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Sveriges snabbast växande teknologi
företag – fortsatt positiv tillväxttrend

Technology Fast 50 är en årlig utmärkelse för snabbt 
växande teknologiföretag som i år genomförs för 
tolfte gången i Sverige. Utmärkelsen skapades 1995 
av Deloitte i San José, mitt i hjärtat av Silicon Valley i 
Kalifornien. Sedan dess har utmärkelsen fortsatt att 
spridas och har även blivit ett kännetecken för snabbt 
växande och framgångsrika teknologiföretag. De större 
länderna som USA arrangerar ett flertal regionala 
Fast 50program. Inom Europa, Asien och Australien 
genomförs Fast 50rankingar i över 20 länder/regioner. 

Sweden Technology Fast 50 är både en objektiv 
ranking av de 50 snabbast växande teknologiföretagen 
i Sverige och en årlig utmärkelse till dessa företag. 
Dessutom har vi en särskild kategori, Rising Stars, för 
företag med kort verksamhetstid, snabb tillväxt och 
potential att bli morgondagens Fast 50.  

Technology Fast 500 EMEA

Liksom tidigare år är samtliga svenska Fast 50företag 
nominerade till årets europeiska Fast 500uttagning. 
Antalet svenska företag på den europeiska 
rankingen har de senaste åren varit högt, med 
en toppnotering 2010 på 65 rankade företag. De 
svenska teknologiföretagen står sig mycket väl i den 
europeiska konkurrensen. Även i år kommer antalet 
svenska företag på rankingen att vara högt. De svenska 
företagens individuella placeringar tillkännages den 
27 november 2014 i samband med prisceremonin i 
London.

Teknologiföretagen är en viktig 
motor i den svenska ekonomin. För 
att ge ett erkännande till svenska 
teknologiföretags framgångar och 
deras betydelse för utvecklingen av 
den svenska ekonomin som helhet, 
anordnar Deloitte i samarbete med 
SVCA (Swedish Venture Capital 
Association) och Teknikföretagen  
en årlig utmärkelse till de snabbast 
växande teknologiföretagen i Sverige 
– Sweden Technology Fast 50.
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2014 har hittills varit ett avvaktande år för svensk 
ekonomi med stort fokus på politiska frågor. Även 
i övriga världen har det ekonomiska läget varit 
avvaktande, inte minst till följd av ett antal geopolitiska 
osäkerheter. I år finns 23 nya företag på Fast 50 varav 
fyra av dessa har gjort resan via Rising Stars. Den 
genomsnittliga omsättningstillväxten har ökat från 
föregående år och uppgår till 1 410 procent i jämförelse 
med 2013 då motsvarande siffra var 1 247 procent.

Årets första plats går till Widespace med 
en omsättning på drygt 136 Mkr och en 
omsättningsökning på hela 27 930 procent under 
femårsperioden. Den högsta omsättningstillväxten 
i svenska Fast 50s elva åriga historia. Företaget är 
ett ungt entreprenörsföretag som grundades i mars 
2007. Widespace tillhandahåller en internationell 
marknadsplats för mobil marknadsföring där 
avancerade annonsmotorer och algoritmer hjälper 
annonsörerna att tillskansa sig användbar information. 
De har sitt huvudkontor i Stockholm men har även 
kontor i många europeiska huvudstäder såsom London 
och Paris. 

Andra plats går till Microdata Telecom Innovation 
med en omsättning på närmare 79 Mkr och en tillväxt 
på 4 238 procent under femårsperioden. Microdata 
fokuserar på att utveckla lösningar baserade på 
RFfilterteknologi. Detta möjliggör att användare inte 
endast får täckning, utan även färre avbrutna samtal. 
Fördelen med Microdatas produkter är att de är 
tillgängliga för alla mobilmärken. Företaget har idag 
etablerat sig på stora marknader såsom USA och Kina, 
och har sitt säte i Täby utanför Stockholm.  

Tredje plats går till PlayAd med en omsättning på 
drygt 26 Mkr och en tillväxt på hela 2 645 procent 
under femårsperioden. PlayAd var med i Fast 50 
även föregående år på en femteplats och erbjuder 
marknadsföring i olika former, med störst fokus 
på videoreklam på både internet och via mobila 
plattformar. Företaget grundades 2004 och har sitt 
säte i Stockholm men finns också i Norge, Finland och 
Danmark. 

Stark tillväxt från stabila  
teknologiföretag

Fjärde plats går till Adtraction med en omsättning 
på drygt 47 Mkr och en tillväxt på 2 537 procent under 
femårsperioden. Företaget har sitt säte i Stockholm och 
erbjuder digitala marknadsföringslösningar. Adtraction 
hjälper annonsörer att synas på rätt plats genom att 
erbjuda lösningar där annonsören endast betalar efter 
en genomförd transaktion.

Femte plats går till Beepsend med en omsättning 
på 108 Mkr och en tillväxt på 2 480 procent under 
femårsperioden. Mobiloperatören Beepsend, med bas 
i Malmö, har lång erfarenhet inom telekommunikation 
och placerade sig som nummer ett på Fast 50 
föregående år och som nummer ett i Rising Stars 
2011. Beepsend kan genom egen infrastruktur och 
SMSC erbjuda mycket konkurrenskraftiga mobila 
lösningar med fokus på högkvalitativa globala mobila 
meddelandetjänster och betalningslösningar.
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Årets rankade teknologiföretag på Fast 50 har högre 
genomsnittlig omsättningstillväxt jämfört med 
de företag som var rankade 2013, 1 410 procent 
jämfört med 1 247 procent. Det är höga tillväxttal 
där tidigare toppnoteringar var 2007 och 2008 med 
omsättningstillväxt om 1 610 respektive 1 628 procent. 
Genomsnittet för de senaste tio åren ligger på 1 134 
procent. 

Årets rankade företag har också en högre genom
snittlig omsättning (mätt det sista året i mätperioden) 
om 63 Mkr jämfört med 58 Mkr föregående år. 
Den totala omsättningen 2013 för samtliga rankade 
företag ökade till 3,1 miljarder från 2,9 miljarder för 
föregående års rankade företag. Spannet mellan 
omsättningstillväxten för nummer ett och nummer 
femtio på årets ranking är betydligt större än 
föregående år. Årets vinnare har en tillväxt om 27 930 
procent och företaget på plats femtio på 306 procent 
för femårsperioden. Motsvarande spann mellan plats 

1 och plats 50 föregående år var 12 407 procent 
mot 365 procent.

Redan 2010 såg vi att det fanns 
en viss optimism hos Fast 

50företagen med många 
nya företag på rankingen. 
Denna utveckling fortsatte 
under 2011 då konjunkturen 
präglades av en osäkerhet 
och försiktighet som inte 
syntes lika tydligt i företagens 
redovisade omsättning. I 
likhet med tidigare år ser vi 
tydliga tecken på fortsatt 

uthållig tillväxt med flera 
företag som tagit sig in på 

Nomineringskriterier Fast 50 – Samtliga  
kriterier är uppfyllda hos de nominerade:

1.  Företaget är ett teknologiföretag enligt  
definitionen:

a) utvecklar äganderättsskyddad teknologi 
vilken utgör en väsentlig andel av företagets 
 nettoomsättning eller

b) tillverkar teknologirelaterade produkter eller

c) tillägnar stor andel av sina resurser till  
forskning och utveckling av teknologi. 

2.  Nettoomsättning för basåret överstiger  
EUR 50 000 och för slutåret EUR 800 000.

3.  Företaget har bedrivit verksamhet under de 
senaste fem åren då också tillväxten mäts.

4.  Företaget är svenskt. Dotterbolag eller divisioner kan 
inte kandidera.

Antalet noterade  
Fast 50-företag

Fast 50rankingen via Rising Stars och med många 
återkommande bolag på rankingen där Accedo 
Broadband sticker ut genom att vara rankande på Fast 
50 för femte året i följd. Imponerande!

Antalet noterade Fast 50företag var i år 18 procent 
jämfört med 6 procent föregående år. 

Konjunkturen under 2015 är svårbedömbar på grund 
av ett antal osäkerheter kring tillväxten i ett flertal 
ekonomiskt betydande regioner och länder. Positivt 
för de exportberoende svenska teknologiföretagen 
är den försvagning av den svenska kronan som skett 
under 2014 då den gynnar deras tillväxt. Vi är dock 
övertygade om att de svenska teknologiföretagen 
är bättre rustade att möta dessa osäkerheter än 
teknologiföretagen i många andra europeiska länder. 
Vi förutspår därför att svenska teknologiföretags 
konkurrenskraft i Fast 500 EMEA fortsatt kommer att 
vara mycket stark.

2006

2004 2006 2008 2010 2012 2013 20142005 2007 2009 2011

Genomsnittet för de senaste tio åren.

2013

2014

2004

2005

2007 2008

2009

2010

2011

2012

Genomsnittlig 
omsättningstillväxt
(2004-2014)

4     |     Sweden Technology Fast 50 – 2014



Sweden Technology Fast 50 – 2014     |     5

Tillväxten av teknologiföretagen är koncentrerad till 
ett fåtal geografiska områden och som regel områden 
med universitet och högskola. Den höga andelen 
teknologiföretag inom Stockholms och Uppsalaområdet 
kan förutom ett omfattande näringsliv, förmodligen 
förklaras av en etablerad miljö för dessa företag i Kista – 
Sveriges Silicon Valley. 

2014 års ranking domineras precis som 2013 av 
Software med 32 procent som dock har minskat från 
40 procent föregående år. Även för andra segment 
har det hänt betydande förändringar. Andra plats efter 
Software övertas av Biotech/Pharmaceutical/Medical 
Equipment som ökar från 10 till 18 procent i år. På tredje 
plats hittar vi Internet som minskar från 20 procent till 
16 procent, följt av GreenTech som ökar från 8 till 14 
procent. Telecommunications/Networking ökar från 10 
till 12 procent samtidigt som både Media/Entertainment 
och Semiconductor, Components and Electronics ligger 
på 4 procent vardera. Årets förlorare i rankningen är 
Computers/Peripherals som för tredje året i rad inte är 
representerade.

En översikt av årets Fast 50

Koncentrationen av Fast 50företagen till 
Stockholms och Uppsalaområdet är fortsatt 
hög och har ökat från 54 till 64 procent. 
Efter dominerar Skåne (Malmö och Lund) 
med 16 procent, vilket följs av Göteborg och 
Linköping på 6 procent vardera. Resterande 
Fast 50företag, uppgående till 8 procent, har 
en stor geografisk spridning med bolag från 
Umeå, Växjö, Örebro och Varberg.
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TELECOMMUNICATIONS/

NETWORKING

18 % 

INTERNET
16 % 
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MEDICAL EQUIPMENT
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ENTERTAINMENT
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Lorem ipsum dolor sit 
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adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit. 

Sweden Technology Fast 50  
– fördelning på olika segment 2014
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2014 års vinnare av 

Microdata Telecom utvecklar och säljer antennära 
produkter till den globala mobilindustrin. Med 
hjälp av produkter kan operatörer världen över 
förbättra täckning, kapacitet och kvalitet i 
de mobila näten. Den tekniska utvecklingen 
av produkterna sker till största delen på 
huvudkontoret i Täby. Produktion sker genom 
samarbete med partners i Suzhou, Kina, och övervakas där av lokala 
dotterbolag. De har dotterbolag i Finland, Indien samt Australien och ett stort antal 
samarbetspartners världen över.

Drivkraften bakom tillväxten förklaras till stor del av det kraftigt ökande användandet av mobilt bredband, bland 
annat genom smartphones, vilket har skapat ett behov hos operatörer världen över att investera både i 4G samt att 
omdisponera användandet av befintliga frekvensband. Detta är bakgrunden till att behovet av speciellt Multibands 
Tower Mounted Amplifiers (MBTMA) har uppstått och är i stigande trend. Microdata Telecom har fram till 2013 
utvecklat och lanserat ett antal olika modeller med olika kombinationer av frekvensband, och utvecklingen fortsätter 
under 2014 och 2015 med lanseringen av ett stort antal nya produkter till olika kunder på den globala marknaden.

Widespace är Europas ledande företag inom 
premium mobilannonsering. Varje dag når 
Widespace miljoner kreativa annonser ut till 
miljontals smartphoneanvändare på de mest 
besökta mobila sajterna och i de populäraste 
apparna. 

Med fokus på användarupplevelsen levererar Widespace bättre resultat för 
annonsörerna, och därmed större intäkter till sina partners. Det sker genom att 
kombinera de mest engagerande annonsformaten med de bästa placeringarna, den 
smartaste dataanvändningen och servicen.

Widespace erbjuder fullservicelösningar för varumärkeskampanjer  från idé till resultatrapport och allt 
däremellan. Företaget grundades i Sverige 2007 och har idag 210 anställda på kontor i nio länder i Europa och ett 
utvecklingscentrum i Bangladesh. 

Vd 
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Adtraction ger internetannonsörer tillgång till ett 
av Nordens största affiliatenätverk med tusentals 
anslutna webbplatser. Genom samarbetet med 
Adtraction syns annonsören i mängder av 
relevanta sammanhang, men annonsörerna 
betalar inte för själva annonseringen, utan bara 
för genomförda transaktioner. Deras egenutvecklade tekniska plattform 
ger annonsören all statistik från annonsvisning till försäljning. Systemet hanterar idag 
50100 miljoner anrop per månad.

Adtractions affiliatenätverk lanserades 2009. De har kontor i Stockholm och Helsingfors 
och erbjuder tjänster i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Fokus de närmaste åren är att utveckla deras 
system så att det alltid är marknadens bästa lösning för alla våra användare. Vidare att etablera Adtraction i fler 
europiska länder och vara branschens bästa arbetsgivare. 

PlayAd Media Group (PMG) är ett digitalt 
mediebolag och en ledande helhetsleverantör 
inom video online. Genom en egenutvecklad 
teknisk plattform erbjuds samtliga existerande 
videoannonsformat (Inbanner, Instream, InApp), 
”crossscreen”, det vill säga på alla skärmar (desktop, 
surfplattor och mobiltelefoner). PMG har idag Nordens största oberoende 
premiumnätverk av siter samt erbjuder också digital kampanjproduktion (PlayAd Studios), 
kampanjplanering, optimering, hosting, rapportering samt mätningar och uppföljningar. 
Genom PMGs tekniska plattform för syndikerad webbTV (YouPlay) är det också möjligt 
för anslutna publicister att dela med sig av egenproducerade innehåll samt också 

publicera premiuminnehåll från anslutna innehållsleverantörer, exempelvis TT Nyhetsbyrån, Anagram med flera.

PMG lanserade ett av Sveriges första videoannonsformat i februari 2009 och var också först ut med att erbjuda ett 
videoformat i Sverige där man tog betalt av annonsörerna per annonsvisning (CPV, CostPerView), något som idag är 
branschstandard. PMG är baserat i Stockholm men har även bolag och kontor i Oslo, Helsingfors och Köpenhamn.

Beepsend är ett privatägt bolag som grundades 
av Elisabeth Brevenson år 2006. Beepsend är 
en svensk mobiloperatör med lång erfarenhet 
inom telekom och mobila lösningar med fokus 
på högkvalitativa SMStjänster för främst 
ApplicationtoPerson (A2P). Kärnan i verksamheten 
är ett egenutvecklat system, vilket garanterar leveranssäkerhet oavsett SMS 
volym. Budskapet når mottagare hos alla operatörer i Sverige och globalt, oavsett om 
det gäller enkel SMSinformation, marknadserbjudande, affärs och samhällskritiska 
meddelanden eller kvalificerad 2vägskommunikation. Beepsend erbjuder snabbhet, 
pålitlighet och mätbarhet med garanterad kontroll och säkerhet. Beepsend har kunder 

på alla fem kontinenter och 95 procent av omsättningen kommer utanför Sveriges gränser. I kundregistret finns 
internationella mobiloperatörer, tjänsteleverantörer och andra företagskunder. Beepsends huvudkontor ligger i 
centrala Malmö.

Vd 

Elisabeth Brevenson

Tillväxt  
20092013 

2 480%

Segment 
Telecommunications/

Networking
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Simon Gustafson 

Tillväxt  
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2 537%
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Internet
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Lars Blomberg
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En kategori av teknologiföretag med kort 
verksamhetstid och snabb tillväxt. De är 
bubblare till Fast 50, och utgör en viktig del i 
svenskt näringslivs framtid.

Morgondagens Fast 50 – Rising Stars

Tredjeplatsen går till Vionlabs med en omsättning 
på 6,8 Mkr och en tillväxt på 730 procent. Vionlabs 
utvecklar digitala plattformar för distribution av 
film, musik och andra tjänster till mobiltelefoner, 
handdatorer, datorer och TVenheter. Företaget har sitt 
säte i Stockholm och grundades 2010. 

Fjärde- och femteplatsen går till Kundo och Adssets 
med en tillväxt på 671 respektive 625 procent. Både 
Kundo och Adssets är debutanter på Rising Starslistan. 

Rising Starsföretagens lägre tillväxt jämfört med Fast 
50företagen hänger samman med dels att deras 
omsättningstillväxt mäts under en kortare period, det 
vill säga tre år istället för fem år, dels att Rising Stars är 
förhållandevis unga företag. Det senare förklarar också 
i hög grad att deras genomsnittliga årliga omsättning är 
betydligt lägre än för Fast 50. Den genomsnittliga årliga 
omsättningen för våra fem Rising Stars var under 2013 
7,9 Mkr jämfört med 63 Mkr för Fast 50företagen.

Första plats går till Seapilot med en omsättning 
år 2013 på 4,8 Mkr och en tillväxt på 913 procent 
över treårsperioden. Seapilot har utvecklat ett 
navigationsverktyg för båtar som kan användas i 
olika mobila plattformar. De har tagit professionella 
standarder inom sjönavigation till gemene man, där 
kunden genom en knapptryckning får ner deras system 
i exempelvis mobiltelefonen. Företaget har sitt säte i 
Danderyd och startades 2011. 

På andra plats finns Inteleon med en omsättning 
på 16 Mkr och en tillväxt på 738 procent över 
treårsperioden. Inteleon hade en andra plats i Rising 
Stars även föregående år. Företaget erbjuder bilister en 
betaltjänst (SMS Park) som är utvecklad för att förenkla 
betalningen av parkering. Idag kan kunder över hela 
Sverige betala sin parkering med SMS utan att i förväg 
veta hur länge de tänkt parkera, att behöva betala för 
mycket eller att oroa sig för parkeringsböter. Företaget 
är baserat i Göteborg. 
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Rising Stars är en objektiv ranking av de fem 
snabbast växande teknologiföretagen i Sverige 
som haft verksamhet i minst tre år och mindre 
än fem år. Företagen nomineras enligt samma 
kriterier som Fast 50företagen förutom att 
tillväxten mäts för tre år. Rankingen gjordes 
första gången 2004.

Historisk tillväxt Rising Stars 
vinnare 2004-2014
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2014 års vinnare av 

Rising Stars

Inteleon utvecklar och tillhandahåller 
betallösningen SMS Park® åt kommunala och 
privata parkeringsbolag. Tjänsten gör det möjligt 
för bilister att betala sin parkering direkt från 
mobilen via SMS eller en smartphoneapp. Idag 
finns tjänsten i omkring 20 svenska kommuner samt 
ett flertal privata parkeringsbolag runt om i Sverige och nyttjas av 300 000 
användare. Inteleons smartphoneapp tillåter användaren att själv välja när parkeringen 
ska avslutas. Flexibiliteten att själv avsluta parkeringstiden innebär även att användaren 
slipper betala för icke använd tid. Istället faktureras användaren månadsvis för samtliga 
parkeringar under perioden. Tjänsten erbjuds till både privatpersoner och företag. 

År 2013 hade bolaget 8 anställda och en omsättning om 16 miljoner kronor. 

Seapilot grundades år 2011 och har på kort 
tid tagit en framträdande position bland 
navigationsappar. Seapilot är baserad på 
funktionalitet och design från yrkessjöfartens 
standarder för elektronisk navigering. Seapilot 
var först ut i världen med att implementera uppskattade 
funktioner som AISdata och AISväder i realtid i en navigationsapp. Detta 
har gjort Seapilot till en av Sveriges mest uppskattade navigationsappar och har 
blivit utnämd till No. 1 Top Grossing på Appstore. Seapilot finns idag tillgängligt för 
iOS, Android och Windows. Förutom navigationsappen säljer Seapilot även WiFi 
transpondrar så att du trådlöst kan få AIS data in i Seapilot, och på så sätt slipper vara 

uppkopplad på internet för att få AISinformationen.

Seapilot finns idag i 20 länder och har kontor i Sverige, Nederländerna och USA.

Vd 

Sebastian Wallin

Tillväxt  
20112013 

738%

Segment 
Software

Vd 

Jens Johansson

Tillväxt  
20112013 

913%

Segment 
Software

Inteleon

Seapilot

2

1
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Kundo tillhandahåller lösningar för digital 
kundservice. Företagets molntjänster är 
moderna verktyg för en bättre och mer 
effektiv kundservice. De har både en tjänst för 
mailhantering riktad mot kundserviceteam och 
en tjänst för diskussionsforum där företagen bygger 
ett community. Verktygen är helt webbaserade.

Med Kundos lösningar får företagen bättre möjlighet att lyckas med sin kundservice 
digitalt, med de förväntningar på transparens och omnichannel som konsumenter har 
idag. 

Visionen är att varje kunddialog ska skapa värde. I centrum för företagets produkter och värderingar står tron på 
att alla företag har mycket att vinna på att bygga goda kundrelationer. Företagets kunder är främst svenska företag, 
men tjänsterna finns tillgängliga på 6 språk och används av flera internationella företag. Företaget grundades 2010 
och har idag 6 anställda.

Vionlabs är ett mediatech företag med 
huvudkontor i Stockholm. Ambitionerna är att ge 
stöd till underhållningsindustrin för att den ska 
anpassa sig till den digitalt ökade efterfrågan. 

VionLabs har sedan 2009 utvecklat digitala 
ekosystem för operatörer och filmdistributörer med fokus på 
användarupplevelsen. 

Adssets vision är att tillhandahålla en världsledande 
digital reklamtjänst och leveransplattform som gör 
det möjligt för digitala utgivare att kapitalisera på 
digitala tillgångar. Företagets mål är att bli den 
bästa samarbetspartnern för utgivare som vill 
stärka resultat, vinst, intäkter och konkurrensfördelar 
genom att skapa en direkt koppling till de största digitala annonsörerna.

Adssets består av ett erfaret managementteam med omfattande kunskap om mobila 
plattformar och marknadsföring. Primärmarknaden är Norden, med en ökande närvaro 
i övriga Europa. Adssets är idag samarbetspartner till flera ledande medieföretag såsom 

utgivare, annonsmedier, annonsnätverk och stora digitala annonsörer. Företaget är privatägt och finansierat, med 
huvudkontor i Stockholm.

Vd 

Rickard Ebersjö

Tillväxt  
20112013 

625%

Segment 
Software

Vd 

Björn Lilja

Tillväxt  
20112013 

671%

Segment 
Internet

Vd 

Arash Pendari

Tillväxt  
20112013 

730%

Segment 
Software

Kundo

Vionlabs

Adssets5

4

3
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Rankinglista Sweden Technology Fast 50
Den enda särskilda utmärkelsen för teknologi företag i Sverige. Den objektiva 
rankingen inkluderar såväl publika som privata företag och omfattar all typ av 
teknologi, från internet, datorer och annan datautrustning till Biotech. 

Ranking Företag Vd
Omsättning 
2013 (TSEK)

Tillväxt 
2009-2013 Segment

1 Widespace Patrik Fagerlund  136 228 27 930 % Software

2 Microdata Telecom Mats Gustavsson  78 911  4 238 % Telecommunications/Networking

3 PlayAd Media Group Lars Blomberg  26 431  2 645 % Internet

4 Adtraction Simon Gustafson  47 511  2 537 % Internet

5 Beepsend Elisabeth Brevenson  108 243  2 480 % Telecommunications/Networking

6 Medivir Maris Hartmanis  446 146  1 637 % Biotech/Pharmaceutical/Medical Equipment

7 Midsummer Sven Lindström  43 499  1 593 % Greentech

8 Wiraya Solutions Oskar Klingberg  8 232  1 560 % Telecommunications/Networking

9 Donya Labs Magnus Wennerholm  19 235  1 308 % Software

10 Active Biotech Tomas Leandersson  115 970  977 % Biotech/Pharmaceutical/Medical Equipment

11 G5 Entertainment Vladislav Suglobov  100 007  955 % Media/Entertainment

12 Accedo Broadband Michael Lantz  141 893  950 % Software

13 VideoPlaza Sorosh Tavakoli  39 557  927 % Software

14 Excillum Björn Hansson  16 913  908 % Semiconductor, Components and Electronics

15 Trustly Group Carl Wilsson  45 659  896 % Software

16 Looklet Erik Berg  25 909  861 % Software

17 Payiq Marie Loverfelt  6 925  859 % Internet

18 Freespee Carl Holmquist  14 232  831 % Software

19 CRad Tim Thurn  45 036  819 % Biotech/Pharmaceutical/Medical Equipment

20 Genovis Sarah Fredriksson  8 912  804 % Biotech/Pharmaceutical/Medical Equipment

21 Bioprocess Control Jing Liu  16 083  799 % Biotech/Pharmaceutical/Medical Equipment

22 Millistream Per Rastin  15 027  789 % Software

23 Swedish Biogas Roger Nilsson  183 282  762 % Greentech

24 Karo Bio Per Bengtsson  47 029  698 % Biotech/Pharmaceutical/Medical Equipment

25 Bokadirekt Christian Fricke  9 222  676 % Internet

26 Ironroad Christoffer Andersson  11 255  669 % Software

27 ExpertMaker Lars Hård  8 418  612 % Internet

28 Satcube Jakob Kallmér  13 673  609 % Telecommunications/Networking

29 Vertiseit Johan Lind  24 985  585 % Internet

30 CybAero Mikael Hult  24 390  584 % Semiconductor, Components and Electronics

31 Comsys Marcus Löfgren  39 093  510 % Greentech

32 Genera Networks Maria Sandell  24 367  498 % Media/Entertainment

33 Dignitana Jan Richardsson  10 097  487 % Biotech/Pharmaceutical/Medical Equipment

34 Cirrato Technologies Gorm HallbergLange  39 197  460 % Software

35 Edgeware Joachim Roos  128 253  449 % Software

36 Scandinavian Energy Efficiency Co. SEEC Jörgen Rahm  14 506  443 % Greentech

37 Scandinavian Biogas Fuels International Matti Vikkula  145 488  426 % Greentech

38 Diasend Anders Sonesson  24 172  425 % Internet

39 Serverado Thomas Holmström  16 587  425 % Telecommunications/Networking

40 Accumulate Stefan Hultberg  13 291  419 % Software

41 inBlue Ole Grönborg  18 420  410 % Greentech

42 EcoGuard Per Ernedal  35 062  377 % Greentech

43 Advoco Software Richard Mchugh  17 079  357 % Software

44 Sedana Medical Mike Ryan  17 705  355 % Biotech/Pharmaceutical/Medical Equipment

45 RebTel Andreas Bernström  609 817  337 % Telecommunications/Networking

46 NetCorner Europe Per Nord  21 825  335 % Software

47 Nordic Biomarker Gunnar Pohl  22 721  324 % Biotech/Pharmaceutical/Medical Equipment

48 Fortnox Jens Collskog  82 591  324 % Software

49 KomMed Torsten Malmvall  9 786  320 % Internet

50 Axiomatics Babak Sadighi  25 869  306 % Software
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Rankinglista Rising Stars
En objektiv ranking av de fem snabbast växande teknologi företagen i Sverige som 
haft verksamhet i minst tre år och mindre än fem år. Rankingen inkluderar såväl 
publika som privata företag och omfattar all typ av teknologi från internet, datorer 
och annan datautrustning till Biotech.

Rankingen av Fast 50 och Rising Stars baseras på nettoomsättningen enligt årsredovisningen och den SNIkod företaget har angett för sin verksamhet. Årets ranking baseras 
på den information som funnits tillgänglig hos Bolagsverket per den 1 september 2014 utifrån de kriterier som gäller för deltagande i Fast 50 och Rising Stars.

Ranking Företag Vd
Omsättning 
2013 (TSEK)

Tillväxt 
2011-2013 Segment

1 Seapilot Jens Johansson 4 780 913 % Software

2 Inteleon Sebastian Wallin 16 173 738 % Software

3 Vionlabs Arash Pendari 6 797 730 % Software

4 Kundo Björn Lilja 3 911 671 % Internet

5 Adssets Rickard Ebersjö 8 261 625 % Software

Historisk tillväxt 
Fast 50-vinnare 
2004-2014

12 407% 
BEEPSEND / 2013

27 930% 
WIDESPACE/ 2014

13 156% 
BIOTAGE / 2004

10 496% 
SWITCHCORE / 2005

4 935% 
OREXO / 2006

4 204% 
ENTRACTION HOLDING / 2009

3 498% 
PROCAST MEDIA / 2010

5 667% 
KEYBROKER / 2011

8 109% 
MIDSUMMER / 2012

11 256% 
TOBII TECHNOLOGY / 2007

10 839% 
MORPHIC TECHNOLOGIES / 2008

12 407 % 
BEEPSEND / 2013

27 930 %
WIDESPACE/ 2014

13 156 % 
BIOTAGE / 2004

10 496 % 
SWITCHCORE / 2005

4 935 % 
OREXO / 2006

4 204 % 
ENTRACTION HOLDING / 2009

3 498 % 
PROCAST MEDIA / 2010

5 667 % 
KEYBROKER / 2011

8 109 % 
MIDSUMMER / 2012

11 256 % 
TOBII TECHNOLOGY / 2007

10 839 % 
MORPHIC TECHNOLOGIES / 2008
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Global närvaro
• Mer än 15 000 erfarna medarbetare som fokuserar på 

TMTföretag i vårt globala nätverk

• Centra med experter, Centers for the Edge, i EMEA 
(Europa, Mellanöstern och Afrika), Americas, Australia 
och Asia Pacific

Förmåga att leverera tjänster som 
bygger på flera kompetenser
• Revision

• Riskhantering och bolagsstyrning

• Skatt

• Strategi och verksamhetsutveckling

• Implementation av ITsystem

• Finansiella tjänster/Corporate Finance

• Mergers & Acquisitions

Klienter
• Vår globala TMTverksamhet utför tjänster till 94 

procent av TMTföretagen i Fortune Global 500

• Klienter inom vår globala TMTverksamhet inkluderar 
såväl världens ledande mjukvaruföretag, datortillver
kare, mobiloperatörer, satellitutsändare, reklamföretag 
och halvledarföretag – som globalt ledande företag 
inom teknologitjänster, underhållning, informations
tjänster, förlagsverksamhet, tjänsteförmedling (mobilt, 
fasta linjer, kabel och Internet) samt tillverkning av 
telekom och kringutrustning.

Deloitte TMT Predictions
Det som startade under 2001 med tio trender inom 
mobiltelefoni har nu utvecklats och blivit till en av 
Deloittes mest efterfrågade publikationer inom TMT 
och spänner över samtliga tre segment  Teknologi, 
Media och Telekom.

Deloittes globala TMTverksamhet  
– En överblick

Varför presenterar Deloitte dessa 
rapporter årligen?
Varje bransch förändras över tiden. Men ingen bransch 
gör det så kontinuerligt och snabbt som TMT. I alla 
branscher är det intressant att få veta vad som kommer 
att hända inom en snar framtid: inom TMT är det ett 
måste.

Hur producerar Deloitte denna trend
rapport?
Genom två ord: Våra nätverk. Det börjar med vårt 
starka nätverk av tusentals TMTexperter inom Deloitte. 
De bistår med initiala insikter och idéer för att utarbeta 
en lista över möjliga trender för året. Därefter kommer 
vårt andra nätverk med i spelet – Deloittes klienter. 
För alla tre TMT segment, globalt, och från etablerade 
industrier och multinationella företag till morgondagens 
nystartade företag, intervjuas Deloittes klienter och 
tillfrågas om feedback. Det ger en ytterligare skärpa till 
rapporten.

14

Hämta TMT Predictions 2014 från vår webbplats. 
(www.deloitte.com/tmtpredictions)
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Varje år sammanställer Deloitte Research de 
viktigaste trenderna inom branschen – Deloitte 
TMT Predictions. Rapporterna baseras på intervjuer 
med våra TMTklienter världen över, erfarenheter 
från våra över 7 000 dedikerade TMTexperter och 
djupgående analys och research.

Tema för Predictions 2014?
Årets Predictions är skriven som en enda 
branschövergripande rapport. Vår uppfattning 
är att utvecklingen inom respektive sektor nu är 
så sammanlänkad och beroende av varandra att 
företagsledare inom TMT måste vara medvetna om de 
viktiga trenderna inom alla sektorer. Några av de mest 
intressanta trenderna har vi sammanfattat nedan. Ladda 
ner den fullständiga rapporten från vår hemsida för att 
ta del av hela vår trendspaning.

Teknologi
Sätt på dig datorn
Att ha information lättillgänglig genom ett par smarta 
glasögon, en högteknologisk klocka eller armband kan 
bli verklighet i år. Deloitte förutspår en bredare lansering 
och genomslag av så kallade ”wearables” under 2014 
och en försäljning på cirka 10 miljoner enheter på 
den globala marknaden, vilket ger intäkter på cirka 2 
miljarder USD. Men det är fortfarande en liten andel 
av marknaden då det motsvarar mindre än hälften av 
surfplattornas försäljningsvolym för det första året.

Online utbildning på frammarsch
Allt mer robusta bredband och effektiva ITlösningar 
möjliggör nya användningsområden. Ett exempel är 
Massive Open Online Courses, MOOC:s, en typ av 
utbildning som ges online, är öppen för allmänheten 
och i de flesta fall kostnadsfri. Kurserna erbjuds till 
miljontals elever samtidigt och med en jämn och hög 
kvalitet. Under 2014 förutspår Deloitte att antalet 
personer som registrerar sig på en MOOCkurs kommer 
att öka med 100 procent jämfört med 2012. 

Media
Sportsändningar fortfarande hett
Deloitte förutspår att värdet av sportsändningsrättigheter 
globalt kommer att närma sig 25 miljarder USD 2014, 
en ökning med 14 procent eller närmare 3 miljarder 
USD. Ökningen kommer främst att drivas av europiska 
fotbollsrättigheter och sändningsrättigheter för 
toppligorna i USA. Tillväxten kan jämföras med en 
genomsnittlig tillväxt på 5 procent mellan 2009 och 
2013 och överträffar med råge prognosen för tillväxt 
inom betaltv för 2014 på 4 procent.

Dubbelt upp för betal-tv
Under 2014 kommer antalet hushåll med dubbla 
abonnemang för betaltv fortsätta att öka. 
Innehållsägare, kanalbolag och aggregatorer gör sitt 
innehåll mer och mer tillgängligt via Video on Demand. 
Premiuminnehåll såsom sport kommer fortsatt att 

användas för att driva intäkter och lojalitet på de 
traditionella plattformarna kabel och satellittv.

Telekom 
Tillväxt i 55+ på mobilmarknaden
På en allt mer mättad mobilmarknad finns fortsatt 
tillväxtpotential i 55+ segmentet. Under 2014 kommer 
vi att se mycket större fokus från operatörerna på 
åldersgruppen med anpassade priser, tilläggstjänster och 
kundservicelösningar. Deloitte förväntar sig också en 
snabbare utveckling av appar för segmentet för att driva 
abonnemang och medelintäkt per användare, ARPU.

Stryktåligare telefoner och surfplattor
Deloitte förutspår att priset för mer robusta 
mobiltelefoner och surfplattor anslutna till olika typer 
av affärssystem för hantverkare och olika typer av 
servicepersonal faller till runt 250 USD per enhet. 
Istället för att utforma enheter som är särskilt byggda 
för att motstå tuff hantering och därmed blir tämligen 
dyra, utvecklas nu snabbt marknaden för att göra 
standardenheter mer robusta med olika typer av skal. 

Gå med i Sweden Technology Fast 50 
på LinkedIn
En grupp för dig med intresse för svenska snabbväxande 
teknologiföretag. Stärk ditt personliga nätverk av fram
gångsrika entreprenörer, dela erfarenheter och diskutera 
med företag och personer som har liknande utmaningar. 
www.deloitte.se/fast50linkedin 

Kontakt
Erik Olin, ansvarig för TMT inom Deloitte Sverige och 
för Sweden Technology Fast 50, eolin@deloitte.se, 
073397 11 16.

Du kan också läsa mer om TMT på www.deloitte.se/tmt.
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