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GodaTech - digitaliseringsgruppen åker söderut! 

Protokoll från möte nummer 5 - Studiebesök i Lund 

Den 28 november 2018 

1. Besök på Axis Emdalavägen 14. Se www.axis.com  

Efter en tidig morgon anlände vi till Axis där vi togs om hand av Carl Staël von 

Hollstein. Carl visade och berättade utifrån Axis utställningslokaler. Vi fick 

följa med hur bolaget vuxit från 1984 då de började göra printrar med öppen 

standard för att konkurrera med IBM till dagens globala företag med bland 

annat fantastiska kameralösningar. Bolaget har idag 3 000 anställda och 

köptes för några år sedan av Canon för nära 30 miljarder. Trots ny ägare ligger 

all utveckling kvar i Lund vilket gör att Axis fortsätter att utvecklas. Axis har 

trots sin storlek fortsatt att arbeta med öppna gränssnitt och produkterna är 

möjliga att integrera i olika system och användas för olika öppna lösningar. 

Kameratekniken kan användas för en mängd olika funktioner. Övervakning, 

räkna personer, mäta beteenden i handel, följa paket i logistikkedjor, 

värmekameror. De har utrustning som klarar svåra miljöer och stor yttre 

påverkan. De har inpasseringssystem till fastigheter som kan verka i öppna 

gränssnitt. 

Jag tar med mig två viktiga budskap från besöket som varit viktiga för Axis 

framgång. 1.  De har från början arbetat med öppna lösningar vilket gör dem 

väl rustade för den omställning som nu sker med IoT och Smart Cities. Det gör 

att de har en stor potential att växa kraftigt i den utveckling som är på väg 

fram. 2. De fortsätter att sätta utvecklingen i fokus. De har arbetat med 

utveckling sedan 1984 och de har en bra uppbyggd utvecklingskultur inom 

Axis. Trots detta flyttar de ut alla nya utvecklingsteam i nya lokaler för att de 

inte ska belastas av gammalt tänkande i nuvarande organisation.  

2. Axis bjöd efter rundvandringen och presentationen på lunch.  

http://www.axis.com/
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3. Efter lunchen gjorde vi en guidad rundvandring på delar av 

universitetsområdet vid LTH (Lunds Tekniska Högskola) för att sedan få ett 

besök på Ideon. Se www.ideon.se   

Eftermiddagen behandlade flera intressanta områden och utveckling som 

sker i Lund 

a. Vi fick en kort beskrivning av vad som händer Ideon, Max IV och ESS-

labben. En ny stadsdel Lunds Brunnshög med upp till 50 000 invånare 

håller på att utvecklas kring Max IV och ESS-labben. 

b. Jonas Birgersson, Lab2s (se www.lab2s.com) berättade om en ny 

spännande systemplattform som utvecklas för fastighetsägare kallat 

Interface of Life. Lösningen bryter sönder många silos och stuprör för 

fastighetsfunktioner. De låser upp stängda lösningar och skapar 

dubbelriktad kommunikation med hyresgästerna för en mängd viktiga 

funktioner. Delar av utvecklingen kommer från EU-projektet Ready 

som arbetats fram gemensamt med Wexnet och Växjöbostäder 

c. Vi fick se lite av funktionerna i Epicenter, smarta fastigheter på riktigt. 

Se www.epicenterstockholm.com  

d.  Fredrik Malmberg på Innovation Skåne berättade om Brainlit, ett starkt 

växande företag inom smart belysning. Fredrik visade studier och 

resultat om vad man kan göra med smart belysning. Vi fick även en 

rundvandring i Brainlits lokaler för att se installationerna i funktion. Se 

www.brainlit.se.  

e.  En annan intressant lösning är My Green Car som är ett nytt koncept för 

elfordon. Se www.mygreencar.com.  

4. Övrigt, det var så mycket spännande att vi inte hann med några övriga frågor 

på grund av att det var tågtider att passa. 

5. Nästa möte planeras ske i Karlskrona hos Affärsverken den 13 februari 2019 

08:30 till 13.00. Mötet avslutas med gemensam lunch. Agenda med tid och 

plats skickas separat. 
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