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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner 
till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget 
grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se 

 

 
 
HiQ hjälper Axis etablera sig och rekrytera 
100 medarbetare i Linköping 
 

HiQ inleder ett samarbete med Axis Communications, global branschledare inom nätverksvideo.  
Det första steget är att starta upp en ny verksamhet i Linköping för forskning och utveckling inom 
mjukvaruområdet.  
– Otroligt roligt att HiQ fått förtroendet att vara etableringspartner och därmed helt själva få leda uppstarten. 
Inom några år räknar de med att ha 100 medarbetare på det nya kontoret, säger Patrik Holm, vd på HiQ i 
Linköping.  
 

Axis erbjuder produkter och tjänster för videoövervakning, passersystem, ljudsystem och videoanalys. De har  
ca 3 000 medarbetare i 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade 
lösningar. 
 

På kontoret i Linköping, där de valt HiQ som ensam leverantör, kommer fokus ligga på mjukvaruutveckling. 
– Det här är en stor möjlighet för oss att få göra det vi är bäst på: Att förenkla för människor med hjälp av teknik, 
design och kommunikation. Vi är experter på att jobba i team, och det kommer bli nyckeln till ett framgångsrikt 

samarbete även denna gång, säger Patrik Holm på HiQ i Linköping. 
 
HiQ kommer fungera som en etableringspartner, ansvara för de ledande funktionerna, ha konsulter på plats och 
hjälpa Axis med rekrytering. Initialt blir det ett tjugotal personer på Linköpingskontoret, inom bara ett par år ska 

siffran vara runt 100.  
 
Under 2017 omsatte Axis drygt 8,6 miljarder kronor, varav över 18 procent investerades i forskning och utveckling. 

På huvudkontoret i Lund är över 1 000 personer verksamma inom forskning och utveckling av nya produkter och 
lösningar inom områden som nätverksvideo, passersystem, ljudsystem och videoanalys. 
– Vi ser ett stort värde i att etablera oss i Linköping. Här finns en kombination av ett bra universitet och ett 
välfungerande näringsliv. Det ger oss goda förutsättningar att kunna hitta rätt kompetens och bedriva 

framgångsrik utvecklingsverksamhet, säger Kenneth Jonsson, vice president R&D på Axis Communications.  
 
Rekrytering av medarbetare har redan inletts, och de första personerna kommer att vara på plats i slutet av maj.  

Rekryteringen fortsätter sedan successivt. 
 
 
För mer information, kontakta gärna:  
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se 
Patrik Holm, VD HiQ Ace, tfn: 070-844 99 76, e-post: patrik.holm@hiq.se 

 


