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Dags att byta mindset!
Säkra din produktion med Axelent engineering

I tIDnInGen VerKStADFOruM har Richard Skogward, VD 
Axelent Engineering, vid flera tillfällen fått agera analytiker och skribent 
vad gäller framtiden för svensk industri i allmänhet, automation i 
synnerhet. Här följer utdraget som var med i nummer 4 2014.

Glöm lågkostnadsland. 
tänk högproduktivitetsland!
Jag är definitivt inte den förste som tänker i dessa termer. 
Det blåser tydliga vindar inom industrin som alla pekar åt 
samma håll; Det är dags att byta mindset. Sluta att prata i 
termer som tillverkning i lågkostnadsland och att det skulle 
vara lösningen till stärkt konkurrenskraft.
 Vi kan idag se flera länder som föregångare i detta 
nya tänk och som nu agerar därefter. Tyskland har sitt 
4.0. Ett långsiktigt projekt i syfte att stimulera tillväxten 
av s k Smart Factories. Fabriker som karaktäriseras av 
anpassningsbarhet, resurseffektivitet och ergonomi, såväl 
som integration av företag, kunder och leverantörer över 
hela affärsvärdekedjan.

Outsorcing en kortsiktig lösning
USA har också insett att outsourcing kan bli mycket 
kostsamt för landet i sin förlängning då det inte bara innebär 
förlorade arbetstillfällen, utan också dränerar landet på 
kunskap och immateriella värden, eftersom kopieringen 
ökat markant. Nu satsar man stort på återindustrialisering 
av landet.

Glöm produkt. tänk process!
Det här är en process som tar tid att genomföra. Men, 
varje sjumilaresa börjar med ett steg och det första är just 
en attitydförändring. Börja se Sverige som landet med 
höga potentialer att producera långsiktig konkurrenskraft 
i. Glöm produkt, tänk process, från utveckling till det att 
produkten står på hyllan. För det är den som ska skapa 
konkurrenskraft. En process som egentligen inte är 
uppdelad i separat delar utan som är i symbios. Där vi i 
utvecklingsskedet av en produkt tänker hela vägen fram 
till distribution och marknadsföring. Då skapar du ett unikt 
original av själva processen. Ett original som är omöjligt 
att kopiera, då den baseras på en kompetens och en 
tillverkningsprocess som du och ditt företag äger. Denna 
helhet är unik för ditt företag och kan lätt flyttas, dit där 
kunden och din marknad finns. För självklart ska vi inte 
tillverka allt i Sverige. Har du kunder på andra marknader 
är det naturligt att flytta din unika process till det land som 
av logistiska skäl ligger bättre till. Det handlar då inte om 
att tänka lågkostnadsland utan att vara nära kunden. Du 
har fortfarande kvar full kontroll eftersom du äger och har 
säkerställt processen.

Glöm one size fits all. 
tänk one size fits none
Idag fungerar det inte att bara leverera en produktvariant. 
Konsumenten vill få en individuell lösning baserad på sina 
personliga önskemål och krav. En smart processmodell 
utgår från en grundmodell, men inkluderar mängder av 
varianter redan initialt på ett enkelt och kostnadseffektivt 
sätt. Detta ställer höga krav på en intelligent produktion.

Kreativ automation med 
helhetsperspektiv
Verktyget och nyckeln i detta nya mindset är självklart 
automation. Automation sprungen ur ett helhetsperspektiv. 
Det kräver högre kreativitet hos dem som skapar 
automationslösningarna och ett sömlöst samarbete 
mellan utveckling, produktion, distribution - förmåga att 
”skapa verkligheten innan den inträffar” genom smarta 
PLM-verktyg. Den virtuella maskinen samverkar med den 
verkliga. Det behövs även ett nytt sätt att samarbeta mellan 
kunder och leverantörer över hela affärsvärdekedjan.

Hälsolyft
Vi som jobbar med och inom industrin idag måste ta tag 
i taktpinnen, men vi måste också få förståelse och insikt 
från skolor och politiker för att kunna genomföra detta 
paradigmskifte. Precis som i Tyskland och USA behöver 
politikerna inse värdet i att ge landet en status som 
produktionsland. Ett nytt mindset skulle innebära rena 
hälsolyft för vår såväl varumärket Sverige som vår BNP.

På väg
Som ledare för ett relativt stort automationsföretag har 
jag med stor glädje sett och fått vara med om att få 
genomföra den här typen av ”processtänk”. Flera av våra 
stora industrier är på god väg och jag hoppas att de goda 
resultaten ger effekt även ute i de mindre industrierna. Vi har 
också varit med att startat Automation Småland, ett kluster 
som verkligen är i framkant och driver dessa frågor på ett 
bra sätt.
 
richard Skogward
VD Axelent Engineering AB
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Sales Manager South America, 
Axelent AB.

Bakgrund
”Jag är född och uppvuxen i São Paulo, Brasilien. Flyttade 
till Sverige 2008 för att studera på universitet efter tre års 
studier i Barcelona. Efter att ha lärt mig kulturen och språket 
ville jag kombinera min bakgrund med nya möjligheter i 
Sverige. Det var då jag och Axelent fann varandra.”

Din resa inom Axelent
”Jag började i juni 2012 på kundsupportavdelningen i 
Team Black. Jag fick samtidigt ta hand om vår nya agent 
i Brasilien. I Team Black arbetade jag direkt med våra 
dotterbolag och försäljningsagenter i hela världen utom 
Norden. Jag besökte också vår agent i Brasilien ett par 
gånger och följde deras arbete och lärde mig mer om 
marknaden. Detta gav mig kunskap om både företaget och 
produkterna. När jag var redo att flyta tillbaka till Brasilien 
för gott, fick jag ett förslag i form av en plan och tjänst 
som försäljningschef för Sydamerika, som kändes mycket 
spännande.”

Vad uppskattar du mest med ditt nuvarande 
jobb?
”Jag tycker om att få bygga upp Axelent på en ny marknad 
och vara med från början med alla de utmaningar som det 
medför. Jag lär mig en hel del och det är en helt annan 
roll än den jag hade i kundsupport. Sättet att göra affärer i 
Brasilien är inte det samma som i Sverige.”

Vad uppskattar du mest hos Axelent?
”Axelent har litat och trott på mig från första dagen. När 
jag började var inte min svenska så bra, men de gav mig 
chansen att visa min kapacitet och ständigt ge mig det 
stöd jag behöver för min nya roll. De ger mig självförtroende 
att söka framgång i det jag gör. Jag uppskattar också den 
frihet jag får från mina chefer vad gäller möjligheter att forma 
min arbetsmiljö.”

Vad drömde du om att bli som liten?
”Jag minns inte riktigt, men när jag slutade gymnasiet 
övervägde jag att studera juridik och psykologi. Jag valde 
dock International Management, vilket jag inte ångrat.”

Tips till andra som vill börja jobba på Axelent 
eller som redan jobbar på Axelent?
”Som jag ser det, finns det oändliga möjligheter för dem 
som vill arbeta och brinner för det.”

Cássia C. Cunha
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Förra året bytte Axelent spelplan. Från 
högoktanigt doftande speedwaybana till 
ishockeyrinken och ”hemmalaget” HV71 
och SHL (Swedish Hockey League). Nytt 
för i år är att vi också sponsrar Europas 
nya premiumklubbtävling CHL (Champions 
Hockey League).

en ny spännande säsong med HV71
Isen har lagt sig och nu är det dags för…

Stefan Axelsson, exportchef & CrM, Axelent

”Våra sponsorsatsningar har alltid varit långsiktiga. Vi går nu 
in andra året med HV71 och har då valt att växla upp och 
då också vara HV:s huvudsponsor i CHL.”

Guld i kikaren
”CHL är första året och vi tror att det kan bli en riktigt 
spännande turnering om man ger det ett par tre år. Det är 
nytt och får mycket fokus i media. I SHL är målet inställt på 
att vi ska gå hela vägen mot ett guld.”

Strategiskt sponsorskap 

”På Axelent ser vi inte ett sponsorskap som en isolerad 
företeelse som bygger på någon enskild individs intresse 
inom företaget. Vi tänker strategiskt och väljer samarbeten 
med lag, personer, idrotter som vi känner kan förstärka vårt 
eget varumärkes budskap. För oss är sponsorskapet så 
mycket mer än ett antal fribiljetter. Det utgör en viktig del 
av vår profilering, såväl internt som externt. Vi tycker att 
HV71:s nya organisation och Axelent har mycket samsyn 
och tror på ett bra samarbete de närmsta åren.”

Målvakterna i HV71, Gustav 
Wesslau och Erik Ersberg, har 
i år fått en ny design på sina 
målvaktsmasker. Det är DA-
VEART Airbrush Studio som 
gjort designen i samarbete 
med Art Director Tony Hult.

I CHL syns Axelent på HV:s 
målvaktsskydd och sargreklam.

InFO CHAMPIOnS HOCKey leAGue

Detta är Europas nya premiumklubbtävling som startade 
i augusti 2014 och kommer att kröna en Europamästare 
bland klubblag i februari 2015. Förutom de regerande 
nationella mästarna och serievinnarna från var och en av 
de sex ursprungliga ligorna, kommer 26 grundande klubbar 
som representerar starka klubbvarumärken och som varit 
framgångsrika i sina respektive länder att deltaga. Dessa 26 
har tidigare spelat i föregångaren European Trophy. Under 
den kommande säsongen, 2014/2015 kommer en vinnare 
att koras som får lyfta den nya trofén efter uppemot 150 
tävlingsmatcher i den nya turneringen Champions Hockey 
League, förkortat CHL.
















