Värnamo Nyheter, 28 mars 1987)

Hållbarhet ur 
 pressarkivet



Gnosjö Automatsvarvning har sedan  
starten 1974 till i dag successivt minskat  
på utsläppen av den  koldioxid som 
 genereras av energi till  maskiner och  
uppvärmning av lokaler. 

Minskade  
koldioxidutsläppSkärolja som 

golvvärme

I diagram och tabell ovan har vi jämfört utsläp-
pen av koldioxid från Sveriges industrier mellan 
åren 2001–2019*. För att sätta detta i relation till 
ekonomisk utveckling delar vi värdena för den 
svenska bruttonationalprodukten med antalet 
invånare (per capita), ett vanligt begrepp för ”hur 
det går för Sverige”. Vi får alltså utsläpp av koldi-
oxid från industrin delat med den ekonomiska 
utvecklingen för Sverige. För Gnosjö Automat-

svarvning motsvaras detta av ett värde för 
koldioxidutsläpp från olja och el delat med värdet 
av vad vi producerade aktuellt år, värdet kallat 
Producerad omsättning. Då vi är ett enda företag 
syns det tydligt när vi förändrar något. En enorm 
minskning av koldioxidutsläpp sker 2001 då vi 
går från olja till bergvärme. För att göra siffrorna 
jämförbara tar vi med förändringen mellan år i 
tabellen. Sverige har sedan år 2001 minskat sina 

utsläpp i stabil takt och år 2018 var de 41 procent 
lägre än år 2001. Gnosjö Automatsvarvnings 
utsläpp minskade kraftigt mellan 2001 och 2002, 
och sedan dess har koldioxidutsläppen minskat 
med nästan 100 procent, vilket de senaste årens 
egenproducerade sol- och vindel bland annat har 
bidragit till. 
 
 * Källa: Naturvårdsverket

CO2-reducering
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Minskad elförbrukning för uppvärmning

År 1995 flyttade företaget till nya lokaler vilket innebar flera 
genomgripande förändringar. Vi skapade ett egendesignat 
system för värmeåtervinning av skäroljor vilket minskade 
behovet av el för uppvärmning med tre gånger. Vidare inför-
des värmeåtervinning av frånventilationsluft som minskade 
 elförbrukningen för uppvärmning med 1,5–2 gånger. 

6 500 liter olja försvann

Nästa steg var år 2001 när vår bergvärme kom igång. I djupt 
borrade hål tar vi värme som sedan växlas över till värme 
för fabriken. Det gjorde att förbrukningen av nära 6 500 
liter olja per år nästan helt försvann. 

I dag står egenproducerad el från delägt vindkraftverk samt 
solcellspaneler på fabrikens tak för en allt större del av vår 
elkonsumtion. De senaste fyra åren har cirka 90 procent el 
producerats via vindkraft och cirka 10 procent via panelerna.

ÅrÅr 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 20192019 20202020

Gnosjö AS Gnosjö AS 
Utveckling CO  / Utveckling CO  / 
prod omsättningprod omsättning

100 % 6 % 4 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 2 % 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 0 % 3 % 1 % 0 %

Sverige Sverige 
CO  /BNP/capitaCO  /BNP/capita

100 % 97 % 94 % 91 % 86 % 84 % 79 % 77 % 64 % 74 % 68 % 67 % 63 % 62 % 60 % 60 % 60 % 59 % 57 % saknas
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Det är klart att det går åt en hel del skärolja när man 
svarvar i metall. Därför slog vi två flugor i en smäll när 
vi byggde ett eget slutet system för skäroljan; dels tog 
vi ett rejält steg framåt i vårt arbete för en deponifri 
industri; dels blev det slutna systemet skön golvvärme 
i vår matsal.

20192019 20202020

GNOSJÖ AUTOMATSVARVNING  GNOSJÖ AUTOMATSVARVNING  
COCO22  

utsläpp/producerad omsättningutsläpp/producerad omsättning
SVERIGE COSVERIGE CO22  

utsläpp/BNP per capitautsläpp/BNP per capita

Utsläppsminskning i förhållande till 2001.  Utsläppsminskning i förhållande till 2001.  

Svensk industri har idag utsläpp som är ungefär hälften av 2001, Gnosjös utsläpp från produktionen är i princip borta. Ett bra industriellt miljöarbete.Svensk industri har idag utsläpp som är ungefär hälften av 2001, Gnosjös utsläpp från produktionen är i princip borta. Ett bra industriellt miljöarbete.
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Förnybar energi
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Småländsk envishet och kanske lite dito snål-

het har visat sig vara bra egenskaper när det 

kommer till att hitta smarta energilösningar. 

Med länets antagligen största solcellspark 

på taket och bergvärmen ingen trodde skul-

le funka har vi självförtroende att sikta på  

0 procent inköpt el för nästa år. 

Vi har sedan många år tillbaka långsiktigt investe-
rat i förnyelsebara energikällor och har en ständigt 
pågående process för att sänka vårt energibehov.  
Bland annat har vi investerat i ett delägt vindkraft-
verk och som sagt, solceller på taket i två omgångar.

Det gör att vi stolt kan konstatera att all el vi förbru-
kar numera kommer från sol-, vind- och vattenkraft.  
Och inte nog med det, under 2020 var inte mindre 
än 97 procent av vår förbrukning egenproducerad 
energi.

97  
 
procent 

egentillverkad 
förnybar energi  2318 MWh  

från egen vindkraft

331 MWh 
från egna solceller

Tack vare bergvärme 
och oljekylning har vi 
sparat ca. 251 MWh 

12 % egenprodu-
cerad solkraft.

3 % köpt el från  
förnybara energi-
källor, t.ex vatten 
och sol.

85 % el från  
eget vindkraftverk.

El och energi 2020

2712  

2649 Total mängd  
för brukad energi

Egenproducerad 
förnybar energi

M
W

h

M
W

h
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Mål som gör 
skillnad

Likt många andra industrier förhåller vi oss naturligtvis till FN:s globala mål. För att 

som en mindre tillverkningsindustri i Gnosjöregionen göra målen rätt visa samt kunna 

använda dem som drivkraft för vårt hållbarhetsarbete, har vi valt ut fyra mål att 

 fokusera på där vi anser att vi har störst möjlighet att göra skillnad i vår verksamhet.

Säkerställa hälsosamma liv 
och främja välbefinnande 
för alla i alla åldrar. (FN) 

Vi arbetar aktivt för en 
inkluderande företagskultur 
där alla får plats och kan vara 
med och påverka. Se mer 
under rubriken ”Några av 
åtgärderna för social hållbar-
het” på sidorna 18-19.

Säkerställa tillgång till 
ekonomiskt överkomlig, 
 tillförlitlig, modern och 
 hållbar energi för alla. (FN) 

Vår huvudsakliga energi för 
uppvärmning och maskiner 
kommer från bergvärme, sol-
cellspaneler, vindkraft samt 
skäroljan som genom ett 
slutet system ger golvvärme. 

Uppnå jämställdhet och  
alla kvinnors och flickors 
egenmakt. (FN)

År 2019 var fördelningen 
kvinnor och män 41,5 respek-
tive 58,5 % på Gnosjö Auto-
matsvarvning vilket är högre 
än riksgenomsnittet för 
industrin i Sverige som ligger 
på 25 %. I lednings gruppen är 
fördelningen 50/50 (Källa: IF 
Metall)

Bygga motståndskraftig 
infrastruktur, verka för en 
inkluderande och hållbar 
industrialisering samt främja 
innovation. (FN)

Vi har avsatt 12 miljoner kronor 
på tre år för att framtidssäkra 
verksamheten genom inno-
vationsprojekt, kompetens-
höjande åtgärder samt 
attrahera unga människor  
till industrin.

I september 2015 antog världens stats- och 
regeringschefer en ny utvecklingsagenda  
och globala mål för hållbar utveckling. 
Agenda 2030 består av 17 globala mål för 
hållbar utveckling som syftar till att utrota 
fattigdom, stoppa klimatförändringar och 
skapa fredliga och trygga samhällen.  
(Källa www.fn.se)

Andel kvinnor/män  
år 2019 var 58.5 % män  
och 41.5 % kvinnor.

Vi och FN:s globala mål
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Sveriges miljömål 
i Gnosjö
På samma sätt som det är viktigt att vi stämmer av vårt 
arbete mot FN:s globala mål, är betydelsefullt att vi ser 
vad vi kan bidra med för att uppfylla Sveriges miljömål.

Sveriges miljömålssystem består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
och ett antal etappmål. Miljömålen är riktmärken för Sveriges miljöarbete 
mot en hållbar utveckling och Agenda 2030. I vårt arbete har vi valt ett par 
av de mål där vi tror att våra åtgärder har störst påverkan.  Läs mer på 
www.sverigesmiljomal.se

Illustration: Tobias Flygar

Frisk luft

Luften ska vara så ren att männ-
iskors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas.

Det här gör vi:

Vi renar vår utluft med oljedim-
avskiljare. Gjorda mätningar 
visar på bra värden. Vi har 
också gröna växter utplacerade i 
 produktionen för ökad trivsel 
och för att fånga upp koldioxid.

Bara naturlig  försurning 

De försurande effekterna av 
nedfall och markanvändning 
ska underskrida gränsen för vad 
mark och vatten tål. Nedfallet 
av försurande ämnen ska inte 
heller öka korrosionshastigheten 
i mark förlagda tekniska material, 
vattenledningssystem, arkeologiska 
föremål och hällristningar.

Det här gör vi:

Se kommentar under Begränsad 
klimatpåverkan för minskade 
koldioxidutsläpp.

* Miljömålen överträffades redan 2020. Fort-
sätter den positiva trenden skärper vi målen.

Skyddande  ozonskikt 

Ozonskiktet ska utvecklas så att 
det långsiktigt ger skydd mot 
skadlig UV-strålning.

Det här gör vi:

Genom kontinuerliga kontroller 
säkerställer vi att de kylsystem vi 
måste ha fungerar på avsett vis. 

Generationsmålet

Det övergripande målet för miljö-
politiken är att till nästa genera-
tion lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen är lösta, 
utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser.

Det här gör vi: 

År 2018 beslutade vi att avsätta 
12 miljoner kronor under tre år 
för framtidssäkra vår verksamhet. 
I detta arbete ingår hållbarheten 
som en självklar del.

Giftfri miljö 

Förekomsten av ämnen i miljön 
som har skapats i eller utvunnits
av samhället ska inte hota männ-
iskors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. Halterna av natur-
främmande ämnen är nära noll 
och deras påverkan på människors
hälsa och ekosystemen är för-
sumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna.

Det här gör vi: 

Så långt det är möjligt väljer vi 
produkter som inte innehåller
farliga ämnen som fi nns på 
 Kemikalieinspektionens listor. 
Vidare arbetar vi med effektiv 
återvinning av oljor och vatten 
från tvätt och metallspill. 

Vi och Sveriges miljömål
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Säker 
strålmiljö

Levande sjöar 
& vattendrag

Levande 
skogar

Storslagen 
fjällmiljö

Ett rikt växt- 
och djurliv

Giftfri miljö

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård

Ingen 
över gödning

Grund vatten 
av hög kvalitet

Ett rikt odlings-
landskap

God bebyggd 
miljö

Skyddande 
ozonskikt

Begränsad 
klimatpåverkan

Frisk luft Bara naturlig 
försurning

Myllrande 
våtmarker
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Sveriges miljömålssystem

Begränsad  klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmos-
fären ska i enlighet med FN:s 
ramkonvention för klimatföränd-
ringar stabiliseras på en nivå som 
innebär att människans påverkan 
på klimat systemet inte blir farlig. 

Målet ska uppnås på ett sådant 
sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säker-
ställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras. 

Sverige har tillsammans med 
andra länder ett ansvar för att 
det globala målet kan uppnås.

Det här gör vi: 

Vi  köper bara miljömärkt el och 
tillverkar egen el genom solceller 
på fabrikens tak samt med del-
ägarskap i ett antal vindkraftverk. 
Enligt de beräkningsmodeller vi 
använder ger detta noll utsläpp 
av CO2. Vidare värmer vi fabriken 
genom bergvärme samt återan-
vänder värmen från skäroljan i ett 
slutet system med golvvärme. 

Utfall 2020        24.56 MWh/Mnkr

Miljömål 2021 24 MWh/Mnkr 

Miljömål 2025 22 MWh/Mnkr 

Energianvändning/
producerad omsättning

CO  utsläpp/producerad 
omsättning 

2

Utfall 2020 2.1 CO2/Mnkr

Miljömål 2021 1.9 CO2/Mnkr

Miljömål 2025 1.7 CO2/Mnkr

Utfall 2020 5.5 m3/Mnkr

Miljömål 2021 5 m3/Mnkr

Miljömål 2025 4.8 m3/Mnkr

Vattenförbrukning/
producerad omsättning

Smutsvatten till destruktion/ 
producerad omsättning

Utfall 2020 0.17 m3/Mnkr

Miljömål 2021* 0.22 m3/Mnkr

Miljömål 2025* 0.15 m3/Mnkr

Gnosjö 
Automat svarvnings 
miljömål
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I vår dialog med leverantörerna fram-
håller vi alltid vikten av hållbarhet och 
försöker exempelvis så långt det är 
möjligt samordna leveranser. Vidare 
har vi högt ställda kvalitetskrav för att 
bland annat minimerar riskerna av 
kassationer och materialspill. Detta då 
en av de viktigaste parametrarna för 
hållbarhet är produkters livslängd.

En av Gnosjö Automatsvarvnings 
större leverantörer är Stena Stål. År 
2019 levererade de cirka 171 ton metall 
till oss, varför deras hållbarhetsarbete 
och syn på frågan i allra högsta grad 
påverkar vårt arbete. Därför ställde vi 
några frågor till deras hållbarhetschef 
Marina Gasparius.

Vilket är det vanligaste hållbarhets-
kravet kunder ställer på er? 
Historiskt har frågor från kunder 
främst gällt grunddata för att kunna 
följa upp att vi som leverantör uppfyl-
ler vårt miljöcertifikat och även grund-
data för att uppfylla deras egna krav 
på ledningssystemen. Vi ser idag en 
snabb förflyttning där större fokus läggs 
på klimatdata ur ett livscykelperspektiv.

Vad har ni för fokus i ert hållbarhets-
arbete? 
Miljö och hållbarhetsfrågor har för 
Stena Stål gått från att historiskt varit 

fokus på att uppfylla krav i ISO-stan-
darden, till att bli en strategisk fråga 
där vi är övertygade om att hållbarhet 

kommer vara centralt för våra kunder 
och därmed ge oss en affärsfördel. 

Med det sagt har vi fokus på att 
minska vårt eget och produktens 
klimatavtryck genom att effektivise-
ra transporter, elförbrukning, val av 
leverantörer utifrån klimatavtryck 
och också dra nytta av möjlighet till 

återvinning och återbruk genom att 
samverka inom koncernen. Stena Stål 
arbetare intensivt i samverkan med 
stålleverantörer för att på ett enkelt 
och trovärdigt sätt kunna presentera 
produkters klimatpåverkan, främst 
med hjälp av EPD:er (Environmental 
Product Declaration).

Samarbetar ni på något sätt med era 
kunder i ert hållbarhetsarbete?

Vi har en rad samarbeten på gång 
inom hållbarhet, både med kunder och 
leverantörer. Ett exempel är att titta 
på cirkulär ekonomi tillsammans med 
Stena Fastigheter och Stena Recycling. 

Våra kunder erbjuds också miljömäs-
siga alternativ bland annat genom 
samfrakt i vår weborder-tjänst och 
dialog om materialets ursprung för att 
identifiera leverantörer och produkt-
val, med ett ursprung som ger ett lägre 
klimatavtryck både utifrån transport-
vägar och materialets tillverknings-
process. 

Stena Stål har i sin omvärldsbevakning 
identifierat att flertalet stora indu-
strikunder har antagit Scientific Based 
Targets och vi arbetar aktivt med att 
säkerställa att våra kunder kan uppfyl-
la sina klimatmål genom att välja oss 
som leverantör.

Intressent Intressentdialog Viktiga frågor

Ägare Del i det dagliga arbetet Långsiktighet för fortsatt familjeägande 

Kunder Mässor, möten, hemsida, gemensamma 
 utvecklingsprojekt

Perfekt precision, hög kvalitet, rigorösa 
 kontroller, minimala toleransnivåer

Medarbetare Utvecklingsmöten, lönesamtal enligt ny lönemodell,  
fredagsmöten, diverse utvecklingsprojekt

Möjlighet att påverka, bra arbetsmiljö, goda 
utvecklingsmöjligheter, öppen företagskultur

Hållbarheten 
viktig 
för våra 
intressenter

För vem gör man en hållbarhetsredovisning och 
varför? Speciellt när man som vi inte har några 
lagkrav på oss att redovisa vårt hållbarhetsarbete. 
Främsta orsaken är att vi vill  trycktesta oss själva: 
Är vi verkligen hållbara.

Vi hoppas även att vi har en mängd intressenter för vilka vårt 
hållbarhetsarbete är viktigt; medarbetare som känner stolthet 
och motivation, ny kompetens som attraheras av en modern 
industri, kunder som kan vara trygga med oss som leverantör, 
leverantörer vilka har en bra kund samt självklart ägare och 
styrelse för vilka ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är en av 
nycklarna till Gnosjö Automatsvarvnings framgång.   

”Jag har följt  
Gnosjö Automatsvarvning 

under många år och har nog 
aldrig  upplevt ett företag med 

ett sådant genuint intresse 
för hållbarhet. Man har kanske 

kallat det för något annat  
men  hållbarheten har varit 

med sedan 1974.”

Leverantörerna  viktiga för  
vårt  håll barhetsarbete

Som en relativt liten industri med stora  leverantörer  
som intressenter, är deras hållbarhetsarbete naturligtvis  

av största betydelse för vår möjlighet att hela  
tiden bli bättre på hållbarhet. 

Rolf Kraft, styrelseordförande

Marina Gasparius 
Hållbarhetschef Stena Stål

Våra intressenter
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Medarbetare 

Ett perspektiv 
med erfarenhet
– Det finns fler sätt där man märker att företaget bryr sig om sina 
anställda. Vi jobbar på ett familjeföretag som inte plockar ut alla 
pengar, utan de investerar och låter pengarna ligga kvar i företaget.

Ola Davidsson var bara tonåring när 
han   började jobba på  Gnosjö Automat-
svarvning.  Idag är han produktions-
ansvarig för NC och kan vittna om hur 
företaget har utvecklats genom åren.

– Jag började här direkt efter nian. Eller 
egentligen började jag lite smått innan 
det och jobbade lite, pluggade lite. Men 
när jag gick ut nian började jag här på 
heltid. Så det är klart, jag har ju sett en 
del genom åren.

I början fick jag göra lite allt möjligt. 
Körde maskiner, körde truck, var på 
efterbearbetningen. Men det blev 
mer och mer kurvautomat, alltså en 
automatsvarv med kurvor som gör 
enkla bitar.

När de köpte in en NC-svarv fick jag  
gå över till att jobba med den. Då 
kunde vi börja göra mer avancerade 
bitar. Och det var verkligen början 
på en stor förändring. Hade någon 
kommit till mig med det vi tillverkar 
idag, och visat det för mig för 25–30 år 
sedan, hade jag stått som ett levande 
frågetecken.  Så vi gick allt mer från 
kurvautomater till CNC och nu har vi 
bara en kurv automat kvar.

Idel öra

– Idag är jag ansvarig för vår CNC-av-
delning och ser till att vi får fram det 
som ska produceras. Med allt vad det 
innebär: planering, fördelning och olika 
beslut. Och trolla lite när det behövs. 

Framförallt har jag ju ett persona-
lansvar också.

Det viktigaste är att kunna lyssna på 
personalen, tycker jag. Att de vet att 
de kan prata med mig och jag lyssnar 
på deras tankar och önskemål. Det 
behöver inte ens vara arbetsrelaterat, 
bara sådant som hjälper dem att trivas. 
Kan man gå till jobbet och trivas så gör 
man förmodligen ett bra jobb.

Framtid och rövarhistorier

– Ser man framåt och funderar på nya 
medarbetare som ska komma till oss 
i framtiden så ser jag gärna unga, ny-
fikna killar och tjejer som har huvet på 
skaft och har lärt sig en del i skolan.

Man behöver inte kunna allt, bara det 
finns ett intresse för att lära sig mer. 
Men om jag fick önska något vore det 
att skolorna och utbildningarna gav 
eleverna mer kunskap om mätning 
och att läsa ritningar. Annars blir det 
en väldigt lång startsträcka när de väl 
ska börja jobba. Själva maskinen kan 
man lära sig här, det är inga konstig-
heter. Det gjorde jag själv en gång i 
tiden. Jag var tonåring och de flesta 
som jobbade här var runt 18 år gamla. 
Ibland hade vi snöbollskrig inne i 
fabriken, det kanske märktes att vi inte 
var så gamla! En klassiker var också 
att limma fast någons träskor. Vi hade 
inte superlim så man fick anstränga 
sig och göra det över helgen så att det 
verkligen tog.

Miljötänk ute och inne

– En sak som Gnosjö Automatsvarv-
ning alltid har varit tidiga med är hur 
man tänker och jobbar med miljö. Till 
exempel att vi har ett system för all 
olja så att vi kan återanvända den för 
uppvärmning och att vi har solpaneler 
och sådär.

Men jag tänker nästan ännu mer på 
hur man har gjort med miljön här 
inne också, arbetsmiljön. Från tunga 
lyft och dålig luft full av rykande olja 
till att alla maskiner har eget utsug, vi 
har traverser för material så att ingen 
behöver slita på sin rygg och så vidare. 
De här grejerna gör jättestor skillnad.

Trygghet och transparens

– Sedan finns det fler sätt man märker 
att företaget bryr sig om sina anställ-
da. Vi jobbar på ett familjeföretag som 
inte plockar ut alla pengar, utan de in-
vesterar och låter pengarna ligga kvar  
i företaget. Det blir som ett skydd för 
oss som jobbar här. Vi klarar sväng-
ningar på marknaden, vi klarade 
lågkonjunkturen 2009 med i stort sett 
hela personalen kvar och vi har bättre 
förutsättningar än många andra i det 
rådande coronaläget.

Personligen känner jag en trygghet i 
det, och jag tror att de flesta här ute 
känner likadant. Det förstärks också av 
öppenheten som finns inom företaget. 
Vi har månadsmöten med alla anställ-
da för att alla ska vara insatta i hur det 
går för oss och vad som händer.

Jag vet ju inte hur det är på andra 
företag eftersom jag aldrig har jobbat 
någon annanstans men jag kan jämfö-
ra med det jag hör från folk jag pratar 
med. Att de på sin höjd får veta att 
”det går bra” eller möjligtvis om de har 
slagit något rekord i produktion eller 
försäljning. Medan vi får veta varje 
månad vad orderstocken är, hur det 
står mot budgeten man har satt och 
vad de olika sektionerna kostar.

Den transparensen tror jag hjälper 
till att inte bara få alla känna sig mer 
delaktiga, utan den bygger också upp 
en enorm trygghet hos alla oss som 
jobbar här.

Ola Davidsson började på Gnosjö 
Automatsvarvning direkt efter 
nian. Idag är han ansvarig för  
vår CNC-avdelning.
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Våra intressenter

Man behöver  
inte kunna allt,  
bara det finns  
ett intresse för  
att lära sig mer.
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Hållbarhet 
handlar om 
att bry sig

Att företag växer med sina anställda och vice 
versa är inget unikt för oss. Det är ett växelspel 
som är viktigt att ta vara på och föda med rätt 
innehåll. Vi delar tyvärr även svårigheten med 
många företag inom svensk industri att hitta 
rätt kompetens. För att attrahera ny kompetens 
och stimulera befi ntliga medarbetare, ser vi 
det därför som avgörande för vår framgång att 

 aldrig stanna av i vårt arbete att skapa en so-
cialt hållbar arbetsplats och arbetsmiljö. Vidare 
lägger vi stor vikt vid att stödja barn och unga 
både i lokalsamhället runtomkring oss men 
även internationellt. Flera av våra åtgärder syf-
tar också till att intressera de unga för miljön 
och för industrin som en framtida arbetsplats.

Med en låg personalomsättning och många som varit väldigt 
länge hos oss, vill vi tro att Gnosjö Automatsvarvning har en 
sund och hållbar företagskultur. Men den lever och utvecklas 
inte utan skötsel och tillförsel av nya värden.

Ända sedan starten 1974 har 
 kompetenta medarbetare varit en 
av framgångs faktorerna för Gnosjö 
Automatsvarvning. En kompetens 
som inte bara handlar om yrkes-
skicklighet utan också socialt. 

På bilden Ola Davidsson, Tobias 
Kindberg, Sebastian Elvinsson,  
 Helene Levinsson och Susanne Borg.
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Motverka psykisk ohälsa

Under 2019 startade vi ett samarbete 
med en beteendevetare som besöker 
oss kontinuerligt för att motverka 
psykiska ohälsa på jobbet och främja 
 personlig utveckling. Personalen ges 
möjlighet att boka tid för konsul-
tation som sedan kan leda till en 
individuell utvecklingsplan.

Några av  åtgärderna 
för social  hållbarhet 2019

Träning och massage

Självklart utgår friskvårdsbidrag till 
alla medarbetare men vi har också 
en massör på plats varannan vecka 
för att trycka bort eventuell stelhet 
och muskelvärk. Vidare ger vi bidrag 
till behandling hos kiropraktor för 
de som behöver. Som en del i vårt 
friskvårdsarbete ser vi också till att 
det alltid fi nns färsk frukt på plats 
kostnadsfritt.

Yrkeslärare anställd på heltid

Vi har sedan 2019 en yrkeslärare, 
 Elvira Zahirovic, anställd på heltid 
som kompetensutvecklar våra med-
arbetare. Elvira ansvarar främst för 
interna utbildningar inom ritnings-
läsning, mätteknik och statistisk 
 processtyrning, samt har grundläg-
gande verktygs- och maskinkunskap, 
för att kompetenssäkra arbetskraften. 
Med en yrkeslärare på företaget 
underlättar vi även för anställda att 
höja sin kompetens och därmed lön, 
se under Unik lönemodell utvecklad.

Industrinatten och 

Världens Barn

För oss är trygga, välutbildade och 
jämställda barn och ungdomar, både 
i närområdet och i andra länder, 
nyckeln till hållbarhet och demokrati. 
Därför bidrar vi kontinuerligt med 
ekonomiska medel till Världens barn. 
Vi är också ofta ute i skolor och berät-
tar om vad vi gör för att inspirera 

till fortsatt utbildning samt arbetar 
aktivt för att ta emot studiebesök. Av 
samma anledning är vi också bland 
annat engagerade i Industrinatten, där 
industrin bjuder in och möter framti-
da medarbetare genom att öppna sina 
dörrar och släppa in skolungdomar på 
väg ut i olika studie- och yrkesval.

Andra organisationer vi stöder

Diversifierad arbetsplats

Gnosjö Automatsvarvning har 
i dag 41,5 procent kvinnor och 
58,5 procent män. Vidare fi nns 
väldigt många nationaliteter 
representerade och hela 30,8 
procent av medarbetarna kommer 
från länder utanför Norden.

Unik lönemodell utvecklad

Från och med 1 april 2019 har med-
arbetarna stor möjlighet att påverka 
sin individuella lön – allt enligt en 
lönemodell som har initierats och 
utvecklats av medarbetarna själva 
för att ge rätt förutsättningar för en 
rättvis lönesättning. Lönemodellen 
ökar förståelsen för den lön man har, 
gör det möjligt att påverka sin lön 
och tydliggör vad man behöver göra 
för att avancera i lönestegen. 

Hållbarhet  |  Socialt

Miljöutbildning för barn

Vi tycker det är viktigt att våra barn 
lär sig att ta hand om naturen. En 
bra miljö tror vi är en förutsättning 
för ett gott samhälle. Därför är vi, 
tillsammans med andra företag i 
regionen och Gnosjö kommun, med 
och stöttar så att ”Natur och miljö-
boken” kan delas ut kostnadsfritt till 
alla grundskolor i kommunen. 

Självporträtten kommer från en 
utvecklings dag med alla medarbetare. 
Att skapa samman hållning och team-
känsla är viktigt för utvecklingen av 
företaget.



95%

10.5 år

MILJÖ: 
1 tillbud och 0 olyckor  
(rök ur maskin)

ARBETSMILJÖ: 
5 tillbud och 3 skador (som inte 
orsakade några fysiska men)

Andel kvinnor/män 
år 2020

Antal tillbud  
i verksamheten 
2020

Frisknärvaro 
2020

Anställd 
lärare på  
heltid
Sedan december 2019 har vi en 
anställd utbildningssamordnare och 
yrkeslärare. Hennes arbete hjälper 
oss att vidare utbilda, kompetenssäkra 
och långsiktigt behålla vår personal.

Tjänstemän

Ledningsgrupp

57.1% 
50% 

Genomsnittlig 
arbetstid på 
företaget  
år 2020

58.5 % 
män

41.5 % 
kvinnor

Nöjd medarbetar-
index 2020

Organization index 81%

Manager NPS 36 %

Employer NPS 58 %

Social  hållbarhet  
i siffror

Social hållbarhet

Kvinnor  
i ledande  
ställning 
2020

30.8%

Anställda  
från länder 
utanför 
 Norden 
2020
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Personal-
omsättning 
2020

31
NyanställdaAvslutade 

 anställningar

Hela företaget

Chefer

Medarbetare
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En hållbar 
svensk 
metall industri

HÅLLBARHET  |  MILJÖ

För ett framtida hållbart samhälle är våra produkters livscykel av största  
betydelse; tillverkningen ska påverka miljön så lite som möjligt och 
 produkternas livslängd ska vara lång. 

Så har vi tänkt ända sedan starten 1974. För oss har håll-
barhetsarbetet alltid fötts ur sunt förnuft. Om hög kvalitet 
är bättre för kunder, miljö och verksamhet fi nns det ingen 
anledning att tillverka produkter som måste bytas ut. 
Kan skäroljan säkras i ett slutet system i vårt arbete för en 
deponifri industri och samtidigt ge golvvärme i matsalen, 
är det ju bara dumt att inte göra det. 

Vidare kommer all el vi förbrukar från sol-, vind- och 
vattenkraft. Vi har bland annat investerat i bergvärme, 
vindkraftverk samt solceller på taket. Med långsiktiga 
investeringar i förnyelsebara energikällor, en ständigt 
pågående process för att sänka vårt energibehov och 
forskningssamarbeten kring exempelvis blyfri metall 
och att ersätta mineraloljor med vegetabiliska, tar vi 
vårt ansvar för en hållbar svensk metallindustri. 

Genom solceller på fabrikens tak 
täcker vi hälften av vårt effekt-
behov vilket motsvarar  cirka 10 
procent av vårt årsbehov.

24   |   Hållbarhetsrapport 2020
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Hållbarhet | Miljö

Skärolja för kalla fötter

Det går åt en hel del skärolja när man 
svarvar komplexa mekaniska preci-
sionskomponenter i metall. Därför har 
vi byggt ett slutet system för skäroljan; 
dels tog vi ett rejält steg framåt i vårt ar-
bete för en d eponifri industri, dels blev 
det  slutna systemet skön golvvärme 
i vår matsal. 

Projekt kring hållbarhet 
och miljö

Bergvärme mot alla odds

”Nej det kommer att krävas alldeles 
för många borrhål”. Experterna var 
eniga. De skakade på huvudet åt våra 
idéer om bergvärme. Men vi räknade 
själva. På 3 år var investeringen 
betald istället för på 20 år som exper-
terna trodde. Dessutom blev antalet 
borrhål hälften gentemot rekom-
menderat antal. 

6S är bättre än 5S

5S-metoden är som bekant ett sätt för att skapa ordning och reda på arbetsplat-
sen, en förutsättning för hållbarhet ur alla synvinklar. Vi har emellertid adderat 
ett S-ord till och inför 6S i fabriken. Utöver Sortera, Systematisera, Städa, Standar-
disera och Sköta om arbetar vi nu även kontinuerligt med att Söka. 

Vår verksamhet bygger på rutiner, men också på att alla söker förbättringar i 
produktionen. I grund och botten handlar det om hur man hanterar och utnytt-
jar resurser på bästa sätt. Då måste alla känna ett ansvar för att hålla ögon och 
öron öppna för nya idéer. 

Solceller ger bra ekonomisk 

 avkastning

År 2016 installerade vi våra första 
solcellspanaler för att två år senare 
utöka med 2 000 kvadratmeter. Med 
2 200 kvadratmeter paneler som 
årligen producerar 331 MWh täcker 
hälften av vårt effektbehov vilket 
motsvarar cirka 10 procent av vårt 
årsbehov. Fördelarna med solceller är 
många. De kanske mest självklara är 
att det är närproducerat och att ener-
gin är ren ur en miljösynpunkt. Men 
här fi nns även pengar att tjäna. Vi 
har en pay off-kalkyl på 10 år baserat 
på dagens elpris och en livslängd på 
cirka 30 år, vilket ger en väldigt bra 
ekonomisk avkastning.

Full gas från start

Kanske beror vårt långsiktiga 
hållbarhetsperspektiv på att tredje 
generationen Fransson redan är med 
i fabriken och leker runt knuten. Då 
får begreppet hållbarhet en annan 
betydelse.

Personlig handduk

Hos oss har alla sin personliga handduk som tvättas en gång i veckan. Dels fö-
redrar de fl esta en riktig handduk framför pappershanddukar, dels är det bättre 
för miljön.

Frekvensstyrda hydraul-

aggregat

I en tillverkningsindustri är ma-
skinerna det mest energikrävande. 
Därför strävar vi efter arbeta med 
frekvensstyrda hydraulaggregat på 
våra hydromater för att spara energi. 
Med en frekvensomvandlare kan vi 
sänka elförbrukningen från 4kW per 
maskin till närmre 0.4kW. 

Vegetabilisk olja istället för 

 mineralolja

2016-2019 drev vi ett pilot projekt till-
sammans med Swerea IVF, Chalmers, 
KTH och Sahlgrenska Academy, där 
vi undersökte hur vegetabiliska oljor 
skulle kunna ersätta mineraloljor 
inom maskinindustrin. Målet var att 
minska kemikalieanvändningen i 
den dagliga verksamheten genom 
att enbart använda förnyelsebar olja, 
utan att kompromissa med kvalitet 
och precision. Resultatet visade att 
vegetabiliska är lika bra som minera-
loljor när det kommer till de skäran-
de momenten. Nu går vi vidare och 
tittar på hur användningen påverkar 
hela hållbarhetskedjan.

Blyfritt på sikt

Är man specialist på svarvning av komplexa detaljer med krav på högsta pre-
cision är toleransen väldigt låg för all typ av spill och spån. Då är  metaller med 
bly ofta de bästa att använda eftersom blyfria metaller tyvärr har egen heten att 
slita mer på verktyg och ge upphov till spånskador. Än så länge. Tillsammans 
med andra företag, universitet och forskningsinstitut medverkar vi i ett projekt 
för att utveckla verktyg och maskiner som klarar av att bearbeta blyfri metall 
med  bibehållen kvalitet och effekti vitet. Och vi är på god väg.

Vindkraftverk

År 2020 snurrade 2 318 MWh
in till oss genom våra delägda 
vindkraftverk.

Besparing i bara mässingen

Förbättringar görs ofta genom att 
ifrågasätta invanda mönster. När 
vi upptäckte att mässingsstavarna 
vi använde var 12 mm i diameter 
trots att det räckte med 11,5 mm 
löste vi naturligtvis frågan med vår 
leverantör. Genom en minskning på 
0,5 mm har vi genom åren sparat 
åtskilliga ton mässing. Dessutom 
har både transportkostnader och 
spill minskat. 



En nödvändig 
investering 
för framtiden 

För oss var beslutet självklart. I en tid då det är 
svårt få tag på kompetenta medarbetare, mycket 
produktion läggs utomlands och utvecklingen av 
teknik och produkter går väldigt snabbt, är det 
nödvändigt att investera för att vara relevant för 
befi ntliga och nya kunder. 

För att säkra en långsiktigt god ekonomi är vi 
även noggranna med att aktivt underhålla goda 
relationer med kunder, leverantörer, lokalsam-
hälle och andra intressenter. Gnosjö Automat-
svarvning ska både uppfattas som och vara 
en trygg och stabil partner för alla som har en 
relation med oss.

År 2018 tog vi det för många utomstående uppseendeväckande 
beslutet att under tre år avsätta 12 miljoner kronor för att framtids-
säkra verksamheten genom innovationsprojekt, kompetenshöjande 
åtgärder samt på olika sätt attrahera unga människor till industrin. 
Detta i ett bolag som då omsatte knappt 130 miljoner.

HÅLLBARHET  |  EKONOMI
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Vid underleverantörsmässan 
Elmia Subcontracor 2019 hade 
vi inte bara en monter där 
man kunde testa en CNC-svarv 
i virtual reality. Vid bjöd även 
på seminarium med inno-
vatören Simone Giertz och hade 
debatt under rubriken ”Hur 
framtidssäkrar vi svensk lego-
tillverkning” med journalisten 
Lennart Ekdal som moderator.  
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Med en klocka som går tio 
år före talar han varmt om 
industrins roll i samhäl-
let. Sedan 2017 har Mikael 
Heilmann haft rollen som 
innovationsledare på Gnosjö 
 Automatsvarvning. Men enligt 
honom själv har det kreativa 
 framtidsperspektivet funnits i 
företagets dna i decennier.

– Jag upptäckte ganska snabbt att det 
finns en inneboende nyfikenhet i det 
här företaget som hela tiden har hjälpt 
Gnosjö Automatsvarvning framåt 
och fått företaget att klara sig bra 
genom alla förändringar, ända sedan 
1970-talet.

Förutom att de haft modet att satsa 
och våga göra nya saker kunde jag 
se att ägarna alltid jobbat väldigt 
hållbart rent ekonomiskt också – ofta 
omedvetet. Återinvesterat i verksam-
heten, gett personalen extralöner när 
det gått extra bra och erbjudit förmå-
ner med allt från lånelastbil och låne-
verktyg till massage och kiropraktik.

Och det perspektivet har även funnits 
parallellt med tekniska innovationer. 
Vi tar gärna bort monotona arbets-
uppgifter, men aldrig personerna. Med 

andra ord, kan vi automatisera mo-
ment som är slitsamma för människor 
så ser vi till att ge den personen nya 
uppgifter snarare än att göra oss av 
med folk. Så har det här företaget 
alltid jobbat.

Människa, teknik och affärer

– Som innovationsledare är det mitt 
uppdrag att framtidssäkra företagets 
verksamhet. Med en såpass bred 
målbild har jag ringat in några huvud-
områden att fokusera på. Dels det hu-
manistiska där det handlar om både 
människorna vi har idag men också de 
vi vill ha imorgon och i övermorgon. 
Dels ren teknik; vad säger dagens tek-
niska utveckling om framtiden? Och 
samtidigt håller jag ett öga på själva 
affärsmodellen. Hur definierar vi den? 
Är den rätt? Ska vi ta fram alternativa 
modeller?

Det handlar om att, med här-och-
nu-kunskapen, kunna bortse från 
här-och-nu för att se vad innovationen 
ska leda till.

Projekt lägger grunden för 

 framtiden

– Det finns undersökningar som säger 
att vi kommer att sakna 30 procent 

av vår arbetskraft år 2030. Det betyder 
att den som vill vara en stark spelare 
på marknaden då, och vara en attraktiv 
arbetsgivare, behöver börja jobba med 
det redan idag. Det är en central del av 
planen som vi har jobbat fram och följer.

Hittills har det mynnat ut i en mängd 
innovationsprojekt som på olika sätt 
ska hjälpa oss framåt och inte minst 
uppdatera allmänhetens bild av 
industrin. Av alla som lever utanför 
industrin i Sverige är det extremt få 
som verkligen förstår vad vi gör och 
kan göra i det här landet.

Med projekt som Brave New Business 
och Dreamjobber (se nästa uppslag, 
reds. anm.) vill vi skapa intresse, 
förståelse och inte minst attraktions-
kraft kring den moderna industrin i 
Sverige. Ta skolorna som exempel. På 
gymnasiet här i Gnosjö är det runt åtta 
procent av eleverna som väljer industri- 
och teknikprogram medan resten läser 
samhäll eller natur. Anledningen är 
ofta en felaktig bild av industrijobb 
som enkla och smutsiga, en bild som 
kanske var mer sann för 20–30 år 
sedan. Men idag behöver du oftast en 
teknisk grundutbildning tillsammans 
med rätt avancerade grundkunskaper 
för att ens komma i närheten av de här 
yrkena.

–  Framtidssäkring  –

Uppfinner 
vägen framåt

Därför jobbar vi med regionen, en rad 
organisationer, kommunen, skolor och 
lärare i olika projekt för att skapa en 
samsyn på industrin som en del av 
samhället.

Ett ekonomiskt kretslopp

– Just när det gäller industrins roll i 
Sverige blir det extra viktigt att göra 

det som skapar förståelse och sprider 
kunskap. För vi kan hålla oss själva 
relevanta och välmående genom 
framtidssäkring och egen teknisk 
utveckling, men vi måste uppfattas 
som relevanta utifrån också för att 
fortsätta ha en plats och fortsätta få 
nytt, kompetent folk till oss. Om vi ser 
på regionen där vi jobbar så står indu-

strin för över 60 procent av arbetstill-
fällena. Med andra ord en betydande 
del av pengarna som sätts i omlopp i 
regionen, och inte minst skatteintäk-
ter, som i sin tur möjliggör framtidens 
infrastruktur och kan bibehålla den 
välfärd som hittills gjort oss till ett av 
världens innovationsrikaste länder.

Hållbarhet | Ekonomi

Mikael Heilmann är 
innovationsledare på 
Gnosjö Automatsvarvning 
med uppdraget att 
framtidssäkra företagets 
verksamhet.
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DREAMhack

Vill man säkra framtidens med-
arbetare är det bra att träffa dem 
på oväntade ställen. Därför var vi 
på DreamHack, världens största 
LAN-party, på Elmia i Jönköping 
tillsammans med 50 000 spelande 
ungdomar. 

För att visa hur en modern industri 
fungerar fi ck besökarna på Dream-
Hack möjlighet att testa att arbeta 
med en multispindelsvarv i en 
avancerad VR-simulator. 

Intresset var mycket stort. Under 
 vissa perioder ringlade kön lång 
till vår monter. Uppskattningsvis  
 testade uppemot 500 stycken 
VR-simulatorn. Samarbetet med 
DreamHack fortsätter, och bli inte 
överraskad om fl er industrier dyker 
upp där.

Attraherar 
medarbetare på 
världens största 
LAN-party

Samarbete med maskinleverantör

”Att kunna attrahera och utbilda framtida operatörer och ställare med 
 avancerade VR-simulatorer kommer att öka möjligheterna för oss som 
 tillverkande företag att nå ut till nya medarbetare och intressenter.”

Linda Fransson
VD Gnosjö Automatsvarvning

Hållbarhet | Ekonomi

Brave new Business är en 
onlineplattform från Gnosjö 
Automatsvarvning där vi 
delar med oss av nyheter 
kring modiga satsningar, 
innovativa lösningar och 
nyskapande affärer. 

BRAVENEWBUSINESS.SE

BRAVE NEW BUSINESS

Svenska Dagbladet 
debatt

För att uppmärksamma den stora 
 utmaningen med kompetensför-
sörjning som svensk industri har, 
skrev företagets vd Linda Fransson 
i november 2019 en debattartikel i 
Svenska Dagbladet. 

Artikeln fi ck mycket uppmärksamhet 
och har bland annat följts upp med 
inslag i SVT:s samhällsprogram Ekdal 
och Ekdal samt samtal med utbild-
ningsminister Anna Ekström.

I utvecklingen av vår VR-simulator fi ck vi hjälp av vår maskinleverantör Index 
Traub med bland annat maskinritning. På Gnosjö Automatsvarvning är vi 
 övertygade om att vi i framtiden kommer att få se fl er möjligheter att testa 
maskiner och verktyg i VR-miljöer.

Ekdal och Ekdal

Med anledning av VD Linda Franssons 
debattartikel i SvD och kontakt med 
Lennart Ekdahl vid debatten på 
Elmia Subcontractor, bjöds hon in 
till samhällsprogrammet ”Ekdal och 
Ekdal” i SVT. Där intervjuades hon 
om varför företaget valt att satsa 
på kompetensutveckling istället för 
att bromsa och permittera under 
coronapandemin. 

Några av  åtgärderna för ekonomisk 
hållbarhet 2019 & 2020

Dreamjobber är vårt paraplybegrepp 
för alla projekt som syftar till att 
göra Gnosjö Automatsvarvning 
till en attraktiv arbetsplats med 
hög kompetens. Projekten är såväl 
interna som externa. Det kan handla 
om allt från vår nya lönemodell som 
initierats och utvecklats av medar-
betarna själva, till vårt deltagande 
på DreamHack med VR-simulator 
för att attrahera unga människor till 
industrin. 
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GRI Index Förklaring
Referens till sida i 
hållbarhetsrapport Kommentar

102-1 Organisationens namn s. 33 Gnosjö Automatsvarvning AB 

102-4 Organisationens huvudkontor s. 34 Gnosjö, Sverige

102-5 Ägarstruktur och företagsform s. 2 Olle och Solweig Fransson, 
Linda Fransson, Anna Sandberg

102-7 Organisationens storlek 65 anställda

102-8 Information om anställda Samtliga anställda är verksam-
ma vid huvudkontoret i Gnosjö. 
Eventuella konsulter ingår inte i 
uppgifterna. Vi redovisar inte upp-
gifter som kan kopplas till enskilda 
individer.

STRATEGI

102-14 VD:s uttalande s. 2

102-15 Påverkan, risker och möjligheter Bilaga 5.2.1  Bedömning 
miljöaspekter och bilaga 3 
i miljöledningssystemet

ETIK & 
INTEGRITET

102-16 Värderingar, principer, standarder och 
normer för uppträdande

s. 8-11
Företagets uppförandekod

102-20 Ledningens ansvar för hållbarhetsfrågor Bilaga 5.1.1 Ledningens åtagande 

102-21 Samverkan med berörda intressegrupper s. 12-15

VÄSENTLIGA 
FRÅGOR

103-1 to 3 Hållbarhetsstyrning Kapitel 5 i företagets miljö-
ledningssystem.

305-1 to 3 Växthusgasutsläpp scope 1&2 s. 7

305-5 Minskning av växthusgasutsläpp s. 7

306-2 Total avfallsvikt, per typ och 
hanteringsmetod

Bilaga 3 i företagets miljö-
ledningssystem

401-1 Personalomsättning s. 20

403-3 Styrning för hälsa och säkerhet s. 18

404 1-3 Utvecklingssamtal och vidareutbildning s. 16-21

405-1 and 2 Mångfald och möjligheter för anställda s. 18-21

GRI INDEX

Nyfikenhet och 
 hållbart ledarskap

Gnosjö Automatsvarvning har funnits 
sedan 1974. De startade bara två år ef-
ter Stockholmskonferensen 1972 – FN:s 
första konferens om människans miljö 
– där Sverige och konferensen kom att 
påverka världens fortsatta miljöpolitik. 
Därför har vi i denna rapport valt att 
följa hållbarhetsarbetet på Gnosjö 
Automatsvarning och att jämföra det 
med utvecklingen i Sverige. Ett Sverige 
som är ett av de länder som har den 
bästa klimatutvecklingen. Ändå slår 
Gnosjö Automatsvarvning den svens-
ka utvecklingen med råge. 

Vad är det då som skapat denna 

framgång? 

Gnosjö Automatsvarning är ett 
svenskt industriföretag i en bransch 
likt många andra. Produkterna har 
ingen egentlig miljökoppling varför 
miljöarbetet ligger i att fi nna vägar att 
minska klimatpåverkan i det dagliga 
arbetet 

Ett hållbart ledarskap är en nyckel. För 
att skapa hållbara innovationer, där 
bergvärmen, vindkraften och solelen 
är viktiga delar, krävs en vilja att ut-
mana tvivlarna samt genom praktiska 
åtgärder visa att det går.

En annan viktig del i arbetet är att tän-
ka långsiktigt. Många företag väljer 
bort miljöinvesteringar för att de beta-
lar sig för långsamt. Men då glömmer 
de miljövinsten. Långsiktighet betyder 
att man tänker in helheten. 

En tredje del i det lyckade klimatar-
betet på Gnosjö Automatsvarvning 
är nyfi kenheten att utnyttja den nya 
tekniken för att skapa klimatnytta i 
den egna verksamheten. Det är sällan 
att färdiga lösningar kan appliceras di-
rekt, det krävs nyfi kenhet för att fi nna 
alla de komponenter som behövs för 
att gå från ord till handling. 

Om fl er företag tog till sig dessa tre 
kvalitéer hade vi sett en ännu snabb-
are positiv klimatutveckling i Sverige.

Det finns inga genvägar till ett bra klimatarbete. Allt handlar 
om långsiktighet och att hela tiden testa nya vägar. Gnosjö 
Automatsvarvning gör precis rätt. De är ett exempel andra 
företag borde ta efter.

Till höger fi nns en sammanställning av Gnosjö Automatsvarnings klimat-
arbete uppställt enligt Global Reporting Initiative’s (GRI) standard. Detta 
är en frivillig standard som gör att företag över hela världen kan jämföras, 
oavsett var de fi nns och vad de arbetar med. GRI startades år 2000, och en 
majoritet av de största företagen globalt rapporterar enligt denna standard.

I arbetet med vår hållbarhetsredovisning 
har vi samarbetat med Jakob Lagercrantz. 
Han är CEO för 2030-sekretariatet och har 
tidigare bland annat varit ordförande för 
Greenpeace Sverige och Gröna Bilister.

Jakob Lagercrantz
CEO 2030-sekretariatet

Om fl er företag tog till sig dessa tre 
kvalitéer hade vi sett en ännu snabb-
are positiv klimatutveckling i Sverige.

har vi samarbetat med Jakob Lagercrantz. 
Han är CEO för 2030-sekretariatet och har 
tidigare bland annat varit ordförande för 
Greenpeace Sverige och Gröna Bilister.

Jakob Lagercrantz
CEO 2030-sekretariatet
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