
Inom svensk industri finns en betydande produktivitets-
potential som kan och behöver utvecklas. Ofta är det de 
medelstora företagen som kan dra mest nytta av ett stöd. 
De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de 
stora globala företagen, samtidigt som de i många fall 

saknar egen kraft att utveckla sina produktionsprocesser 
att hålla världsklass. För att stärka dessa företag så att de 
förmår utvecklas i den takt som krävs behövs en samlad 
nationell satsning. Detta är Produktionslyftets avstamp. 
Läs mer på www.produktionslyftet.se!
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Kockums Maskin AB ingår som ett av tio 
pilotföretag i den nationella satsningen 
Produktionslyftet. På företaget har de insett 
att för att behålla sin produktion i Sverige 
måste de bli effektivare. Samtidigt är det 
helt avgörande att alla på företaget är med 
på noterna i en satsning som denna och 
engagemanget är starkt såväl från fackligt håll 
som i ledningsgruppen.
– Vi kommer bland annat att ha en kick-off med 
hela personalen där alla får delta i ett Lean-
spel, säger Mikael Nilsson, marknadschef på 
Kockums Maskin (se bild). Det är viktigt att vi 
tillsammans driver detta framåt.
Som leverantör till fordonsindustrin har 
Kockums Maskin mycket krävande kunder.  De 
var tidigt ute med kvalitets- och miljöstandarder, 
varför arbetet med en övergripande 
verksamhetsutveckling faller sig naturligt. Här 
ingår ett delegerat arbetssätt, där operatörerna i 
produktionen äger processerna.
– Vi ser en enorm potential hos våra anställda, 
säger Kockums Maskins vd Mats Malmqvist. Vi 
vill ta tillvara deras kreativitet och får inte ha en 

organisation som 
begränsar.
De flesta människor 
är rädda för 
förändring, vilket 
Kockums Maskin 
motverkar med 
information. 
Tydligheten i 
budskapet är 
avgörande; inga 
förändringar införs 
över en natt, inga 
förändringar sker 
för förändringens egen skull. När och hur något 
sker så ska hela personalen förstå vad det leder 
till och hur det ska gå till. Kontinuiteten i arbetet 
är avgörande.
– Det här ska inte vara en kampanj som startar 
och sedan faller i glömska, betonar Mikael 
Nilsson. Nyckelordet är långsiktighet!

Kockums Maskin AB i Kallinge
– ett av Produktionslyftets utvalda pilotföretag!

Kockums Maskin AB är ett företag med anor från mitten 
av 1700-talet. Idag är de en av Skandinaviens ledande 
tillverkare av bearbetat gjutgods med kunder framför 
allt inom fordons- och verkstadsindustrin. Kontor och 
tillverkning finns i Kallinge, Blekinge. Med sitt gjuteri- 

och bearbetningskunnade ger de teknisk support och 
ansvarar för hela tillverkningsprocessen, från prototyp 
och modellframtagning till leverans av komplett  
komponent. Kockums  Maskin omsätter ca 177 miljoner 
kronor och har 110 anställda.

Kontakta marknadschef Mikael Nilsson på 
0457-785 00 eller mikael.nilsson@kab.se.


