
Industrin i Gnosjöregionen – viktig för Sveriges ekonomiska utveckling 

Näringslivet i Gnosjöregionen anser att Raka Spåret är bra för Sverige för att den kortaste vägen är 

snabbast, billigast och har minst miljöpåverkan, vilket resulterar i lägst kostnad och mest nytta. 

Raka Spåret är en pulsåder som syresätter en av landets viktigaste tillväxtmotorer: 

Gnosjöregionen. 

 

Gnosjöregionen präglas av sin bredd på olika typer av företag inom tillverkande industri. Merparten 

av företagen är underleverantörer av detaljer och komponenter och alla viktiga tillverkningsmetoder 

finns representerade i Gnosjöregionen.  

Företagen konkurrerar på en global marknad och överlever tack vare att de håller världsklass vad 

gäller effektivitet och produktivitet. I princip alla svenska exportprodukter innehåller komponenter 

som har sitt ursprung i Gnosjöregionen.  

Den höga kompetensen är svår att kopiera eller flytta. Flera företag har försökt att förlägga 

produktionen i lågkostnadsländer, men till slut valt att ha kvar kärnkompetensen på hemmaplan 

därför att det fungerar bäst. För att bibehålla den höga nivån, är kompetensförsörjning avgörande. 

Utveckling av världsledande produktionsteknik kräver medarbetare med adekvat kompetens. För att 

klara kraven på kompetensförsörjning är därför rationella inpendlingsmöjligheter livsviktiga för 

företagen. 

De tillverkningsmetoder och den produktionsteknik som genereras är unika och spridning av dessa 

kompetenser är viktigt för övrig svensk industri. Därför förlägger KTH TED-projekt (teknik, ekonomi 

och design) till Gnosjöregionen varje år. Det är här KTH hittar de företag som visar vägen in i 

framtiden för kommande generationer av ingenjörer ifrån hela världen. 

 

Med denna skrivelse vill vi göra Sverigeförhandlingen uppmärksam på förhållandena så att de tas i 

beaktande vid beslut om dragning av Europabanan. 

 

Business Gnosjöregion AB - gemensam utvecklingsplattform för Gnosjöregionen: Värnamo, Vaggeryd, 

Gislaved och Gnosjö.  
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