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

 
 
 

HiQ SKAPAR TIDSRESA I ALMEDALEN 
 
HiQ fortsätter att skapa en bättre värld med hjälp av teknik. Med AR-projektet Mixed Places 
förstärks upplevelsen av vår värld ytterligare.  
”Olof Palme i Almedalen 2017” är nu den första i raden appar som släpps publikt. 
 
Potentialen med pilotprojektet Mixed Places – en AR-app som berättar något om just den plats där du 
befinner dig – är stor, men ska man tydligt visa dagens möjligheter kan det vara bra att blicka bakåt. 
Därför har HiQ – på uppdrag av East Sweden och Visual Sweden – utvecklat appen ”Olof Palme i 
Almedalen 2017”. 
 
– Vi gör detta för att visa hur man med enkla medel kan förstärka verkligheten med hjälp av 
lättillgänglig teknik, säger Patrik Holm, vd på HiQ Ace.  
 
Med Augmented Reality-tekniken – där man förstärker verkligheten till skillnad från Virtual Reality 
där man skapar en helt konstgjord verklighet – får besökarna ta del av en bit politikerhistoria: Olof 
Palmes tal från 1983 på den plats där det en gång utspelade sig. 
Det enda som behövs är en smartphone/surfplatta och en app.  
 
– AR-tekniken har mängder av användningsområden. Allt från stadsvandringar och konst- och 
musikupplevelser till mer praktiska ändamål som hjälp på stora byggprojekt eller till navigering. Det 
här bara ett exempel på vad man kan skapa, säger Patrik Holm.  
 
Appen kommer enbart att finnas tillgänglig under Almedalsveckan och den förstärkta upplevelsen går 
enbart att ta del av vid Almedalscenen i Visby. 
Uppdragsgivaren Visual Sweden, ett initiativ med bas i Östergötland, är inriktade på att främja 
innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys.  
 
– Vi vill visa möjligheten att använda det virtuella rummet på olika fysiska platser för kommunikation 
och upplevelser, precis som i denna demonstration där den används fär att förflytta sig i tiden, säger 
Anders Carlsson, processledare på Visual Sweden.  
 
Mixed Places-projektet är ett samarbete mellan HiQ, Visual Sweden, Norrköping Science Park, 
Significant Bit, Visualiceringscenter C, LiU och LiU Innovation.    
 
 
 
 
För mer information, kontakta gärna:  
 
Patrik Holm, vd, HiQ Ace 
tfn: 070-844 99 76, e-post: patrik.holm@hiq.se 
 
Erik Ridman, kommunikationschef, HiQ 
tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se 
 


