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Sammanfattning  
Svenska Gjuteriföreningen och Jönköping University lät under 2017 genomföra 
en omvärldsanalys i syfte att klarlägga hur svenska gjuterier står sig i konkurrens 
med gjuterier i huvudsakligen övriga Europa och Kina.  

Analysen består av en sammanställning av djupintervjuer som genomfördes via 
telefon med ett 25-tal av de största gjutgodsinköparna på den svenska marknaden, 
samt insamlad data och statistik från öppna källor i Sverige och Europa. 

Av omvärldsanalysen framkom att den kinesiska produktionen av gjutgods uppgår 
till ungefär hälften av världsproduktionen och därmed spelar i en egen division.  

Svenska gjuterier uppfattas som mindre aggressiva i sin marknadsföring än sina 
europeiska kolleger av de svenska gjutgodsinköparna. Flertalet inköpare har 
dessutom dålig kännedom om svenska gjuterier, deras kapacitet och utbud.  

Sammanfattningsvis konstateras att det krävs omfattande marknadsförings- och 
kommunikationsinsatser för att öka kännedomen om svenska gjuterier, dels hos 
befintliga och potentiella svenska kunder, men också för att svenska gjuterier ska 
kunna vidga sina marknader till att omfatta även andra länder i Europa. Vidare 
konstateras att ny teknologi, som automation och elektromobilitet inom 
automotivebranschen, skapar efterfrågan på nya produkter och tjänster, vilket i sin 
tur ställer krav på ökat samarbete med forsknings- och utbildningsinstanser. 

 

Summary 
During 2017, the Swedish Foundry Association and Jönköping University made 
an analysis to see how the Swedish foundris comepete with the ones, mainly in 
the rest of Europe and in China.  

The analysis is compiled of the result from in-depth interviews performed via 
telephone, with some 25 of the biggest castings buyers on the Swedish market, 
and data and statistics from open sources in Sweden and Europe, 

The analysis showed that the Chinese production amounts to approximately half 
of the yearly total production and, by that, plays in a league of its own. 

Swedish foundries are perceived as less aggressive in their marketing than their 
European colleagues, by the Swedish buyers. The most part of the buyers also 
have poor knowledge about Swedish foundries, their capacity and offerings.  

In summary, it is concluded that extensive marketing and communication 
activities are needed to increase knowledge of Swedish foundries, with existing 
and potential Swedish customers, but also for Swedish foundries to expand their 
markets into other countries in Europe. Another conclusion is that new 
technologies, like electrification of engines in the automotive industry, creates a 
demand for new products and services, which in turn increases the need for the 
business to seek cooperation with academia.   
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1 Tillkomst  
Svenska Gjuterinföreningen och Jönköping University lät under 2017 genomföra 
en omvärldsanalys för att undersöka den svenska branschens förutsättningar i 
jämförelse med den i övriga Europa. Tidigare undersökningar har genomförts 
2010 och 2000.  

Omvärldsanalysen har finansierats av Svenska Gjuteriföreningen tillsammans 
med Jönköping University med en budget om 250 000 kr. 

2017 års undersökning består av fem djupintervjuer och ett 25-tal 
telefonintervjuer med representanter för gjutgodsköpande företag i Sverige.  

Djupintervjuerna har genomförts av Joakim Brobäck, operativ chef och 
tekniklektor och Johan Karltun, docent vid Jönköping University. 
Telefonintervjuerna har genomförts av Ingrid och Ingemar Svensson vid 
Gjuterikompetens i Huskvarna HB, vilka sammanfattat resultatet av intervjuerna i 
dokumentet ”Importkommentarer oktober 2017”.  

Till omvärldsanalysen fogas även en sammanställning av tillgänglig nationell och 
europeisk branschinformation av Salem Seifeddine, Joakim Brobäckoch Attila 
Dioszegi verksamma vid Jönköping University. 

Det insamlade underlaget har sammanställts av Salem Seifeddine och Joakim 
Brobäck i en presentation, samt i denna rapport av konsulten Åse Hallencreutz, 
Ordlabbet kommunikation och marknadsföring.  

2 Inledning 
Svenska Gjuteriföreningen har även tidigare genomfört omvärldsanalyser, senast 
20101. Vid 2010 års undersökning kämpade branschen, både i Sverige och i 
övriga Europa, i efterdyningarna av den kraftiga och världsomspännande konjunk-
turnedgången som inleddes 2008. För att den undersökningen inte skulle vara 
alltför missvisande efterfrågades där de villkor som ansågs gälla i en normal 
marknadssituation. Därför kan resultaten av den nu genomförda undersökningen 
till viss del jämföras med resultaten från 2010 års undersökning.  

Den svenska gjuteriindustrin är utsatt för massiv konkurrens från utländska 
gjuterier i såväl Europa som Asien. Syftet med 2017 års undersökning är att 
identifiera potintiella förbättringsområden för den svenska gjuteribranschen för att 
bättre möta den rådande konkurrensen och stärka sin position på framförallt den 
svenska marknaden.  

3 Syfte och mål 
Gjuteriföreningens medlemmar har efterfrågat en aktuell genomlysning av 
branschen för att stå bättre rustade inför den ökande konkurrensen från globala 
aktörer. Den nu genomförda undersökningen har fokuserat på parametrar såsom 
inköpsländer, pris, kvalitet, kompetens, leveranssäkerhet, produktionskapacitet 
och marknadsföring. Dessutom har Salem Seifeddine och Joakim Brobäck vid 
Jönköping University sammanställt tillgänglig branschinformation för att 
komplettera bilden.  

                                                 
1 Rapport branschutredning 2010, Svenska Gjuteriföreningen 
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Målet med analysen är att ge indikationer på vilka förbättringsområden som finns 
för att stärka de svenska gjuteriernas ställning på marknaden.  

4 Svensk gjuteriindustri  
Sedan 2007 har produktionen i Sverige totalt sett minskat, se Tabell 1. Produktion 
gjutgods i Sverige 2007 - 2016 Tabell 1. Produktion gjutgods i Sverige 2007 - 
2016. 
För järngjutgods har den producerade mängden minskat med ungefär 50 000 ton 
eller ca 22 procent, mellan 2007 och 2016, med en kraftig minskning under 
konjunkturnedgången 2009.  

För stålgjutgods ligger produktionen på i stort sett samma nivå 2016 som den 
gjorde 2007, drygt 21 000 ton. 2009 sjönk produktionen kraftigt men redan två år 
senare hade den i stort sett återhämtat sig. 

För metallgjutgods är minskningen 2016 jämfört med 2007 ungefär 10 000 ton, 
eller 15 procent.  

Tabell 1. Produktion gjutgods i Sverige 2007-2016 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Järn 267400 258000 14100

0 
20120

0 
22830

0 
20500

0 
20790

0 
21200

0 
21000

0 
20910

0 
Stål 22200 22000 15300 18100 22800 23400 20400 19600 19200 21200 
Metall 71700 63200 38300 47300 57200 55000 56000 58200 62600 61581 
Totalt 363307 345208 19660

9 
26861

0 
31031

1 
28541

2 
28631

3 
29181

4 
29381

5 
29389

7 

 

5 Utländsk gjuteriindustri 
Kina stod 2016 för nästan halva världsproduktionen av gjutgods. Det europeiska 
land som utmärker sig är Tyskland med sina dryga 5 miljoner ton. Därefter 
kommer Polen med en knapp miljon ton följt av Tjeckien med knappt fyra hundra 
tusen ton, Sverige med sina knappa tre hundra tusen ton och Ungern på dryga två 
hundra tusen ton, se Diagram 1 Produktion gjutgods 2016 (Europa och Kina). 

Diagram 1 Produktion gjutgods 2016 (Europa och Kina) 
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Den kinesiska produktionen tycks ligga på en relativt stabil nivå sedan 2014, på 
strax över 45 miljoner ton årligen, se Diagram 2 Årsproduktion Kina. Även de 
olika typerna av gjutgods verkar hålla relativt jämna nivåer.  
 

Diagram 2 Årsproduktion Kina 

  

 
Kina producerade 29 miljoner ton järngjutgods 2007, gick obemärkta genom 
finanskrisen och har till 2015 ökat mängden järngjutgods till 39 miljoner ton, 
medan till exempel Tjeckien under samma period minskade med närmare 40 
procent, från dryga 428 000 ton till knappt 271 000 ton.  

I Tyskland har produktionsvolymen av järn- och stålgjutgods minskat under 
perioden 2013 - 2016, från drygt 4 miljoner ton till 3,9 miljoner ton. Under 
samma period har mängden metallgjutgods ökat från drygt en miljon ton till nära 
1,25 miljoner ton.  

Den ungerska produktionen har ökat stadigt under de senaste fyra-fem åren från 
155 000 ton totalt 2012 till 210 000 ton 2016, en ökning med 26 procent. 
Metallgjutgodset står för en ökning från 105 000 ton till 130 000 ton och järn- och 
stålgjutgods har ökat från 50 000 ton till 80 000 ton. Sveriges produktion är 
fortfarande större än Ungerns, men gapet minskar konstant, se  
Diagram 3 Årsproduktion 2012 - 2016 Sverige och Ungern 
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Diagram 3 Årsproduktion 2012 - 2016 Sverige och Ungern 

 
 

Polen har gått starkt framåt de senaste åren. Här kan man jämföra utvecklingen 
från 2010 då Polen producerade knappt 600 000 ton järn- och stålgjutgods och 
237 000 ton metallgjutgods. 2015 uppgick mängden järn- och stålgjutgods knappt 
650 000 ton medan metallgjutgodset ökat med nästan 100 000 ton, se Diagram 4, 
Årsproduktion Polen 2010 - 2015. 

 

Diagram 4 Årsproduktion Polen 2010-2015 

 
Ett mönster bland de länder vars produktion ökar, bortsett från Kina, är att de ökar 
mer inom metallgjutgods än inom järn- och stålgjutgods.  
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6 Resultat 
Nedan presenteras resultaten från djupintervjuer och insamlad branschinformation 
under de rubriker som använts vid djupintervjuerna.  

6.1 Övergripande slutsatser 
• Med något undantag köper samtliga tillfrågade företag gjutgods 

utomlands. Några företag uppger att de importerar hela sitt gjutgodsbehov. 
En tendens är att man avser att köpa mer utomlands. 

• Det land som flest företag importerar ifrån är Tyskland följt av Kina, 
Polen och Turkiet. 

• Vanliga orsaker till import är priset, hög kompetens hos utländska 
gjuterier samt kapacitetsbrist i Sverige. 

• Som nackdelar med import nämns bl.a. längre led- och transporttider, 
logistikproblem samt språkförbistring och kulturkrockar. 

• De flesta företagen köper bearbetat gjutgods. Utvecklingen beträffande 
köp av bearbetat gjutgods går både upp och ned. 

• De svenska gjuterierna bör marknadsföra sig effektivare, öka sin 
kompetens samt automatisera mera för att hänga med i den globala 
konkurrensen.  

• I de länder där produktionsvolymerna ökar (bortsett från Kina) är det 
framförallt metallgjutgods som står för ökningen.  

Under senare år har volymerna för pressgjutet gods gått upp rejält överallt, även i 
Sverige. Också för stålgjuterierna pekar kurvorna uppåt vilket är i stort sett unikt i 
Europa. Stålgjuteriernas tillväxt beror i stort sett på den allmänna, lokala 
efterfrågan. Tillväxten utomlands är dock generellt sett högre än den i Sverige.  

6.2 Andel inköpt gjutgods från utlandet 
Under 1970-och 1980-talen ökade importen av gjutgods från 18 procent till 
närmare 30 procent 1987. Detta år var importen cirka 135 000 ton.  

För år 1991 var importen i ton räknat ungefär densamma som under år 1987. Från 
år 1987 till år 1991 ökade importandelen med sex procentenheter till 37 procent. 
För stålgjutgods ökade importandelen från 28 procent till 48 procent. Importen av 
kokillgjutet aluminiumgjutgods var 61 procent. För järngjutgods var 
importandelen 37 procent, för stålgjutgods 29 procent och för metallgjutgods 40 
procent. 

Under år 1994 ökade importen av gjutgods till cirka 145 000 ton. För järngjutgods 
var då importandelen 38 procent. För stålgjutgods minskade importandelen till 39 
procent. För kopparlegeringar var importandelen procent. Importandelen för 
aluminiumgjutgods ökade från 1991 till 1994 med en procentenhet till 51 procent. 

Globaliseringen har ökat vilket innebär att stora företag, i vissa fall uppköpta av 
utländska företag, inte har någon inköpsfunktion i Sverige. Inköpen sker ofta 
centralt för hela Europa. De svenska inköparna vet inte hur mycket som köps i 
Sverige eller varifrån gjutgodset kommer.   

Eftersom inga säkra uppgifter föreligger beträffande mängden gjutgods som för 
närvarande årligen importeras till Sverige är det svårt att dra några exakta 
slutsatser. Baserat på de genomförda telefonintervjuerna kan dock antas att 
importen har ökat procentuellt jämfört med slutet på 1900-talet. En ytterligare 
ökning kan förväntas eftersom några stora gjutgodsanvändare uppger att kapacitet 
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saknas i Sverige. Dock kan dessa slutsatser ha påverkats av att telefonintervjuerna 
har riktats främst mot stora gjutgodsanvändare. 

6.3 Inköpsländer 
År 1990 kom den största andelen från Västtyskland, som svarade för en tredjedel 
av gjutgodsimporten. De nordiska länderna svarade för ytterligare en tredjedel av 
importen. Från Östtyskland och Polen köptes några tusen ton gråjärn, 
huvudsakligen enkelt gods. Små mängder gjutgods importerades från bland annat 
Jugoslavien, Irland, Japan och Kina.  

År 1994 svarade Tyskland för 28 procent, Polen för åtta procent och 
utomeuropeiska länder för en procent av gjutgodsimporten.  

Vid undersökningen 2010 uppgavs att de viktigaste importländerna var Tyskland, 
Frankrike, Finland och Spanien. Även Kina, Norge, England, Brasilien, Italien, 
USA och Polen angavs exportera betydande mängder gjutgods till Sverige.  

Sedan dess har importen från lågkostnadsländer som Tjeckien, Indien, Brasilien 
och framförallt Kina, ökat avsevärt. Kina svarar idag för ca 55 procent av 
produktionen medan Sverige står för mindre än en procent. 

Tyskland är dock fortfarande det dominerande importlandet för svenska 
gjuterigodsköpare. Speciellt gäller detta gjutgods till fordonsindustrin. 

6.4 Kvalitet 
I branschutredningen1992 uppgav 68 procent av kunderna att gjutgodskvaliteten 
är lika och 13 procent att den är sämre i Sverige än utomlands. År 1994 var 
motsvarande uppgifter 57 respektive 15 procent. 

I branschutredningen 2010 ansåg 70 procent att gjutgodskvaliteten är lika och sex 
procent att den är sämre i Sverige än i utlandet. 

2017 års undersökning visar att man i många fall är nöjd med kvaliteten på det 
svenska gjutgodset. Dock finns det exempel på gjutgodsköpare som uppger att de 
tvingas importera beroende på att de svenska gjuterierna inte klarar 
kvalitetskraven. 

6.5 Inköpspris 
Den dominerande orsaken till import av gjutgods är priset. Tidigare 
branschutredningar visar bland annat: 

• År 1975 uppgav 54 procent att priset var den viktigaste orsaken till import 
(totalt antal svar 175) 

• År 1991 uppgav 58 procent att priset på svenskt gjutgods var högre än 
utländskt. 31 procent uppgav att priset var lika 

• År 1992 uppges att priserna på gjutgods i Östeuropa ligger under hälften 
av priserna i Sverige. Priset på gjutgods från Kina är cirka hälften av priset 
i öststaterna. 

• En liten intervjuundersökning 1993 visade att gjutgodspriset i Sverige 
jämfört med utlandet var ungefär lika. 

• År 1994 uppgav 32 procent att priset på svenskt gjutgods var sämre än 
utländskt. 35 procent uppgav att priset var lika. 

• År 1999 uppgavs i en enkät att de viktigaste faktorerna vid köp av 
gjutgods var i fallande ordning leveranssäkerhet, gjuterikompetens och 
produktpris, Priset kom således på tredje plats (170 svar). 
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• I en utredning gjord 2010 uppgavs att priset är den avgörande orsaken till 
att komponenter köps utomlands. Trots tillkommande transporter blir 
totalkostnaden lägre än att köpa från svenska gjuterier. 

2017 års undersökning visar att priset på det inköpta gjutgodset fortfarande är den 
dominerande orsaken till att svenska företag väljer att importera. 

6.6 Svensk gjuterikompetens 
I branschutredningen1992 uppgav 73 procent av kunderna att gjuterikompetensen 
är lika och nio procent att den är sämre i Sverige än utomlands. I utredningen 
1993 uppgav man att svenska gjuterier ej investerat tillräckligt i kompetens. I 
branschutrdeningen1994 uppgav 62 procent att kompetensen är lika och 13 
procent att den är sämre. 

Vid telefonintervjuerna 2017 framkom svar som ligger i nivå med svaren i 
tidigare branschutredningar. I flera svar att kompetensen hos det levererande 
gjuteriet är viktig. I något fall uppgav man att kompetensen ej finns i Sverige. 

6.7 Leveranssäkerhet 
År 1992 uppgav 58 procent av kunderna att svenska gjuterier var lika bra på 
”leverans i rätt tid” och 16 procent sämre än utländska gjuterier. Motsvarande 
uppgifter 1994 var 53 respektive 20 procent.  
Utredningen 2010 visade att de svenska gjuterierna är bättre än de utländska 
konkurrenterna då det gäller att innehålla utlovade leveranstider.  

Vid telefonintervjuerna 2017 erhölls endast få klagomål på att leveranstiderna ej 
hålls. Däremot framkom i flera fall som nackdel med utländska gjuterier långa 
transporttider och logistikproblem.  

6.8 Produktionskapacitet 
I flera branschutredningar har framkommit att produktionskapaciteten i Sverige är 
otillräcklig, vilket medför att man tvingas köpa gjutgods utomlands. 

Otillräcklig produktionskapacitet vid svenska gjuterier uppgavs även vid 
telefonintervjuerna 2017 vara en orsak till köp av gjutgods utomlands.  

6.9 Marknadsföring 
I branschutredningen 1992 framkom vid intervjuer att man ansåg att gjuteriernas 
marknadsföring inte var tillräcklig. En stor kund sade ”Varför kommer inte 
svenska gjuterier till oss?” Även i flera andra branschutredningar har liknande 
kommentarer framförts. 

2017 ansåg flera inköpare att de svenska gjuterierna fortfarande är passiva. En 
inköpare sade att han aldrig fått besök av en svensk gjutare. En annan inköpare 
sade att de utländska gjuterierna är betydligt mer aggressiva i sin marknadsföring. 

7 Slutsatser 

7.1 Centrala inköp och pressade priser 
Den ökande globaliseringen innebär att svenska verksamheter som ingår i större 
koncerner ofta sköter inköp genom centralt upphandlade leverantörer i syfte att 
pressa priser och vinna synergier. Även om en del intervjuade gjutgodsköpare 
menar att närhet till produktionen kan vara en fördel så ses det inte som en 
avgörande faktor när man väljer leverantör av gjutgods. Endast någon enstaka 
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respondent menar att närheten till leverantör är mycket viktig vilket kan kopplas 
till detaljens storlek och komplexitet. Enklare volymprodukter handlas av vissa 
mer globalt.  

Fördelarna med tillverkning i lågkostnadsländer i kombination med billiga 
transporter överväger till största delen de fördelar som upplevs med närhet till 
produktionen. Att handla svenskt för sakens skull har inget uttalat egenvärde 
bland de intervjuade i dagsläget.  

Priset är fortfarande den avgörande faktorn när man väljer leverantör av gjutgods. 
Därefter kommer, utan inbördes ordning, produktens kvalitet, leverantörens 
förmåga att leverera i tid och efter rådande efterfrågan, samt hur villig 
leverantören är att delta produktutveckling och att ha en öppen dialog med 
kunden.  

I undersökningens resultat kan man dock ana en trend där priset får en mer relativ 
betydelse och där andra parametrar som flexibilitet, närhet och logistik samt 
samarbetsförmåga och kompetens får ökad betydelse jämfört med tidigare och 
skulle kunna bli svenska framgångsfaktorer.  

Respondenterna tar hänsyn till hållbarhets- och samhällsansvar men dessa frågor 
är i dagsläget inte avgörande vid val av gjutgodsleverantör.  

Värt att notera är att samtliga intervjuade företag köper majoriteten av sitt 
gjutgods från leverantörer som inte är svenska. 

7.2 Teknisk utveckling och kvalitet 
Generellt sett finns en positiv volymutveckling främst drivet av ökande volymer 
av slutprodukterna samtidigt som andelen gjutna detaljer i slutprodukterna 
minskar.  

Det står dock klart att exempelvis utvecklingen av elektrifierade motorer kommer 
att medföra ett minskat behov av gjutgodskomponenter till framförallt 
fordonsindustrin inom en relativt snar framtid.  

Strävan efter lättare material gör att nya tekniker som 3D-printning/additiv 
tillverkning och nya material såsom aluminium, komposit och plast utvecklas och 
implementeras i hög takt.  

Här finns en möjlighet för gjuterierna att leverera andra detaljer till 
slutprodukterna än tidigare. Exempelvis kan detaljer av aluminium komma att 
ersätta delar i chassit, som tidigare tillverkats i stål, vilket kan ge 
gjutgodsleverantörerna en möjlighet att utveckla sin försäljning. Här borde 
leverantörerna ha en fördel tack vare kund- och produktkännedom och befintliga 
kundrelationer.  

Enligt teknikutvecklare och forskare kan den ökande vindkraftsindustrin skapa en 
ökad efterfrågan på tjockväggigt gjutgods på lokala marknaden eftersom dessa 
komponenter är mycket stora och tunga. Det ställer dock särskilda krav på 
gjuterierna att kunna hantera dessa stora komponenter. 2 

                                                 
2 Källa: European Cast Iron Group –forskare från universitet, institut, 
gjutgodstillverkare/gjutgodsanvändare/underleverantörer till gjuteriindustri. 
Sammanträder årligen under två dagar, bildad 2009. 
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Innovativa legeringsutvecklingar för speciella applikationer, högtemperatur 
applikationer, har en fortsatt stor potential med att utveckla gjutjärnslegering 
såsom grå-, kompaktgrafit- och segjärn samt ausferritiskt segjärn (ADI).  

Det finns ett uttalat krav från gjutgodsköparna att leverantörerna ska leverera mer 
än ”bara” gjutgods och kunna leverera ett högre värde i form av till exempel 
sammansatta eller bearbetade komponenter. 

Det konstateras i intervjuerna att många länder i Europa satsar hårt på 
kompetenshöjning genom samarbete med tekniska universitet och högskolor. 
Svenska leverantörer ligger enligt respondenterna inte i framkant vare sig vad 
gäller kvalitet på produkter eller kompetens att möta kundernas krav.  

Intervjupersonerna menar också att den svenska produktionskapaciteten inte är 
tillräcklig för att möta deras behov. Detta bekräftas av branschen själv som uppger 
att de har svårt att expandera på grund av svårigheter att hitta kompetenta 
medarbetare inom både produktion och konstruktion.  

De flesta intervjuade efterfrågade ett större intresse från de svenska gjuterierna. 
De efterfrågar fler tjänster, bättre logistik, nya produkter och bättre hållbarhet i 
produkterna. Flera intervjuade framhåller att de överhuvudtaget inte blir 
kontaktade av svenska gjuterier och därför har låg kunskap om vilka tjänster och 
produkter dessa kan erbjuda.  

Det står klart att marknadsföring, affärsutveckling och en förmåga att tänka nytt är 
avgörande för att branschen ska kunna växa sig starkare i förhållande till 
gjuterierna i övriga Europa. 

8 Industrinyttan med projektet 
Nyttan med omvärldsanalysen är att ge branschen indikationer på vilka åtgärder 
som krävs för att bibehålla och, om önskat, utöka sina marknadsandelar i och 
utanför Sverige.  

Hur kan svensk gjuteriindustri stödja utbildning, forskning och innovationsklimat, 
för att vidare befrämja nyetablering eller expansion av gjuterier med nya 
processer och nya material?   

9 Rekommendationer till fortsatt arbete 

9.1 Generella rekommendationer 

9.1.1 Utökat produkt- och tjänsteutbud 
Svenska gjuterier behöver förstå kunden och dess produkter bättre för att vinna 
nya kunder. Genom att skapa tjänstekoncept vad gäller sammansatta 
komponenter, logistik och bearbetning kan branschen stärka sin position.  

9.1.2 Hållbarhet och samhällsansvar 
För större företag blir hållbarhets- och samhällsansvarsfrågor allt viktigare och 
inom en snar framtid bedöms det vara en självklarhet att även leverantörerna lever 
upp till höga krav på miljömässigt och socialt hållbar produktion.  
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9.1.3 Automatisering 
Med nya, automatiserade produktionsmetoder ökar produktiviteten och flexibilitet 
i produktionen. En högre automatiseringsgrad skulle också kunna minska bristen 
på utbildade operatörer.  

9.1.4 Internationalisering 
Även svenska företag agerar internationellt vilket öppnar nya möjligheter för 
svenska gjuterier att exportera gjutgods. 

9.2 Kontinuerlig omvärldsbevakning 
För att få en mer uppdaterad och aktuell bild av vad som händer i branschen 
föreslås en återkommande, systematisk omvärldsbevakning inklusive en 
kundbarometer som tar hänsyn till de starkt varierande villkor som gäller i 
branschen.  

9.3 Utbildning 
Gjuteriföreningen föreslår anpassade utvecklingspaket inom identifierade 
framgångsfaktorer som tjänsteutveckling, automatisering, nya marknads-
föringskanaler etc.  

9.4 Marknadsföring 
Svenska gjuterier bör marknadsföra sig hårdare, både inom landet och 
internationellt. Möjligheter till samarbeten mellan gjuterier bör undersökas för att 
kunna leverera fler produkter och tjänster och därigenom kunna attrahera nya 
kunder.  

 

________________ 



Det mesta är fortfarande inte helgjutet



Salem Seifeddine

Avdelningschef/Professor
Joakim Brobäck

Operativ Chef/Tekniklektor
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Branschens utvecklingsarbete

Ifrågasätt!

Ge inspel!

Vårt inspel

för strategipass



Finns det anledning till oro?

1970 1990 20101980 2017

18%

30% 31%

Telefonintervjuer 2017

Indikation.

Andel icke svenskt !



1970 1990 20101980 2017

Telefonintervju 2017

Indikation.

Dominerande konkurrentländer!

Finns det anledning till oro?



Statistik produktion 2016
Land Gray Iron Ductile

Iron

Malleable

Iron

Steel Cu Al Mg Zi Other NF TOTAL %

World 

(2015)

46 700 000 25 600 000 884 600 10 890 000 1 761 000 16 000 000 198 000 675 000 1 354 000 104 100 

000

Kina 20 350 000 13 200 000 600 000 5 100 000 800 000 6 900 000 250 000 47 200  

000

Sverige 209 100 21 200 61 581 291 881

Tyskland 2 232 000 1 510 000 174 200 78 500 1 097 000 17 400 56 200 5 165 300

Tjeckien 158 000 48 000 3 800 61 000 98 000 21 000 389 800

Ungern 80 000 12 000 5 000 5 000 210 000

Polen 

(2015)

485 000 162 000 335 000 982 000

Övriga 

länder



Marknaden - Statistik

Sverige

Kina
Gray Iron Ductile Iron Malleable Iron Steel Copper

46 700 000 25 600 000 884 600 10 890 000 1 761 000

Aluminium Magnesium Zinc Other NF Total in 2015

16 000 000 198 000 675 000 1 354 000 104 100 000

World Production

104 100 000

Ref: WFO

Kina står för ca 47 200 000 ton

Sverige står för ca 290 000 ton

47 200 000



Marknaden - Statistik

Sverige

Material 2007 2008 2009

Iron 4 572 300 4 563 000 3 710 000

Tyskland

Material

2013 2016

3 900 000 3 742 000

Steel 211 000 220 000 192 000

Metal 1 060 000 900 000 853 000

207 000 174 000

1 060 000 1249100

Jmf 2015 Jmf 2015

Ref: WFO

Ca 290 000



Marknaden - Statistik

Sverige

Tjeckien

Material

Ref: WFO

Fe

Ca 29 000 000 ton Fe 2007 (obemärkt igenom krisen)

Ca 39 000 000 ton Fe 2015



Marknaden – Statistik

Sverige

Ungern

Varför har vi bromsat?

Ref: WFO



Sverige

Material 2007 2008 2009

Gråjärn 453 000 513 000 570 000

Polen

Material

2010 2014

445000 489 000

Segjärn 148 000 167000 Na

Aluminium 216 000 236 000 209 000

152 000 145 000

237 000 340 000

2015

485 000

162 000

335 000

Marknaden – Statistik – Varför har vi bromsat?

Ref: WFO Samt Stena Aluminium

Ca 650 000 ton Fe jmf med vårt ca 209 000 ton

Ca 335 000 ton Al jmf med vårt ca 62 000 ton

Ca 290 000



Nya investeringar / nya gjuterier

NEMAK / Polen / Ungern, 

lättmetall gjuterier - fordonsindustrin

Strategiska samarbetsparter:

University of Science and Technologies Krakow

University of Miskolc

Marknaden – Statistik – Varför har de lyckats?



Nya investeringar / nya gjuterier

SHAKTI / Portugal

Gjutjärnsgjuteri – fordonsindustrin SIG 40.000 ton/år

Produktionsstart 2017 

Strategiska samarbetsparter:

University of Porto

Marknaden – Statistik – Varför har de lyckats?



Nya investeringar / nya gjuterier

Ny Järngjuteri i Skövde

Produktionsstart:  2010 

Producerar 80.000 ch/år

Investering: 760 MSEK

– I vårt samarbete med JTH utvecklar vi ständigt vår förmåga att producera 

dagens och morgondagens högkvalitativa gjutgods, säger Christer Davidsson, 

utveckling gjuteri på Volvo Powertrain.

Marknaden – Statistik – Vi kan!!!



Turkiet

Material 2010 2013 2015

Al 124 000 300 000 325 000

Marknaden – Statistik – Ja, det kan finnas en anledning

Ref: WFO
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Sverige vs Europa
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Vad händer inom Gjutjärnsområdet 
World Wide:

Källa: International Symposium on the Science and Processing of Cast Iron 

(SPCI-XI), 3-7 September 2017 JÖNKÖPING http://ju.se/spci2017

http://ju.se/spci2017


Sverige vs Europa
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Sverige vs Europa
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Industriella trender

Framtidens Industri – Vart är vi på väg och varför,

Swerea 2015 MADE IN SWEDEN 2030 – Strategisk innovationsagenda 

för svensk produktion, Teknikföretagen m fl 2013

❖ Globalisering
❖ Hållbarhet -

elektrifiering
❖ Nya material
❖ Additiv tillverkning
❖ ”Tjänstefiering”
❖ Hastighet –

acceleration
❖ Fördjupat samarbete 

och integration



Vad säger kunderna?

METOD (KVALITATIV)

➢ 25 telefonintervjuer– sept 2017 

(Ingrid och Ingemar Svensson). Jämförelser med tidigare

Genomförda studier

➢ 5 djupintervjuer – Maj-Juni 2017 (JTH: Mats Thilén, Johan Karltun, Joakim Brobäck)

➢ Analys och bearbetning– Oktober 2017

FÖRETAG

➢ Stora och medelstora gjutgodsköpande företag

➢ Inköp av Gråjärn, Segjärn, Stålgjutgods, Aluminium, Magnesium och Koppar

➢ Inköp av Sandgjutgods, Kokillgjutgods och Pressgjutgods

➢ Företag i olika branscher (flertalet från fordonsindustrin)



Vad säger kunderna?

FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR

❖ Globalisering: Var finns kundens kund? Närhet till produktionen! Lågkostnadsländer!

❖ Innovation i slutprodukten: Elektrifiering.

❖ Inköpsstrategier: Prisets relativa betydelse (helhetsbedömning med samarbetsförmåga och 
kapabilitet som allt viktigare parametrar). 

❖ Andra material och tekniker: Komposit, plast, additiv tillverkning, lättare material

❖ Ökade krav på komplexitet/system/bearbetning/Funktion: Krav på leverantören att leverera 
ett högre värde. Finns hos någon idé om ”logistikpartner” som köper gjutgods i Kina, men 
förädlar och försörjer lokalt.

❖ Inget uttalat egenvärde i ”svenskt” även om vissa lyfter fram det svenska företagets   
fördel i förhållande till ”partnerskap”



Vad säger kunderna?

KVALITET OCH KOMPETENSÄR JUST NU INTE EN SVENSK 

KONKURRENSFÖRDEL!

NÄRHET, SAMARBETSFÖRMÅGA OCH LOGISTIK

KAN VARA EN SVENSK KONKURRENSFÖRDEL!

PRODUKTIONSKAPACITET ÄR EN FAKTOR!

AFFÄRSUTVECKLING OCH FÖRNYELSE

ÄR EN FAKTOR!



Vad säger kunderna?

ORDERVINNARE

❖ PRIS (totalt)

DÄREFTER UTAN TYDLIG INBÖRDES ORDNING:

❖ PRODUKTENS KVALITET
❖ LEVERANTÖRENS KVALITET (LEVERANSSÄKERHET OCH FLEXIBILITET)
❖ PARTNERSKAP (”KNOW-HOW”, KONSTRUERA TILLSAMMANS, FÖRSTÅ SLUTPRODUKTEN, ÖPPEN DIALOG)

REFLEKTION: 

HÅLLBARHET OCH CSR FINNS MED SOM FAKTOR, MEN VERKAR JUST NU INTE AVGÖRANDE VID VAL AV GJUTGODS-
LEVERANTÖR! 



Forskningsinriktningarna vid JU i samverkan (GF, Swerea Swecast, Industrin….

Surface technology

Simulation and optimization

Cast Iron and Fe alloys

Al and light alloys

Attila Dioszegi

Anders Jarfors

Caterina Zanella

Salem Seifeddine

FORSKNINGSFRONTEN



BRANSCHENS 
FRAMGÅNGSFAKTORER –
ETT INSPEL

❖ MOT PARTNERSKAP (KUNSKAP OM KUNDENS PRODUKT OCH KUND)

❖ MOT AUTOMATISERING (NYA PRODUKTIONSMETODER)

❖ MOT AFFÄRSUTVECKLING (TJÄNSTEFIERING, LOGISTIK, NYA KOMPONENTER, HÅLLBARHET)

❖ MOT GLOBALISERING (FÖLJ MED KUNDEN UT I VÄRLDEN)

❖ MOT AVANCERADE MATERIAL OCH PRODUKTER (NYA OCH LÄTTARE MATERIAL)

VIKTIG REFLEKTION: OVAN BASERAR SIG FRÄMST PÅ RÖSTER FRÅN DE STORA OCH, I MÅNGA FALL, 
INTERNATIONELLA KUNDERNA. RÖSTERNA FRÅN MINDRE LOKALA KUNDER SAKNAS I DAGSLÄGET.



BRANSCHENS 
UTVECKLINGSARBETE – ETT 
INSPEL

❖ ETABLERA EN ÅTERKOMMANDE SYSTEMATISK OMVÄRLDSBEVAKNING, INKLUSIVE EN
KUNDBAROMETER, SOM TAR HÄNSYN TILL BRANSCHENS HETEROGENITET 
(OLIKA KUNDKATEGORIER, BRANSCHER etc).

❖ SATSA PÅ ANPASSADE UTVECKLINGSPAKET (UTBILDNING OCH FORSKNING)
FÖR SVENSKA GJUTGODSLEVERANTÖRER INOM OMRÅDEN SOM STÖDJER IDENTIFIERADE 
FRAMGÅNGSFAKTORER. 





Referenser:

1. WFO
2. CAEF
3. Framtiden industri, Swerea, 2015
4. Made in Swden 2030, Teknikföretagen mfl. 2013
5. Mats Thilen, Attila Dioszegi, Ingemar och Ingrid 

Svensson, Salem Seifeddine och Joakim Brobäck



OMVÄRLDSANALYS

A. Diószegi: Jönköping, Sweden 2018-05-31

Vilka utmaningar står svensk 

gjuteriindustri inför när det gäller den 

tekniska utvecklingen båda vad gäller 

materialkrav, teknik och process. På kort 

och lite längre sikt?



Informationskällor

• Patent
• Publikationer / konferenser
• Besöksverksamhet
• Intervjuer
• Branschorganisationer  



Framtid – teknik/benchmarking

Vart håller man på med utveckling och forskning av gjutjärn baserat på deltagande i SPCI-XI i 
Jönköping , september 2017 :
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Framtid – teknik/benchmarking

Vilka uppdrag får teknikutvecklarna / forskarna inom Gjutjärnsområdet World Wide:

Källa: International Symposium on the Science and Processing of Cast Iron (SPCI-
XI), 3-7 September 2017 JÖNKÖPING http://ju.se/spci2017

http://ju.se/spci2017
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▪ Trend to ligthweigth engines, with increase in temperature and stresses:

‐ Increase of CGI in cylinder blocks and cylinder heads

‐ Increase of HiSi SGI and CGI for turbine housings

▪ Eolic Energy: Increase of Ferritic SGI

▪ High temperature properties

▪ Modelling of properties – life estimation

▪ Foundry defects – shrinkage, inverse chill, grafite shape in large parts

Wilson Guesser TUPY, Brazil

Framtid – teknik/benchmarking – röster från ledande trendsättare om 
forskning inom gjutjärn för kommande året presenterad vi SPCI-XI i 
Jönköping, 2017.



• Cast iron science
• Effect of Mg, Ce on the crystallography of graphite

• Data base for virtual cast iron. E.g., Fraction solid at which porosity occurs in 
LGI, CGI, SGI; effect of cooling rate.

• Production control
• Development of Thermal/Dimensional/Conductivity on the floor control 

system

• Seamless integration of data from floor control systems in computational 
modeling software

Doru M Stefanescu

Framtid – teknik/benchmarking – röster från ledande trendsättare om 
forskning inom gjutjärn för kommande året presenterad vi SPCI-XI i 
Jönköping, 2017.



• Better materials!
• Stronger (ADI, CGI, high-Si DI)

• Lighter (reduced wall size, cast iron replacing steel)

• Faster (3D-printing, simulation instead of test castings)

• Cheaper (by combining the above)

BF67320, På l  Schmidt, Open 7 2018-08-24

What does Volvo want?

Framtid – teknik/benchmarking – röster från ledande trendsättare om 
forskning inom gjutjärn för kommande året presenterad vi SPCI-XI i 
Jönköping, 2017.



Current findings will lead future developments

• SPCI-XI:  Recurring thoughts have been running through my head
• Gray irons: lack of hardness/TS correlations in casting sections

• The journey to SiMo DCI on steroids

• The journey toward low temperature toughness improvements in 
DCI/ADI

• Future challenges
• Performance and reliable processing of thin-walled cast irons

• Disciplined microscopy/metallography with documented variability

• Castability of SiMo+ alloys

Bob Voight

Framtid – teknik/benchmarking – röster från ledande trendsättare om 
forskning inom gjutjärn för kommande året presenterad vi SPCI-XI i 
Jönköping, 2017.



Framtid – teknik/benchmarking

Nya investeringar / nya gjuterier

Ny Järngjuteri i Skövde

Produktionsstart:  2010 

Producerar 80.000 ch/år

Investering: 760 MSEK

– I vårt samarbete med JTH utvecklar vi ständigt vår förmåga att producera 

dagens och morgondagens gjutgods, säger Christer Davidsson, utveckling 
gjuteri på Volvo Powertrain.



Framtid – teknik/benchmarking

Nya investeringar / nya gjuterier

NEMAK / Polen / Ungern, 

lättmetall gjuterier - fordonsindustrin

Strategiska samarbetsparter:

University of Science and Technologies Krakow

University of Miskolc



Framtid – teknik/benchmarking

Nya investeringar / nya gjuterier

SHAKTI / Portugal

Gjutjärnsgjuteri – fordonsindustrin SIG 40.000 ton/år
Produktionsstart 2017 

Strategiska samarbetsparter:

University of Porto



Framtid – teknik/benchmarking

Nya investeringar / nya gjuterier

FEMALK / Ungern, 

lättmetall gjuterier - fordonsindustrin

Turnover 2015   87 MEUR



Framtid – teknik/benchmarking

Nya investeringar / nya gjuterier

FEMALK / Ungern, 

lättmetall gjuterier - fordonsindustrin

Strategiska Samarbetsparter:

John von Neumann University

University of Miskolc



Framtid – teknik/benchmarking

Gemensamma faktorer i samband med nyetablering av gjuterier / väsentlig ökning av omsättning:

Innovationsförmåga hos nyckelpersoner (oftast forskarutbildad)

Tillgång till välutbildade medarbetare (oftast MSc)
produktutvecklare (oftast MSc)
konstruktörer/beredare (oftast BSc)
gjuteri- processingenjörer (oftast MSc) 
produktionsingenjörer (oftast BSc)

Nära samarbete med forskning vid
universitet
institut

Källa: Intervju med ägare/ledare av nyetablerade företag  

Den viktigaste termen som framkommer i den hittills genomförda analysen är:   
” utbildning, forskning och innovation”.

Hur kan Svensk Gjuteriindustri stödja utbildning, forskning och innovationsklimat i 
Sverige, för att vidare befrämja nyetablering eller expansion av gjuterier  med nya 

processer och nya material?   




	Rapport omvärldsanalys 2017 FINAL ÅH
	1 Tillkomst
	2 Inledning
	3 Syfte och mål
	4 Svensk gjuteriindustri
	5 Utländsk gjuteriindustri
	6 Resultat
	6.1 Övergripande slutsatser
	6.2 Andel inköpt gjutgods från utlandet
	6.3 Inköpsländer
	6.4 Kvalitet
	6.5 Inköpspris
	6.6 Svensk gjuterikompetens
	6.7 Leveranssäkerhet
	6.8 Produktionskapacitet
	6.9 Marknadsföring

	7 Slutsatser
	7.1 Centrala inköp och pressade priser
	7.2 Teknisk utveckling och kvalitet

	8 Industrinyttan med projektet
	9 Rekommendationer till fortsatt arbete
	9.1 Generella rekommendationer
	9.1.1 Utökat produkt- och tjänsteutbud
	9.1.2 Hållbarhet och samhällsansvar
	9.1.3 Automatisering
	9.1.4 Internationalisering

	9.2 Kontinuerlig omvärldsbevakning
	9.3 Utbildning
	9.4 Marknadsföring


	Bilaga 1 Presentation konferens 25 oktober SS-JB
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