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Flera inkubatorer bakom Sveriges hetaste teknikbolag 
 

Igår offentliggjordes 33-listan där Sveriges hetaste unga teknikbolag under 2011 korades. Nära 

hälften av företagen på listan har utvecklats i olika svenska inkubatorer. Det visar hur viktig en 

framgångsrik inkubatormiljö är för att bygga nya tillväxtföretag i Sverige. 

 

Årets final omgång av 33-listan avgjordes igår på Berns i Stockholm. Eventet arrangeras av Ny 

Teknik och Affärsvärlden nu för 5:e året i rad. Förutom de 33 företagen på listan fanns det också 

andra vinnare, nämligen några av Sveriges bästa inkubatorer som får resultatbaserad finansiering 

och utvecklas i Innovationsbrons Inkubationsprogram, BIG Sweden. Med på årets lista fanns inte 

mindre än 16 av företag som utvecklats på olika inkubatorer runt om i Sverige: Absilion, 

Actiwave, Agricam, Algoryx, DoReMir, Graphensic, Heliospectra, Malvacom, Neo Technology, 

Organoclick, Protaurius, Saplo, Scint-X, Scandinavian Energy Efficiency SEEC, Tomologic samt 

Zaplox.  

 

 I topp fanns inkubatorerna STING som har 4 företag på listan samt LEAD med 4 företag. 

Ytterligare inkubatorer har bolag med på listan, dessa är: Chalmers Innovation, Uminova, Arctic 

Business Incubator, Espira, Serendipity, Ideon, Blekinge Business Incubator och MINC.  

 

”Det här visar tydligt vilken betydelse inkubatorerna har när det gäller att få fram nya svenska 

tillväxtföretag. Innovationsbrons landsomfattande inkubationsprogram för att stödja Sveriges 

bästa inkubatorer bär frukt och vi kommer öka våra insatser när det gäller att stödja 

inkubation”, säger Anders Nilsson, ansvarig inkubationsprogrammet, Innovationsbron AB 

 

Kontakt: Anders Nilsson, Program Manager, ansvarig inkubationsprogrammet, Innovationsbron 

AB,  Mobil: 070-674 20 02 e-post: anders.nilsson@innovationsbron.se    

Maria Qvick, kommunikationschef, Innovationsbron AB Mobil: 0768 - 808 810 e-post: 

maria.qvick@innovationsbron.se 
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