
Tid och plats 
Onsdag 25 mars 2015   kl  8.30-10.00   på  
Grand Hotel, Bantorget, Lund. 
 
 
 
 
Hjärntrustare deltar gratis.  För övriga kostar  
frukostseminariet 450 kr (exkl. moms)  (frukost 
ingår). 
  
Inger Mansfeld, VD, Hjärntrusten 

Välkommen till Hjärntrustens frukostseminarium 25 mars 
 

Historien om Axis 
Martin Gren 

Axis är en lundensisk framgångssaga, som 
började på Martin Grens studentrum, fortsatte 
på Ideon och därifrån ut i världen. Tillsammans 
med Mikael Karlsson (ekonom från Handels i 
Stockholm) och Keith Bloodworth grundade 
Martin  IT-företaget Axis Communications 
1984. ”Vi inledde med att nätverksansluta 
skrivare, därefter gjorde vi nätverksansluten 
storage för att 1996 göra världens första 
nätverksanslutna kamera.”  Sedan mer än tio 
år är nätverkskameror bolagets huvud-
inriktning. Produktionslinjen omfattar ett 
hundratal olika kameravarianter för skilda 
ändamål. Dessutom har mjukvara utvecklats 
för att styra och kontrollera dessa kameror. 
Bolagets utveckling har varit explosiv. Till en 
stor del har detta berott på ett stegrat behov 
av övervakning och trygghet i samhället och 
ett intresse för att ersätta existerande analoga 
system med digitala. En viktig aspekt i Axis 
framgång ligger i affärsmodellen där Axis alltid 
säljer indirekt i två steg. Idag har bolaget 1900 
anställda (1000 i Lund) och produkterna säljs i 
170 länder. 
 
För en månad sedan lade japanska Canon ett 
bud på Axis - som ett led i sin världs-
omspännande satsning på nätverksbaserad 
videoövervakning. Om köpet går igenom har 
ännu ett företag med rötter i Lund inlemmats i 
de stora globala aktörerna.  Det är en stor 
framgång för svenskt entreprenörskap – men 
många ställer sig undrande inför utvecklingen  
 

Anmälan och pris 
Anmälan senast 20 mars till seminarium@hjarntrusten.se 
eller på www.hjarntrusten.se. 
 

framöver. Vad blir konsekvenserna för Axis i 
Sverige och vad kommer det att betyda för 
innovationsklimatet och för förnyelsen i 
Öresundsregionen? 
 
Vid promotionshögtiden i maj i år kommer 
Martin Gren att utnämnas till hedersdoktor vid 
Lunds Universitet. 

mailto:seminarium@hjarntrusten.se
http://www.hjarntrusten.se/

	Bildnummer 1

