
Technology, Media & Telecommunications

2007 Sweden  
Technology Fast 50



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 
utmärkelsen 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. Idag finns 
programmet i 19 länder eller internationella 
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. 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-uttagningen. Även om antalet 
tidigare år varit högt, är det första 
gången som samtliga svenska företag har 
kvalificerat sig. De svenska företagens 
placering tillkännages den 26 november 
2007 i samband med den europeiska 
prisceremonin i London. 

De nominerade svenska företagens andel 
av europeiska Fast 500 var i år maximala 10 
procent. Detta är glädjande utifrån Sveriges 
andel av den europeiska ekonomin. Liksom 
tidigare år, är det en indikation på 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 bättre balans mellan de olika segmenten  
kan noteras i år. Ett stort segment är liksom  
tidigare år Software med 28 procent, som 
dock minskat jämfört med föregående år,  
som då hade 44 procent. Både 
Communications och Semiconductors, 
components & electronics har ökat 
ordentligt i år, från 18 respektive 12 
procent till 28 respektive 20 procent. 
Dessa ökningar har skett på bekostnad 
av Software och även Life sciences, som 
minskade från 20 till 12 procent. Glädjande 
har Internet haft en god ökning i år, från 4  
till 12 procent, då segment som mjukvaru-
företag och internetföretag allmänt spås 
en god utveckling. För första gången har 
internetbaserade spelföretag placerat sig 
som Fast 50-företag. Välkomna och grattis 
TradeDoubler och 24hPoker.

Liksom år 2006 är merparten av 
företagen belägna i Stockholms- och 

Uppsalaområdet, 58 procent, följt av 
Malmö/Lund med 10 procent, Göteborg 
med 8 procent och Linköping med 4 
procent. Tillväxten av teknologiföretagen 
är koncentrerad till ett fåtal geografiska 
områden och som regel områden 
med högskola och universitet. 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.

26 procent av årets snabbväxande företag 
är noterade, vilket är något högre än 
föregående år då siffran var 20 procent. 
Den låga andelen noterade företag   kan 
huvudsakligen förklaras med att ett 
förhållandevis stort antal Fast 50-företag 
är med i rankingen för första gången i 
år och föregående år. Förnyelsen av Fast 

50-företag har varit stark både i år och 
föregående år. 

Liksom tidigare år visade de snabbväxande 
företag som är noterade högre 
genomsnittlig tillväxt än motsvarande 
privatägda företag. De noterade företagen 
växte i genomsnitt med 2 290 procent 
jämfört med 1 383 procent för de 
privatägda företagen.

Avslutningsvis hade endast ett av årets Fast 
50-företag intäkter överstigande 1 miljard. 
Vi har sett denna siffra minska från starten 
av Sweden Technology Fast 50 år 2002. 
Motsvarande siffra för 2002-2005 var 13, 
8, 2 respektive 1 företag. Minskningen är 
till stor del kopplad till förhållandevis fler 
unga Fast 50-företag under senare år.

En översikt av årets Fast 50

Sweden Technology Fast 50 – fördelning på olika segment

Semiconductors, components  
& electronics 20%

Software 28%

Communications 28%

Internet 12%

Life sciences 12%



Den genomsnittliga intäkts
tillväxten under de senaste 
fem åren för Fast 50före
tagen ökade betydligt från 
föregående år, från 662 
procent till 1 610 procent. 
Denna ökning kan förklaras 
av en stark förnyelse då 
andelen företag som för 
första gången är med på Fast 
50rankingen har ökat till 
38 företag jämfört med 24 
företag föregående år. 

 

Av de 38 företag som för första gången är 
med på Fast 50-rankingen avser 24 företag
som placerat sig direkt på rankingen 
och 14 företag som tidigare varit Rising 
Stars. Dessa bolag hade som regel en låg 
omsättning det första året i mätperioden, 
år 2002, då både den svenska och 
internationella konjunkturen var svag. 
Värt att notera är att nyckeln till varaktig 
tillväxt verkar vara en förmåga att växa 
kontinuerligt. De tio företag som toppar 
rankingen hade en genomsnittlig tillväxt på 
508 procent 2002-2003 och 286 procent 
2005-2006 på årsbasis. Det verkar således 
inte vara ett stort genombrott som är 
avgörande för dessa bolags framgång utan 
snarare förmågan att nå en större marknad 
och kontinuerligt attrahera nya kunder.

Årets första plats går till Tobii Technology 
AB. Företagets intäkter år 2006 var 64 
MSEK, en ökning med 11 256 procent av 
deras intäkter 2002 om 0,6 MSEK. Tobii 
hade en femteplacering på 2006 års Rising 
Stars och en andra placering året innan. 
Tobii 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 företagets försäljning sker  
på export.

På andra plats finns Global IP Solution 
AB med intäkter om 126 MSEK och 
en tillväxt på 9 140 procent under 
femårsperioden. Global IP Solution är 
ett internationellt företag med grund i 
Stockholm. Företaget utvecklar mjukvara 
för mediasignalbehandling som möjliggör 
realtidskommunikation över IP-nät. De 
har ett brett spektrum av patent inom 
multimedialösningar.

Tredjeplatsen går till Sky Communication in 
Sweden AB med intäkter om 73 MSEK  
och en tillväxt på 5 497 procent för 
femårsperioden. Sky Communication 
grundades i Stockholm. De bygger 
och förvaltar nät för data- och tele-
kommunikation samt distribuerar kund-
anpassade tjänster i egna och andras nät. 

Fjärdeplatsen går till PacketFront Sweden 
AB och femteplatsen till LISCO Sweden AB 
med en tillväxt på 4 801 respektive 4 384 
procent. PacketFront och LISCO är liksom 
Tobii ett bevis på Rising Stars-företag som 
har infriat sin potential att bli framtidens 
Fast 50-företag. PacketFront hade före-
gående år en tredje placering på Rising 
Stars och LISCO hade en första placering 
på 2005 års Rising Stars.

Stark tillväxtökning 
och förnyelse

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.



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

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. Dessa företag har i 
övrigt nominerats i stort sett enligt samma 
kriterier som för Fast 50-företagen, dock 
mäts tillväxt under tre år 2004-2006. 

De fem företag som toppar hade en 
genomsnittlig tillväxt på 1 567 procent 
under treårsperioden att jämföra med  

1 116 procent föregående år. Intäkterna 
för samtliga Rising Stars-företag växte 
i genomsnitt med 431 procent att 
jämföra med 361 procent föregående år. 
Motsvarande siffror för Fast 50-företagen 
var 1 610 respektive 662 procent. Även 
Rising Stars-företagen har haft en högre 
tillväxt jämfört med föregående år. 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, dels med att Rising Stars-företagen 
är förhållandevis unga företag som ännu ej 
fått det stora genombrottet på marknaden. 

För Rising Stars är fördelningen mellan 
segmenten mindre balanserad jämfört med 
föregående år. Liksom Fast 50-företagen 
har en stor andel av Rising Stars-företagen 
verksamhet inom Software, 44 procent, 
vilket ökat från 32 procent föregående år. 
Segmentet Semiconductors, components & 
electronics har också ökat betydligt jämfört 
med föregående år, från 20 till 32 procent. 

Dessa ökningar har skett på bekostnad av 
övriga segment. Internet som förväntas vara 
ett segment med goda framtidsmöjligheter, 
har liksom tidigare år en låg representation 
hos Rising Stars-företagen och har minskat 
från 12 procent till 4 procent.

Förstaplatsen går till Ageratec AB med 
intäkter om 51 MSEK och en tillväxt på  
5 109 procent för treårsperioden. 
Ageratec är baserade i Norrköping och 
deras affärsidé är att tillverka och leverera 
lösningar för biodieselproduktion med 
en kapacitet på 1 000 till 288 000 liter 
per dygn. Utrustningen som levereras ska 
kunna processa rapsfrön hela vägen till 
biodiesel. 

På andra plats finns Agellis Group AB med 
intäkter om 15 MSEK och en tillväxt om 
785 procent för treårsperioden. Agellis 
Group har sitt huvudsäte i Lund. Företaget 
utvecklar, producerar och marknadsför 
metoder och instrument för styrning 
och reglering av processer inom den 
globala metall- och gruvindustrin. Det 
sker i huvudsak genom övervakning och 
mätning för att optimera kvalitet och 
resursutnyttjande. 

Tredjeplatsen går till Jetshop AB med en 
tillväxt på 670 procent för treårsperioden. 
Jetshop med grund i Göteborg utvecklar 
och marknadsför e-handelssystem för små 
och medelstora företag. Deras system är 
det marknadsledande alternativet i sitt 
segment. 

Fjärde- och femteplatsen går till TAT The 
Astonishing Tribe AB respektive Accelerated 
Concept Evaluation Simulation AB, med en  
tillväxt på 637 respektive 636 procent. TAT 
The Astonishing Tribe fortsätter att visa god  
tillväxt och hade föregående år en första-
placering på Rising Stars.

Vid horisonten 
– Rising Stars

Semiconductors, components  
& electronics 32%

Software 44%

Communications 12%

Internet 4%

Life sciences 8%

Rising Stars – fördelning på olika segment



2007 års vinnare av  
Sweden Technology Fast 50

Global IP Solutions 

Global IP Solutions utvecklar mjukvara för mediasignalbehandling som 
möjliggör realtidskommunikation över IP-nät. Företaget har ett brett 
spektrum av patent inom multimedialösningar vilka utnyttjas av bland 
annat nätverksoperatörer, hårdvarutillverkare, internetleverantörer 
samt vid utveckling av applikationer. 

Global IP Solutions grundades 1999 i Stockholm och har idag drygt 70 
medarbetare. Företaget har även kontor i San Francisco, Boston, Santa 
Barbara, Hong Kong, Korea och Japan.

Vd
Henrik Eskilsson

Tillväxt 2002-2006  
11 256%

Segment
Software

Tobii Technology 

Tobii Technology utvecklar teknik för ögonstyrning och är baserat  
i Stockholm. Med hjälp av företagets produkter mäts en användares 
exakta blickpunkt. I jämförelse med äldre teknologier så har Tobii 
Technology tack vare ett antal innovationer övervunnit traditionella 
problem relaterade till ögonstyrning och bolaget har idag ett  
antal patent inom området. Baserat på denna teknik bygger Tobii 
Technology tillämpningar för vitt skilda områden som psykologi-
forskning, mediautvärdering och handikapphjälpmedel. Produkterna 
används av ett stort antal företag och ledande forskningsinstitutioner 
runt om i världen.

Förutom sitt huvudkontor i Stockholm har Tobii Technology även 
kontor nära Washington DC, USA och i Frankfurt, Tyskland. För att nå 
ut globalt säljs produkterna via återförsäljare och partners över hela 
världen. Under hösten 2006 förvärvade Tobii Technology samtliga 
aktier i det norska utvecklingsföretaget Viking Software AS. Samma år 
ökade medelantalet anställda i koncernen från 18 till 39 personer.

Color: Pantone 137C  (GIPS Orange)

Four-color process equivalent: C 0% M 35% Y 90% K 0% 

For the web: R255 G166 B22

Color: Pantone 301U (GIPS Blue)

Four-color process equivalent: C 100% M 45% Y 0% K 18% 

For the web: R8 G72 B135
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Vd
Gary Hermansen

Tillväxt 2002-2006  
9 140%

Segment
Communications



Sky Communication in Sweden 

Sky Communication in Sweden bygger och förvaltar nät för data- 
och telekommunikation samt distribuerar kundanpassade tjänster 
i egna och andras nät. Sky Communications tjänsteerbjudande 
riktar sig huvudsakligen till företag, organisationer och bostads-
rättsföreningar. Tjänsterna inkluderar bland annat bredband, TV, 
telefoni samt specialanpassade säkerhetslösningar. Företaget har 
idag fler än 60 000 anslutna bredbandskunder i cirka 35 städer. 
Koncernen hade elva medarbetare vid utgången av 2006. 

PacketFront Sweden 

PacketFront Sweden är en ledande leverantör av avancerade bred-
bandslösningar för fiber till hemmet (FTTH)-nätverk. Företagets 
lösningar har utformats i direkt syfte att möta den ökande komplexitet 
som är förbunden med att leverera konkurrerande triple play-tjänster, 
det vill säga Internet, TV och telefoni, från många tjänsteleverantörer 
över samma infrastruktur, så kallat öppna nät. 

Huvudkomponenten i PacketFronts lösning är kontroll- och provisione-
ringssystemet BECSTM som möjliggör fullt automatiserade bredbands-
nät. Företaget tillhandahåller även accessroutrar (Advanced Services 
Routers, ASR) och kundenheter (Digital Residential Gateways, DRG). 
PacketFronts huvudkontor finns i Stockholm och man har även  
regionala kontor i USA, Europa, Mellanöstern och Asien.

LISCO Sweden 

LISCO Sweden grundades år 2000 och utvecklar, tillverkar och  
marknadsför produkter och säkerhetslösningar i moderna lättvikts-
material som bland annat kompositer och keramer. LISCO är en 
förkortning av namnet på det patenterade konstruktionsmaterialet 
Light Structural Composite, ett material med samma skyddsnivå 
som stål, fast med mindre än hälften av dess vikt. 

Materialet används bland annat vid tillverkning av skydd 
till olika typer av fordon och mobila byggnader, exempelvis 
containersjukhus.

Vd
Olavi Hevlér

Tillväxt 2002-2006 
4 384%

Segment
Semiconductors,  
components & electronics

Vd
Daniel Krook

Tillväxt 2002-2006  
5 497%

Segment
Communications

Vd
Martin Thunman

Tillväxt 2002-2006  
4 801%

Segment
Communications
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2007 års vinnare av  
Rising Stars

Ageratec

Ageratec startades som ett familjeföretag i Norrköping 1996. 
Företagets affärsidé är att tillverka och leverera lösningar för 
biodieselproduktion med en kapacitet på 1 000 till 288 000 liter per 
dygn. Utrustningen som levereras ska kunna processa rapsfrön hela 
vägen till biodiesel. Produktionen sker i moderna verkstäder strax 
utanför Norrköping med den senaste produktionsteknologin. Ett 
mindre laboratorium finns i anslutning till tillverkningen och under 
2007 färdigställs ytterligare en verkstad med ett tillhörande större 
laboratorium. 

Ageratec har 32 anställda och i oktober 2006 hade 47 anläggningar 
sålts över hela världen. Företagets största marknader, sett till antalet 
sålda maskiner, är Sverige, Polen och Australien. Kunderna består av 
lantbrukare, återvinningsbolag, oljebolag, åkerier och olika grupper 
av finansiärer som vill bli biodieselproducenter. I företagsgruppen 
ingår även Ageratec BV, Nederländerna, som är verksamma inom 
försäljning och finansiering av större anläggningar.

Agellis Group 

Agellis Group utvecklar, producerar och marknadsför metoder och 
instrument för styrning och reglering av processer inom den globala 
metall- och gruvindustrin genom övervakning och mätning för att 
optimera kvalitet och resursutnyttjande. I koncernen ingår bolaget 
MPC som tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mät- och 
reglersystem för stål- och metallindustrin. Agellis produkter finns 
installerade på fler än 100 stålverk runt om i världen. Produkterna 
baseras på patenterad teknik.

Agellis Group har sin bas i Lund och är en spin-off från Chalmers 
tekniska högskola och Halmstad universitet. Företaget hade 22 
anställda vid utgången av 2006. Produkterna säljs till kunder över 
hela världen och försäljning sker i huvudsak genom internationella 
nätverk av specialiserade distributörer och agenter. 
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Vd
Arvid Frykerås

Tillväxt 2002-2006  
5 109%

Segment
Semiconductors,  
components & electronics

Vd
Mårten Öbrink

Tillväxt 2002-2006  
785%

Segment
Semiconductors,  
components & electronics



Vd
Charlotta Flavin

Tillväxt 2002-2006  
637%

Segment
Software

Jetshop

Jetshop utvecklar och marknadsför e-handelssystem för små och 
medelstora företag. Företagets e-handelssystem har sedan lanseringen 
2004 vuxit till det ledande alternativet för små och medelstora företag 
på den svenska marknaden. Jetshop erbjuder även tilläggstjänster 
såsom marknadsföringstjänster, tjänster för att ta betalt och att 
analysera och administrera försäljning över Internet. Med Jetshop får 
kunden en totalpartner som gör det enklare att utveckla försäljning 
och marknadsföring av sina produkter på Internet. 

Jetshops huvudkontor är beläget i Billdal, strax söder om Göteborg. 
Där arbetar 30 anställda inom affärsutveckling, systemutveckling, 
projektledning, support och webbdesign. 

Idag används Jetshop av drygt 1 000 företag som tillsammans säljer 
för cirka 600 MSEK över Internet.

TAT The Astonishing Tribe
TAT The Astonishing Tribe är ett teknik- och designföretag som  
utvecklar och marknadsför mjukvara för att förhöja användar-
upplevelsen i mobiltelefoner. Affärsfokus ligger inom grafiska 
användargränssnitt. Huvudprodukten heter Kastor, en grafik- 
och animationsmjukvara som är avsedd för att underlätta och 
förbättra utvecklingen av användargränssnitt i mobiltelefoner. 
Utöver detta erbjuder företaget sina kunder tjänster i form av 
grafisk formgivning, interaktionsdesign och teknisk integration. 
Kunderna återfinns globalt inom telekomsektorn. 

TAT grundades 2002 och är beläget i Malmö. Företaget hade 
77 anställda vid utgången av 2006. 

Accelerated Concept Evaluation Simulation

Accelerated Concept Evaluation Simulations verksamhet är 
uppdelad i en produktgren och en konsultgren. Produktgrenen är 
inriktad mot utveckling och försäljning av simulatorsystemet, ASim. 
Det är ett simuleringsverktyg för utveckling och värdering av den 
nya generationens säkerhetssystem och andra stödfunktioner i 
fordon. Konsultgrenen omfattar specialisttjänster inom kvalificerad 
teknisk systemutveckling och testverksamhet i nära anslutning 
till det område som ASim har utvecklats för, och dels tjänster 
inom ett bredare område där företagets kunskapsbas tillför 
mervärde för dess kunder. En betydande del av kundkretsen finns 
inom fordonsindustrin och dess underleverantörer och en del av 
uppdragen utförs i internationella sammanhang tillsammans med 
ledande europeiska industrier. 

Accelerated Concept Evaluation Simulations är beläget i Linköping 
och hade 20 anställda 2006. 

Vd
Johan Ahlström

Tillväxt 2002-2006  
636%

Segment
Software
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Vd
Christian Zanders

Tillväxt 2002-2006  
670%

Segment
Internet



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     
   2002-2006 
 
1 Tobii Technology  Henrik Eskilsson 11 256% Software
2 Global IP Solutions  Gary Hermansen 9 140% Communications
3 Sky Communication in Sweden  Daniel Krook 5 497% Communications
4 PacketFront Sweden  Martin Thunman 4 801% Communications
5 LISCO Sweden  Olavi Hevlér 4 384% Semiconductors, components & electronics
6 Transmode Holding  Karl Thedéen 4 184% Communications
7 Orexo  Zsolt Larotha 2 872% Life sciences
8 AddNode  Staffan Hanstorp 2 531% Software
9 LoxySoft Tobias Sjölander 2 364% Software
10 Sensys Traffic  Helena Claesson 1 900% Semiconductors, components & electronics
11 Catway Lan Systems  Dennis Bergh 1 797% Semiconductors, components & electronics
12 Inabler  Johan Ulfström 1 729% Communications
13 Biosensor Applications Sweden  Bengt Hagander 1 696% Semiconductors, components & electronics
14 Active Biotech  Sven Andréasson 1 646% Life sciences
15 Cobolt  Rune Glavare 1 538% Semiconductors, components & electronics
16 Impsys Digital Security  Peter Darin 1 335% Communications
17 Cellartis   Mats Lundvall 1 332% Life sciences
18 Tilgin  Ola Berglund 1 269% Internet
19 TradeDoubler  William Cooper 1 173% Internet
20 InformationsTeknik i Norrbotten  Tony Blomqvist 1 172% Communications
21 Dreampark   Per Skyttvall 1 077% Software
22 Diamo  Fredrik Rosenqvist 1 045% Communications
23 Plasma Surgical  Nikolay Suslov 921% Life sciences
24 Syncron International  Anders Grudén 865% Software
25 SDC SweDenCare  Roland Fastberg 863% Life sciences
26 Aptilo Networks  Torbjörn Vård 822% Software
27 IML technologies  Claes Abrahamsson 800% Semiconductors, components & electronics
28 Spectronic  Per Siversson 773% Semiconductors, components & electronics
29 Easyresearch Scandinavia  Oscar Lindbom 752% Software
30 EBI Systems  Jan Bonnevier 702% Software
31 IP-Only Telecommunication  Svante Jurnell 659% Communications
32 AppliedSensor Sweden  Robert Straubinger 651% Semiconductors, components & electronics
33 Meridium  Mats Lindbom 647% Software
34 Ping Pong  Michel Bajuk  533% Internet
35 Labs2 Group   Jonas Birgersson 512% Communications
36 Coding Technologies  Martin Dietz 502% Communications
37 Qbrick  Peder Matsgård 474% Communications
38 Pricer  Charles Jackson 463% Communications
39 Tific  Pär Ribbner 463% Software
40 Biotage  Torben Jörgersen 432% Life sciences
41 Exciting Site Technologies   Jesper Linde-Rahr  427% Software
42 ExtraLives  Sarah Amundsson 406% Software
43 24hPoker Holding  Peter Åström 399% Internet
44 Cervitrol  Leif Cronvall 394% Semiconductors, components & electronics
45 Remotex Technologies  Conny Berghald 393% Software
46 iBusiness  Jan Berggren 391% Software
47 Beckhoff Automation  Håkan Brandt 391% Semiconductors, components & electronics
48 Nordnet bank  Klas Danielsson 377% Internet
49 Incordia  Jörgen Bertilsson 315% Internet
50 Tyfon Svenska  Mats Bergman och Magnus Nilsson 314% 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
   2004-2006
   
1 Ageratec  David Frykerås 5 109% Semiconductors, components & electronics
2 Agellis Group  Mårten Öbrink 785% Semiconductors, components & electronics
3 Jetshop  Christian Zanders 670% Internet
4 TAT The Astonishing Tribe  Charlotta Flavin 637% Software
5 Accelerated Concept Evaluation  
 Simulation  Johan Ahlström 636% Software
6 Ikivo  Stefan Elmstedt 616% Software
7 Jerol Sweden  Tom Bryant-Meisner 573% Semiconductors, components & electronics
8 Triggerfish  Greger Pahlberg 326% Software
9 Vökby Bredband  Frank Gunnarsson 295% Communications
10 MindArk PE  Jan Welter 232% Software
11 Nextlink  Lars Höjgård Hansen 227% Communications
12 Defero  Leo Palmberg 192% Communications
13 Svensk Krisledning  Thomas Hagström 157% Software
14 Dipritec  Gorm Halberg-Lange 134% Computers & peripherals 
15 Admeta  Fredrik Strauss 123% Software
16 Medical Vision Research  
 & Development  Anders Gunnar Möllstam 116% Life sciences
17 Qondoc System  Sven Askengren 95% Software
18 Eurocon Analyzer  Christer Svanholm 91% Semiconductors, components & electronics
19 Gefran Svenska  Henrik Dansäter 78% Semiconductors, components & electronics
20 MovoSys  Krister Johansson 68% Semiconductors, components & electronics
21 Cad.esthetics  Niclas Stenberg 54% Life sciences
22 Electrotech Sweden  Christer Gustafsson 48% Semiconductors, components & electronics
23 Novoskill  Daniel Strömer 45% Software
24 New Cabletech Elmberg  Bo-Christer Elmberg 26% Semiconductors, components & electronics
25 Väne Systemkonsult i Vänersborg  Per Gelang 19% Software



Member of
Deloitte Touche Tohmatsu

Deloittes globala TMTverksamhet – 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
- Centrum 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 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 ökat publikt förtroende
- Fokusera på kreativitet och innovation
- Vara ansedd som den bästa 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 såväl världens ledande mjuk-

varuföretag, datortillverkare, mobiloperatör, satelitutsändare, 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, Meda and Communications, på telefon 08-506 710 00 eller via e-post 
tommy.maartensson@deloitte.se.

Deloitte är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med 1 000 medarbetare på ett trettiotal orter över 
hela landet. Vi är verksamma inom revision, skatt, riskhantering, finansiell rådgivning, managementkonsulting, 
implementering av verksamhetssystem och outsourcing av ekonomifunktioner. Våra klienter finns bland stora 
internationella företag, mindre och medelstora företag samt organisationer och offentlig verksamhet. Internationellt 
ingår vi i det globala nätverket Deloitte Touche Tohmatsu med 150 000 medarbetare i över 140 länder. För mer 
information, besök www.deloitte.se.

Med Deloitte avses Deloitte AB och dess dotterbolag. Deloitte är det svenska bolaget inom Deloitte Touche Tohmatsu. 
Deloitte Touche Tohmatsu är en schweizisk juridisk person och varje nationellt bolag är en separat och oberoende 
juridisk person inom respektive jurisdiktion.


