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TILLKOMST
Föreliggande rapport utgör slutrapport för projektet "Ökad konkurrens-
kraft och tillväxt inom svensk gjuteriindustri via strategisk marknads-
analys och samverkan i funktionella nätverk".

Projektledare för projektet har varit Utvecklingschef Conny Gustavsson
vid Svenska Gjuteriföreningen i Jönköping. Projektet har genomförts i
samarbete med branschavdelningen vid Gjuteriföreningen, under ledning
av Branschchef Zoltan Tiroler. Framkomna resultat har fortlöpande
diskuterats med ledamöter i Gjuteriföreningens branschråd.

Gjuteriföreningen vill rikta ett stort tack till Nutek och Lennart
Sandberg, utan vars ekonomiska stöd  detta projekt ej hade kunnat
genomföras.

SAMMANFATTNING
Rapporten indelas i tre faser. Fas 1 "Identifiering av gjutgodsrörel-
ser", fas 2 "Varför väljs icke-svenska gjuterier?" och fas 3 "Informa-
tionsspridning och samverkan i skarpa nätverk".

I fas 1 har en marknadsstudie genomförts av Svenska
Gjuteriföreningen för att kvantifiera de gjutgodssegment där svenska
gjutgodsanvändare importerar hela eller större delen av sitt behov.

I fas 2 diskuteras orsakerna till den mycket omfattande gjutgodsimpor-
ten. Vidare behandlas importens struktur, tonnage, aktuella material,
kundernas urvalskriterier, vilka resurser och kompetenser som saknas i
Sverige, synpunkter på företagens marknadsföring, avgörande
konkurrensfaktorer, styrkefaktorer i den svenska gjuteriindustrin samt
vad som gjorts och vad som kan göras för att öka företagens
konkurrenskraft.

1   FAS 1  IDENTFIERING AV GJUTGODSRÖRELSER

1.1  Kartläggning av den svenska gjutgodsimporten
Att göra en kvalificerad analys av gjutgodsimporten har visat sig vara
mycket komplext. SCB har inte uppgifterna upplagda på ett sådant sätt
att det går att få fram gjutgodsimporten. Även andra instrument och
sökvägar har visat sig vara trubbiga. Det var trots dessa svårigheter
möjligt att få fram data i tillräcklig utsträckning för det fortsatta
projektarbetet.

Gjuteriföreningen har försökt kartlägga gjutgodsimporten på flera av
varandra oberoende sätt:



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 2

• Via SCB. Import av gjutgods är inte separerat och det går med
dagens officiella svenska statistik inte att få något grepp om
gjutgodsimporten. Tyvärr tillhör Sverige en liten grupp av länder i
Europa där detta inte görs av en central myndighet. För vissa
enskilda artiklar kan import och varuvärde fås fram, men däremot
inte helheten. Detta är klart otillfredsställande.

• Via CAEF, den europeiska gjuteriorganisationen. CAEF har dock
bara data för stål och segjärn. Övriga gjutna material har CAEF
inga uppgifter om. Här har studerats de uppgifter som varje enskilt
europeiskt land uppger för exporten av stål- och segjärnsgjutgods
till Sverige. Därefter har dessa adderats för att få en bild av den
svenska importen från europeiska länder. Tyvärr omfattas inte alla
länder i Europa av denna statistik, främst är det stater i Östeuropa
som inte finns med.

• Gjuteriföreningen har genomfört en detaljerad enkätundersökning
till de viktigaste svenska gjutgodsköparna. Detta har gett en mängd
intressanta uppgifter. Svarsfrekvensen är dock för dålig för att ge
en täckande helhetsbild.

• Gjuteriföreningen har också genomfört ett antal telefonintervjuer
och ett antal djupintervjuer på plats med några av de viktigaste
gjutodsköparna. Också detta ger stor och detaljerad informations-
mängd, men ingen helhet.

Sammanfattningsvis har mycket information samlats in, men de olika
metoderna har gett en stor spridning i indata. Det har visat sig vara
mycket komplext att kartlägga importen på ett tillfredsställande sätt och
det skulle kräva en arbetsinsats av helt annan dignitet än vad som finns
utrymme för i nu aktuellt projekt. Det betyder att det i Sverige idag inte
finns några helt tillförlitliga siffror på den svenska gjutgodsimporten,
något som känns klart otillfredsställande. Även om vi måste reservera
oss för vissa uppgifter, så anser vi att det genom en kombination av
källorna trots detta finns tillräckligt med uppgifter och underlag för att
ge en hög tillförlitlighet till föreliggande rapport.

1.2  Den svenska exporten och importen av gjutgods

I Sverige producerades 2002 totalt 287 500 ton gjutgods. Av detta direkt-
exporterades knappt 32 000 ton. Samma år uppskattar Gjuteriföreningen
importen av gjutgods till, grovt räknat, ungefär lika mycket som den
svenska produktionen. Importen utgörs av ca 140 000 ton gråjärn (den
svenska produktionen var 151 000 ton); 60 000 ton segjärn (svensk
produktion: 57 000 ton); 43 000 ton stålgjutgods (svensk produktion: 21
000 ton); 60 000 ton icke-järngjutlegeringar (svensk produktion: 53 000
ton), av detta främst aluminium 44 000 ton (svensk produktion: 37 000
ton). Det betyder att uppskattningsvis importeras gjutgods årligen till ett
värde av mer än 10 miljarder kronor.
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Om, teoretiskt sett, all import ersattes med egen produktion, skulle
denna kunna öka med ca 100 %, d v s ca 300 000 ton. Omsättningen för
gjuteribranschen skulle öka i storleksordningen 10 miljarder kronor.
Detta, omräknat i arbetstillfällen, skulle betyda ca 8 000 till 10 000
anställda. I sin förlängning skulle detta ha ytterligare följdeffekter för
ökad sysselsättning inom modellverkstads-, verkstads-, ytbehandlings-,
transport- och leverantörsföretag. Betydelsen för produktutveckling,
innovationer och företagsdynamik, genom närhet mellan gjuteri –
slutkund, är svår att uppskatta. Att hela importen skulle ersättas av
inhemsk produktion är inte realistiskt. En analys visar, att ur teknisk
synvinkel skulle ca 50 % av importen kunna ersättas av inhemsk produk-
tion med nuvarande produktionsutrustning med vissa investeringar. Ut-
över detta skulle betydande investeringar krävas i form av nya maskiner.

1.3  Importens struktur

De viktigaste länderna från vilka Sverige importerar gjutgods är övriga
nordiska länder, Tyskland, Frankrike, Spanien, Storbritannien, Italien,
Polen, Tjeckien och Ungern. Förutom dessa finns en lång rad andra
länder också med på listan, såsom Baltikum, Rumänien, Bulgarien,
Turkiet, Brasilien, Indien och såväl Taiwan som Kina. Från dessa senare
importeras dock mindre mängder gjutgods.

Vad gäller de västeuropeiska länderna handlar det främst om kompli-
cerat och avancerat gjutgods. Från Tyskland importeras exempelvis stora
volymer högkvalificerat gods till fordonstillverkarna i Sverige. Från
lågkostnadsländerna importeras främst mindre kvalificerat gods, men det
finns också flera undantag till denna generella struktur.

I projektet har vi identifierat några av de största producenterna av gjut-
gods som exporterar till Sverige. Bland dessa bör framhållas tyska
Halberg Guss, Honsel, Mahle, Fritz Winter, Georg Fischer och Deutz.
Vidare Tiroler Guss, Österrike, Catton Foundry i Storbritannien. I
Norden har vi Lokomo i Finland, Valdemar Birn och Dania i Danmark
och Rolls Royce Marine i Norge. Från lågkostnadsländerna kan nämnas
Kutna Hora i Tjeckien och Aktas i Turkiet.
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1.4  Material
Alla gjutna material importeras. Viktmässigt utgörs nästan hälften av
importen av gråjärn. Den andra hälften delas ungefär lika mellan segjärn,
stål och aluminium samt en mindre mängd övriga icke-järngjutmetaller,
se diagram 1. Vad gäller värdet, står importen av aluminiumgjutgodset
för den största delen med nära 40 procent, se diagram 2.

Diagram 1 Importen i procent uppdelat efter vikt och material

Diagram 2 Importen i procent uppdelat efter värde och material
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1.5  Sektorer

Importen går till övervägande del till fordonsindustrin. Mer än 40 %
hamnar i lastbilar, och 16 % i personbilar. Till gruvindustri, konstruktion
och stålverk går mer än 10 %, medan entreprenadmaskiner och truckar
tar ca 7 %, se diagram 3.  En mer detaljerad uppdelning efter slut-
användningsområde finns i underlaget till föreliggande arbete och bi-
fogas.

Diagram 3 Importen i procent uppdelat efter slutanvändningsområde

1.6  Sammanfattning och slutsatser

I runda tal direktexporterar Sverige 30 000 ton gjutgods medan vi
importerar 300 000 ton om året. Importen är alltså tio gånger så stor som
exporten. Den svenska produktionen av gjutgods ligger kring 300 000
ton. Importen är således tonnagemässigt jämförbar med hela den svenska
produktionen, och uppgår värdemässigt till över 10 miljarder kronor per
år. I arbetstillfällen motsvarar importen storleksordningen 10 000 års-
arbeten, och ännu fler om man räknar med de effekter denna produktion
skulle leda till för modellverkstäder, bearbetnings-, transport- och
tjänsteföretag. Den absolut största delen av importen kommer från länder
med en högre lönenivå än den svenska, främst Tyskland. Den helt
dominerande delen av det importerade godset hamnar i någon typ av
fordon.

Import av gjutgods enligt användningsområde 
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2   FAS 2  VARFÖR VÄLJS ICKE-SVENSKA GJUTERIER?

2.1  Kundens urvalskriterier vid gjutgodsinköp
En rad anledningar återkommer i våra undersökningar till varför kunden
väljer att köpa gjutgodset utanför Sverige. I flera fall är orsakerna
sammanflätade; finns inte en viss utrustning så finns inte heller kom-
petensen. Nedan listar vi resultaten av vad vi kommit fram till i
kontakterna med ett stort antal gjuygodsköpande företag.

2.2  Priset
Det lägre priset utomlands framhålls av många kunder, och är kanske
den enskilt viktigaste faktorn. Löneberoende kostnader utgör mer än 50
% av komponentpriset hos vissa gjuterier. Då är det svårt att konkurrera
med lågkostnadsländerna, främst gäller det import från länder som
Ukraina, Polen, Tjeckien, Litauen, Turkiet, Bulgarien och Kina. Men det
anmärkningsvärda är att också högkostnadsländer i många fall kan
leverera till ett förvånansvärt lågt pris. Detta gäller exempelvis
Tyskland, Norge, Danmark, Nederländerna och andra högkostnads-
länder, där inte löneläget kan förklara ett lägre pris. Det beror i dessa fall
på en effektivare och rationellare produktion, vilket är positivt då det
innebär att även svenska gjuterier borde ha förutsättningar att ligga på
samma, eller lägre, kostnadsnivå.

Bild 1 Ovan visas importen i ton per år från några av de länder från
vilken en betydande gjutgodsimport sker. Det är Tyskland,
Danmark och Finland som exporterar mest till Sverige, inte
några lågkostnadsländer

>50.000             
20.000-50.000
15.000-20.000   
5.000-15.000     
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Bild 2 I diagrammet visas den svenska gjutgodsimporten från olika
länder. En relativt stor andel av importen har inte gått att
härleda till något specifikt land. Här finns såväl en rad mindre
importländer, som import från de uppräknade länderna.

Prisskillnaderna mellan inköpspris i olika länder kan vara mycket stora:

• Vad gäller stålgjutgods allmänt så ligger Tjeckien 30 - 35 % under
de svenska priserna, inklusive transport.

• Manganstål kostar ca 25 kr/kg i Sverige, 22 kr/kg via agent och
import från Tjeckien och 18 kr/kg vid direktimport från Tjeckien.
Samma typ av gods kan ligga ännu lägre, ner mot 14 kr per kg i
Turkiet. Från Rumänien har man i vissa fall levererat gods för
12,50 kr/kg, dvs. halva priset gentemot Sverige. Vi har funnit flera
exempel när det blir billigare för ett svenskt gjuteri att köpa
utomlands än att gjuta själva. För att hålla ett så lågt pris på
manganstål krävs extremt låga priser på mangan och fungerande
recirkulering. Vissa länder med stor gruvindustri, främst Sydafrika
men också Brasilien, uppfyller dessa förutsättningar. Men från
dessa länder importeras än så länge bara marginella mängder
gjutgods.

• Låglegerat kolstål kostar ca 30 kr/kg i Sverige och ca 12,50 kr/kg i
Bulgarien. På exempelvis ett Francishjul på 250 ton blir pris-
skillnaden då 4,4 miljoner kronor. Tjeckien ligger på samma
prisnivå som Bulgarien. För grovbearbetat gods stiger priset till 15
– 16 kr/kg från dessa länder.

• Stål tillverkat enligt skalformningsmetoden är ofta betydligt
billigare utomlands än i Sverige. Exempelvis är gjuterier i norra
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1%
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2%

Storbritannien
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Spanien duktiga på att gjuta denna typ av gods till mycket
konkurrenskraftiga priser.

• Gjutjärn. I Skandinavien finns några gjuterier, exempelvis danska
Valdemar Birn, som håller hög kvalitet och lägre priser än vad
svenska gjuterier kan matcha. Detta gäller också flera stora
specialiserade gjuterier som t.ex. GF i Schweiz och Tyskland. För-
klaringen är slimmad och effektiv produktion, anpassad produk-
tionsutrustning, specialisering på ett visst godssegment och långa
serier.

• Från Litauen importeras enkelt gods i gråjärn för ca 5 kr/kg (till
vältar o.d.). Nav och bromsskivor i segjärn till lastbilar köps för 7
kr/kg från Tyskland och Frankrike.

• Aluminium. Sverige har ett stort antal pressgjuterier, men de flesta
är små familjeföretag. Det finns relativt få företag som på lego-
basis gjuter sand- och kokillgjuten aluminium. Import sker från
flera länder. Det har visat sig att i vissa fall är norska alternativ
billigare än svenska. Stora mängder pressgjutgods importeras till
bilindustrin. Aluminiumfälgar till bilar tillverkas inte i Sverige.
Stora kvantiteter kokillgjutna aluminiumfälgar importeras.

I kundens inköpspris måste självklart också transportkostnaderna
inkluderas. Det finns inget entydigt pris på transportkostnader. Priset
beror bland annat på använt transportmedel, volymer och leveranstider.
För transporter på lastbil från centrala Europa är dock ett riktvärde ca
1,30 kr/kg. Ett annat mått kan vara priset i procent av detaljpriset som i
ett typfall är 3 eller 7 % producerat i Sverige respektive i centrala
Europa. Transportkostnaderna är sällan utslagsgivande.

2.3  Det saknas utrustning, kapacitet och riskkapital i Sverige

Vad gäller brister i utrustning och kapacitet, ser vi en ond cirkel: för att
våga investera vill gjuteriet ha en säker order. För att få en order krävs
lämplig produktionsutrustning. Att bryta detta ”Moment 22” är mycket
svårt; de flesta legogjuterier kämpar med dålig lönsamhet och soliditet.
De har därför inte möjligheter att av egen kraft göra de betydande
investeringar som i många fall krävs. Man vågar helt enkelt inte ta risken
av en investering som inte faller väl ut, då en sådan kan bli förödande för
företaget. Resurser och kapital från annat håll är svårt att uppbringa;
gjuteribranschen drar inte till sig kapital som vissa andra branscher. Ett
aktuellt exempel är ett planerat gjuteri i Norrland, med inriktning på
tungt gjutgods till den expansiva vindkraftsindustrin. Trots att en stor del
av produktionsförutsättningarna föreligger, har det visat sig mycket svårt
att uppbringa de ca 100 miljoner kronor som krävs för produktionsstart.
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De gjuterier som trots allt har gjort omfattande investeringar är oftast
interngjuterier, eller gjuterier som tillhör en koncern. Dessa tar inte
samma risk som legogjuterierna gör, och de har dessutom betydligt
större resurser bakom sig.

I många fall saknas lämplig produktionsutrustning i Sverige för en viss
typ av gods. I många fall finns inte heller kapacitet för de stora volymer
det är frågan om, framförallt när det gäller fordonsgods. Nedan är listat
en rad sådana konkreta exempel:

Stålgjutgods

• Inget gjuteri kan gjuta skänkar i stål.

• Inget gjuteri kan gjuta stort gods i stål (Den maximala vikten som
något svenskt stålgjuteri klarar är ca 15 ton).

• Inget stålgjuteri klarar stora mängder gods, till exempel tusentals
ton transmissionsgods till entreprenadmaskiner eller tusentals ton
gods till krossar, väg- och gruvmaskiner.

• Inget gjuteri klarar erforderlig mängd gjutgods till krossar, som
består av tusentals ton i flera gjutna material.

• Inget stålgjuteri i Sverige har någon AOD-konverter. Vill kunden
ha de egenskaper som AOD-behandlat gods ger, finns närmaste
leverantörer i Norge eller Finland.

• Det finns bara ett gjuteri för fullformsgjutning enligt vaxursmält-
ningsmetoden i Sverige (TPC).

• Inget fullformsgjuteri i Sverige vill köra långa serier.

Järngjutgods

• Det finns inga lämpliga flaskstorlekar för viss typ av segjärnsgods,
exempelvis stora transmissionskåpor till lastbilar.

• I vissa fall är kyltiden för godset otillräcklig på grund av för korta
kylsträckor i gjuteriet. Det gäller exempelvis tusentals ton nav-
broms-skivor i segjärn till lastbilar.

• Det finns inte tillräckligt stora flaskor för gods till släpvagnskopp-
lingar i segjärn.

• Det finns inget /få segjärnsgjuteri för tungt gods.
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• Det finns inget gjuteri som legogjuter hydraulgods med höga krav
(croningmetoden). Det finns ett svenskt gjuteri som är mycket
kvalificerade på hydraulgods, men det gjuter enbart till  egna
produkter.

• Inget gjuteri vill gjuta skänkar som väger mer än 10 ton, det stör
logistiken i det gjuteri som rent tekniskt skulle kunna göra det.

• När det krävs vissa speciallegeringar finns inget gjuteri som vill
tillverka i Sverige. 8 000 ton till dubbla kamaxlar hör till denna
kategori.

• När det krävs mycket manuell hantering, vilket ofta gäller kort-
seriegods eller stort gods, är det få svenska gjuterier som vill åta
sig arbetet.

• För gjutning av kolvar till personbilar finns inget lämpligt svenskt
gjuteri.

• Det finns inget svenskt gjuteri som kan/vill gjuta avgasgrenrör i
SiMo eller Niresist till personbilar.

• Det finns inget svenskt gjuteri som kan/vill gjuta lite ovanliga
bromsskivor i gråjärn. Trots att de är udda, så uppgår behovet till
tusentals ton.

• Inget svenskt gjuteri tillverkar gjutgods i ADI, en gjutjärnslegering
som vissa kunder efterfrågar.

• Endast ett svenskt gjuteri tillverkar gjutgods i aducerjärn.

• I Sverige finns inget utpräglat DISA-gjuteri. Därför kan Sverige
inte konkurrera med exempelvis Danmark och Finland för att
effektivt tillverka gjutgods i långa serier för den typ av produkter
som lämpar sig för DISA-maskiner.

Aluminiumgjutgods

• Det finns få kokillgjuterier. Alla aluminiumfälgar till personbilar
importeras.

• Det mesta vad gäller motorer och cylinderhuvuden i pressgjuten
aluminium importeras. Det rör sig om stora volymer, vilket
knappast något svenskt pressgjuteri klarar.

• Stora mängder chassigods i aluminium, tillverkade enligt olika
metoder, importeras.
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Prototyper, verktyg, stort gods i enstyckstillverkning

• Det finns inget gjuteri som gjuter stora verktyg/modeller. Framför-
allt gäller det pressverktyg till fordonsindustrin. Gjuterierna klarar
oftast ej stora, avancerade verktyg. Bland annat finns inte traverser
och utrustning för de tyngsta lyften. Denna typ av gods köps
framförallt från Spanien och Tyskland. Samordning skulle behövas
i Sverige. Behovet i Sverige av pressverktyg har kostnadsberäknats
till ca 10 miljarder kronor per år.

2.4  Kunskaps- och kompetensbrister

Ett tredje kriteria som pekas ut av kunderna är brister i kunskap och
kompetens. Med den höga medelåldern i branschen, och den ringa
attraktionskraften hos tillverkningsindustrin, är risken stor att
kompetensbristen ytterligare accentueras. I ett väl fungerande nationellt
innovationssystem finns en rad aktörer som borde kunna bidra till att
undanröja dessa brister. Här tänker vi främst på flera av
Industriforskningsinstituten, såsom Gjuteriföreningen, IM, IVF och
Mefos. Även högskolevärlden är en viktig resurs, och när det gäller
aktuellt område främst Ingenjörshögskolan i Jönköping, Chalmers
Lindholmen, KTH, Bergsskolan i Filipstad och Högskolan i Skövde.

Initiativ inom detta viktiga område är till exempel det nystartade
”Casting Innovation Centre”, som Gjuteriföreningen och
Ingenjörshögskolan i Jönköping gemensamt utvecklar. Ett annat initiativ
togs i april 2004 när Gjuteriföreningen påbörjade en 1-årig utbildning av
arbetslösa akademiker för att slussa dessa vidare till gjuteribranschen
och verkstadsindustrin. Denna satsning sker med finansiering från
Länsarbetsnämnden, ESF-rådet och Mål 3. Gjuteriföreningen, i
samarbete med högskolorna i Jönköping och Skövde, planerar att hösten
2004 starta en 80-poängs utbildning, ”Innovativ produktframställning –
inriktning gjutning”. Sedan många år driver Gjuteriföreningen en
Sommarskola för gjuteritekniker och en kortare påbyggnadsutbildning
tillsammans med Ingenjörshögskolan.

Exempel på identifierade brister i kunskaps- och kompetensområden är:

• Det finns ytterst få legogjuterier som tillverkar tungt gods i seg-
järn, och de som finns ligger efter teknik- och kunskapsmässigt.

• Kompetens saknas vad gäller hydraulgods bland legogjutarna.

• Flera stora tyska specialgjuterier inom fordonssektorn har stort
know-how, vilket inte har någon motsvarighet i Sverige.

• Det finns flera exempel när kunden flyttat gjutning av gods från
Sverige på grund av kvalitetsskäl. Detta gäller till och med i en del
fall enklare gods, typ motvikter i gråjärn som flyttats på grund av
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kvalitetsproblem från Sverige till Tyskland, Frankrike och Polen.
Annat gods har av samma skäl flyttats till Turkiet.

• Det saknas know-how i Sverige till att gjuta turbohus till person-
bilar.

• Kunden har en bra relation till sin utländske leverantör, som ger
goda råd och hjälp vid nykonstruktion av gods till specialfordon.
Detta har kunden inte upplevt i Sverige.

• För långa ledtider och försenade leveranser har gjort att en kund
som efterfrågar transmissionsgods i gråjärn flyttat ordern utom-
lands.

• I en del fall, speciellt inom fordonssektorn, är konstruktörsarbetet
utlagt på flera länder. Från dessa ombesörjs också gjutgodsinköpen
och det är då naturligt att inköpen hamnar på flera håll.

3   MARKNADSFÖRING

Det råder stora brister i marknadsföringen hos de svenska gjuterierna.
Flera kunder har understrukit att gjuterierna inte är tillräckligt aktiva och
uthålliga på marknaden. De sitter hemma och väntar på order i stor
utsträckning, och tycker att kunden ska komma till dem, istället för
tvärtom. Svenska Gjuteriföreningen har under senare år lagt ner allt
större resurser på detta område. Tillsammans med flera andra aktörer har
Gjuteriföreningen tagit initiativ till ett projekt, ”Professionell Produkt
Design, PPD, i vilket ett dussintal gjuterier deltar. Syftet är att utveckla
de deltagande företagens förmåga att i samverkan med krävande kunder
bedriva kvalificerat process- och produktutvecklingsarbete, samt öka
kompetensen inom tekniskt säljarbete till befintliga och nya kunder. Fler
initiativ och mer arbete krävs på området. Branschorganisationen, i form
av Gjuteriföreningen, räcker inte för att kunna marknadsföra enskilda
gjuterier.

4   KONKURRENSFAKTORER

En mängd konkurrensfaktorer spelar givetvis in i beslutet om var en viss
produkt ska köpas. Nedan listar vi de viktigaste. En viktning är svår att
göra. Ett försök till en sådan viktning gjordes dock av ett 15-tal gjuterier
i samband med ett seminarium som Gjuteriföreningen arrangerade i
samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping, IHH.
Gjuteriernas egen uppfattning stämmer väl överens med den samman-
ställning Gjuteriföreningen gjort.
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Bild 3 Försök till ”viktning” av olika konkurrensfaktorer. Ju närmare
centrum, desto viktigare är faktorn.

• Priset är kanske den enskilt viktigaste konkurrensfaktorn. Det
finns givetvis stora individuella skillnader mellan olika typer av
gjuterier vad gäller kostnadsfördelning. I vissa fall kan lönekost-
naden klättra en bra bit över 50 %. Nedan är ett typexempel, för
att ge en fingervisning om en ”vanlig” ungefärlig kostnads-
fördelning:

Kostnadsfördelning i % av produktpriset  
• Arbetskraft 35
• Material/metallurgi 24 (tackjärn/aluminiumtackor, stålskrot,

grafit, legerings-ämnen, FeSiMg etc.)
• Kringmaterial 19 (filter, sand, bindemedel,

exotermiska matare etc)
• Energi 12 (el, naturgas, koks)
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• Avgifter, avfall   5
• Övrigt   5

I stort sett är priset på allt, utom arbetskraft, relativt likartat världen över.
Billig energi i Sverige var tidigare en konkurrensfördel, som nu
försvunnit. Nu är det snarare en nackdel, då det går åt mer energi i kalla
Sverige än i varmare länder. Samtidigt har de flesta svenska gjuterier
höga ambitioner på miljöområdet, och vill sörja för en god inre och yttre
miljö. Det driver i många fall upp energianvändningen. För att
kompensera högre löner krävs ökad automatisering och en produktion
med minimala förluster och störningar i produktionskedjan. De svenska
gjuteriarbetarlönerna ligger i mellanskiktet om man ser till Västeuropa.

Bild 4 Lönekostnader i olika länder för gjuteriarbetare

• Flexibilitet är oerhört viktigt, den efter priset förmodligen vik-
tigaste konkurrensfaktorn. Det är något många av gjutgodsköparna
framhåller mycket starkt. Flexibilitet är då ett vitt begrepp, som
gäller allt från ändrade leveransplaner till ändrade produkter, och
som man förväntar sig att leverantören/ gjuteriet snabbt anpassar
sig till.

• Korta ledtider. Det finns exempel på att man kortat inköpsledtiden
från 3 månader till 2 veckor. I detta konkreta fall blev det därmed
lönsamt att flytta produktionen från Turkiet till Sverige. Det är ett
exempel på hur viktig ledtiden kan vara, och att det kan
kompensera för högre arbetskraftskostnader. Man flyttar här-
igenom kostnader till ansvarig leverantör, som får hålla ett lager,
men å andra sidan jämnas svängningarna ut för denne. Det gör att

Totala lönekostnader för gjuteriarbetare 2002 
(EUR/timme)
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man kan sänka rörelsekapitalet. Korta ledtider gör att man kan
minska varu- (säkerhets)lager.

• Leveranstider. Många utländska gjuterier betraktar inte leverans-
tider som speciellt viktigt, vilket kunderna däremot oftast gör. Här
finns alltså möjligheter för de leverantörer som klarar leverans-
tiderna och håller hög leveranssäkerhet.

• Kvalitet. På alltfler produkter är det nollfel-leveranser till kund
som gäller. Det är givetvis en viktig konkurrensfaktor att kunna
hålla en jämn kvalitet på överenskommen nivå.

• Förädlingskedjan. Det finns en mycket tydlig utveckling från att
tidigare ha sålt enbart gjutgods till leveranser av färdiga
komponenter. Det är viktigt att ombesörja åtminstone bearbetning,
svetsning, helst också ytbehandling och, i vissa fall, även
montering. Det är helt klart en styrka att kunna ta ansvar för hela
förädlingskedjan till packad och leveransklar produkt. Gjuteriet
blir därmed inte en leverantör av gjutgods, utan av färdiga
komponenter. Det ökar möjligheterna till att bli en viktig
samarbetspartner till kunden, det ökar möjligheten till att få ett
bättre pris på sina produkter och det ökar oftast intresset från
kunden. Det finns exempel där gjuteriet inte vill kalla sig ”gjuteri”,
utan ”fabrik” eller liknande. Som i de flesta fall är det
fordonsindustrin som går först i denna trend, men den är allmänt
märkbar i alla branscher.

• Ständiga förbättringar, produktutveckling, kompetens, produkt-
kritik, driftighet är faktorer som ofta framhålls av gjutgodsköpare.
De är viktiga för att en leverantör ska få vara kvar, men det är
sällan det är avgörande skäl vid placering av en order.

• Kapitalstarka ägare krävs för att kunna hänga med i den tekniska
utvecklingen, investera och klara konjunktursvängningarna.

• Modelltillverkning  I Sverige är modelltillverkare oftast små-
företag som saknar såväl personella som tekniska resurser.
Exempelvis är det få modelltillverkare som klarar av att hantera
3D-filer på produkter. Kunden vill oftast ha prototyper och
modeller snabbt. Köpare vågar inte lägga ut stora order på ett
alltför litet företag med bristande resurser. Det är en viktig faktor
till var produktionen förläggs. Flyttas modelltillverkningen, ligger
det nära till hands att också flytta produktionen. Detta är ett
allvarligt problem. Prisbilden är dessutom ogynnsam för att köpa
verktyg i Sverige. Ett pressgjutningsverktyg som i Sverige kostar 1
miljon kronor, kostar ca 300 000 kronor i Taiwan och 150 000
kronor i Kina. Med sådana stora prisdifferenser är kunden beredd
att acceptera vissa andra komplikationer och risker. Om dessutom
de inhemska företagen inte är speciellt duktiga på leveranstider, så
faller också det argumentet.
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5 STYRKOR FÖR SVENSK GJUTERIINDUSTRI I FÖRHÅLLANDE TILL
UTLÄNDSK IMPORT

Vi har tecknat en rad svårigheter för svenska gjuterier. Men det finns
också styrkefaktorer, som det gäller att stärka, utnyttja och
kommunicera. Bland det som kunderna nämner finns:

• Geografisk närhet – underlättar snabbhet, kommunikation, tran-
sporter.

• Gemensamt språk och kultur – underlättar kommunikation
språkligt, kulturellt. Det är en stor fördel när exempelvis en
utvecklingsavdelning på ett köpande företag ska utveckla en gjuten
produkt tillsammans med ett gjuteri.

• De svenska gjuterierna håller (oftast) vad de lovar. Svenska
gjuterier är generellt sett duktiga på leveranssäkerhet.

• I Sverige finns en i europeisk måttstock stark branschorganisation i
form av Gjuteriföreningen och stor kompetens på materialområdet
vid vissa enskilda gjuterier, samt vid Gjuteriföreningen och några
andra forskningsinstitut.

• Vissa nischer, framförallt stålgjutarna, har kommit långt i att
renodla processerna.

6   VAD HAR GJORTS?

En hel del åtgärder för att ta marknadsandelar hemma och öka exporten
har vidtagits inom gjuteribranschen på senare år. Det har också resulterat
i en ökad svensk export. Denna har ökat från 5,3 % av produktionen
1994, 6,8 % 1998 till 11 % år 2002. Ifall det också har medfört minskad
import är svårt att uttala sig om.

Strukturering av svensk gjuteriindustri (se också avsnittet ”Formella och
informella samverkansformer” i avsnittet under Fas 3):

• Stålgjuterierna är väl nischade. De dryga dussinet stålgjuterier har
i stor utsträckning specialiserat sig.

• Kemisten AB, med säte i Halmstad, har till viss del strukturerat
bland järngjuterierna.

• Den sektor som är minst specialiserad, är lättmetallgjuterierna. Här
finns ett drygt 100-tal gjuterier, de flesta små familjeföretag.

• Det förekommer ett informellt samarbete, där olika gjuterier
stödgjuter åt varandra. Det gjuteri där beställningen ligger är då
garant för kvalitet och leveranser. Det gäller både när den egna
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kapaciteten inte räcker till och när en del av kundbeställningen inte
passar in i den egna produktionen.

Alltfler gjuterier importerar själva gjutgods. Det pratas inte mycket om
detta, och i vissa fall vet kunden inte att godset är gjutet utomlands. Att
köpa gjutgods på detta vis anses inte ”rumsrent”, utan omges med stor
diskretion. Samtidigt är det ett sätt att hålla nere priserna. Alltfler
gjuterier har också inlett samarbete med utländska gjuterier, där man
lägger ut en del gods.

7   REKOMMENDATIONER FÖR BRANSCHEN
• Segmentera marknaden, renodla processerna. Här har stålgjutarna

kommit långt, medan processen bara startat på lättmetallsidan.

• Sälj kunskap och inte billigt gjutgods. Tillgodose kundens behov.
Nischa på produkt och affärsområde, inte på vikt, material eller
liknande. Bli specialist på utvald nisch, kunna funktionen och hela
processen.

• Automatisera för att minska lönekostnadens andel i produkten.

• Tillverkning flyttar ut, gjuterierna måste bli bättre på marknads-
föring för att följa tillverkningen och måste därför exportera.

• Skapa en infrastruktur som klarar de volymer som framförallt
fordonstillverkarna behöver.

8 FAS 3  INFORMATIONSSPRIDNING OCH SAMVERKAN I SKARPA
NÄTVERK

9   STÄMMA, ÅRSKONFERENS, BRANSCHRÅD
I fas 3 av projektet har tyngdpunkten lagts på fortsatt arbete för att
förbättra gjuteriernas förmåga att vara attraktiva leverantörer och därmed
konkurrenskraftiga på marknaden. Detta har i huvudsak skett genom
informationsspridning och aktiviteter för att bilda skarpa, affärsdrivande
nätverk med ökad flexibilitet och leveranskapacitet. Gjuteriföreningen
har också i fas 3 fördjupat kontakten med ett antal utvalda företag i
branschen. Hos dessa företag har styrkor och svagheter identifierats i
syfte att höja kompetensnivån.

Informationsspridning sker fortlöpande i skriftlig form via olika kanaler
till medlemsföretagen. Muntlig information delges inom flera projekt,
där de framkomna resultaten presenteras.

Vid Gjuteriföreningens årskonferens och stämma i maj 2004 har ämnet
behandlats i ett speciellt avsnitt. Detta är viktigt, då årskonferensen och
stämman samlar en stor del av beslutsfattarna inom svensk gjuterinäring.
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Frågan om globaliseringens påverkan på dagens affärslogik och invanda
inköpsmönster har också lyfts upp på möten inom Gjuteriföreningens
Branschråd. Ledamöterna i Branschrådet utgörs i huvudsak av personer
på VD-nivå från en brett spektra av gjuteriföretag i branschen.

Som en direkt följd av de ändrade förutsättningar vi nu kan iaktta på
marknaden, har beslut tagits kring en ökad satsning på omvärldsanalys
och benchmarking av ledande gjuteriföretag inom olika gjutgodsnischer,
såväl i Europa som i Asien. En konkret åtgärd som resultat av denna
satsning, är att Gjuteriföreningen anordnar en studieresa till Kina under
hösten 2005.

10   PROJEKT PPD

Professionell ProduktDesign (PPD) är ett samverkansprojekt som star-
tades under våren 2004, som ett sätt att öka attraktiviteten hos potentiella
kunder för mindre och medelstora gjuterier i landet.

Målet med projektet är att ett antal traditionella legogjuterier skall ut-
vecklas från relativt enkelt utbytbara – och därmed hårt konkurrens-
utsatta – ämnesleverantör till långsiktiga, strategiskt viktiga och därmed
attraktiva samarbetspartners. Hävstången för denna utveckling åstad-
koms huvudsakligen genom en målmedveten satsning på kompetens-
utveckling och samverkan i nätverk. För att klara denna omställning
måste traditionella beteenden och attityder hos personal och ledning
förändras i grunden. Hela projektet är därför uppdelat i två delar, varav
en del ägnas åt förändringsprocessen på managementnivå, medan den
andra delen fokuserar på färdighetsträning och specialistutbildning av
operatörer och övrig personal.

Sammanlagt deltar 14 företag i PPD. Dessa genomgår under 18 månader
5 seminarier med work-shops och 5 st s k Forum som ligger mera på
insiktsnivå, där föredragshållare belyser utvecklingstrender och behov ur
olika aspekter. Mellan seminarier och forum, stöds företagens
utvecklingsarbete av processkonsulter som verkar i företagen ca en gång
per månad.

Delaktiga i detta projekt är bl a Gjuteriföreningen, Internationella
Handelshögskolan i Jönköping samt flera andra institut och högskolor
via det nationella projektet proDesign.

Inom projektet PPD har en utförlig redovisning skett av de resultat som
framkommit i föreliggande projekts Fas 1 och 2. Resultaten ligger till
grund för de fortsatta aktiviteter som genomförs under våren 2005.

Som ett exempel kan nämnas att några av de större gjutgodsköpare som
identifierats, kommer bjudas in till såväl seminarier som forum, där
utvalda ”PPD-företag” skall ges möjlighet att presentera de nya resurser
som utvecklingen inom PPD-projektet resulterat i.  Detta kommer ske
under april till juni 2005.
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11 NÄTBASERAD KONTAKTFÖRMEDLING INOM GJUTGODS-
OMRÅDET

Gjuteriföreningen kommer under våren 2005, som en direkt följd av
framkomna resultat och synpunkter från intervjuade företag i det
genomförda projektet, starta upp en webbaserad förmedling av kontakter
mellan gjuterier och gjutgodskunder. Tanken är att gjuterier och kunder
skall kunna mötas på en marknadsplats som öppnas upp på vår hemsida.
Kunder kan, antingen  anonymt eller öppet, lägga ut förfrågnings-
underlag kring olika typer av gjutgods, efterbearbetning etc.

Gjuteriföreningen kommer därefter agera mäklare och förmedla upp-
gifter så att förhandlingar kan inledas. I den mån stora volymer efter-
frågas, kommer Gjuteriföreningen försöka få flera företag att samverka
om aktuella order.

12   FORMELLA OCH INFORMELLA SAMVERKANSFORMER

En rad formella och informella samverkansformer har efterhand
utvecklats bland grupper av gjuterier, ex vis inom PPD som beskrivits
ovan.

Samverkansformerna spänner över en stor bredd från ren kontakt-
förmedling mellan företag, till formella och organisatoriska. Dessa
företag arbetar idag mer eller mindre strukturerat tillsammans. I flera fall
har ett initialt samarbete efter en tid lett till sammanslagning eller
uppköp. I vissa fall handlar det om att komplettera varandras
produktionsmetoder och utrustning, i andra om att klara order för stora
för det enskilda företaget. Det är en bred flora av olika varianter av
samarbete, vilket framgår av exemplen nedan. I flera av fallen har
Gjuteriföreningens branschaktiviteter spelat en viktig roll vid bildandet
av de olika konstellationerna. Ofta är det via Gjuteriföreningen som
kontakterna knutits, och branschorganisationen har också verkat som en
katalysator.

Syftet med redovisningen nedan är att dessa konkreta exempel ska kunna
stimulera fler företag till liknande agerande.

Några exempel på samverkan inom gjuteriindustrin

• Tre stycken geografiskt närbelägna gjuterier i östra Småland,
samtliga pressgjuterier samverkar inom gjutning av aluminium,
magnesium och zink. De tre företagen klarar därmed kapacitets-
behoven, främst på aluminiumsidan. Samarbetet innebär också att
man förfogar över allt från branschens minsta till den största
pressgjutmaskinen.
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• ADC-gruppen består av tre anrika och familjeägda pressgjuterier;
Gjuteribolaget i Bredaryd AB, Värnamo Pressgjuteri AB och
Metallteknik Produktion AB. Man har samordnat sig i ett gemen-
samt utvecklings- och marknadsföringsbolag som arbetar alltmer
intimt samman. Bolaget har rekryterad en extern VD utan tidigare
kopplingar till något av företagen. Samarbetet innebär att de olika
bolagen kan specialisera sig mer än tidigare, vilket bl a innebär att
ett företag fokuserar på långseriegods, ett på speciallegeringar och
ett tredje på bearbetning.

• EBÖ AB i Eskilstuna har valt en annan väg; företaget har under
senare år köpt upp flera aluminiumgjuterier i Eskilstunatrakten
(samt ett gjuteri i Baltikum) och kan därmed erbjuda såväl press-
gjutet som kokillgjutet gods och också bearbetning. Etableringen i
Baltikum innebär att tillverkningen kan förläggas där den tekniska
nivån och arbetskraftskostnaden är optimal för respektive order.

• Rani Metall, som maskinformar i aluminium, arrangerar regel-
mässigt mässaktiviteter gemensamt med Näfveqvarn, och man an-
litar samma agent i Tyskland.

• Stilexo Industri AB pressgjuter komplexa aluminiumkomponenter
till fordons- och telekomindustrin. Genom ett samgående med
finska Alteamsgruppen och dess fyra gjuterier, samt genom en
etablering av ett pressgjuteri i Kina, kan man erbjuda kunderna
såväl stor kapacitet som stor bredd vad gäller gjutmetoder och
teknik. Satsningen i Kina genomfördes i samverkan med Ericsson
och har vissa handelspolitiska förtecken. Etableringen kommer
med stor sannolikhet att vara av ökande strategiskt värde i takt
med att den inhemska fordonsindustrin i Kina går in en mycket
offensiv fas. Under 2004 införlivades även Intermekano i gruppen.
Intermekano är ett verktygsföretag, specialiserat på tillverkning av
pressgjutverktyg. Då ledtiden för pressgjutverktyg är en kritisk
framgångsfaktor utgör självklart en egen verktygstillverkning en
stor konkurrensfördel.

• Mönsterås Metall AB är ett familjeägt aluminiumgjuteri, som har
som affärsidé att kunna leverera såväl sand-, kokill- och press-
gjutet gods. För att ytterligare bredda utbudet av tillgängliga pro-
duktionsmetoder och därmed uppfylla varierande produktkrav,
äger man sedan en tid även ett gjuteri i Eskilstuna som gjuter
prototyper och korta serier i gips. Förmågan att snabbt leverera
utfallsprover för visualisering, bearbetningsprovning och monte-
ring, utgör ett stort kundvärde, och kan fälla avgörandet när
kunden väljer en gjutgodsleverantör.

• Kokillgjuteriet Skogslunds har införlivat pressgjuteriet VÅ i sin
verksamhet, för att kunna erbjuda kunderna såväl kokill- som
pressgjutet aluminiumgjutgods.
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• De tidigare konkurrenterna Mora Armatur och F M Mattsson, som
båda tillverkar sanitetsarmaturgods i mässing i Mora, har gått
samman i företaget Ostnor. Detta för att utnyttja de gemensamma
resurserna effektivare och bättre kunna konkurrera på den
internationella marknaden.

Samtliga konstellationer ovan rör i huvudsak icke-järnmetallgjuterier.
Att denna grupp gjuterier dominerar kan enkelt förklaras med att
metallgjuterisidan fortfarande domineras av ett stort antal, fler än 100,
relativt små och familjeägda företag. Vad gäller järn- och stålgjuterier
har struktureringen under de senaste årtiondena redan gått så långt, att
antalet företag idag är relativt begränsat. De företag som finns kvar har
mestadels ägare med större resurser bakom sig och är nischade inom ett
gjutgodssegment som inte uppvisar lika tydliga samverkanssynergier
med andra företag som på metallsidan.

Trots det finns flera fall av ”koncernbildningar” och samverkan också
inom denna grupp. Några exempel är:

• Kemistengruppen, med säte i Halmstad, är en konstellation bland
järngjuterier, i vilket ingår AB M Lundgrens Gjuteri, Älmhults
Gjuteri AB, AB Holsbyverken. I gruppen ingår även ett bearbet-
ningsföretag, Mecoteknik AB. Gruppen har dessutom en mindre
ägarandel i Arvika Gjuteri AB. Samordnad upphandling av råvaror
och förnödenheter och gemensam marknadsföring på mässor och i
broschyrer ökar lönsamheten. Möjligheten att förlägga tillverkning
till det bäst lämpade gjuteriet ökar produktiviteten.

• Bland det dussintal stålgjuterier som finns i Sverige har en omfatt-
ande strukturering redan skett. Den senaste storaffären är Keycast-
gruppen i vilken det ingår tre svenska och ett finskt stålgjuteri,
samt en mindre del  annan verksamhet. De fyra gjuterierna är
Keycast Kolsva, Keycast Ljungby, Keycast Raahe och CWP.
Sammanslagningen har inneburit att specialiseringen bland före-
tagen har kunnat drivas mycket långt.

• En annan och betydligt lösare konstellation utgörs av Norrhults
Stålgjuteri, Smålands Stålgjuteri och Blomstermåla Metallgjuteri.
Även Holsbyverken ingår i detta informella nätverk. Detta är ett
ovanligt nätverk i den mening att företagen sinsemellan är mycket
olika. Blomstermåla Metallgjuteri tillverkar gjutgods i icke-
järnmetall, två företag är stålgjuterier, och Holsbyverken är ett
järngjuteri. Detta företag ingår dessutom i Kemistengruppen,
tillsammans med andra järngjuterier, (se ovan). Gruppen samarbe-
tar på så sätt att man förmedlar kundförfrågningar till varandra
inom gruppen när man själv ej kan tillverka aktuell komponent.
Vid behov delar man på större order och har viss gemensam
marknadsföring. Också vid bildandet av detta nätverk fungerade
Gjuteriföreningen som samlingspunkt och katalysator.
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• Roslagsgjuteriet köpte mer och mer stort gjutgods hos Storebro
Gjuteri. Det slutade med att det förstnämnda köpte upp Storebro.

• Laholms stålgjuteri, som centrifugalgjuter stålrör, samarbetar kring
kunder och modeller med ett stålgjuteri som tillverkar handform-
ningsgods i Norrhult.

• I Windcast Group har man samlat fyra gjuterier, varav två i
Sverige, med inriktning på vindkraftsindustrin. Gjuterierna består
av Guldsmedshytte Bruk, Lidköpings Gjuteri, Kristiansands
Jernstöperi i Norge och Magdeburg Eisengiesserei i Tyskland.
Sedermera har hela gruppen köpts upp av världens största
vindkraftstillverkare, danska Vestas.

• Det förekommer också samarbete över gränserna. Svenska gjute-
rier köper från, eller etablerar sig i, Östeuropa. Var i Östeuropa
tillverkningen hamnar beror ofta på tillfälligheter. Ett exempel är
Zinkteknik i Bredaryd, som etablerar sig i Bosnien för att
producera zinkgjutgods till den europeiska fordonsindustrin. Att
det blir där beror på att man har bosnisk personal i Sverige som
kan hålla i verksamheten.

• Ibland är det ett bearbetningsföretag som är ”spindeln i nätet”.
Kockums Kallinge är ett sådant, och köper likadant gjutgods från
såväl Valdemar Birn i Danmark, som är Kockums Kallinges ägare,
som från SKF Mekan AB i Katrineholm.

• Slutligen kan nämnas en företeelse som vi ser alltmer av i
branschen, nämligen att rena handelsbolag, eller agenter ex vis för
någon typ av maskinutrustning, även börjar förmedla gjutgods.
Gods kan förmedlas  både in till svenska kunder och som export åt
svenska gjuterier. Denna handel ses då ofta som ett komplement
till den ordinarie verksamheten.

13   SLUTSATSER OCH VIDARE AKTIVITETER

Den genomförda import/exportstudien har tillfört svensk gjuteriindustri
mycket ny och värdefull kunskap. Denna kunskap kommer ligga till
grund för en rad strategiska beslut med stor påverkan på branschens
utveckling framöver. Det mest anmärkningsvärda resultatet är att
Sverige importerar lika mycket gjutgods årligen som man framställer
hos landets alla gjuterier, dvs ca 300 000 ton. Detta innebär att man
tidigare kraftigt underskattat importens storlek.

Projektet har också tydliggjort att kunderna inom vissa produktsegment
värdesätter kompetensen att ge produktkritik och förbättringsförslag
högre än ett lågt pris. Detta är inspirerande information för många
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gjuterier som nu kommer öka satsningarna på egen kompetens inom
konstruktionsområdet.

Projektet har också befäst redan känd kunskap, nämligen att störst
konkurrens inom gjutgodsområdet kommer från högkostnadslandet
Tyskland. Detta är också mycket intressant, då det visar att varken
råmaterialpriser, energipriser eller maskinutrustningar skapar kon-
kurrenskraft. Inom samliga dessa områden har vi i Sverige likvärdiga
eller bättre förutsättningar än Tyskland. Konkurrenskraften skapas i
huvudsak i produktionen, genom en hög produktivitet, ett högt
maskinutnyttjande, hög och jämn kvalitet, korta leveranstider och hög
kompetens som ger kunden ett mervärde. Denna insikt har lett till ett
kraftigt ökande intresse för aktiviteter inom vad som sammanfattningsvis
kan benämnas ”Resurssnål tillverkning”. Dessutom sätts ledarskaps-
frågor i fokus i högre grad, då ledarskapets betydelse för allas engage-
mang tydliggörs.

Projektet har därmed indirekt bidragit till att flera nya projekt planerats
och i vissa fall även redan finansierats. Exempel på sådana projekt är;

• Kompetensvalidering inom gjuteriindustrin.
• Automatiserad gradning med laser och godsslipning med robot.
• Förändrat arbetssätt för ökad produktivitet, STEM-projekt.

Dessa projekt bidrar till en fortsatt offensiv satsning inom branschen för
att öka konkurrenskraften och trygga tillväxten. De täcker en del av
behovet vad gäller utveckling på den produktionstekniska sidan. Om
man ser på marknads- och branschprojekt, råder där däremot en skriande
brist på motsvarande resurser. Ett exempel på ett område där flera
aktörer betonar att externa medel saknas, är stöd till internationella
mässor och marknadsföring.

14   INFORMATIONSSPRIDNING

Det genomförda projektet har genererat viktig kunskap av strategisk
betydelse. Denna kunskap kommer delges den svenska gjuteribranschen
på olika sätt, och därmed ligga till grund för långsiktiga tillväxtstrategier
hos företagen.

Den huvudsakliga informationsspridningen sker genom att rapporten
finns tillgänglig som pdf-fil på Gjuteriföreningens hemsida;
www.gjuteriforeningen.se

I övrigt har framkomna resultat redovisats för Gjuteriföreningens Forsk-
nings-, Bransch- och Utbildningsråd, samtliga tekniska beredningsgrup-
per och inom relevanta styrgrupper för olika projekt. En större artikel är
planerad i vår branschtidskrift ”Gjuteriet”. Det är också vår ambition att
materialet skall ligga till grund för en artikel i någon av de stora
facktidskrifterna inom området, ex vis Verkstäderna.
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Sist men inte minst viktigt, har resultaten redovisats vid flera olika
konferenser och legat till grund för olika utbildningsaktiviteter hos
gjuteriföretagen.



Uppdelning enligt kund och material

Komponent Import, ton Material Inköpsvärde 
Mkr Import från Går det att gjuta i 

Sverige?
Aluminium, Magnesium
gods till energisektorn 800 Al, sand 96 Ja
gods till automatiseringsutrustning 660 Al 29 CZ Ja
gods till ställverk 200 Al 20 Ja
formar till betongtakpannor 200 Al, press 18 I Ja
gods till bandvagnar o stridsfordon 200 Al, sand 12 S (SF) Ja
pumpar 50 Al, sand, kokill 3 Ja
ventiler 50 Mg, press 1 Ja
maskingods 50 Al 10 Ja
gräsklippare 475 Al 48 Ja
transmissioner 125 Al 12 D, H Ja
maskingods 300 Al 9 Kina Ja
pumpgods 275 Al 40 Dk Ja
möbler 100 Al 10 Ja
gods till vältar, vevhus, lock, rör 200 Al, kokill 16 S Ja
hydraulikkomponenter mm 130 Al, kokill 9 Dk Ja
fordonsgods 8 350 Al, press 751 D, F, GB , I, ES, AU, T, Sydafrika Ja
fordonsgods 8 350 Al, kokill 709 D, F, GB , I, ES, AU, T, Sydafrika Ja
fordonsgods 5 000 Al 700 Ja
hjul 50 Al 4 SF Ja
fälgar 630 Al, press (kokill) 53 D, I, USA, SA Nej
fälgar 8 Mg, press 1 D, I Nej
lasthållare 123 Al 4 Taiwan Ja
bilmotorer 2 466 Al, press 221 F, Dk, D Nej
telekom 1 800 Al 162 Ja
brygga 1 Al, kokill 1 N Ja
cylinderhuvud 546 Al 52 D, F Nej
kolvar 140 Al 12 D Nej
luftcylindrar, ventiler 140 Al 12 S Ja
chassikomponenter, body 4 265 Al 422 Ja
fälgar 4 400 Al 492 D, GB, USA, I Nej
marinmotorer 50 Al 5 Ja
växellådor 148 Al 15 D Ja
övrigt 4 000 Al 400 Ja

44 282 4 347
Järn
statorhus, lock 990 järn 13 CZ Ja
automation 700 järn 11 A Ja
pumpgods 370 gråjärn 5 N, DK, GB Ja
turbingods 400 segjärn 8 I, Ja
rör o kopplingar 105 seg 1 GB Ja
gods till bandvagnar o stridsfordon 450 järn 10 S, N, SF, D, CH Ja
handverktyg 570 segjärn 12 SF Ja
skänkar till stål 220 segjärn 2 PL Ja
järnvägsgods 175 grå/seg 2 Ja
transmissionsgods 1 050 gråjärn 18 D, DK, N, SF, CZ, G Ja
transmissionsgods 400 segjärn 6 D, DK, N, SF, CZ, G Ja
fordonsgods 4 500 segjärn 95 D Ja
industrikomponenter 150 segjärn 12 Dk, S, D Ja
övrig konsumentgods 200 gråjärn 3 Ja
chassikomponenter 7 180 segjärn 143 SF, Dk, D, N Ja
skogskranar 626 segjärn 11 D, SF, N, Ja
delar till glasformningsmaskiner 400 grå/seg 7 N, SF, Dk, GB Ja
värmepannor 220 järn 2 PL Ja
ventiler 440 grå/seg 6 D Ja
maskingods 85 grå 1 PL Ja
gods till kranar 350 segjärn 7 D, N, ES Nej
hydrauliska riktningsventiler 320 järn 7 GB Ja
pumpgods 500 gråjärn 9 Ja
pumpgods 500 segjärn 10 Ja
rotatorer 1 000 järn 16 N, Dk Ja
pumpgods 3 300 järn 57 Kina, D, Öeuropa Ja
motvikter, nav, styrspindlar, ok till containrar 4 500 järn, låglegerat 52 SF,PL,CZ,NL Ja
fordonsgods 1 100 järn 17 Dk, GB, TR, LI Ja
maskingods 200 grå 3 D Ja
braskaminer 580 grå 9 NL, D, PL Ja
hydrauliska riktningsventiler 700 gråjärn 11 SF Ja
ventilgods 660 grå 9 GB, D, I Nej
ventilgods 440 seg 9 GB, D, I Ja
pumpar 420 grå/seg 8 N, PL, D, Ja
fordonsgods 4 375 gråjärn 65 D 2500, GB 730, Indien 225, USA Ja
järnvägsindustri 200 segjärn 4 Dk, S Ja
kolvar 500 gråjärn 6 Ja
glidringar 500 segjärn 7 S, PL Ja
chassikomponenter 20 000 segjärn 380 Dk, SF, CH Ja



Uppdelning enligt kund och material

Komponent Import, ton Material Inköpsvärde 
Mkr Import från Går det att gjuta i 

Sverige?
Järn
fordonskomponenter 6 300 segjärn 113 D Ja
motorer 21 000 gråjärn 294 D Nej
lagerhus mm 575 grå/seg 5 D, Taiwan Ja
ventilgods 12 järn 0 Ja
hjul till truckar mm 2 100 gråjärn 31 PL Ja
gods till hydraulpumpar 120 seg/grå 2 N, Dk, Ja
ventilgods, stora 600 segjärn 8 Kina Ja
maskiner för förpackningstillverkning 100 seg/grå 3 S (75%), ES Ja
avgasgrenrör, rattstänger 800 segjärn 15 F, N, SF, GB, D Ja
handlov till robot 1 000 segjärn 18 Dk Ja
gods till träbearbetningsmaskiner 300 gråjärn 3 D, PL samt 20% S Ja
släpvagnskopplingar 280 segjärn 5 Ja
transmissioner 800 järn 14 A, D Ja
hjulnav 200 segjärn 3 Ja
svänghjul, ventiler 5 400 järn 91 Dk Ja
statorhus, lagerringar 1 000 segjärn 13 D, CZ, PL Ja
kamaxlar 8 000 gråjärn 112 GB, D Ja
chassi (bärarmar) 400 segjärn 7 Dk, F, SF, P Ja
chassi (styrspindlar, hjullagerhus) 400 segjärn 6 S.Korea Ja
verktyg till motorhuvar, bakluckor, dörrar 200 seg/grå 3 D, ES, S Nej
bromsskivor 4 000 grå/udda 56 Dk, D, GB Nej
chassikomponenter 8 000 grå/seg 113 Dk, SF Ja
motorer 15 000 gråjärn 225 D Nej
växellådor 1 400 gråjärn 20 D, S Ja
bakaxelgods 2 500 segjärn 45 Ja
bakaxlar 4 000 segjärn 72 Ja
chassikomponenter, nav-bromsskivor 12 000 segjärn 228 D, S Ja
chassikomponenter, nav-bromsskivor 2 300 segjärn 41 D,F Nej
svänghjul 1 000 gråjärn 13 S, D Ja
transmissionskåpor 2 000 gråjärn 26 Dk, SF, S Nej
ramlageröverfall t kamaxel, vevaxel 400 segjärn 5 Dk Ja
vattenpumphus 400 segjärn 5 Dk Ja
svänghjuls- axelkåpor 800 segjärn 10 D, S Nej
motorer, motvikter 9 000 gråjärn 126 D. F, PL Ja
transmissioner 2 000 järn 30 Ja
bygg 200 segjärn 4 Ja
lagerhus 3 000 segjärn 42 A, D Nej
vältar, jordbruksmaskiner 3 500 gråjärn 18 LT Ja
gods till lastare 500 gråjärn 6 Dk Ja
gods till lastare 500 segjärn 7 GB Ja
rör 5 400 grå/seg 70 Ja
gatugods 9 000 grå/seg 95 N, PL, F Ja
övrigt 10 000 järn 180 Ja

205 863 3 233
Stål
turbingods 60 låg-, rostfritt 5 Ja
pumpgods 200 rostfritt stål 16 ES, N, GB Ja
turbingods 500 låglegerat stål 15 D, ES Ja
turbingods 300 Mn-stål 6 I, PL Ja
bergborrmaskiner 850 låglegerat stål 27 G, F Ja
gods till gruvindustri 200 Mn-stål 6 Ja
järnvägsindustri 400 låglegerat stål 12 GB, F, SF, D Ja
kraftverksgods 600 rostfritt, låglegerat 36 BG, GB, S, SF Ja
gods till kranar 450 stål 17 GB, F Nej
pumpgods 60 rostfritt stål 8 ES Ja
off-shore, marin, turbinskovlar 600 Mn-stål 13 TR Ja
gruv 800 Mn-stål 19 SF Ja
gods till vältar 140 stål 2 CZ Ja
pumpgods 200 rostfritt stål 14 ES Ja
slaggskänkar 250 stål 5 PL, D Ja
off-shore, marin, turbinskovlar 13 000 stål 1 100 N, PL, CZ, SF, S Ja
stativ, excentrar, kolvhus 2 500 kolstål 75 PL, TR Ja
stödkona 2 500 stål 75 PL Ja
kon- o käftkrossar 4 500 stål 202 S, TR, BR, GB, P, PL Ja
inner-, yttermantel, slitskydd 2 000 Mn-stål 60 PL Ja
krossplattor 1 500 Mn-stål 45 TR Ja
slaggskänkar 120 stål 4 PL, D Ja
sågverksmaskiner 130 stål 1 PL Ja
gods till gaffeltruckar 70 stål 3 CZ, SF Ja
ventilgods 280 stål 9 N, ES, CH, S Ja
slaggskänkar i stål 1 800 stål 26 Ukraina Nej
avgasgrenrör 800 Simo el Niresist 24 F, GB, D Nej
turbohus 200 stål 8 Nej
mindre detaljer, knutpunkter 150 låglegerat kolst 6 GB, Ja



Uppdelning enligt kund och material

Komponent Import, ton Material Inköpsvärde 
Mkr Import från Går det att gjuta i 

Sverige?
Stål
avgasgrenrör 400 stål 16 F,GB Ja
skopor, slitgods 600 stål 24 Ja
transmissioner 4 000 låglegerat kolst 110 CZ, S, GB, F, ES, (P) Ja
krossentreprenad + byggare+ defragmentering 400 Mn-stål 10 Ja
bygg 400 stål 12 Ja
gruvgods 900 Mn-stål 22 Ja
övrigt 1 500 stål 50 Ja

43 360 2 081
övrigt 16 000 Zn, Cu, Pb 1 440

Totalt 309 505 11 102



Uppdelning enligt sektor

Komponent Import, ton Material Inköpsvärde, Mkr
Maskinindustri
delar till glasformningsmaskiner 400 grå/seg 7
gods till automatiseringsutrustning 660 Al 29
gods till automatiseringsutrustning 700 järn 11
gods till träbearbetningsmaskiner 300 grå/seg 3
handlov till robot 1 000 segjärn 18
handverktyg 570 segjärn 12
hjul 50 Al 4
hydraulikkomponenter 130 Al, kokill 9
hydrauliska riktningsventiler 700 gråjärn 11
hydrauliska riktningsventiler 320 segjärn 7
industrikomponenter 150 järn 12
lagerhus mm 575 grå/seg 5
maskiner för förpackningstillverkning 100 grå/seg 3
maskingods 285 gråjärn 4
maskingods 350 Al 19
rotatorer 1 000 järn 16
rör, kopplingar 105 segjärn 1
statorhus, lagerringar 1 000 segjärn 13
statorhus, lock 990 järn 13
sågverksmaskiner 130 stål 1
transmissionsgods 125 Al 12
transmissionsgods 1 050 gråjärn 18
transmissionsgods 400 segjärn 6
ventilgods 2 162 grå/seg 31
ventilgods 50 Mg, press 1
ventilgods 280 stål 9

13 582 275
Fordon, PV
avgasgrenrör 800 Simo el Niresist 24
bilmotorer 2 466 Al, press 221
bromsskivor 4 000 grå/udda 56
chassi (bärarmar, styrspindlar, hjullagerhus) 800 segjärn 13
chassikomponenter, body 4 265 Al 422
cylinderhuvud 547 Al 52
fordonsgods 16 700 Al 1 460
fordonsgods 4 375 gråjärn 65
fälgar 8 Mg, press 1
fälgar 5 030 Al, press 545
kamaxlar 8 000 gråjärn 112
kolvar 140 Al 12
luftcylindrar, ventiler 140 Al 12
turbohus 200 stål 8
verktyg till motorhuvar, bakluckor, dörrar 200 grå/seg 3

47 671 3 005
Fordon, LV
avgasgrenrör 400 stål 16
avgasgrenrör, rattstänger 800 segjärn 15
bakaxlar 6 500 segjärn 117
chassikomponenter 28 000 grå/seg 493
chassikomponenter, nav-bromsskivor 14 300 segjärn 269
fordonsgods 5 000 Al 700
fordonsgods 11 900 järn 225
mindre detaljer, knutpunkter 150 låglegerat kolst 6
motorer, motvikter 45 000 gråjärn 645
motvikter, nav, styrspindlar, ok till containrar 4 500 järn, låglegerat 52
ramlageröverfall t kamaxel, vevaxel 400 segjärn 5
släpvagnskopplingar 280 segjärn 5
svänghjul 6 400 gråjärn 104
svänghjuls- axelkåpor 800 segjärn 10
transmissionskåpor 2 000 gråjärn 26
vattenpumphus 400 segjärn 5
växellådor 148 Al 15
växellådor 1 400 gråjärn 20

128 378 2 728
Fordon, entreprenadsmaskiner, truck
chassikomponenter 7 180 segjärn 143
gods till gaffeltruckar 70 stål 3
gods till kranar 976 segjärn 18
gods till kranar 450 stål 17
gods till lastare 1 000 grå/seg 13
gods till vältar 140 stål 2
gods till vältar. Vevhus, lock, rör 200 Al, kokill 16
hjul till truckar 2 100 gråjärn 31
hjulnav 200 segjärn 3
lagerhus 3 000 segjärn 42



Uppdelning enligt sektor

Komponent Import, ton Material Inköpsvärde, Mkr
Fordon, entreprenadsmaskiner, truck
lasthållare 123 Al 4
skopor, slitgods 600 stål 24
transmissioner 2 800 järn 44
transmissioner 4 000 låglegerat kolstål 110

22 839 469
Gruvindustri, vägar, stålverk
bergborrmaskiner 850 låglegerat stål 27
gatugods 9 000 grå/seg 95
glidringar 500 segjärn 7
gods till gruvindustri 1 900 Mn-stål 47
inner-, yttermantel, slitskydd 2 000 Mn-stål 60
järnvägsgods 375 grå/seg 6
järnvägsgods 400 låglegerat stål 12
kolvar 500 gråjärn 6
kon- o käftkrossar 4 500 stål 202
krossentreprenad + byggare+ defragmentering 400 Mn-stål 11
krossplattor 1 500 Mn-stål 45
rör 5 400 grå/seg 70
skänkar till stål 220 segjärn 2
slaggskänkar 2 170 stål 35
stativ, excentrar, kolvhus 2 500 kolstål 75
stödkona 2 500 stål 75
vältar, jordbruksmaskiner 3 500 gråjärn 18

38 215 793
Försvarsindustri
gods till bandvagnar o stridsfordon 200 Al, sand 12
gods till bandvagnar o stridsfordon 450 järn 10

650 22
Pumpar
pumpgods 325 Al 43
pumpgods 5 210 grå/seg 90
pumpgods 460 rostfritt stål 36

5 995 169
Konsumentgods
värmepannor 220 järn 2
telekom 1 800 Al 162
gräsklippare 475 Al 48
braskaminer 580 gråjärn 10
möbler 100 Al 10
övrigt 200 gråjärn 3

3 375 234
Off-shore, marin
off-shore, marin, turbinskovlar, vattenjet 13 000 stål 1 100
off-shore, marin, turbinskolvar 600 Mn-stål 13
marinmotorer 50 Al 5

13 650 1 118
Kraftindustri
gods till energisektorn 800 Al, sand 96
gods till ställverk 200 Al 20
kraftverksgods 600 rostfritt+lågleg 36
turbingods 550 låg-, rostfritt stål 20
turbingods 300 Mn-stål 6
turbingods 400 segjärn 8

2 850 186
Bygg
formar till betongtakpannor 200 Al, press 18
övrigt 400 stål 11
övrigt 200 segjärn 4

800 33
Övrigt 31 500 2 070

Totalt 309 505 11 102
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SYFTE

Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga flödet av gjutgods-
rörelser till och från Sverige, samt föreslå åtgärder för en ökad inhemsk
gjutgodsförsörjning. Analysen av den omfattande importen, och
orsakerna till denna, utgör grunden för att kunna vidta åtgärder för att
öka den inhemska gjuteriindustrins konkurrenskraft.
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