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Annonsera om vad du 
och ditt företag kan erbjuda 
den lokala marknaden!
Bilagan distribueras med BLT och Sydöstran till 
ca 45.000 hushåll och fi nns dessutom utlagd på 
vissa offentliga platser. 

Med en annons i Affärsliv når du över 118.000 
intresserade läsare spridda över hela länet! 
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Annonsera om vad du 

över
118.000 

läsare!

Sebastian Sjöberg anlän-
der till intervjun om Ble-
kinge X Labs iförd Google 
glass.

KARLSKRONA. När jag tes-
tar hans digitala glasögon, 
lyder de först inte mitt 
röstkommando ”Glass, 
take photo”, men så små-
ningom blir det ett par 
bilder på Sebastian Sjö-
berg och Tobias Larsson. 

Ni ser dem härintill. Jag 
tycker de blev överras-
kande bra. 

– Det här är en prototyp 
som inte finns på markna-
den än. Den funkar inte 
perfekt. Men det är klart 
intressant – det är såna 
nya teknologier vi intres-
serar oss för i Blekinge X 
Labs, säger Sebastian Sjö-
berg.

Ingen fysisk plats
För någon månad sedan 

hade X Labs ett showroom 
på Företagsmässan i 
Karlskrona, där de bland 
annat visade upp teknik i 
frontlinjen, bland annat 
en stor digital simulering 
av de framtida trafik-
strömmarna i Blekinge. 

Den hade gjorts av All 
Binary, som deltar i sam-
arbetet kring X Labs. 

–  Det var väldigt roligt. 
Det var ett jättestort in-

tresse. Vi kommer säkert 
att dyka upp igen i något 
annat liknande samman-
hang framöver, säger Se-
bastian Sjöberg. 

För X Labs finns inte på 
någon fysisk plats i dag. 

– Vi beskriver det som 
ett designinitiativ för ac-
celerad förändring, säger 
Tobias Larsson, som är 
professor i produkt- 
utveckling vid BTH.

Allt är möjligt
– Både för studenterna 

och forskningen vill jag 
skapa en miljö där allt är 
möjligt, där man får ac-
cess till det som finns i 
framkant i tekniken. 
Skapa en gemensam yta 
där akademin och företa-
gen kan mötas. 

– En teknik som 3D-
printing gör att man kan 
konstruera och bygga 
saker utan expertkun-
nande. Man kan se det 
som ett hot mot de etable-
rade industrierna – men vi 
tycker att man i stället ska 
se möjligheterna i maker-
kulturen och den nya tek-
niken, säger Tobias Lars-
son. 

– Utvecklingen går 
snabbare än någonsin. Om 
tio år har vi självkörande 
fordon bland den vanliga 
trafiken på våra vägar. Vad 

innebär det för transport-
branschen? Det är stora 
förändringar, men det gäl-
ler att bejaka dem och 
hitta lösningar.

Sebastian Sjöberg går in 
i X Labs i sin roll som en-
treprenör: 

– Jag vill göra episkt häf-
tiga grejer, som bidrar till 
ett bättre samhälle, säger 
han. 

När han startade sitt ti-
digare företag EOO upp-
levde han att det fanns ett 
gap från idéer upp till de 
etablerade former som 
finns för att ta hand om 
nyföretagande som BBI 
och Almi. 

Våga försöka
– Det behövs ett forum 

där man kan testa att ut-
veckla grejer, utan krav på 
att det nödvändigtvis ska 
bli ett företag av det.

Jag råkade träffa på To-
bias och Sebastian några 
dagar innan intervjun, på 
Öresundstågens perrong 
på Kastrup. Då kom de di-
rekt från San Francisco, 
där de studerat företa-
gande i Silicon Valley och 
utvecklingsarbete vid 
Stanforduniversitetet. 

– Det är ju legendariska 
miljöer. Men det ser inte 
märkvärdigt ut. Det är 
enkla lokaler, ganska spar-

tema: it

”Vi lever i ett 
tillstånd av 
accelererande 
förändring”

Hett företag i Karlskrona 
KARLSKRONA . För en tid sen hade Affärsliv ett reportage 
om Karlskronaföretaget All Binary. 

De hade konstruerat trafiksystem åt Blekingetrafi-
ken, och gjorde liknande saker åt andra länstrafikbolag. 

Nu har tidningen Internetworld utnämnt All Binary 
till en av Sveriges 25 hetaste startup-företag 2014. 

tammp i  
Sölvesborg 
Årets gasell
SöLveSbORg. 902 pro-
cents tillväxt på tre år 
gjorde Sölvesborgsföre-
taget Tammp till Årets 
gasell i Blekinge. 

Företaget utför entre-
prenadarbeten inom IT 
och telekommunika-
tion, har 77 heltidsan-
ställda och omsatte 25,2 
miljoner 2013. 

Tammp grundades 
för åtta år sen, i oktober 
2006 av Björn Haglund 
och Jens Wahlström. 
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Google glass.  
Foto: GooGle 

tema: it

tanskt. Det som gör skill-
nad är attityden, att det är 
enkelt att våga försöka. 
Plus att det finns fler 
smarta människor per yt-
enhet där än någon an-
nanstans i världen, säger 
Sebastian Sjöberg. 

Legoserver
– Vi såg Googles första 

server. Den var byggd i 
lego. Det är bara 16 år sen, 
säger Tobias Larsson.

Han påpekar att det 
också finns många 
svenska innovationsföre-
tag. Flera av dem har sålts 
för stora summor utom-
lands det senaste året. 

– Skillnaden är i Silicon 
Valley behåller man sina 
innovativa företag. Vi vill 
också behålla de innova-
tiva företag som uppstår i 
Blekinge. 

– Det har ju aldrig varit 
så lätt att göra nya saker 
som i dag och direkt nå ut 
till en global marknad, 
säger Tobias Larsson. 

– Men det kommer ald-
rig att vara så svårt och 
långsamt som i dag – vi 
lever i ett tillstånd av acce-
lererande förändring, på-
pekar Sebastian Sjögren.

Jan Hinderson

Just nu har du chansen att köpa
en ny välutrustad Audi till ett
riktigt bra pris. Dessutom kan
du få den levererad snabbt.
Kom in och välj ut din favorit.
Välkommen! 

 

MILJÖKL. EU5. VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH AVVIKELSER. ERBJUDANDET GÄLLER ETT BEGRÄNSAT ANTAL BILAR. MED RESERVATION FÖR MELLANFÖRSÄLJNING. KAN EJ  
KOMBINERAS MED ANDRA AVTAL ELLER RABATTER. *MED SERVICEAVTAL BETALAR DU ENDAST 100 KR I MÅNADEN FÖR DINA SERVICEKOSTNADER PÅ AUDIVERKSTADEN UNDER TRE ÅR ELLER 6000 MIL.

Din nya Audi för snabb leverans.
       Ord. pris Nu

A6 3,0 TDI Allroad Quattro S-tronic Silvermetallic 581.000:- 499.000:-
Q5 2,0 TDI Quattro S-tronic Rödmetallic 455.000:- 409.000:-
A5 1,8 TFSI 170 hk Sportback Röd 328.000:- 289.000:-
Q3 2,0 TDI Quattro S-tronic Vitmetallic 380.000:- 345.000:-
A4 1,8 TFSI Avant Blåmetallic 320.000:- 269.000:-
A4 1,8 TFSI Avant Röd 311.000:- 259.000:-
A3 1,4 TFSI Sport Cab Svartmetallic 349.000:- 299.000:-
A3 2,0 TDI Sport Sedan Svartmetallic 309.000:- 265.000:-

För ytterligare information om utrustning på bilarna kontakta våra säljare.
www.jeppssons.se

KARLSKRONA, Blåportsgatan. 0455-38 80 00
Öppet: Mån-tors 9-18, fre 9-17, lör 10-13

Se vår Audi-utställning 
i Karlskrona

Sebastian Sjöberg – längst 
till höger – visar upp X Labs 
Blekingemodell på 
företagsmässan. 

 Foto: Mattias Mattisson

Tobias Larsson (foto taget genom Google glass). Foto: Jan HinDeRson Sebastian Sjöberg (foto taget genom Google glass). Foto: Jan HinDeRson


