
När Olle och hans klasskompis Tobias Göransson hade ett år 
kvar på utbildningen i Ekonomi, tog de steget att gemensamt 
starta e-handelsbolaget Corlin Eyewear. Med sina tidlösa och 
minimalistiska glasögon har de under första året etablerat före-
taget i Sverige och tar nu sikte på Europa och Australien.

– Vi lanserade oss i Australien under november. Det är väldigt stora 
skillnader mot vår svenska marknad, framför allt är logistiken svå-
rare, men även frågor som att vi vill ha lokal valuta på vår hemsida, 
liksom att ta reda på vilka influencers vi vill och bör samarbeta 
med, berättar Olle. 
Olle är uppvuxen i Kalmar och valde att läsa i sin hemstad efter 
några år utomlands. 

– Jag var i Stavanger och arbetade på ett lager där, det var en bra 
erfarenhet. Men när jag började längta hem valde jag att söka ut-
bildningen till redovisningsekonom. Jag har alltid varit intresserad 
av företagande och ekonomi kändes som en vettig utbildning. 
 

Olle beskriver Kalmar som en liten och mysig stad med nära till allt 
och han ser många fördelar med att starta företag i Kalmar. 

– Kalmar lägger mycket arbete på att hjälpa nyföretagare. Att vi 
är kvar i Kalmar är till stor del tack vare Kalmar Science Park som 
har en riktigt bra inkubatorverksamhet, all cred till dem, där finns 
väldigt mycket hjälp att få, förklarar Olle som tidigare i höst bland 
annat reste till Kina för att besöka leverantörer. 

– Det var fantastiskt, surrealistiskt, otroligt häftigt och fartfyllt. Där 
hade jag kunnat tänka mig att bo under någon period, säger Olle.
Idag ingår Corlin Eyewear i Kalmar Science Parks Inkubatorsverk-
samhet. Vid sidan om lanseringen i Australien, arbetar de på en 
ny kollektion för våren 2019 och ett samarbete med den globala 
shoppingsajten NAKD.

Olle Sandberg, 26 år, Kalmar

Examen maj 2018, Ekonomprogrammet, 
inriktning redovisning/ekonomistyrning

Idag: delägare i e-handelsföretaget  
Corlin Eyewear
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”Det var ett enkelt val”. 

Möt Anna och fler av  
människorna som gör
vårt universitet levande.

kalmar.se/2020 

Kalmar 2020

Universitetslivet

kalmar.se/2020  #kalmar  #lnu

På Varvsholmen har fartyg byggts 
och reparerats i många hundra år. 
Redan under medeltiden bedrevs 
varvsverksamhet på Varvsholmen, en 
epok som upphörde på 1980-talet då 
varvet gick i konkurs.

Made in Kalmar

Historiska Kalmar

Kalmar Science Park
Drygt 90 företag är anslutna till verksam-

heten, varav ett tjugotal i inkubatorn.  
De bildades 2003 och är fullvärdiga med-
lemmar i den nationella branschorgani-

sationen Swedish Incubators and Science 
Parks, SISP , vilket innebär att de är en av 
ca 80 regionala innovationsmiljöer som 
dagligen arbetar för att kunna bidra till 

Sveriges ständiga utveckling, 
 innovation och tillväxt. 


