


• Specialister på svarvning av komplexa 
detaljer

• Problemlösningskompetens 
och modern utrustning

• Lång erfarenhet – grundat 1974

ANTAL ANSTÄLLDA: 65 OMSÄTTNING 2022: 140 000 000 kr EXPORT: Ca 60 % AKTIEKAPITAL: 1 500 000 kr PRODUKTION: Legodetaljer

Svarvning 
med precision



UTVECKLING

ANALYS

TVÄTT

Ett unikt 
helhets-

erbjudande

SVARVADE PRODUKTER



Några av våra kunder



Här sitter jag

– en fråga om överlevnad
Hållbarhet



Hållbarhet på småländskt vis

MILJÖ EKONOMI SOCIALT



En hållbar svensk 
metallindustri
Tillverkningen ska påverka miljön så lite som möjligt och 
produkternas livslängd ska vara lång.

”
MILJÖ



Hållbart med 
egen skog

• Säkerställa en egen 
koldioxidsänka

• Bidra till biologisk mångfald

• Framtida andelserbjudande 
till kunder



Låg kassation = god hållbarhet
• Får ut mer av mindre

• Minskat avtryck genom att vårda våra resurser

• Ekonomisk såväl som miljömässig vinning



Endast 0,057 % 
av vårt totala 
CO2-utsläpp 
kommer från vår 
egen produktion



SOCIALT

SOCIALT

Hållbarhet handlar 
om att bry sig
Det är avgörande för vår framgång att aldrig stanna 
av i vårt arbete att skapa en socialt hållbar arbetsplats.

”



Hunden med 
på jobbet!

• Hundgård möjliggör för 
produktionspersonal att ha 
med hunden på jobbet 

• Förenklar vardagspusslet 
för de anställda 



Lockar 
engagemanget

Masserar 
själen Knådar fram 

kunskapen

Vi investerar i arbetslivets 
viktigaste resurs: människan 

LEDARUTVECKLARE BETEENDEVETARE YRKESLÄRARE



Attrahera
medarbetare 

med rätt 
kompetens

Rekrytera
medarbetare som 

matchar 
nuvarande och 

framtida 
kompetenskrav

Utveckla
befintliga 

medarbetare för att 
klara av dagens 
uppgifter och 

morgondagens 
utmaningar

Behålla
duktiga 

medarbetare och 
nyckelpersoner

Avsluta
medarbetare som 

inte längre kan 
eller vill bidra

Yrkeslärare som 
vidareutbildar och 
kompetenssäkrar

Elvira



SOCIALT

En nödvändig 
investering för 
framtiden 
Vi har avsatt 24 miljoner kronor för att framtidssäkra 
verksamheten genom innovationsprojekt.

EKONOMISKT

”



Innovationsledaren 
som framtidssäkrar
verksamheten

Mikael



Hållbarhetsfilm
Innovationsforum

Innovation dinner

Brave New 
Business

Innovation Race

Ny lönemodell

Struktur för kommunikation 
och feedback

Ansvarsområden

Introduktionsprogram

Kvitton

Slasken

Eye tracking
glasögon

VR film anläggning

Ny grafisk profil

Brave New Live

Digitalisering

Produktionsapp

Spårbarhet

VR simulator 
multispindelsvarv

Maker square

Legolärare

Rekrytering

Teknikfritids

Mervärde på jobbet

Vegetabilisk 
skärolja

Jag bryr mig

Solpaneler
Metall lab

Personalutveckling





OPERATÖR

• Medhjälpare.

• Lära sig enklare rutiner kring verktygsbyten
• mm
• mm
• mm
• mm

A

B

C

D

E

• Lära sig enklare förinställningar av verktyg som borr 
och svarvstål
• mm
• mm
• mm

• Klara av verktygsbyten och igångkörning av detaljer 
• mm
• mm
• mm

• Hantera övergripande maskiner mm

kr

kr

kr

kr

kr

Min.

Min.

Min.

Min.

Min.

kr

kr

kr

kr

Ställare NC

A

D
E • Ställa upp lättare detaljer

• mm

• Ställa upp de flesta detaljer inom sin arbetsgrupp
• mm

• Hantera övergripande maskiner mm.

Grundlön enl
operatörsbetyg

C • Ställa upp alla detaljer inom sin arbetsgrupp
• mm
• mm

B • Göra enklare programändringar
• mm

(+kr)

(+kr)

(+kr)

LÖNEMODELL
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EKONOMISK UTVECKLING
2008 – 2018



Utmana mig gärna!

Linda Fransson
linda@svarvning.nu

Ladda ner vår hållbarhetsrapport  
svarvning.nu/hallbarhetsrapport


