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Hypergene flyttar till Gängtappen – och öppnar 
kontor i Oslo 
 
Till sommaren planerar Hypergene etablera ett kontor i Oslo – där man landat stora kunden 
Oslo Universitet. Dessutom slöts nyligen ett avtal om nya lokaler för huvudkontoret i Malmö. 
Vid årsskiftet flyttar mjukvarubolaget in i Wihlborgsfastigheten Gängtappen. 
 
”Huvudkontoret har jättebetydelse för känslan i företag, vi kommer få vårt huvudkontor i en 
spännande och dynamisk miljö som passar oss bra. Rent praktiskt kommer vi ha ett och ett 
halvt våningsplan med plats för att växa”, säger marknadschef Robin Askelöf till Rapidus. 
 
Hypergene kommer hyra 1.300 kvadratmeter i Gängtappen. I dagsläget har bolaget 790 
kvadratmeter vid Malmökontoret där runt 55 personer arbetar. I Norge har Hypergene, 
utöver Oslo Universitet med över 2.000 anställda, även landat Opplysningsvesenets Fond 
som kund. Sistnämnda förvaltar norska kyrkans egendomar. 
 
”Planen är att öppna ett kontor i Oslo under första halvåret i år. Om det går i lås är steget 
därifrån kort till att börja rekrytera lokalt”, säger Robin Askelöf. 
 
Hypergene utvecklar beslutsstöd för verksamhetsstyrning för planering, analysering, 
uppföljning samt budget- och prognosprocesser. Bland de senast tillkomna funktionerna 
syns verksamhetsrapportering, där kan organisationer och företag skapa olika rapporter. 
Nytt är även inköpsanalys där det är möjligt att följa och ha koll på inköpsmönster. 
Totalt har Hypergene runt 180 kunder. Bland dem syns nytillkomna Sysav, Kungsleden, 
VikingLine, Göteborgs Energi, ATG och cirka 70 kommuner runt om i landet. 
 
Gängtappen har totalt 15.000 kvadratmeter fördelat på 15 våningar. Sedan tidigare sitter 
Additude, reklambyrån Few Agency och Länsförsäkringar i fastigheten. Grannen Media 
Evolution City planerar också flytta till den ikoniska byggnaden i höst. 
 
Hypergene sysselsätter totalt runt 160 personer varav runt 70 finns i Stockholm. Under året 
planeras omkring 40-50 nya medarbetare anställas, cirka 15 av dem beräknas hamna i 
Malmö och den största delen på Stockholmskontoret, samt på kontoren i Göteborg, Skövde 
och Kalmar. Omsättningen för 2017 landade på 143 miljoner kronor. Investmentbolaget 
Monterro är majoritetsägare. 
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