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SVENSKA GJUTERIFÖRENINGENS STRATEGIDAGAR
INBJUDAN

Välkommen till Svenska Gjuteriföreningens strategidagar 
den 25–26 oktober på Knistad Herrgård i Skövde. 

Vi kommer tillsammans att diskutera vår branschs framtid 
och hur vi ska bli en lönsam, uthållig och stark bransch. Vad 
ska vi forska om framöver? Vilken kompetensutveckling 
behövs? Vilken typ av omvärldsbevakning är nödvändig för 
vår framtida utveckling? Detta är några av de viktiga frågorna 
som kommer att tas upp under dagarna. 

 Innan workshopen kommer presentationer hållas av 
bland annat Per Åsling, ordförande i Skatteutskottet samt 
flera intressanta personer från näringsliv och universitet. 
Moderator är Anna Gillek-Dahlström från Svenskt 
Näringsliv.

Vi avslutar den första dagen med en gemensam middag.  

Pris: 1250 kr/person (deltagarna betalar endast för 
övernattning, resten bjuder Gjuteriföreningen på. 
Övernattningen betalas vid incheckningen)

Vi måste ha din anmälan senast den 12 oktober. 
Anmäl dig genom att gå in på Gjuteriföreningens 
hemsida eller klicka här. 

För mer information kontakta Diana Bogic på diana.bogic@
gjuteriforeningen.se

Under strategidagarna kommer vi även att ha en utställning 
av gjutgods, de som vill är därför välkomna att ta med sig sitt 
gjutgods.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan 13-0 kalenderdagar innan 

25 oktober debiteras full avgift, 1250kr.

PROGRAM
Onsdag 25 oktober 2017
12.00  Lunch 
13.00  Ett mer hållbart IKEA Industry  
 - Leif Hultman (IKEA) 
14:00  Stärk industrins konkurrenskraft 
 - Per Åsling (Ordförande i Skatteutskottet) 
15.00  Fika
15.30  Köpa eller tillverka själv – vad påverkar   
 beslutet? 
 - Håkan Herbertsson (Husqvarna AB)
16.15  Fika 
16.30  Affärsinriktad och teknisk omvärldsbev-  
 akning av Jönköping University och 
 Mikael Johnsson (industriutveckling på   
 Volvo GTO) om paradigmskifte inom   
 fordonsbranschen. 
17.45  Avslutning dag 1
18.30  Fördrink
19.00  Middag och underhållning

Torsdag 26 oktober 2017
08.00  Introduktion 
08.15 Workshop
 Spår 1: Gjuterierna ska delta i work-  
 shopen kring Gjuteriföreningens strategier
 Spår 2: Leverantörer, Gjutgodsköpande   
 medlemmar och utländska gjuterier ska   
 delta i CIC workshopen
Se bilaga. Denna ska fyllas i och tas med till workshopen
10.50  Avrapportering från grupperna
11.50  Summering och avslut
12.00  Lunch



Välkommen till Svenska Gjuteriföreningens strategidagar den 25–26 oktober på Knistad Herrgård i Skövde. 

Denna strategiska forsknings- och innovationsagenda för gjutna produkter togs fram under hösten 2012 och våren 2013. Arbetet 
har drivits inom Casting Innovation Centre genom Svenska Gjuteriföreningen, Swerea SWECAST och Tekniska Högskolan i 
Jönköping. Agendan har tagits fram i en öppen process via seminarier och workshops. Totalt har närmare 200 organisationer deltagit 
i processen.

Besvara frågorna och ta med till workshopen den 26 oktober

Instruktioner: För att kunna få en bra diskussion med flera olika infallsvinklar önskar vi att ni förbereder er inför workshopen på 
följande vis. Läs texten om de olika områdesgrupperna. Svara på frågorna genom att utgå från ditt företag och branschen.

Dessa svar kommer inte att samlas in.  

SVENSKA GJUTERIFÖRENINGENS STRATEGIDAGAR
WORKSHOP
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Det goda gjuteriet

Aktuella och framtida miljökrav måste tas på största allvar. De kräver stora resurser både på kort och lång sikt. Sverige tillverkar 
redan idag gjutna produkter med lägst klimatpåverkan i världen.

I huvudsak beror detta på att den svenska elmixen framställs med extremt låg klimatpåverkan. Därför står Sverige starkt för att 
positionera sig inom området. Utmaningar vi står inför är att kraftigt reducera energianvändningen och klimatpåverkan samtidigt 
som vi fortsätter stärka vår konkurrenskraft. I Horizon 2020 som är EU:s kommande FoU-program beräknas 65% av budgeten gå till 
projekt med hållbarhetsinriktning och 35% är direkt dedikerade för klimatrelaterade projekt. En förutsättning för framtida tillväxt 
enligt EU:s strategi är att tillverka mer med användande av mindre resurser. Ökat resursutnyttjande genom effektivare processer, 
bättre utbyten och ökad återanvändning och återvinning av gjuteriernas restprodukter är avgörande för att svenska gjuterier skall 
kunna vara konkurrenskraftiga inom ramen för EU:s strategi. Det är inte bara inre och yttre miljö- och energifrågor som är i fokus 
för det ”goda gjuteriet”. Sverige måste utbilda och skapa framtidens industriarbetare och framtidens arbetsplatser som är attraktiva 
och står sig i konkurrens med andra branscher. Arbetsmiljöfrågor i ett brett perspektiv måste vara i fokus. Exempelvis är ett mål 
inom formteknik att utveckla en stabil process för sandgjutning med minskad miljöbelastning samt att driva utvecklingen för 
oorganiska bindemedel.

Exempel på möjliga områden:
• Energieffektivisering och nya energieffektiva processer
• Industriell återvinning och återanvändning
• Reducera emissioner av klimatgaser
• Reducera utsläppen av luktande ämnen
• Arbetsmiljöförbättringar i hela processkedjan
• Utveckling av nya, oorganiska bindemedel

Forska om? 

Kompetensutveckla?

Omvärldsbevaka? 

Påverka?

Övrigt? 



Avancerade material och produkter

Sverige behöver en långsiktig och uthålligsatsning på nya, avancerade och höghållfasta gjutna material. Vidare behövs en satsning på 
effektivare processer hos gjuterier för ökad produktivitet, sänkta processkostnader, förbättrad processtyrning och minskad energi- 
och miljöbelastning. Genom att förbättra dagens material bidrar vi till att de produkter där gjutgods ingår, får bättre prestanda med 
minskad energi- och miljöbelastning. Lätta strukturer blir allt viktigare i de flesta sektorer och gjutning ger en mycket stor möjlighet 
att tillverka lätta komponenter. Inom lättviktsområdet finns flera olika utmaningar; förbättra egenskaperna genom material- och pro-
cessutveckling är ett exempel. En stor möjlighet är att använda mixmaterial, där egenskaper styrs efter funktion, genom att kombin-
era olika material. Utmaningen är att utveckla hela processkedjan för dessa blandmaterial från design, tillverkning och bearbetning 
till återvinning. Det är viktigt att öka kunskapen kring sambandet mellan de gjutna materialens egenskaper, speciellt utmattning och 
den mikrostruktur och de defekter man får vid tillverkningen. Nya gjutna material kräver också nya kunskaper, modeller och verifi-
erade metoder. Simulering och modellering kommer att bli allt viktigare och utvecklingen går från fysiska till digitala prototyper och 
sekventiell simulering av hela tillverkningskedjan inklusive efterbehandling. Det behövs bättre modeller och materialdata, framförallt 
högtemperaturdata samt bättre metoder för verifiering, både i mycket tunna detaljer för t ex flygmotorer och för grovt gjutgods för t 
ex vindkraft. Parallellt fortsätter utvecklingen av högkvalitativt gjutgods med förbättrade, homogena och predikterbara egenskaper; 
det långsiktiga målet är defektfritt gjutgods. Detta kan nås genom både utveckling av gjutprocesserna och användning av smarta ef-
terbehandlingsmetoder som varmisostatpressning (HIP) och gjutsmide. Genom att både utveckla processerna för bättre egenskaper 
och utveckla bättre modelleringsverktyg så fås predikterbara egenskaper hos gjutgods. Detta ökar användningen av gjutna kompo-
nenter tillverkade av svenska gjuterier.

Exempel på möjliga områden:
• Utveckling av partikelförstärkt aluminium och magnesium
• Utveckling av höghållfasta gjutjärn, exempelvis ADI, Si-legerat, CGI
• Utveckling av material med högtemperaturegenskaper
• Modellering, prediktering och verifiering av statiska och dynamiska egenskaper samt restspänningar och deformationer

Forska om? 

Kompetensutveckla?

Omvärldsbevaka? 

Påverka?

Övrigt? 
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Effektiv och flexibel produktion

Sverige är och har möjlighet att även i framtiden vara en stark produktionsnation. Vi måste dock fokusera på områden där vi har 
möjlighet att vara konkurrenskraftiga. Vi måste skapa nya arbetssätt, modeller och metoder. Effektivitet och flexibilitet kommer att 
vara nyckelfaktorer liksom kundanpassning, korta ställtider och lägre kostnader. Vi behöver arbeta med metoder för att studera 
flöden i produktutvecklingskedjan för att skapa produkter som är kostnadseffektiva att producera, exempel på detta är Fuzzy-
Front och Lean produktutveckling. Dessa metoder behöver anpassas så de passar gjuterier som är komponentägare såväl som rena 
underleverantörer. Minskning av slöseri och kvalitetsbristkostnader är ledord för att skapa dessa effektiva gjuterier. Andra exempel är 
effektivare kalkylmodeller som visar både kostnader och klimatpåverkan för olika tekniska lösningar hos komponenterna.

Exempel på möjliga områden:
• Utveckling av metoder för längre verktygslivslängdför pressgjutningsverktyg
• Snabb och flexibel produktion
• Simulering av produktionsflöden
• Enklare och mer flexibla formningsmetoder
• Integrering av simuleringsverktyg för både design-och processoptimering
• Utveckling av metoder för snabbare tillverkning av prototyper
• Utveckling av snabba, automatiserade metoderför materialkarakterisering

Forska om? 

Kompetensutveckla?

Omvärldsbevaka? 

Påverka?

Övrigt? 
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Optimerad PRO CESS

Kraven på framtidens gjutna produkter kommer att vara höga. Egenskaper, kostnader, tid och energi är exempel på några. 
Framtidens material kommer inte att utvecklas utan god processkunskap och anpassade processer, som gör det möjligt att 
minska processvariationer, t ex genom automatisering. Processer behöver utvecklas som styr funktioner och höjer egenskaperna. 
Efterprocesser som värmebehandling, gjutsmide och HIP är exempel på några. Processer behöver även utvecklas för att kombinera 
material, s k mixmaterial. Kombination av material, via fogning och/eller mixmaterial, är identifierad som den största möjliggöraren 
till lättare produkter, inom framförallt transportindustrin. Inom pressgjutning kommer det att bli allt viktigare att uppskatta och styra 
verktygslivslängden. Materialet, komponentens utformning och processen måste styras och optimeras för att få kostnadseffektiva 
komponenter.

Exempel på möjliga områden:
• Utveckling av processer, metoder och modeller för efterprocesser; gjutsmide, värmebehandling etc
• Utveckling av processer för tillverkning av Mixmaterial (aluminium-stål-gjutjärn-komposit)

Forska om? 

Kompetensutveckla?

Omvärldsbevaka? 

Påverka?

Övrigt? 
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