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Deloitte 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 
blivit ett kännetecken för snabbt växande 
och framgångsrika teknologiföretag. 
Idag finns programmet i 18 länder eller 
internationella regioner. De större länderna 
som USA och Kanada arrangerar ett flertal 
regionala Fast 50-program.

Sweden Technology Fast 50 är en 
objektiv ranking av de 50 snabbast växande
teknologiföretagen i Sverige och en årlig
utmärkelse till dessa företag. För andra året 
har vi en särskild kategori av teknologi-
företag, Rising Stars. Det är företag med 
kort verksamhetstid, snabb tillväxt och med 
en potential att bli morgondagens Fast 
50-företag. Teknologiföretagen har en stor 
betydelse för den svenska ekonomin och 

samhället varför vi anser att de förtjänar all 
uppmärksamhet.

Det europeiska Fast 500
Samtliga nominerade svenska företag 
deltar även i den europeiska Fast 
500-uttagningen. I år placerade sig 
nästan samtliga företag i den svenska 
Fast 50, totalt 48 företag, till den 
europeiska utmärkelsen. Föregående år 
var motsvarande antal 25 företag. De 
svenska företagens placering kommer 
att tillkännages den 30 november 
2005 i samband med den europeiska 
prisceremonin i London. 

De nominerade svenska företagens andel av 
det europeiska Fast 500 var i år nästan 10 
procent. Detta är glädjande utifrån Sveriges 
andel av den europeiska ekonomin. Det 
är också en indikation på att de svenska 
teknologiföretagen håller sig väl framme i 
den europeiska konkurrensen.

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

Av Sveriges teknologiföretag 
 är i år 48 placerade på   
europeiska Fast 500.



Föregående år var ökningen i Life sciences 
den stora förändringen. Detta tycks 
inte vara någon tillfällig förändring då 
Life sciences har oförändrat 22 procent. 
Software har haft en betydande ökning 
mellan åren, från 22 till 38 procent, medan 
Internet tappat från 14 till 6 procent. 
Företag inom andra segment har inte 
haft nämnvärda förändringar jämfört 
med föregående år. Då segment som 
Software och Internet allmänt spås en god 
utveckling, är ökningen för Software inte 
överraskande vilket dock minskningen för 
Internet är. Samma trend har noterats för 
Rising Stars-företagen, Software ökar och 
Internet minskar något. 

Liksom föregående år är merparten av 
företagen belägna i Stockholms- och 
Uppsalaområdet med 60 procent, följt av 
Göteborg med 16 procent, Malmö/Lund 

med 10 procent och Linköping med 6 
procent. Tillväxten av teknologiföretagen 
är koncentrerad till ett fåtal geografiska 
områden och som regel är detta områden 
med högskola och universitet. Den 
höga andelen teknologiföretag inom 
Stockholms- och Uppsalaområdet kan 
förutom ett omfattande näringsliv, 
förmodligen förklaras av förekomsten av 
en etablerad miljö för dessa företag i Kista, 
Sveriges Silicon Valley.

24 procent av årets snabbväxande bolag är 
noterade, vilket är en betydlig minskning 
från föregående år då siffran var 70 
procent. Denna minskning är troligen en 
effekt av att ett förhållandevis stort antal 
Fast 50-företag är med i rankingen för 
första gången i år samtidigt som antalet 
börsnoteringar varit lågt de senaste åren. 
Liksom tidigare år visade de noterade 

snabbväxande företagen, en högre 
genomsnittlig tillväxt än motsvarande 
privatägda företag. De noterade företagen 
växte i genomsnitt med 1 169 procent 
jämfört med 515 procent för de privatägda 
företagen.

Slutligen hade två av årets Fast 50-företag 
intäkter överstigande 1 miljard kronor år 
2004. Denna siffra har minskat från starten 
av Sweden Technology Fast 50 år 2002. 
Motsvarande siffra för 2002 och 2003 var 
13 respektive 8 företag. Minskningen är till 
stor del kopplad till minskningen i antalet 
noterade företag mellan åren.

En översikt av årets Fast 50
  

Sweden Technology Fast 50 - fördelning på olika segment

Semiconductors,  
components & electronics 8%

Software 38%

Communications 26%

Internet 6%

Life sciences 22%



Föregående år uttalades 
förhoppningar om en 
förbättrad tillväxt. Dessa 
förhoppningar infriades, men 
inte genom högre tillväxttal 
för femårsperioden utan 
genom att år 2004 blev ett 
förnyelsens år. Ett flertal 
företag tog sig in på Fast 50 
rankingen för första gången.

Normalt har ett flertal av företagen varit 
med i Fast 50 rankingen föregående år. Så 
är inte fallet år 2005 då hela 37 företag 
är med för första gången. Detta tyder på 
en stark förnyelse av tillväxtorienterade 
svenska teknologiföretag. Den genom-
snittliga intäktstillväxten under de senaste 
fem åren för Fast 50-företagen minskade 
något från föregående år, från 755 

procent till 672 procent. Minskningen är 
förmodligen kopplad till ett lägre antal 
noterade Fast 50-företag i år. De noterade 
bolagen har som nämnts haft en högre 
tillväxt än de privatägda företagen. Men 
också till att tillväxten var hög i slutet av 
90-talet och att intäkter för 1999 ingår i 
2003 men inte i 2004 års tillväxtsiffra. 

Årets förstaplats togs av SwitchCore AB. 
Dess intäkter år 2004 var 132 MSEK, 
vilket är en ökning med 10 496 procent 
av dess intäkter år 2000 om 1,2 MSEK. 
SwitchCore med huvudkontor i Lund är 
en internationell koncern som utvecklar 
och säljer integrerade kretsar för växling av 
data inom och mellan nätverk. SwitchCores 
produkter bygger på en arkitektur som 
ligger i teknikens framkant och på 
världsledande kunskaper om utveckling 
av integrerade kretsar för avancerade 
nätverkstillämpningar.

På andra plats är Interpeak AB med 
intäkter om 21 MSEK och en tillväxt på 
2 145 procent under femårsperioden. 

Interpeak är ett Stockholmsbaserat 
företag som är världsledande inom 
kommunikations- och säkerhetsprotokoll 
för inbyggda system. Interpeaks protokoll 
för effektiv uppkoppling och förhindring 
av oönskade intrång används av ett flertal 
kända globala teknologiföretag.

Tredjeplatsen togs av Patrix AB, 
med en tillväxt på 2 136 procent 
för femårsperioden. Patrix har en 
internationell verksamhet med huvud-
kontoret i Göteborg. Man utvecklar 
mjukvarulösningar för ”Intellectual Property 
Professionals” för ökad produktivitet, 
förbättrad lönsamhet och kundvård. 

Fjärdeplatsen togs av connectBlue AB och 
femteplatsen av Transmode Systems AB 
med en tillväxt på 1 334 respektive 1 308 
procent. Transmode Systems var vinnaren i 
föregående års Rising Stars ranking och har 
således haft en fortsatt enastående tillväxt; 
dess intäkter ökade från 35 MSEK år 2003 
till 77 MSEK år 2004. 

En enastående förnyelse
 

Nomineringskriterier för 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

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



För andra året har vi 
tagit fram en kategori av 
teknologiföretag med kort 
verksamhetstid och snabb 
tillväxt. De har potential att 
bli morgondagens Fast 50-
företag. Vi kallar dem  
Rising Stars.

Rising Stars är en objektiv ranking av de 
25 snabbast växande teknologiföretagen 
i Sverige som haft verksamhet i minst tre 
år och mindre än 5 år. Dessa företag har i 
övrigt nominerats enligt liknande kriterier 
som för Fast 50-företagen. Dock mäts 
tillväxt under tre år (2002-2004). 

De fem företag som toppar hade en 
genomsnittlig tillväxt på 1 834 procent 
under treårsperioden att jämföra med  
1 256 procent under föregående år. 
Intäkterna för samtliga Rising Stars-företag 
växte i genomsnitt med 639 procent att 
jämföra med 657 procent för föregående 
år. Motsvarande siffror för Fast 50-
företagen var 672 respektive 755 procent. 
Rising Stars-företagens lägre tillväxt än  
Fast 50-företagens är inte unik för Sverige. 
Det beror förmodligen på att Rising Stars-
företagen är förhållandevis unga företag 
som ännu inte fått det stora genombrottet 
på marknaden och som i hög grad enbart 
haft organisk tillväxt.

Liksom Fast 50-företagen har en stor andel 
av Rising Stars-företagen verksamhet 
inom Software och Communications 
segementen men inte inom Life sciences. 
Internet som förväntas vara ett segment 

med goda framtidsmöjligheter har, liksom 
för Fast 50-företagen, en låg representation 
hos Rising Stars-företagen.

Första platsen togs av LISCO Sweden AB 
med intäkter om 28 MSEK och en tillväxt 
på 3 577 procent för treårsperioden. 
LISCO är ett Karlskogabaserat företag 
som utvecklar och tillverkar produkter 
i moderna lättviktsmaterial, exempelvis 
kompositmaterial och termoplaster. 

På andra plats är Tobii Technology AB 
med intäkter om 15 MSEK och en tillväxt 
om 2 560 procent för treårsperioden. 
Tobii Technology är ett Stockholmsbaserat 
företag som är marknadsledande inom 
teknik och lösningar för beröringsfri 
blickmätning. Dessa lösningar gör det 
bland annat möjligt att kommunicera 
med en dator enbart genom att använda 
ögonen. Merparten av bolagets försäljning 
sker på export.

Tredjeplatsen togs av PacketFront Sweden 
AB, med en tillväxt på 1 227 procent 
för treårsperioden. PacketFront är ett 
Stockholmsbaserat företag som är en 
ledande leverantör av skräddarsydda och 
intelligenta lösningar för bredbandsnät. 

Fjärde- och femteplatsen togs av Inabler AB 
respektive IML technologies AB, med en 
tillväxt på 1 043 respektive 760 procent. 

Vid horisonten 
– Rising Stars
 

Semiconductors,  
components & electronics 12%

Software 52%

Communications 24%

Internet 8%

Life sciences 4%

Rising Stars - fördelning på olika segment



SwitchCore AB utvecklar, marknadsför och säljer integrerade kretsar för växling av data inom 
och mellan nätverk. Kärnan i SwitchCore är den egenutvecklade CXE-teknologin. SwitchCore är 
idag en internationell koncern med cirka 70 anställda, varav majoriteten finns på huvudkontoret 
i Lund. 

SwitchCore vidareutvecklar kontinuerligt sina produkter i samarbete med kunder och samar-
betspartner. Produkterna bygger på CXE-arkitekturen, vilken ligger i den tekniska utvecklingens 
framkant. Den bygger på världsledande kunskaper om utveckling  
av integrerade kretsar för avancerade nätverkstillämpningar.  
SwitchCores kretsar är anpassade för nästa generations  
Ethernet, 1 000 Mbps (Gigabit Ethernet), vilket är den version 
av Ethernet som har den snabbaste tillväxten idag.  
SwitchCores kretsar finns idag i ett knappt hundratal nätverks- 
produkter som SwitchCores kunder har introducerat eller  
kommer att introducera på marknaden. 

Bolagets aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Vd
Henric Isacsson
Tillväxt 2000-2004  
10 496%
Segment
Semiconductors,  
components & electronics

2005 års vinnare av  
Sweden Technology Fast 50

Interpeak är ett världsledande svenskt bolag inom kommunikations- och säkerhetsprotokoll för 
inbyggda system (”embedded systems”). Nästan alla industriprodukter innehåller idag sådana 
system i någon form. För att dessa ska kunna kommunicera eller styras utifrån på ett effektivt 
och säkert sätt krävs olika programvaror. Allt fler produkter som till exempel bilar och kon-
sumentelektronik kopplas även till Internet. Användningsområdena för dessa produkter kan 
därmed ökas och helt nya tjänster skapas. Detta ställer dock höga krav på säkerhet och proto-
koll för effektiv uppkoppling och för att hindra oönskade intrång.

Interpeaks verksamhet har sedan starten år 2000 huvudsakligen varit inriktad på att utveckla 
och sälja sådana produkter. Företaget har cirka  
35 produkter i sin portfölj, exempelvis Ipv6, IPSec,  
SSL och SSH. Dessa protokoll används över  
hela världen av företag som HP, 3com, IBM,  
Hitachi, Fujitsu, Boeing, NEC med flera. 

 

Vd
Johan Fornaeus 
Tillväxt 2000-2004  
2 145%
Segment
Internet

1

2



Patrix har i över 15 års tid utvecklat mjukvara för ”Intellectual Property Professionals” och är 
marknadsledande inom sitt segment. Patrix ”Intellectual Property Helpware” grundades år 1996 
och dess huvudkontor är placerat i Göteborg. Övriga  
kontor finns i USA, England, Frankrike och Tyskland.  
Patrix tillhandahåller direkta lösningar för  
”IP Professionals” som vill öka produktiviteten,  
förbättra lönsamheten och kostnadskontrollen  
samt behålla sina kunder. 

För att möta kundernas krav och önskemål har  
Patrix utvecklat en komplett lösning i form av  
mjukvaran Patricia®. Patricia® är ett fullt flexibelt  
system för hantering av ”IP uppdrag” och kan  
skräddarsys till det enskilda uppdraget. 

connectBlue var först i världen med att erbjuda en 
industriell Bluetooth®-produkt och är idag den 
ledande leverantören av kompletta Bluetooth- 
lösningar för industriellt och kommersiellt bruk.  
Bluetooth-teknologin revolutionerar marknaden 
genom att erbjuda trådlös kommunikation. Den 
möjliggör koppling mellan mobila datorer, mobila 
telefoner, portabla och industriella apparater samt 
uppkoppling till Internet.

connectBlue har en väl fungerande produktport-
följ och partnerskap med ledande företag inom 
Bluetooth-industrin. Företaget erbjuder sina kunder 
såväl hårdvaru- som mjukvarulösningar, Bluetooth-
produkter samt ett omfattande utbildningsprogram. 
Företagets kontor finns i Sverige, Bluetooth- 
teknologins hemland, men kunderna återfinns över 
hela världen.

Under mars 2005 slog sig två svenska återförsäljare av optiska system samman; Transmode 
Systems och Lumentis, och bildade Transmode. Transmode forskar, utvecklar, marknadsför och 
säljer optiska systemlösningar, baserade på WDM-teknologi (Wavelength Division Multiplexing) 
för transport av data, röst- och videotrafik både inom och utanför storstadsnätverken.

Transmode är marknadsledare inom grundläggande WDM-teknologi och har nått stora globala 
framgångar. Företaget är den enda aktör på marknaden som erbjuder fullskaliga optiska system-
lösningar baserade på WDM. Transmodes kunder inkluderar bland annat tele- och kabelopera-
törer, Internet-leverantörer, finansiella sektorn, mediaföretag och offentliga verksamheter.

Vd
Isaac Olasoko
Tillväxt 2000-2004  
1 308%
Segment
Communications

Vd
Carina Schramm 
Tillväxt 2000-2004  
2 136 %
Segment
Software

Vd
Rolf Nilsson
Tillväxt 2000-2004  
1 334 %
Segment
Communications

3

4

5



LISCO Sweden grundades år 2000 med huvudsyfte att utveckla och marknadsföra produkter 
i moderna lättviktsmaterial som bland annat kompositmaterial och termoplaster. Den främsta 
produkten är patenterade LISCO (Light Structural Composite), som är ett skyddande 
konstruktionsmaterial. Intresset för materialet har varit stort framförallt inom byggnadssektorn 
för användning till mobila byggnader, exempelvis fältsjukhus.

Den verksamhet som i LISCO Sweden bidragit till 
den starka omsättningsökningen bedrivs från och 
med 2005 i ett nystartat bolag vid namn 
Care for Life Scandinavia. Tanken med 
registreringen av Care for Life Scandinavia, var 
att lyfta ut lättviktsmaterialet avsett för 
sjukvårdsenheterna och skapa en renodlad 
marknad mot sjukvårdsindustrin, inkluderande 
inte bara material till mobila sjukhus, utan även 
annan sjukvårdsutrustning.

Marknadschef
Rickard Ericsson
Tillväxt 2002-2004 
3 577%
Segment
Semiconductors, 
components & electronics

Tobii Technology är en drivande marknadsledare inom teknik 
och lösningar för beröringsfri blickmätning, så kallad remote 
eye-tracking. Blickmätning har alltmer ökat i betydelse för att 
förstå och analysera mänskliga beteenden. Med blickmät-
ning kan en direkt och omfattande förståelse för en persons 
kognitiva processer och visuella reaktioner uppnås.

Blickmätningstekniken gör det bland annat möjligt att kom-
municera och samspela med eller genom en dator enbart 
med användandet av sina ögon. Tobii Technologys kunder 
återfi nns inom psykologisk forskning, framför allt universitet, 
samt kommersiella kunder inom testning och utvärdering 
av olika medier. Merparten av företagets försäljning sker på 
export till Europa, USA och Asien.Vd

Henrik Eskilsson
Tillväxt 2002-2004 
2 560%
Segment
Software

2005 års vinnare av 
Rising Stars

1

2



  
IML technologies utvecklar, tillverkar och marknadsför olika typer av robotsystem och auto-
mationsutrustning till plastindustrin, främst formsprutning. Företaget fokuserar på tekniken 
in-mould labelling, som innebär att en etikett av plast placeras i formverktyget och förenas med 
produkten under tillverkningen.

Vd
Claes Abrahamsson
Tillväxt 2002-2004  
760%
Segment
Semiconductors,  
components & electronics

Inabler har funnits på telekom-marknaden sedan år 2001, och tillhandahåller telefonitjänster 
baserade på IN (Intelligent Networks) till teleoperatörer i Europa. Tjänsterna produceras på Ina-
blers egna IN-plattformar. Detta medför att operatören inte behöver investera i egna plattformar 
och därmed kan idriftsätta tjänsten med låga initiala kostnader.

Inablers marknad är teleoperatörer med egna växlar i hela Europa. Inabler erbjuder idag opera-
törerna fem huvudsakliga tjänster som bland annat optimerar samtalsstyrningen för att minska 
operatörens kostnader.

Vd
Johan Ulfström
Tillväxt 2002-2004  
1 043%
Segment
Communications 

PacketFront Sweden grundades år 2001 och är idag en ledande leverantör inom marknaden för 
skräddarsydda och intelligenta lösningar för bredbandsnät. Företagets lösning omfattar ett unikt 
kontroll- och provisioneringssystem, specialdesignade serier av bredbandsroutrar samt olika 
typer av multi-service switchar.

PacketFronts lösning möjliggör operatörsneutrala nät med stöd för multipla tjänster och konkur-
rerande tjänsteleverantörer. Huvudkomponenten är systemet BECS, som möjliggör operatörer-
nas uppbyggnad och hantering av fullt automatiserade 
bredbandsnät. PacketFront har idag ett flertal  
kundinstallerade nät i drift där slutanvändarna har  
flera olika leverantörer för Internet, telefoni och  
TV att välja mellan.

Vd
Martin Thunman
Tillväxt 2002-2004  
1 227%
Segment
Communications

3

4

5

Inabler



Rankinglista Sweden Technology Fast 50
 
Sweden Technology Fast 50 är den enda särskilda utmärkelsen för teknologiföretag 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 Tillväxt Segment     
   2000-2004 
 
1 SwitchCore AB Henrik Isacsson 10 496% Semiconductors, components & electronics
2 Interpeak AB Johan Fornaeus 2 145% Internet
3 Patrix AB Carina Schramm 2 136% Software
4 connectBlue AB Rolf Nilsson 1 334% Communications
5 Transmode Systems AB Isaac Olasoko 1 308% Communications
6 Neoventa Medical AB Simon Grant 1 082% Life sciences
7 Glocalnet AB Jan Edholm 745% Communications
8 Biotage AB Jeff Bork 693% Life sciences
9 Ascade Holding AB Cristopher Grant 662% Software
10 Carmel Pharma AB Sven Avander 609% Life sciences
11 Intelliplan AB Patrik Eriksson 579% Software
12 Symsoft AB Attila Nehmet 562% Communications
13 JH Hearing AB Johan Hellgren 542% Communications
14 Univits International AB Daniel Elvendahl 536% Communications
15 Easit Internet Solutions AB Ola Holm 507% Software
16 Precise Biometrics AB Christer Bergman 472% Semiconductors, components & electronics
17 NOSTER System AB Johan Rydén 453% Life sciences
18 C.N.S. Systems AB Rolf Nilsson 444% Software
19 i3 micro technology AB Jan-Christer Werne 434% Communications
20 Swedish Orphan International AB Bo Jesper Hansen 422% Life sciences
21 Anox Kaldness AB Thomas Welander 409% Life sciences
22 Digital Illusions CE AB Patrik Söderlund 391% Software
23 Propellerhead Software AB Ernst Nathorst-Böös 381% Software
24 IMEGO AB Bill Brox 369% Life sciences
25 Clearit AB Anders Ödman 352% Software
26 Net Insight AB Tomas Duffy 350% Communications
27 NFO Drives AB Anders Lekholm 325% Semiconductors, components & electronics
28 Appium AB James Miller 315% Communications
29 Clavister AB Peter Johansson 308% Software
30 Cambio Healthcare Systems AB Tomas Morrison 306% Software
31 Next Learn AB Urban Holmgren 301% Software
32 Wahlstedt Sageryd  
 Finansadministration AB Bengt Wahlstedt 289% Software
33 Entific Medical Systems AB Dan Christer Pitulia 281% Life sciences
34 Q-Med AB Bengt Ågerup 247% Life sciences
35 Tele2 AB Lars-Johan Jarnheimer 246% Communications
36 CashGuard AB Per-Ove Wedsjö 241% Software
37 Simple Concepts Scandinavia AB Alar Lange 239% Software
38 Provanum AB Thomas Malmberg 236% Software
39 ORIGO engineering i Göteborg AB Roger Andersson 209% Semiconductors, components & electronics
40 Operax AB Anders Lindén 199% Communications
41 Almaso För Tandvården AB Ellert Marcus Johansson 190% Software
42 Mercodia AB Erling Holmlund 181% Life sciences
43 Nordnet AB Klas Danielsson 175% Internet
44 Pricer AB Jan Forssjö 174% Communications
45 Carmen Systems AB Per Norén 169% Software
46 Tidax AB Lennart Nordstrand 164% Communications
47 Biolin AB Per Spångberg 136% Life sciences
48 Mihab AB Jan Karlsson 134% Software
49 SYSteam AB Niclas Ekblad 60% Internet
50 Netwise AB Anders Wahlström 50% Communications



Rankinglista Rising Stars
 
Rising Stars är en objektiv ranking av de 25 snabbast växande teknologiföretagen 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 Tillväxt Segment
   2002-2004
     
1 LISCO Sweden AB Rickard Ericsson, marknadschef 3 577% Semiconductors, components & electronics
2 Tobii Technology AB Henrik Eskilsson 2 560% Software
3 PacketFront Sweden AB Martin Thunman 1 227% Communications
4 Inabler AB Johan Ulfström 1 043% Communications
5 IML technologies ab Claes Abrahamsson 760% Semiconductors, components & electronics
6 Loxysoft AB Björn Bylander 585% Communications
7 Cellartis AB Mats Lundwall 573% Life sciences
8 Musicbrigade AB Johan Englund 543% Software
9 Aptilo Networks AB Torbjörn Vård 541% Software
10 Lokomo Systems AB Thomas Högenes 472% Software
11 TiFiC AB Pär Ribbner 427% Software
12 Appear Networks Systems AB Ann-Louise Palm 371% Communications
13 Followit AB Christer Ljungberg 345% Communications
14 Voice Provider Sweden AB Bengt Persson 328% Communications
15 Beckhoff Automation AB Björn Forssberg 323% Semiconductors, components & electronics
16 Mediacreator Magnus Iversén AB Maria Iversén 310% Software
17 Stratsys AB Magnus Pernvik 289% Software
18 General Wireless Scandinavia AB Anders Hardebring 288% Software
19 Ping Pong AB Torgil Lenning 260% Internet
20 Exciting Site Technologies AB Jesper Linde 229% Software
21 Mecs AB Anna Otterström 226% Internet
22 Grin AB Bo Andersson 198% Software
23 Easyresearch Scandinavia AB Oscar Lindbom 194% Software
24 ExtraLives AB Björn Holmér 153% Software
25 Mara Systems AB Flavio Pescuma 151% Semiconductors, components & electronics
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Deloittes globala TMT-verksamhet – en överblick
 

 
Global närvaro
- Mer än 5 000 delägare och erfarna medarbetare understödda av  
  tusentals andra medarbetare som fokuserar på TMT-företag
- Verksamhet i 45 länder
- Centra med experter, Centers of Excellence, i våra tre regioner; Americas,  
  Europe, Middle East och Africa (EMEA) och Asia Pacific

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

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

Klienter
- Vår globala TMT-verksamhet utför tjänster till nästan 85 procent  
  av TMT-företagen i Fortune Global 500
- Klienter inom vår globala TMT-verksamhet inkluderar världens ledande  
  mjukvaruföretag, datortillverkare, mobiloperatör, satelitutsändare,   
  reklamföretag och halvledarföretag – såväl 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 vår branschansvarige Tommy Mårtensson 
på telefon 08-506 710 00 eller via e-post tommy.maartensson@deloitte.se.


