
	   	  
	  
 

PRESSMEDDELANDE  

Nu är det avgjort - här är Sveriges 33 hetaste teknikföretag 2012 

Stockholm 18 april 2012 – Spindelväv som tillverkar mänskliga reservdelar. Ett unikt 
lysdiodbaserat belysningssystem tänkt att användas vid växthusodling. Ett system som gör att 
du kan öppna alla dina dörrar med mobilen. Tre exempel på svenska innovationer som står 
redo att erövra världen när Ny Teknik och Affärsvärlden utser Sveriges 33 hetaste företag.  

Igår presenterades för femte året i rad Sveriges hetaste unga teknikföretag på Berns Salonger i 
Stockholm. 33-listans jury har åkt landet runt i jakt på morgondagen teknikföretag. Nytt för i år är att tre 
utav företagen fick pitcha sin affärsidé live på scen, och vinnaren som röstades fram av publiken blev 
Heliospektra från Göteborg.  

Listan bygger på nomineringar av företag från hela Sverige och under den stora finalen i Stockholm 
igår presenterades de 33 absolut hetaste företagen 2012. För att kvalificera in på listan måste 
företaget uppfylla vissa kriterier. Juryn har sökt företag med en unik produkt eller tjänst kring en 
innovation, ett företag som har en stor internationell potential och förutsättning att vilja förändra 
världen. Företaget ska vara från Sverige och max sju år gammalt (startat senast 2005).   

”I år har konkurrensen varit hårdare än någonsin. Runt om i Sverige sjuder det av nya, spännande 
idéer. Intressant för listan i år har varit stort och vi har slagit alla rekord mot tidigare år. Långt över 250 
nomineringar har strömmat in, och variationen är stor från it-bolag till bolag inom bio- och 
medicinteknik”, säger Marie Alpman, reporter och arrangör från Ny Teknik. 

33-listan – företag från Luleå i norr till Lund i söder                                                                      
Bolag som Alfa Laval, Ericsson och SKF startades en gång kring tekniska innovationer och kom att 
utgöra grundstenar i det svenska välfärdsbygget under 1900-talet. Men vilka av dagens teknik-startups 
har potential att bli morgondagens börsjättar? Efter en månads turnéresa i städer som Uppsala, 
Göteborg, Lund och Luleå är listan nu fylld med 33 otroligt lovande företag.         

”Det som kännetecknar företagen på listan är att alla har stora internationella expansionsplaner. De 
har också förmåga att attrahera kapital vilket gör att det ska bli väldigt spännande att följa deras resa 
under kommande år”, säger Daniel Norén, projektledare för 33-listan.  

För mer information om 33-listan eller kontaktuppgifter till företagen vänligen kontakta:  

Presskontakt, Eric Uggla, 0704-151525, eric.uggla@lupopublicity.com 

Projektledare 33-listan, Daniel Norén, 070-956 26 01, daniel.noren@talentumevents.se 

 

Om 33listan                                                                                  
Vilka av dagens teknik-startups har potential att bli morgondagens börsjättar? För att ta reda på det 
har vi på tidningarna Affärsvärlden och Ny Teknik skapat vad vi anser vara den viktigaste listan just nu 
- "33-listan". Listan har funnits i fem år och juryn består av redaktionerna på Affärsvärlden och Ny 
Teknik. 33-listan består av teknikföretag med en unik produkt eller tjänst kring en innovation, stor 
internationell potential och förutsättning att vilja förändra världen. Företaget ska också vara från 
Sverige och max sju år gammalt (startat 2005 eller senare). Läs mer och på www.33-listan.se 

 

 



	   	  
	  
 

33-listan 2012:  

Företag Ort Grundat 
Absilion (ny) Luleå 2007 
Accumulate Stockholm 2005 
Actiwave Stockholm 2007 
Agricam (ny) Linköping 2010 
Algoryx Umeå 2007 
Atlas Antibodies Stockholm 2006 
Bambuser Stockholm 2007 
Biolamina Stockholm 2009 
Doremir (ny) Stockholm 2008 
Flatfrog Lund 2007 
Graphensic (ny) Linköping 2011 
Heliospektra (ny) Göteborg 2006 
iZettle (ny) Stockholm 2010 
Malvacom Ronneby 2009 
Max truck (ny) Östersund 2005 
Mojang (ny) Stockholm 2010 
Neo Technology Malmö 2007 
Organoclick (ny) Stockholm 2006 
Peepoople (ny) Stockholm 2006 
Protaurius (ny) Göteborg 2006 
Q-linea (ny) Uppsala 2008 
Recorded Future (ny) Göteborg 2009 
Rolling Optics Stockholm 2005 
Saplo Malmö 2008 
Scandinavian energy Efficiency Stockholm 2006 
Scint-x (ny) Stockholm 2007 
Sensabues (ny) Stockholm 2009 
Spiber Technologies (ny) Uppsala 2008 
Sveralnines (ny) Stockholm 2011 
Tomologic (ny) Stockholm 2009 
Voddler Stockholm 2005 
Wrapp (ny) Stockholm 2011 
Zaplox (ny) Lund 2010 

 

33-listan har tagits fram av reportrarna: Helen Ahlbom, Marie Alpman, Ulla Karlsson-Ottosson, Mats 
Lewan, Erik Mellgren, Charlotta von Schultz och Anders Thoresson. 
 


