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När konkurrenterna flyttar produktionen till låglöneländer väljer båt-
tillbehörstillverkaren Rutgerson Marin i Marstrand att investera i ny 
produktionsteknik på hemmaplan. 
”Vi ser många fördelar med att behålla produktionen i Sverige”, berättar 
Carl-William Rutgerson. 

”Med hela verksamheten under ett och samma tak har vi full koll på kvalitén 
under hela tillverkningsprocessen. Vi sparar också mycket pengar på transport, och 
behöver inte sitta på lika stora lager som konkurrenterna. Det gör att vi lättare kan 
ställa om verksamheten och anpassa oss efter våra kunders behov”, berättar Carl-
William Rutgerson som är produktionschef på familjeföretaget i Marstrand.
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Rutgerson Marin investerar för att behålla produktionen i Sverige 

Rutgerson Marin grundades i Marstrand redan 1976, och är idag en av världens ledande tillverkare av segel- och däcksbeslag. Företaget har alltid 
strävat efter att ligga i framkant när det gäller innovation och ny teknik. För att möta konkurrensen och den ökade efterfrågan har Rutgerson det 
senaste året gjort stora investeringar inom automation och robotik. 

Efter den senaste investeringen, en 5-axlig Mazak INTEGREX e-410 fleroperationsmaskin, kan produktionen nu pågå dygnet runt, även när fabriken 
är obemannad.
”Delar vi tidigare fick producera i flera steg kan nu tillverkas utan avbrott. Den nya maskinen ger oss högre produktionskapacitet och minskar risken 
för fel och avvikelser. Det har också blivit lättare att ställa om mellan olika produkter, tillverka mindre serier och mer komplexa detaljer.” 
 
Andra nykomlingar i Rutgerson-fabriken är den avancerade UR-roboten, och en automatisk vakuumformningsmaskin från ILLIG som kan omvandla 
stora skivor (1 x 1,5 m) av termoplast till vilken form som helst. Båda kommer att kunna ses i drift under Rutgersons årliga Öppet Hus sista helgen i 
augusti. 

Rutgerson Marin är med sina 30-tal anställda en av Marstrands största arbetsgivare. När produktionstekniken blir mer komplicerad ökar även 
efterfrågan på kompetent personal. Företaget engagerar sig därför i flera lokala skolprojekt för att på olika sätt för att höja kvalitén och statusen på 
de yrkesutbildningar som finns i kommunen.  
” Vi är beroende av duktiga medarbetare och försöker på olika sätt öka lokala ungdomars intresse för teknik och modern tillverkning”, säger Carl-
William Rutgerson.
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