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Sveriges snabbast  
växande teknologiföretag

Technology Fast 50 är en årlig utmärkelse för snabbt 
växande teknologiföretag. Utmärkelsen skapades 
1995 av Deloitte i San José, mitt i hjärtat av Silicon 
Valley i Kalifornien. Sedan dess har kännedomen om 
utmärkelsen fortsatt att spridas och har även blivit ett 
kännetecken för snabbt växande och framgångsrika 
teknologiföretag. De större länderna som USA och 
Kanada arrangerar ett flertal regionala Fast 50-program. 
Inom Europa, Mellanöstern och Afrika genomförs Fast 
50-rankingar i 29 länder. 

Sweden Technology Fast 50 är både en objektiv 
ranking av de 50 snabbast växande teknologi - 
före tagen 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. Teknologiföretagen har stor betydelse för den 
svenska ekonomin och samhället. Därför anser vi att  
de förtjänar all uppmärksamhet.

European Fast 500

Samtliga nominerade svenska Fast 50-företag deltar 
även i årets europeiska Fast 500-uttagning. Tidigare 
år har antalet svenska bolag alltid varit högt och 
under de två senaste åren har samtliga svenska bolag 
kvalificerat sig. Även i år har flertalet svenska bolag 
lyckats kvalificera sig. De svenska företagens placering 
tillkännages den 24 november 2009 i samband med den 
europeiska prisceremonin i London. 

I europeiska Fast 500 har de svenska bolagen en 
stark andel. Det visar liksom tidigare år att de svenska 
teknologiföretagen står sig väl i den europeiska 
konkurrensen.

Teknologi är en viktig drivkraft i den 
svenska ekonomin. För att ge ett erkännande 
till svenska teknologiföretags framgångar 
anordnar Deloitte i samarbete med Svenska 
Riskkapitalföreningen en årlig utmärkelse  
till de snabbast växande teknologiföretagen  
i Sverige – Sweden Technology Fast 50.



En översikt av årets Fast 50
Vår prognos föregående år besannades tyvärr. Den 
globala finansiella oron och konjunkturavmattningen 
dämpade tillväxten under 2008. Ett flertal av årets Fast 
50 pristagare var pristagare även 2008 varför förnyelsen 
är lägre än tidigare år. 

Årets första plats går till Entraction Holding AB med 
intäkter på 346 MSEK och en tillväxt om 4 204 procent 
under femårsperioden. Entraction placerade sig på 7:e 
plats vid Fast 50 föregående år. Entraction grundades 
år 2000 och är en av världens främsta leverantörer 
inom den digitala spelindustrin och erbjuder kompletta 
system för internetspel samt driver via dotterbolag ett av 
världens största pokernätverk.

På andra plats finns Transmode Holding AB med intäkter 
om 607 MSEK och en tillväxt på 3 368 procent för 
femårsperioden. Transmode har haft höga placeringar 
på Fast 50 2005, 2007 och 2008. Transmode är en 
ledande leverantör av optiska nätlösningar för transport 
av data, röst- och videotrafik och hjälper sina kunder att 
på ett kostnadseffektivt sätt öka kapaciteten samt att 
förbättra servicenivån och funktionaliteten i sina nät.

Tredjeplatsen går till MIP Technologies AB med intäkter 
om 16 MSEK och en tillväxt på 2 814 procent och 
har placerat sig på Fast 50 för första gången. MIP 
Technologies är ett världsledande företag verksamt  
inom utveckling av polymer med molekylära avtryck 
och andra polymer för separationsapplikationer.

Fjärdeplatsen går till Bredband2 i Skandinavien AB 
och femteplatsen till Jetshop AB med en tillväxt på 
2 031 respektive 1 941 procent. Bredband2 hade en 
tredjeplacering både 2007 och 2008 och Jetshop har 
klättrat från 11:e plats 2008.

Årets rankade teknologiföretag hade en lägre genom-
snittlig tillväxt jämfört med de företag som var  
rankade föregående år, 850 procent respektive  
1 628 procent. Årets rankande företag hade en total 
omsättning på 18,4 miljarder kronor 2008, det vill säga 
en genomsnittlig omsättning på 368 miljoner kronor. 
Motsvarande belopp 2007 för de då rankade företagen 
var 7,5 miljarder och 151 miljoner kronor. 

Lågkonjunktur med ljusa inslag

Samtidigt minskade den genomsnittliga omsättningen 
2008 jämfört med 2007 för de yngre företagen, Rising 
Stars, från 23 miljoner till 14 miljoner kronor. Två av 
årets Fast 50-företag har en omsättning överstigande en 
miljard kronor att jämföra med ett företag föregående 
år. Den genomsnittliga årliga omsättningen samt antalet 
bolag med hög omsättning bland de rankade inom  
Fast 50 tenderar att öka vid en försämrad konjunktur. 
Detta innebär att det blir fler mogna företag inom  
Fast 50, samtidigt som företagen inom Rising Stars går 
åt motsatt håll och en större andel rankade företag 
tenderar att ha lägre omsättning.

Förnyelsetakten är lägre än föregående år. 24 företag 
var med på Fast 50-rankingen för första gången jämfört 
med 29 företag föregående år. Av dessa 24 företag 
avsåg 22 företag som placerat sig direkt på rankingen 
och två företag som tidigare varit Rising Stars. Inflödet 
från Rising Stars har således varit obetydligt i år. År 2007 
och 2008 var inflödet 14 respektive sex företag. Som 
vi noterat tidigare år och som nämnts ovan har Rising 
Stars-företagen svårigheter att behålla en stark tillväxt 
på en allmänt svag marknad.

Antalet noterade Fast 50-företag var 32 procent jämfört 
med 30 procent föregående år. Denna andel tenderar 
att öka med minskad förnyelse av Fast 50-företagen.

Konjunkturen har försämrats under 2009 varför en ökad 
tillväxt knappast är att vänta för nästa års Fast 50 2010. 
Dock är den allmänna bedömningen att konjunkturen 
har stabiliserats och att tecken på att en bättre kon-
junktur finns. Nästa år vid denna tidpunkt förväntar vi 
oss att kunna lämna en prognos om ökad tillväxt för de 
kommande åren.

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.



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.

Fördelningen mellan de olika segmenten har ändrats 
betydligt jämfört med föregående år genom att Life 
sciences/biotech ökat från 20 till 36 procent och att 
Communications/networking minskat från 26 till 
14 procent. Life sciences/biotech är nu det största 
segmentet följt av Software med 32 procent. Internet 
har fortfarande en låg andel även om viss ökning 
skett 2008 trots att internetföretag tillsammans med 
mjukvaruföretag spås en god utveckling. 

Som tidigare nämnts har antalet noterade företag 
bland Fast 50-företagen ökat något i år. Detta har 
i sig ökat den genomsnittliga tillväxten för Fast 
50-företagen, då de noterade företagen liksom 
tidigare år visade högre tillväxt än motsvarande 
privatägda företag. De noterade företagen växte 
i genomsnitt med 928 procent jämfört med 813 
procent för de privatägda företagen.

En översikt av årets Fast 50

Fortfarande är merparten av företagen belägna i Stockholms- 
och Uppsalaområdet, 46 procent, följt av Malmö/Lund 
med 22 procent, Göteborg med 14 procent och Linköping/
Norrköping med 4 procent. 

Sweden Technology Fast 50  
– fördelning på olika segment

Semiconductor/ 
equipment 10%

Software 32%

Communications/ 
networking 14%

Internet 8%

Life sciences/biotech 36%



Rising Stars är en kategori av teknologiföretag  
med kort verksamhetstid och snabb tillväxt. De har 
potential att bli morgondagens Fast 50-företag och 
utgör en mycket viktig del i svenskt näringslivs 
framtid. 

Vid horisonten – Rising Stars

omsättning är betydligt lägre än för Fast 50 och var 
för 2008 i genomsnitt 14 MSEK jämfört med 368 
MSEK för Fast 50-företagen.

För Rising Stars är fördelningen mellan segmenten 
betydligt förändrad jämfört med föregående år. Den 
avviker också betydligt från segmentfördelningen  
för Fast 50. En stor andel av Rising Stars-företagen 
har verksamhet inom Software, 40 procent jämfört 
med 36 procent föregående år. Internet som 
förväntas vara ett segment med goda framtids-
möjligheter, har ökat väsentligt från 8 till 28 procent 
jämfört med föregående år. Denna ökning motsvaras 
väl av minskningar för Life sciences/biotech och 
Semiconductor/equipment. Dessa två segment har 
minskat från 28 till 12 procent respektive från  
24 till 12 procent. Liksom för Fast 50 är Software 
fortsatt ett starkt segment, men till skillnad från 
Fast 50-företagen är Rising Stars-företagen väl 
representerade inom Internet men ej inom  
Life sciences/biotech.

Sweden Technology Fast 50  
– fördelning på olika segment

Semiconductor/ 
equipment 10%

Första platsen går till Blue Mobile Systems AB med 
intäkter om 4,1 MSEK och en tillväxt på 687 procent 
för treårsperioden. Blue Mobile Systems är baserade i 
Göteborg och erbjuder IT-baserade verksamhetsstöd 
till bolag inom bevakningssektorn.

På andra plats finns Compricer AB med intäkter 
om 15,9 MSEK och en tillväxt på 678 procent för 
treårsperioden. Compricer är baserade i Stockholm 
och arbetar med internetbaserade prisjämförelser för 
privatmarknaden.

Tredjeplatsen går till BlockMaster AB med intäkter 
om 6,2 MSEK och en tillväxt på 629 procent för 
treårsperioden. BlockMaster erbjuder totallösningar 
för datasäkerhet på fickminnen/USB-minnen.

Fjärde- och femteplatsen går till Polygiene AB 
respektive Redbet Holding AB, med en tillväxt på  
614 respektive 577 procent. 

Förnyelsen inom Rising Stars-företagen är betydande, 
endast två företag finns med från föregående års 
ranking. Företagen är mindre i år än föregående 
år då deras genomsnittliga omsättning för 2008 
var 14 MSEK jämfört med 23 MSEK för 2007. 
Men till skillnad från Fast 50-företagen har den 
genomsnittliga tillväxten varit något större i år 
än 2008 då spridningen i de rankade företagens 
tillväxt var mindre än i fjol. De fem företag som 
toppar hade en genomsnittlig tillväxt på 637 
procent under treårsperioden att jämföra med 577 
procent föregående år. Intäkterna för samtliga 
Rising Stars-företag växte i genomsnitt med 335 
procent att jämföra med 257 procent 2008. 
Motsvarande siffror för Fast 50-företagen var 850 
respektive 1 628 procent. Rising Stars lägre tillväxt 
än Fast 50-företagen hänger samman dels med 
att deras tillväxt mäts under en kortare period, tre 
år och ej fem år och dels med att Rising Stars är 
förhållandevis unga företag som ännu ej fått det 
stora genombrottet på marknaden. Deras årliga 

Rising Stars – fördelning på olika segment

Semiconductor/equipment 12%

Software 40%

Communications/ 
networking 4%

Internet 28%

Life sciences/biotech 12%

Computer/peripherals 4%



2009 års vinnare 
av Sweden Technology Fast 50

Entraction Holding 

Entraction grundades år 2000 och är en av världens främsta  
leverantörer inom den digitala spelindustrin.

Entraction erbjuder kompletta system för internetspel och driver via 
dotterbolag ett av världens största pokernätverk. Bolaget erbjuder 
mjukvaror för poker, betting, casino och bingo samt kringtjänster 
som webbdesign, drift, betalningslösningar, promotionverktyg och 
kundsupport. Pokernätverket drivs av dotterbolag på Malta som är 
licensierade att marknadsföra och bedriva egen spelverksamhet samt 
även att leverera speltjänster till partners.

Entraction har utvecklat egna system för poker och betting, samt delar 
av de kringsystem som erbjuds medan övriga system kommer från 
tredjepartsleverantörer. I koncernens strävan att bli en av världens största 
leverantörer inom den digitala spelindustrin är det en förutsättning 
för framgång att följa utvecklingen av nya produkter och tjänster 
för säkerställa att koncernen alltid har marknadens bästa och mest 
lönsamma erbjudande. Koncernen har ca 110 medarbetare i Sverige, 
Malta, Estland och Spanien.

Entractions huvudkontor ligger i Stockholm.

Transmode Holding

Transmode är en ledande leverantör av optiska nätlösningar  
för transport av data, röst- och videotrafik baserade på CWDM- 
och DWDM-teknologi (Coarse/Dense Wavelength Division 
Multiplexing). 

Transmodes unika koncept ”Intelligent WDM” (iWDM™) 
har resulterat i över 10 000 installerade system hos fler än 
250 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer, 
Internetleverantörer samt större företag och offentliga 
förvaltningar i Europa, USA och Asien. 

Med en bred produktportfölj, som adresserar allt från regionalnät 
till stads- och större företagsnät, och en stark global organisation, 
hjälper Transmode sina kunder att på ett kostnadseffektivt sätt öka 
kapaciteten samt förbättra servicenivån och funktionaliteten i  
sina nät.

Transmodes huvudkontor ligger i Stockholm.

Vd
Karl Thedéen

Tillväxt 2004-2008 
3 368%

Segment
Internet

Vd
Peter Åström

Tillväxt 2004-2008 
4 204%

Segment
Software

1

2



MIP Technologies
MIP Technologies är ett världsledande företag verksamt inom utveck-
ling av polymerer med molekylära avtryck (molecularly imprinted 
polymers) – ”MIPs” – och andra typer av nya polymerer för separa-
tionsapplikationer. Bolaget är en pionjär inom kommersiella tillämp-
ningar av MIPs, har viktiga patent och bedriver banbrytande forskning 
på detta område. Bolagets mission är att erbjuda innovativa produkter 
baserade på tekniken för att tillverka polymerer med molekylära avtryck 
(MIPs) som tjänar industrins behov inom analytisk skala, förberedande 
(preparative) och full processskala inom ”selektiva separationer”. 
Bolaget producerar MIPs och andra selektiva polymerfaser från labora-
torieskala till pilotskala och utvecklar storskaliga separationslösningar 
för sina kunder. För närvarande utvecklar företaget analytiska separa-
tionsprodukter (t ex SPE) och bedriver flera anpassade processskalepro-
jekt tillsammans med ledande storföretag. MIP Technologies har sitt 
huvudkontor i Lund, Sverige. 

Bredband 2 i Skandinavien
Bredband2 i Skandinavien är en bredbandsoperatör av snabba 
förbindelser baserade på optisk fiber i lokala nätverk (LAN) till 
främst privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och 
bostadsrättsföreningar samt i växande grad även till företag. 

Bolaget har verksamhet i Stockholm, Malmö och Umeå och är 
Sveriges näst största operatör av internetaccess i fibernät till 
privatpersoner med närvaro i 100-talet stadsnät från Malmö i  
söder till Luleå i norr. Totalt har Bredband2 i Skandinavien över  
80 000 bredbandskunder och därtill ett stort antal kunder bl a  
inom IP-telefoni, IPTV, säkerhetstjänster m m. 

Bredband2 har ca 5 000 aktieägare och handlas på First North. 

 

Vd
Daniel Krook

Tillväxt 2004-2008 
2 031%

Segment
Internet

Vd
Anthony Rees

Tillväxt 2004-2008 
2 814%

Segment

Life sciences/ 
biotech

3

4

5 Jetshop 
Jetshop är ett skandinaviskt företag som utvecklar och marknadsför 
e-handelssystem för små och medelstora företag. Jetshop 
designar och lanserar butiker på Internet. I Jetshops grundpaket 
ingår förutom de ledande tekniska tjänsterna för e-handel även 
webbdesign, affärsutveckling och rådgivning för att vidareutveckla 
affären på Internet. 

Jetshop grundades 2003 och har snabbt vuxit till den största 
leverantören av skräddarsydda butiker för små och medelstora 
företag i Skandinavien. Under 2009 kommer över 1 500 företag att 
använda Jetshops e-handelssystem för sin försäljning över Internet. 

 

Vd
Christian Zanders

Tillväxt 2004-2008 
1 941%

Segment
Internet



2009 års vinnare av Rising Stars

Blue Mobile Systems 
Blue Mobile Systems utvecklar och säljer produkten GuardTools™ 
som är ett unikt framtaget och anpassat IT-baserat verksamhetsstöd 
för bevakningsbolag som vill effektivisera och kvalitetssäkra sin 
operativa kärnverksamhet. GuardTools™ knyter samman ett 
arbetsflöde mellan operativ stationär personal, väktare i fält och 
bevakningsbolagets slutkunder. GuardTools™ tillhandahålls som en 
tjänst vilket innebär att våra kunder abonnerar på programvaran.

Produkten GuardTools™ ska bli ett standardverktyg för branschen 
och vara det självklara valet för både bevakningsbolag och 
slutkunder som vill få nytta av en långsiktig och hållbar produkt 
som utvecklas och levereras i takt med omvärldens förändrade krav 
och förutsättningar. Under 2010 påbörjar Blue Mobile Systems en 
exportsatsning i första hand till Storbritannien och Tyskland, men kort 
därefter även till övriga EU-länder.

Compricer 

Compricer är ett oberoende företag utan koppling till någon 
leverantör, bank eller elbolag. Vi tillhandahåller en helt gratis tjänst 
för konsumenter och våra intäkter kommer från de leverantörer som 
betalar för varje gång en kund hittar och köper deras tjänster genom 
Compricer. Integritet och objektivitet är förutsättningarna för vår 
framgång och vi låter ingen aktör påverka eller manipulera resultatet 
på annat sätt än förmånliga erbjudanden och bra service. 

Företaget startades i januari 2004 av entreprenörerna Jakob 
Tolleryd, Marc Lickfett och Jimmy Furland som tidigare byggt upp 
Internetföretagen Carambole, Domain Network, Netera och Svenska 
Konstbolaget. Företaget är ett svenskt aktiebolag som ägs av 
grundarna, personalen samt av svenska och utländska investerare.

Vd
Rickard Farby

Tillväxt 2006-2008  
687%

Segment
Software

Vd
Jakob Tolleryd

Tillväxt 2006-2008  
678%

Segment
Internet

1
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Vd
Christian von Uthmann

Tillväxt 2006-2008  
614%

Segment
Semiconductor/ 
equipment

BlockMaster 

BlockMaster erbjuder ett komplett skydd av portabel data. SafeStick 
är det mest kompakta, snabbaste och säkraste USB-minnet i 
världen och kan smidigt hanteras i större organisationer med den 
centrala servermjukvaran SafeConsole. BlockMasters lösning är 
förstahandsvalet för organisationer som vill säkra och förflytta sin 
information på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Produkterna 
är tillgängliga i över 40 länder och används av Fortune Global 500, 
myndighets- och sjukvårdsorganisationer.

Polygiene
Polygiene är en av de ledande internationella aktörerna av 
antimikrobiologisk teknologi för behandling av textilier, möbler, 
golv, väggar, tak med mera. Med stark anknytning till och 
arv från care-sektorn tar Polygiene vara på kärnvärden såsom 
hög kvalitet och säkerhet med fokus på miljövänliga varor 
och tjänster. Polygiene satsar starkt på teknik och innovation 
och har en global servicetäckning. Polygiene var från början 
en produkt från Perstorp AB och gjorde sig snabbt känd som 
effektiv och miljövänlig antimikrobiologisk teknologi bland 
annat tack vare användandet av silversalt. 2006 blev Polygiene 
AB ett separat bolag med Perstorp AB som huvudägare.

Redbet Holding 
Redbet Holding äger och förvaltar bolag inom spelsektorn och är 
moderbolag i en koncern vars bolag erbjuder spel över internet 
inom sportsbetting, poker, kasino och bingo samt via fysiska 
bettingshops i Lettland. 

Redbet Ltd erbjuder sportsbetting, poker och casino på  
www.redbet.com. Redbets sportsbetting är en egenutvecklad 
oddsbörs som bygger på att spelarna själva bestämmer oddsen. 
Genom oddsbörsen matchas spelarnas odds mot varandra likt 
köp och säljordrar på en aktiebörs. Redbet Poker erbjuder som 
första spelbolag möjligheten att från ett Redbetkonto spela poker 
på flera olika pokernätverk – 24h Network och Boss Media IPN. 
Speltjänsterna erbjuds på elva olika språk. Utmärkande för Redbet 
Poker är den höga säkerheten genom möjligheten till koddosor och 
snabba utbetalningar. I april 2007 lanserade Redbet bingo på nätet 
på sajten www.mingelbingo.com.

Redbet Holding är sedan den 14 juli 2006 listat på First North. 

Vd
Hans Bohlin

Tillväxt 2006-2008  
577%

Segment
Internet

Vd
Daniel Östner

Tillväxt 2006-2008  
629%

Segment
Computer/perpherals
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Rankinglista Sweden Technology Fast 50
 
Sweden Technology Fast 50 är den enda särskilda utmärkelsen för teknologi-
företag i Sverige. Rankingen inkluderar såväl publika som privata bolag och 
omfattar all typ av teknologi, från Internet, datorer och annan datautrustning 
till Life sciences.  

Ranking Företag Vd Omsättning 2008 (TSEK) Tillväxt 2004-2008 Segment    

     

1 Entraction Holding  Peter Åström 346 132 4 204% Software

2 Transmode Holding  Karl Thedéen 607 137 3 368% Internet

3 MIP Technologies  Anthony Rees 15 736 2 814% Life sciences/biotech

4 Bredband2 i Skandinavien  Daniel Krook 123 299 2 031% Internet

5 Jetshop  Christian Zanders 26 632 1 941% Internet

6 COBOLT  Håkan Karlsson 40 304 1 603% Semiconductor/equipment

7 Scalado  Kim  Wiencken 74 628 1 559% Software

8 Exensor Security International  Christian Gravengaard 32 965 1 329% Software

9 Tobii Technology Henrik Eskilsson 197 589 1 224% Software

10 Jerol Sweden  Rolf Jernström  20 775 1 133% Life sciences/biotech

11 Netigate Victor Molander 16 135 1 110% Software

12 Micro Systemation Joel Bollö 63 818 1 081% Software

13 Meda  Anders Lönner 10 675 000 925% Life sciences/biotech

14 Clean Tech East Holding  Sven Karlin 33 784 903% Life sciences/biotech

15 Todos Per-Ove Wedsjö  191 429 898% Software

16 Sensys Traffic  Johan Frilund 126 904 799% Semiconductor/equipment

17 Agellis Group  Mårten Öbrink  13 373 673% Life sciences/biotech

18 Glycorex Transplantation  Kurt Nilsson 29 814 648% Life sciences/biotech

19 MicVac  Philip Nordell 38 531 625% Semiconductor/equipment

20 FormPipe Software  Christian Sundin 99 998 615% Software

21 Jolife Erik von Schenk 28 339 613% Life sciences/biotech

22 LoxySoft Tobias Sjölander 40 314 602% Software

23 Proximion Fiber Systems Stefan Ekman 19 504 591% Semiconductor/equipment

24 Net Insight  Fredrik Trädgårdh 274 305 577% Communications/networking

25 ScandiNova Systems  Mikael Lindholm 17 463 575% Life sciences/biotech

26 IP-Only Telecommunication  Mikael Philipsson 257 001 550% Communications/networking

27 Ikivo Huw Hampson-Jones 43 932 530% Communications/networking

28 Insera  Fredrik Borin 9 397 520% Software

29 NovaCast Technologies  Hans Svensson 104 964 505% Life sciences/biotech

30 Medical Vision Research & Development  Anders Möllstam 11 782 501% Life sciences/biotech

31 Biolin Scientific  Fredrik Lindgren 109 001 489% Life sciences/biotech

32 TradeDoubler Örjan Frid 3 456 696 478% Internet

33 Rosam ADB Christer Rosen 10 401 478% Software

34 Cellartis Mats Lundwall 41 005 477% Life sciences/biotech

35 Catway Sweden  Dennis Bergh 24 193 453% Communications/networking

36 TAT The Astonishing Tribe Charlotta Falvin 113 450 432% Software

37 Syncron International  Anders Grudén 142 173 427% Software

38 Tactel  Per Henriksson 216 357 417% Communications/networking

39 TracTechnology  Hans Lewin 10 300 368% Life sciences/biotech

40 Itello  Hans von Knorring 81 607 349% Software

41 AppliedSensor Sweden  Thomas Egolf 36 348 339% Semiconductor/equipment

42 Mobile Arts Peter Sjögren 21 602 332% Communications/networking

43 BioInvent International  Svein Mathisen 252 138 329% Life sciences/biotech

44 Isconova  Bengt Falk 13 960 327% Life sciences/biotech

45 Nordic Edge  Jim Carlsson 29 191 309% Software

46 Aerocrine  Paul de Potocki 82 366 298% Life sciences/biotech

47 Easit  Ola Holm 46 245 296% Software

48 MindArk Jan  Welter Timkrans 66 625 294% Life sciences/biotech

49 ADD-X Biotech  Anders Lundberg 9 835 282% Life sciences/biotech

50 Qbrick  Eric Matsgård 56 277 268% Communications/networking



Rankinglista Rising Stars
 
Rising Stars är en objektiv ranking av de 25 snabbast växande teknologi-
företagen i Sverige som haft verksamhet i minst tre år och mindre än fem år. 
Rankingen inkluderar såväl publika som privata bolag och omfattar all typ av 
teknologi från Internet, datorer och annan datautrustning till Life sciences.

Ranking Företag Vd Omsättning 2008 (TSEK) Tillväxt 2006-2008 Segment    

     

1 Blue Mobile Systems  Rickard Farby 4 060 687% Software

2 Compricer  Jakob Tolleryd 15 931 678% Internet

3 BlockMaster  Daniel Östner 6 170 629% Computer/perpherals

4 Polygiene  Christian von Uthmann 6 128 614% Semiconductor/equipment

5 Redbet Holding  Hans Bohlin 94 222 577% Internet

6 Elfving Internet Media Communication  Anders Elfving 3 822 553% Internet

7 ProAnt  Tomas Rutfors 3 410 540% Semiconductor/equipment

8 3H Biomedical  Mallen Huang 2 753 530% Life sciences/biotech

9 Miris Holding  Tony Malmström 2 652 463% Life sciences/biotech

10 din Studio Sverige  Mathias Liljenberg  3 706 406% Internet

11 Club 24  Terés  Lundkvist  4 109 331% Internet

12 Alla Annonser Sverige Lennart Jonsson 4 721 323% Internet

13 Accedo Broadband  Michael Lantz 6 236 263% Semiconductor/equipment

14 Maileasy Internationel  Johan Tropp 3 186 263% Software

15 Proelec  Håkan Grip  4 560 224% Software

16 JoshSthlm  Andreas Ströberg 8 714 204% Software

17 Enferno  Johan Dåderman  5 060 183% Communications/networking

18 IQObject  Ole Jörgen Wold  1 815 142% Software

19 Netadmin System i Sverige  Peter Lövgren 42 545 135% Software

20 Infocar Training  Per-Henrik Persson  2 272 115% Internet

21 SimBin Studios  Henrik Roos 68 969 109% Life sciences/biotech

22 Rätt Internet Kapacitet i Sverige  Lars Larsson  18 147 109% Software

23 Gyros  Erik Walldén 32 252 107% Software

24 Atrox Development  Katinka Nyberg 7 631 97% Software

25 FrontWay  Anders Nilsson 1 680 97% Software

Rankingen av Fast 50 och Rising Stars baseras på nettoomsättningen enligt årsredovisningen och den SNI-kod bolaget har angett för 
sin verksamhet. Årets ranking baseras på den information som funnits tillgänglig hos Bolagsverket per den 1 september 2009 utifrån 
de kriterier som gäller för deltagande i Fast 50 och Rising Stars. 



Deloittes globala TMT-verksamhet – en överblick
 
 
Global närvaro
- Mer än 6 000 delägare och erfarna medarbetare understödda av  

tusentals andra medarbetare som fokuserar på TMT-företag
- Verksamhet i 45 länder
- Centrum med experter, Centers of Excellence, i våra tre regioner; Americas, EMEA 

(Europe, Middle East och Africa) och Asia Pacific

Förmåga att leverera tjänster som bygger på flera kompetenser
- Revision 
- Riskhantering och bolagsstyrning
- Skatt
- Strategi och verksamhetsutveckling
- Implementation av IT-system
- Finansiella tjänster/Corporate Finance
- Mergers & Acquisitions

Viktiga arbetsprinciper
- Ha hög integritet och oberoende
- Unik leverans av tjänster som bygger på flera kompetenser
- Arbeta för ett högt förtroende
- Fokusera på kreativitet och innovation
- Vara ansedd som den bästa arbetsgivaren

Klienter
- Vår globala TMT-verksamhet utför tjänster till nästan 91 procent av TMT-företagen i 

Fortune Global 500
- Klienter inom vår globala TMT-verksamhet inkluderar såväl världens ledande mjuk-

varuföretag, datortillverkare, mobiloperatör, satellitutsändare, reklamföretag och 
halvledarföretag – som globalt ledande företag inom teknologitjänster, underhållning, 
informationstjänster, förlagsverksamhet, tjänsteförmedling (mobilt, fasta linjer, kabel 
och Internet), samt tillverkning av telekom- och kringutrustning

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Tommy Mårtensson, branschansvarig 
Technology, Media and Telecommunications i Sverige, på telefon 08-506 710 00 eller via 
e-post tmaartensson@deloitte.se.

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt, riskhantering, finansiell rådgivning, business consulting och outsourcing av 
ekonomi funktioner. Vi är en del av det globala nätverket Deloitte Touche Tohmatsu med 165 000 medarbetare i 140 länder. Med förstklassig 
kompetens och lokal expertis samverkar vi inom nätverket för att skapa och skydda värden för våra klienter, oavsett var i världen de bedriver 
sin verksamhet. I Sverige är vi 1 100 medarbetare vid ett trettiotal kontor som arbetar för att nå nätverkets gemensamma vision – To be the 
standard of excellence.

Med Deloitte avses Deloitte AB och dess dotterbolag. Deloitte är det svenska bolaget inom nätverket Deloitte Touche Tohmatsu, en schweizisk 
juridisk person, där varje nationell enhet är en separat och oberoende juridisk person inom respektive jurisdiktion. För en mer detaljerad 
beskrivning av den legala strukturen för Deloitte Touche Tohmatsu och dess medlemsfirmor, besök www.deloitte.se.

A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu.
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