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Rimaster har idag över 950 anställda
verksamma i nio företag världen över.
Vi har organisation för försäljning,
design, utveckling och produktion i
Sverige, Polen, Belgien, Frankrike,
Tyskland och Kina.
Welcome to our world of Simplicity.
Rimaster AB
Industrivägen 14
SE-590 44 RIMFORSA
+46 494 795 00
info@rimaster.com
www.rimaster.com

ANSVARIG UTGIVARE
Tomas Stålnert, tst@rimaster.com
Produktion: Effect Reklambyrå
Bilder: Hans Gustafsson, Effect Reklambyrå,
där inget annat anges.

2

Rimaster upplever just nu en historisk expansion. Under 2017 har vi fortsatt vår internationella tillväxt. Vi har etablerat samarbeten med flera globalt
närvarande kunder som vi nu fortsätter att följa över världen. Samtidigt
får vi många spännande förfrågningar från ledande och innovativa lokala
aktörer. På personalsidan fortsätter vi att växa – bara i år har vi ökat med
260 personer och i dag är vi 950 medarbetare i Rimasterkoncernen.
En av de bidragande orsakerna till framgångarna är att Rimaster är en
mogen koncern. Vi har stabilitet inom alla våra affärsområden och har den
tid och kraft som krävs för att utveckla verksamheten inom alla områden.
Vi jobbar kontinuerligt med ledarskaps-, organisations och kvalitetsfrågor,
likställt med produktionen. Allt fler kunder har även upptäckt Rimasters
unika erbjudande som systemintegratör. Det faktum att vi kan skapa
sömlösa synergier mellan våra åtta olika affärsområden bidrar också till den
kraftigt ökade efterfrågan.
Rimaster arbetar kontinuerligt med att säkra produktivitet och leveransförmåga ur ett långsiktigt perspektiv. Mot bakgrund av våra kunders
stora intresse har vi bestämt oss för att ytterligare intensifiera byggandet
av ny kapacitet. Detta sker i form av automationsinvesteringar vid
befintliga tillverkningsenheter. Men vi överväger även att etablera en helt
ny produktionsanläggning på ny ort. Exakt var, när och hur är ännu inte
beslutat men etableringsfasen är påbörjad i form av en djupstudie. Vi
kommer att fokusera på områden med centralt
geografiskt läge, närhet till våra kunder och
goda logistikmöjligheter kopplade till Europa.
Vårt val av region kommer också att baseras
på språklig kompetens och tillgången på
arbetskraft.
Jag ser verkligen fram emot att få återkomma till
er med mer information framöver och vill passa
på att önska er alla ett gott, nytt och verksamt år.
Tack för att du väljer att jobba med och för oss
på Rimaster! ◊◊◊
Tomas Stålnert
VD Rimaster Group

ALUMINIUM

Aluminium –
Nästa lösning för
kraftkablar?
Har du någonsin funderat på
att börja använda aluminiumkablar i dina fordon?
"Lägre vikt och konkurrenskraftiga priser gör verkligen
aluminium till ett innovativt
och realistiskt alternativ för
kraftkablar", säger Julien
Fambrini, VD på Rimaster France.
"Som alltid gillar vi att vara proaktiva och
ligga ett steg före för att kunna erbjuda
våra kunder nya innovativa alternativ. Vi
har hellre lösningar klara att föreslå dem,
än följer marknadstrender", säger Julien
Fambrini och förklarar Rimasters senaste
utvecklingsprojekt med fokus på aluminiumkablar.
All teknik på plats
Jämfört med en vanlig kablagelösning
baserad på kopparkablar är det möjligt att
spara en hel del vikt – upp till ca 60 procent
för samma funktion. Med utsläppsnormer
som blir mer och mer utmanande, är aluminium ett attraktivt alternativ för kunder som
strävar efter att minska den totala vikten på
sina fordon för att förbättra den totala effektiviteten och uppfylla dessa normer. Vikten
är naturligtvis också av strategisk fråga för
dem som utvecklar elbilar.
Just nu utvärderar Rimasters utvecklingsteam produktionsprocesser för ändamålet
och de första resultaten är mycket positiva.
"Faktum är att aluminium kräver specifika processer, men vi har redan all nödvändig
teknik och expertis hos oss – från ultraljudssvetsning till övergjutning för att täta och

skydda svetsområden från korrosion och
mekaniska begränsningar. Vi utvecklar våra
produktionslösningar i nära samarbete med
två av marknadens mest kända leverantörer
och partners, Amokabel och Branson."

"Faktum är att aluminium kräver specifika
processer, men vi har
redan all nödvändig
teknik och expertis"
Ett hållbart val
Julien Fambrini tror att aluminiumkablar
har en intressant framtid eftersom det också
är ett hållbart val. Den låga vikten innebär
inte bara sänkta CO2-utsläpp, aluminium är
även återvinningsbart.
"Ekonomin är ytterligare ett starkt argument. På en marknad där koppar är ganska
dyrt, är aluminium även ett konkurrenskraftigt alternativ kostnadsmässigt, förutsatt att
du kan erbjuda en smidig produktion med
hög kvalitet. Och det är vad vi strävar efter."
Julien Fambrini. Foto: Rimaster
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KUNDCASE: MASKINIA

Upp till 5 000 produktionstimmar
– varje år. Så mycket arbetstid sparar
Maskinia på den fördelningsbox som
Rimaster utvecklar och tillverkar.

Maskinia
kundanpassar
på en ny nivå
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KUNDCASE: MASKINIA

Till vänster: Maskinias tekniker Greger Westerdahl gör anpassningarna av maskinerna för nordiska förhållanden.
Ovan: Fördelningsboxen som har utvecklats av Rimaster gör att jobbet går mycket snabbare.

Maskinia är entreprenadspecialisten som
är svensk generalagent för prestigemärken
som Doosan, Case och Atlas Copco.
Huvudkontoret ligger i Linköping men
Maskinia har också egna filialer i Jönköping, Staffanstorp och Stockholm samt
återförsäljare över hela Sverige.
Specialister inom entreprenad
Varje år levererar Maskinia omkring 250
nya entreprenadmaskiner – samtliga anpassade efter kundens specifika behov och
önskemål. Anpassningen görs av Maskinias
egna kompetenser inom styr och el.
”Maskinerna som levereras till oss är
princip rena på utrustning för anpassning till
nordiska förhållanden. Våra kunder väljer till
exempel ofta att addera extra LED-belsyning,
olika styrlösningar typ tiltrotator och dieselvärmare”, berättar Fräs Erik Andersson som
är eftermarknadsansvarig på Maskinia.
”Tidigare gjorde vi egna ellådor, vilket
tog för lång tid och krävde lite för mycket
produktionskraft. Därför ville vi ta fram en
fördelningsbox anpassad efter kundernas
och våra behov. Vi kände till Rimaster tidigare och visste att de utvecklar och tillverkar
för bland annat Atlas Copco och för olika
skogsmaskinstillverkare.”

"Deras utvecklare har jobbat
nära våra eltekniker och
tillsammans har vi skapat
riktigt bra resultat"
”Lösningen är funktionell och säkerställer
också att vi inte är inne och stör maskinens
eget elsystem. Dessutom sparar vi väldigt
mycket tid, mellan 16 och 20 timmar per
maskin. I dag behöver vi cirka 150 timmar för
att utrusta en hjulgrävare och 100 timmar för
en bandgrävare”, säger Fräs Erik Andersson:
”Vi är verkligen nöjda med samarbetet
med Rimaster som har agerat mycket
professionellt, och vi känner att de har
varit lyhörda. Deras utvecklare har jobbat
nära våra eltekniker och tillsammans har vi
skapat riktigt bra resultat.” ◊◊◊

Fräs Erik Andersson är eftermarknadsansvarig på Maskinia.

Smart och funktionellt
Rimaster Development i Söderhamn har
utvecklat fördelningsboxen som bygger på
en kretskortsbaserad lösning. Fördelningsboxen är förberedd för de vanligast förekommande utrustningsdetaljerna och har
framdraget kablage för upp till ytterligare
två extrafunktioner. Kretskorten tillverkas i
Söderhamn och skickas vidare till Rimaster
Polen för montering i slutprodukten. Fördelningsboxen levereras sedan komplett för
montering av Maskinias tekniker.
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STORYTELLING CABS

Karin Hiertoon, konstruktör, Annica Jonsson, montör och Anders Jonliden testar den elektriska skjutdörren på riCab.

Med innovationen
i förarsätet
Från montage i kortare
serier till utveckling och serieproduktion av en alldeles
egen hytt. Med kundnyttan
i fokus har Rimaster byggt
kompetensen inom hytter.
”Vi insåg att intelligens och
funktionalitet ska bestämma
mekaniken – inte tvärtom”,
säger Anders Jonliden på
Rimaster Cab & Mechanics.
Rimaster har under lång tid utvecklat och
tillverkat elsystem och kablage för hytter
avsedda för specialfordon. Otaliga är de
hytter som har byggts och monterats i
Rimasters verkstad i Horn. Men så, i början
av 2010-talet, började saker och ting hända.
”Under lång tid har hytter utvecklats
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och byggts ’utifrån och in’. Den som har
konstruerat och tillverkat hytten har också
kontrollerat elsystemet. Men vi såg att
segmentet står inför en förändring, mycket
tack vare ny teknologi. Systemlösningar
som tillför intelligens och ny funktionalitet
i hytterna är i dag viktigare för kunderna
än själva mekaniken. Därför ville vi vända
på steken och gå inifrån och ut. Skapa de
funktionella lösningarna först och sedan
bygga själva hytten. Och då var det bästa
alternativet att konstruera en hytt själva,
från grunden”, förklarar Anders Jonliden
som tillsammans med Ulf Almén, ansvarig
systemutvecklare vid Rimaster Development, har drivit projektet.
All kompetens inhouse
Nu handlade det inte om raketforskning.
Alla kompetenserna som behövdes fanns
redan inhouse.
”Elkonstruktion, elektronik, mekanik…
Allt vi behövde göra var att koppla samman

Rimasters olika affärs- och kompetensområden”, konstaterar Ulf Almén.
Ett tiotal medarbetare från Rimasters
olika enheter bildade tillsammans en utvecklingsgrupp för det gemensamma utvecklingsprojektet. Målet var att ta fram en egenkon-

"Med riFuse styr vi den
elektriska skjutdörren
samt belysningen"

Anders Jonliden.

STORYTELLING CABS

riFuse - Rimasters egenutvecklade intelligenta och programmerbara styrenhet.

struerad och modulärt uppbyggd hytt som
enkelt kunde anpassas för kunderna.
Några år senare var hytten verklighet.
Resan dit har varit minst lika viktig som det
färdiga resultatet. Under arbetets gång har
en rad innovativa lösningar förverkligats,
lösningar som bottnar i den ursprungliga
idén om ny intelligens och funktionalitet.
Bland annat har riFuse, Rimasters egenutvecklade, intelligenta styr- och kontrollenhet för elsystem, integrerats i hytten.
”Med riFuse styr vi den elektriska skjutdörren samt belysningen. Den kan även
användas till motordiagnostik”, förklarar
Ulf Almén.
Skjutdörren, som hänger i armar infällda
i golvet, öppnas och stängs smidigt och med
hög precision.
”Framförallt är den utrymmeseffektiv.
Dörren tar inte upp onödigt utrymme i
öppet läge samtidigt som det blir lätt att ta sig
in och ur hytten”, berättar Anders Jonliden.
Inspirerande resa
För Rimaster har projektet varit en inspirerande resa som har stärkt gemenskapen
mellan de olika enheterna. Möjligheten
att få jobba tillsammans och förena och
utveckla kompetenserna i projektet har
resulterat i ett ännu starkare erbjudande.
”Vårt mål är ju att hela tiden kunna
erbjuda våra kunder bättre produkter och

"Att utveckla en alldeles
egen hytt är komplext,
men tiden var
verkligen mogen"
bättre lösningar. Genom att komma in
tidigare i värdekedjan så kan vi ta ett helhetsansvar för hytten och – om så kunden
önskar – för maskinens hela elsystem. På det
viset slipper man att suboptimera hytten,
utan kan fokusera på den totala lösningen
för hela maskinen. Hytten kanske blir något
dyrare eftersom fler funktioner integreras i
den från början. Men totalkostnaderna för
hela maskinen blir lägre”, säger Ulf Almén.
Totalleverantör av hytter
Från att ha varit en av många delleverantörer
har Rimaster utvecklats till en fullödig
totalleverantör av komplexa, kundunika
hyttlösningar till världens ledande tillverkare
av specialfordon. Rimaster ansvarar för hela
kedjan från utveckling till tillverkning och
montering. En etablerad och effektiv leverantör som kan möta kraven på större serier
och hög kvalitet med bibehållen flexibilitet.
”Projektet har varit framgångsrikt, mycket
tack vare att vi har fått tid och resurser internt
för utvecklingsarbetet – och att vi har haft

Montering av klimatanläggning i en hytt för en av
Atlas Copcos gruvmaskiner.
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kundernas förtroende och stöd. Delar av
resultatet använder vi oss av även vid nya
kundprojekt avseende hytter och elsystem”,
säger Anders Jonliden.
”Att utveckla en
alldeles egen hytt är
komplext, men tiden
var verkligen mogen.
Vi såg möjligheterna
med att göra och
risken i att inte
våga.” ◊◊◊
Ulf Almén
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Bilder: Lasse Hejdenberg

KUNDCASE: TOYOTA

Toyota Material Handlings nya
autopilot TAE050 är utrustad med
en innovativ fjärrstyrningsenhet som
underlättar för operatören och gör
flödena ännu smidigare. Enheten har
utvecklats av Rimaster Development
med helhetsansvar för konstruktion,
elsystem och programmering.
Fjärrstyrningsenheten gör det möjligt att styra vagnen direkt från arbetsstationen.
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KUNDCASE: TOYOTA

Till vänster: Jakob Arvidson Klint med den nya fjärrstyrningsenheten, TAE050.
Ovan: Autopiloterna används naturligtvis i Toyota Material Handlings egen produktion i Mjölby.

Pimp My Ride!
Toyotas autopilot tar Lean Transportation till nästa nivå
Automatiseringen av tillverkningsindustrin
går allt fortare och Toyota Material Handlings Autopiloter har blivit en vanlig syn
i produktionslinjerna. TAE050 är en så
kallad AGV (Automatic Guided Vehicle) en
automatiskt styrd lastbärare för godsförflyttning. Den används för horisontell transport,
hämtning och lämning av laster, mellan två
punkter. Vagnen klarar att bogsera upp till
500 kg och installeras enkelt och kostnadseffektivt med hjälp av magnetisk golvtejp.
”Våra autopiloter är väldigt populära inom
tillverkningsindustrin, inte minst hos tillverkare med taktade flöden och produktionssystem
inspirerade av bilindustrin, som Toyotas eget
TPS-system”, berättar Jakob Arvidson Klint
som är Project & Product Manager på Toyota
Material Handling, Logistics Solutions AB.
TMHLS AB är den enhet som ansvarar för
Toyotas satsning på automationslösningar för
godstransporter samt avancerade telematiklösningar inom lager och industri.

vagnen direkt från arbetsstationen.
Operatören slipper då att gå fram till
vagnen, vilket både kan ta tid och vara lite
krångligt om det finns skyddsstaket kring
arbetsstationen. Dessutom behöver man
inte knappa in destinationen – vagnen går
automatiskt vidare till den förvalda destinationen om operatören inte väljer något av de
snabbkommandon som finns inlagda.

Ännu mer ”lean”
I sitt originalutförande styrs TAE050 med
hjälp av en display på vagnen – operatören
får då gå fram till vagnen och knappa in
destinationen. De kunder som vill göra
transporterna ännu smidigare kan dock
extrautrusta autopiloten med en fjärrstyrningsenhet som gör det möjligt att styra

Mångsidig funktionalitet
Fjärrstyrningsboxen har utvecklats av Rimaster
Developments utvecklingsteam i Söderhamn.
”Vi har designat instrumenteringen och
det vakuumformade höljet, konstruerat
kablaget och även ansvarat för PLC-programmeringen utifrån kundens önskemål. Vi har
också bidragit med egna idéer och förbätt-

"Våra autopiloter är
väldigt populära inom
tillverkningsindustrin"
”En annan finess med fjärrstyrningsenheten är att den kan ge en ljudsignal
samt att en lampa tänds när autopiloten är
under inflygning, vilket ger operatören tid
att planera och bidrar till ännu bättre flyt i
produktionen”, säger Jakob Arvidson Klint.

ringar”, berättar Ulf Almén som är ansvarig
systemutvecklare hos Rimaster Development:
”Vagnen kommunicerar via Toyotas
eget trådlösa, optiska gränssnitt och det har
också varit utgångspunkten för vårt arbete.
Resultatet är en väldigt mångsidig lösning
som både gör det möjligt att fjärrstyra
vagnen och att koppla upp och integrera
den mot andra styrsystem.”
Möjligheten till ett helhetsåtagande var
avgörande när Toyota Material Handling
valde Rimaster Development som leverantör, förklarar Jakob Arvidson Klint.
”Vi ville ha en smidig plug and playprodukt med ett interface som är lätt för
våra kunder att använda – och vi ville ha
en leverantör som kunde ta ansvar för hela
lösningen, som kunde PLC-programmering
och även hade kapaciteten att fungera som
ett bollplank för oss i projektet. Våra kollegor på Toyota Material Handling Manufacturing Sweden,
som tillverkar våra
manuella truckar,
rekommenderade
Rimaster Development. Så det här är
faktiskt vårt första
Autopilot-projekt
tillsammans!” ◊◊◊
Ulf Almén
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RISK MANAGEMENT IT

Det ska vara tryggt och säkert att anlita Rimaster.
Nu sjösätter vi vårt nya, centraliserade IT-system
där all vital global driftdata uppdateras och
speglas momentant i två separata serverhallar.
”Stabil och pålitlig kommunikation mellan våra
internationella produktionsenheter är en viktig
faktor för att vi ska kunna erbjuda våra kunder
en långsiktig och stabil relation”, säger Per
Mårtensson som är IT-chef på Rimaster.

Det nya globala kommunikationssystemet sker via fiber för säker och pålitlig kommunikation mellan sajterna.

Avancerad IT-säkerhet ger
stabilitet och långsiktighet
Rimaster arbetar kontinuerligt med att
utvärdera och förebygga risker på alla nivåer
i verksamheten och varje enhet genomgår
årligen en riskutvärdering med följande
förbättringsarbete. Under de senaste 10 åren
har Rimaster-gruppens IT-infrastruktur
löpande utvecklats för att säkerställa stabil
och säker drift. Regelbundna riskutvärderingar och tredjepartsrevisioner har resulterat i en global kommunikationsplattform
med fokus på säkerhet och stabilitet, berättar Per Mårtensson.
Globalt perspektiv
Ett av de första stegen var att bygga ett nytt
datacenter med två separata och fysiskt
åtskilda serverhallar där all data uppdateras
och speglas momentant.
”Vi har, som ytterligare ett steg i att
utveckla vår IT-infrastruktur, tecknat ett
globalt kommunikationsavtal. Lösningen
innebär att vi nu kan centralisera driften av
de verksamhetskritiska systemen vid våra

10

"...därmed förbättrar vi
säkerheten för deras
driftdata avsevärt”
anläggningar i Kina och Polen – därmed
förbättrar vi säkerheten för deras driftdata
avsevärt.”

deras data, att vi upprätthåller driftsäkerheten och är en långsiktig samarbetspartner”,
betonar Per Mårtensson.
”Det finns forskning som visar att
företag som förlorat stora mängde vital
data faktiskt går omkull – om inte direkt så
efter en tid. Skadan blir så stor att man inte
klarar av att få processerna på plats igen.
Det ska inte hända hos oss!” ◊◊◊

Börjar med användaren
Men IT-säkerheten börjar inte med
tekniken – utan med individen. Den
största risken i ett IT-system är faktiskt
användarna. Att inte klicka på en bifogad
fil i ett mejl kan vara avgörande för att
en IT-attack ska kunna avvärjas. Därför
får alla medarbetare också en utbildning
i IT-säkerhet. Utbildningen lär ut tydliga
rutiner och syftar till att minimera risken
för individuella misstag.
”För våra kunder innebär det att de kan
känna sig trygga i hur vi hanterar vår och

Per Mårtensson, IT-ansvarig på Rimaster.

PRODUKTIONSUTVECKLING

Hur man håller sig kvar i
toppen för produktion med
"High mix / Low volume"
Att vara en av marknadens
ledande leverantörer av "High
mix / Low volume" betyder inte
att du kan ta det lugnt.
"För oss är det oerhört viktigt
att driva en innovativ produktionsprocess globalt", förklarar
den tekniska chefen för global
produktion Ding Steven Shi.
"High mix / Low volume" är ofta tillverkarnas
recept för att hålla tempo och kostnads
effektivitet inom produktion. Men vad
händer om kunden vill det motsatta? Den
konstanta konsolideringen på marknaden
har gjort det ännu svårare för kunderna att
hitta tillverkningspartners som kan erbjuda
produktion med "High mix/Low volume"
på ett konkurrenskraftigt sätt. Under en
lång tid har Rimaster varit en av de sällsynta
aktörerna på marknaden som specialiserat
sig på detta område.

"Att vara effektiv inom
'High mix / Low volume'
innebär att du måste ha
förmågan att vara mer
flexibel i processen
Hur håller man sig kvar i toppen?
"Att vara effektiv inom 'High mix / Low
volume' innebär att du måste ha förmågan
att vara mer flexibel i rocessen. De tidiga
stadierna kan vara starkt automatiserade
genom att blanda ordrar för att öka
volymen, men när du kommer till
montering måste du växla till manuellt
arbete. Det innebär att vi inte helt kan
fokusera på automation – vi måste hitta
smidiga strategier för att blanda ordrar i
produktion för att kunna producera mer
effektivt."

Har ni en strategi för produktinnovation?
"Vi arbetar parallellt med förbättring inom
tre olika områden. Den första är naturligtvis
ny teknik i form av automatisering och
smarta tekniklösningar för montering. Den
andra är att utveckla en global strategi
för produktionsteknik, en standard som
gör planering, produktion och kontroll
ännu enklare. Det tredje området är
kommunikation. Genom att dela erfarenheter,
idéer och problem varannan vecka kan vi
identifiera och genomföra förbättringar
genom att göra upp åtgärdslistor för varje
månad. På så sätt kan vi arbeta effektivt med
vår globala utveckling av produktionsteknik
och ömsesidiga prestationer, som också tar
hänsyn till lokala skillnader."

Vad har Rimaster-familjen för betydelse?
"Jag började arbeta med produktionsteknik
på Rimaster Ningbo redan 2011. 2017 fick
jag möjlighet att flytta med min familj till
Sverige och Rimforsa för att arbeta med
strategisk produktionsteknik på global
basis. Det är en fantastisk karriärmöjlighet
för mig och ett första steg för mina barn att
lära sig att bo och studera utomlands. Jag
tror att den nära kommunikation mellan
Rimasters olika enheter runt om i världen,
och möjligheterna för individer att utvecklas
inom Rimasters organisation, bidrar till
nyskapande tankesätt som är en så viktig del
av vårt erbjudande."
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GLOBAL UTVECKLING

Rimaster Development i Söderhamn är känt för innovativa lösningar
och en prestigelös inställning. Nu ska det framgångsrika konceptet
implementeras internationellt.
”Problem är till för att lösas – det ska vara enkelt att jobba med
Rimaster!”, säger Daniel Brolin, teknikchef på Rimaster Development
med ansvar för det globala utvecklingserbjudandet.

Rimaster breddar sitt
globala utvecklingserbjudande
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GLOBAL UTVECKLING

Daniel Brolin har jobbat på Rimaster sedan
2001, först som konsult och som fast anställd sedan 2005. Han är en av dem som
har varit med och format Rimaster Developments erbjudande. Nu utvecklar Daniel
och hans team en global funktion med
ambitionen att hjälpa nya kunder inom nya
branscher och i nya länder.
Vilka är förutsättningarna för att driva ett
innovativt utvecklingsarbete?
”Förtroende – både från vår egen organisation och från våra kunder. Att få frihet
under ansvar och spelrum att tänka fritt är
en förutsättning för att kunna jobba innovativt. Inom Rimaster har vi en tillåtande
miljö – och bra struktur – vilket jag tycker
är viktigt för att arbetet ska bli resultatinriktat. I kundrelationen har vi fördelen att ofta
få fungera som kundens externa utvecklingsavdelning och problemlösare. Ibland utgör
vi en förlängning och förstärkning av deras
utvecklingsavdelning. Oavsett upplägget;
de bästa lösningarna blir till i en nära dialog
där vi får förtroendet att komma in och
jobba i kundens system.”

På vilket sätt utvecklar ni bättre lösningar
för kunderna?
”I och med att vi har alla kompetenser i huset
så kan vi ta ett helhetsansvar för kundens
utvecklingsarbete – från innovativa lösningar, konstruktion och underlag anpassade
för kundens system till färdiga produkter.
Det här innebär att vi kan skapa en bättre
totalkostnad avseende material, produktion,
kostnadseffektivitet och kvalitet. Men
kanske viktigast av allt: kunderna får en
produkt med ännu bättre funktionalitet som
är attraktiv på marknaden. Allra roligast är
det när vi får ta ett totalgrepp på kundens
frågeställning och sedan implementera en
riktigt bra lösning genom hela processen.
Personligen tycker jag att det är härligt att
jobba när jag känner att jag avlastar kunden,
löser problem och bidrar till att minska
stressen i kundens egen organisation.”
Hur jobbar ni med att utveckla erbjudandet på global nivå?
”Idén att bistå kunden redan från utvecklingsfasen har länge varit ett vinnande
koncept hos våra kunder. Vi hjälper till med

allt från smarta lösningar till materialval som
vi vet fungerar på marknaden och i kundernas maskiner. Vi märker ett ökat behov
av utvecklingsresurser bland våra kunder i
Rimasters internationella organisation och
vårt mål är att erbjuda utvecklingsingenjörer
både på den europeiska kontinenten och i
Asien. Vi ser fördelarna med att ha utvecklingsingenjörer som har en lokal anknytning
när det kommer till både kultur och språk.
Men vi har också utökat våra resurser för att
supporta våra befintliga kunder då många av
dem expanderar både i antal maskiner och
utvecklingsuppdrag. ◊◊◊

Daniel Brolin. Foto: Rimaster
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INNOVATIVT LEDARSKAP

Öppenhet och nyfikenhet.
Det är så Rimaster bygger
ett ledarskap som främjar
verksamhetens nyfikenhet
och innovationsanda.
”Rimaster är en av de
mest nyfikna och utåtriktade organisationerna som
jag har jobbat med. Det är
också deras stora styrka”,
säger ledarskapskonsult
Peter Yngvesson.

Fotos:Chargestorm

Omsätt nyfikenhet
till kundvärden
Engagerade och initiativrika medarbetare
är förutsättningen för Rimasters leverans av
mervärden till kunderna. Och det är företagets ledare som bär det yttersta ansvaret
för att utveckla en innovativ företagskultur.
Ledarskapskonsult Peter Yngvesson har följt
Rimasters ledarskapssatsning i snart tio år.
”Att fokusera på situationsanpassat
ledarskap på global nivå har varit en
framgångsrik strategi för Rimaster. Man
har lyckats att skapa en öppen kultur där
det är självklart att ge feedback till varandra
och att prova olika teorier. Att ta sig tid att
lära känna sig själv och varandra – attityder
och kommunikationsstilar – bidrar till en
öppenhet på alla nivåer. Och det är grunden
till en innovativ företagsanda”, resonerar
Peter Yngvesson:
”Inom Rimaster finns det också en nyfikenhet som är väldigt sund. Man är nyfikna
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"Inom Rimaster finns
det också en nyfikenhet
som är väldigt sund"
på vad som händer i omvärlden, man vill lära
sig mer om ledarskap och utveckling och har
även deltagit i forskningsprojekt på temat.”
Okej att misslyckas
Ledarskapet är grunden för att medarbetarna
ska känna sig trygga i sin nyfikenhet, konstaterar Rimasters VD Tomas Stålnert:
”Under åren har vi byggt en gemensam
ledarskapsplattform. Alla ledare, oavsett var
man befinner sig i verksamheten, jobbar
utifrån samma förutsättningar. Målet är att
alla ska vara delaktiga och uppleva att de kan
vara med och påverka – och på så sätt skapa

hög motivation. Som medarbetare på Rimaster ska du veta att du har friheten att utforska
nya tankesätt – och att det faktiskt är okej att
misslyckas. Att vara innovativ handlar inte
bara om snilleblixtar utan att vara uthållig
och ta sig tiden att pröva sina idéer.”
En genomtänkt strategisk process
ligger till grund för Rimasters kontinuerliga
utveckling
av organisation
och
ledarskap.
Långsiktiga och
dagliga rutiner
förbättras med
grund i ett årligt
strategiarbete som
inleds med medarbetarenkät och
input från säljkåren. Under året Tomas Stålnert

INNOVATIVT LEDARSKAP

LEDARSKAPSKONSULTEN TIPSAR!
• Våga vara öppen och
ifrågasättande – det främjar
en innovativ företagsanda.
• Var nyfiken! Släpp taget om
gamla rutiner som inte är
aktuella. Men behåll det
som är bra.

följs sedan informationen upp under ägar-,
strategi- och budgetmöten. Verktyg som till
exempel KPI bidrar till att ge objektiv och
relevant information om var man befinner
sig i relation till målen.
Medarbetarna i centrum
Vår medarbetarenkät är ytterligare en
komponent som kommer att ligga till grund
för ledarskapsutvecklingen, berättar Tomas
Stålnert.
”Informationen vi får i den är avgörande
för att vi ska fatta rätt beslut. Årets enkät
visar glädjande nog att våra medarbetare
tycker att vi är tydliga i att kommunicera
våra strategier och mål, med förbättringspotential globalt. Sedan har vi haft en intensiv
period av tillväxt och högkonjunktur och
det innebär att vi måste jobba ännu hårdare

med att ge våra medarbetare möjligheten att
påverka sin egen utveckling och situation.”
I tider av tillväxt blir ledarskapet extra
betydelsefullt, konstaterar Peter Yngvesson.
”Här har innovationsanda och nyfikenhet verkligen varit nödvändigt för Rimasters
förmåga att växa med befintliga resurser.

Man har varit skickliga i att flytta runt positioner och utnyttja resurserna så bra som
möjligt. Utgångspunkten har hela tiden
varit: hur kan jag som medarbetare gå in i
andra roller och bidra både till mig själv och
till organisationen?” ◊◊◊

"Att investera i ledarskap har varit väldigt viktigt
under en expansiv tid. Speciellt har vårt fokus på
återkoppling hjälpt oss att förbättra Rimasters
organisation, både som individer och som lag. Vi
har lärt oss hantera respons som en möjlighet och
chans till utveckling och inte som
ett nödvändigt ont. På det här
sättet kan vi följa våra kunder
på ett ännu bättre sätt – och
förstå deras behov och
önskemål."
Iwona Uszakiewicz, Rimaster Polen

Peter Yngvesson

15

SAMARBETE

Dawid Haponiuk. Foto: Rimaster.

Inte utan stöd från
våra leverantörer
Öppna, ärliga och förtroliga leverantörsrelationer är
avgörande för Rimasters
förmåga att erbjuda kunder
innovativa och kostnadseffektiva lösningar.
"När det gäller "High mix /
Low volume" måste vi vara
tydliga i vår kommunikation
med våra leverantörer.
Tillsammans kan vi skapa
win-win-lösningar som
gagnar alla parter", säger
Rimasters Global Sourcing
Manager Dawid Haponiuk.

Tillsammans med sin grupp av engagerade medarbetare i Rimaster-familjen,
leder Dawid Haponiuk det strategiskt
viktiga arbetet med att bredda och fördjupa
samarbetet med olika leverantörer. Arbetet
utförs på en global nivå med stor lokal
handlingsfrihet – som reflekterar Rimasters
närhetserbjudande liksom kännetecknen för
"High mix / Low volume" segmentet.
Flexibilitet och förtroende
Rimaster har fördelar av att samarbeta med några
av världens mest kända leverantörer som erbjuder hög flexibilitet, långsiktiga perspektiv och
viljan att hitta innovativa lösningar för kunderna.
"'High mix/Low volume' innebär att du
måste ha ett djupare samarbete med dina leverantörer än vanligt", Dawid Haponiuk berättar:
"Genom att vara helt öppen med kundernas behov – under sekretess naturligtvis

– kan våra leverantörer delta i de innovativa
processerna på en djupare nivå. Det innebär
snabbare svar på offerter och i slutändan snabbare leveranser", säger Dawid Haponiuk.
Ett "globalt" perspektiv
På en lokal nivå måste kunden bestämma
levereransåtgärderna på varje arbetsplats.
"Här i Rimforsa är vi till exempel starkt
fokuserade på att förbättra våra leveranser
från ett produktionsperspektiv. Baserat på
kundens layouter kan vi föreslå bättre och mer
kostnadseffektiva lösningar eller kanske något
annat material eller tillverkning", förklarar
Niklas Kinden, Strategic Sourcing Manager
på Rimaster Electrosystem i Rimforsa.
"På Rimaster Development i Söderhamn
kan det här innovativa tillvägagångssättet
inkluderas ännu tidigare i processen eftersom
teamet har möjlighet att samarbeta med
leverantörer som redan är i produktutvecklingsfasen", säger Stefan Åhlenius, inköpschef
på Rimaster Development.
"Det är ju faktiskt charmen med sourcing,
med rätt leverantörer och rätt relationer kan
du hitta vägar till förbättring i varje del av
processen. Det är aldrig för sent." ◊◊◊

Rimaster är en ledande leverantör av kablage, elskåp, elektronik och hytter för specialfordon och industriella system.
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