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Sveriges snabbast 
växande teknologiföretag
Teknologi är en viktig drivande kraft 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 Fast50.

Vad är Deloitte Fast50?
En årlig utmärkelse för snabbt växande
teknologiföretag som skapades av Deloitte
1995 i San José, mitt i hjärtat av Silicon
Valley i Kalifornien. Sedan dess har känne-
domen om utmärkelsen fortsatt att spridas
och blivit ett kännetecken för snabbt
växande och framgångsrika teknologi-
företag. Idag finns programmet i 12 länder
eller internationella regioner. De större
länderna som USA och Kanada arrangerar
ett flertal regionala Fast50 program.

För första gången anordnar Deloitte
Sweden Technology Fast50. Det är en
objektiv ranking av de 50 snabbast växande
teknologiföretagen i Sverige och kommer
att vara en årlig utmärkelse till dessa
företag. Teknologiföretagen har en stor
betydelse för den svenska ekonomin och
samhället varför vi anser att de förtjänar 
all uppmärksamhet.

Det europeiska Fast500 
Samtliga nominerade svenska företag deltar
även i den europeiska Fast500 uttagningen.
De 19 bäst placerade företagen i det
svenska Fast50 har i år nominerats till den
europeiska utmärkelsen. De svenska
företagens placering kommer att tillkänna-
ges den 8 december 2003 i samband med
den europeiska prisceremonin.

De nominerade svenska företagens andel
av det europeiska Fast500 är ca 4 procent.
Detta är glädjande utifrån Sveriges andel av
den europeiska ekonomin och en indikation
på att de svenska teknologiföretagen håller
sig väl framme i den europeiska
konkurrensen.
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Företag inom kommunikation dominerar
årets lista, 42 procent av de 50 företagen.
Därefter följer mjukvaruföretag, 24 procent,
och företag inom Internet, 14 procent.
Sverige har en lång tradition inom
kommunikation, inte minst genom Ericsson,
varför den höga andelen företag inom
detta segment inte är förvånande. Internet
har haft en snabb utveckling under de
senaste åren. Sverige har hållit sig väl
framme i denna utveckling vilket inte minst
det höga antalet Internet-företag tyder på.

Merparten av företagen är belägna i
Stockholmsområdet, 58 procent, följt av
Malmö/Lund, 10 procent, samt Göteborg,
Linköping och Växjö med vardera 6
procent. Detta tyder på att tillväxten inom
teknologisektorn är koncentrerad till ett
fåtal geografiska områden och som regel

områden med högskola eller universitet. 
En förklaring till den förhållandevis höga
andelen teknologiföretag inom
Stockholmsområdet är förutom ett
omfattande näringsliv, förmodligen
förekomsten av en etablerad miljö för dessa
företag i Kista, Sveriges Silicon Valley.

72 procent av årets snabbväxande företag
är noterade. Denna grupp har högre
genomsnittlig tillväxt än motsvarande
privatägda företag. De noterade företagen
växte i genomsnitt med 1 125 procent
jämfört med 953 procent för de privatägda
företagen. 

Slutligen, 13 av årets Fast50 företag hade
intäkter överstigande 1 miljard kronor 
år 2002. 

En översikt av årets Fast50
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Årets första plats togs av Nordnet AB.
Nordnet är Nordens största Internetmäklare
där kärnverksamheten är värdepappers-
handel via Internet. Kundens värdepappers-
depå är i centrum och ett rikt utbud av
tjänster kring värdepappershandeln erbjuds
för att skapa största möjliga nytta och be-
kvämlighet för kunden. Nordnets tjänster
ska vara kompletta och möjliggöra för
kunden att göra bättre affärer på ett
bekvämt, användarvänligt och enkelt sätt.
Dess intäkter år 2002 var 171 MSEK, en
ökning med 16 934 procent av dess 1998
års intäkter om 1 Mkr.  

På andra plats är Anoto Group AB med
intäkter om 221 MSEK och en tillväxt om 
9 487 procent för femårsperioden. Anoto
är ett Lundabaserat företag med unika
lösningar för överföring av handskrift från
papper till digitala media, inläsning av
tryckt text samt intelligent kameraöver-
vakning. Samtliga produkter och tjänster
bygger på digital kamerateknik och bild-
behandling i realtid.

Tredjeplatsen togs av Glocalnet AB, med
en tillväxt på 7 632 procent för femårs-
perioden. Glocalnet är ett Stockholms-

baserat företag som erbjuder telekomtjänster
direkt till konsument under Glocalnets
varumärke samt färdiga telekomdrifts-
lösningar till andra företag - s k virtuella
operatörer - som vill lansera ett integrerat
telekomerbjudande under eget varumärke. 

Fjärde- och femteplatsen togs av två
företag inom mjukvarusegmentet,
Cinnober Financial Technology AB och
CashGuard AB, med en tillväxt på 3 846
respektive 2 045 procent.

Snabb tillväxt trots svåra
marknadsförhållanden

Samtliga kriterier nedan ska vara
uppfyllda för nominering.

1. Företaget ska vara 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 måste överstiga EUR 50 000. 
3. Företaget måste ha bedrivit verksamhet under de senaste fem åren. 
4. Företaget måste vara svenskt. Dotterbolag eller divisioner kan inte kandidera.

De fem företag som toppade Fast50 hade en mycket stark tillväxt, 
i genomsnitt 7 989 procent för de senaste fem åren. Intäkterna för
samtliga Fast50 företag växte i genomsnitt med 1 077 procent trots
dystra budskap i media rörande konjunktur och tillväxt.
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Nordnet AB 

Nordnets affärsidé är att erbjuda tjänster för effektiv värdepappershandel. Företaget vill göra det möjligt för
kunden att på ett bekvämt och effektivt sätt göra bättre värdepappersaffärer till en låg kostnad. Deras
kärnverksamhet är värdepappershandel via Internet och kunderna består främst av privatpersoner och företag i
Sverige, Norge och Danmark. Värdepappershandeln omfattar främst aktier, optioner, terminer, warranter, fonder,
utländska aktier och garantiprodukter. Förutom själva värdepappershandeln erbjuds ett brett spektrum av olika
tjänster såsom bl a handlarapplikation, depåtjänster, informationstjänster, mobila tjänster, månadssparande,
kontant- och betalkort samt deklarationsprogram. 

Norden är Nordnets hemmamarknad med Sverige som huvudmarknad.
Nordnet erbjuder tjänster i Sverige, Norge och Danmark samt till nordbor
boende utomlands genom det helägda dotterbolaget Eurotrade i
Luxemburg. Nordnet är Nordens största Internetmäklare mätt i antal 
avslut och volym.

Nordnet-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

2003 års vinnare av 
Sweden Technology Fast50

VD 
Klas Danielsson

Tillväxt 1998-2002
16 934%

Segment
Internet

Anoto Group AB

Anoto Group AB (fd C Technologies) är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring 
av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga
produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. Idag arbetar Anoto Group 
med tre varumärken: Anoto® - en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman
skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, 
samt WeSpot™ - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group-aktien är
noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40.

VD 
Örjan Johansson

Tillväxt 1998-2002
9 487%

Segment
Computer & peripherals
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Glocalnet AB

Glocalnet har funnits på marknaden sedan 1997, men idén om Glocalnet föddes i ett projekt redan under 1996.
Då såg Andrin Bachmann och Stefan Krook möjligheterna med internettelefoni och sedermera blev Glocalnet
pionjärer inom denna teknologi. Under 2000 blev Glocalnet först på den svenska marknaden med att slopa
samtalsavgifter för samtal mellan Glocalnets egna kunder, ett av de knep som Glocalnet använt för att sänka
priserna för Sveriges konsumenter och ta marknadsandelar från "jättarna".

Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: 
Glocalnet Service Provider - den främste utmanaren till TeliaSonera och
Tele2 inom privat fasttelefoni - erbjuder telekomtjänster direkt till
konsument under Glocalnets varumärke.
Glocalnet Service Operator erbjuder färdiga telekomdriftslösningar till
andra företag - s k virtuella operatörer - som vill lansera ett integrerat
telekomerbjudande under eget varumärke.

Glocalnet-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

VD 
Jan Edholm

Tillväxt 1998-2002
7 632%

Segment
Communications

3.

Cinnober Financial Technology AB

Cinnober grundades 1998 med en vision att utveckla toppmoderna Java-plattformar för finansiella transaktioner
genom att använde de möjligheter som Internet öppnade för. Deras huvudsakliga kompetens ligger inom system
för valutahandel, trading och Internet.

Trots den snabba tillväxten har företaget visat vinst från första början. Företaget har en stark kapitalbas och är väl
förberett för framtidens utmaningar. Kunderna är börser, banker och mäklarfirmor. Exempel på kunder är
American Stock Exchange (AMEX), London Metal Exchange (LME), Nord
Pool, Norsk Oppgørssentral ASA (NOS), Helsinki Exchanges (HEX), Imarex,
och OM.

VD 
Gunnar Lindell

Tillväxt 1998-2002
3 846%

Segment
Software

4.

CashGuard AB

CashGuard är marknadsledande inom säker och effektiv hantering av kontanter. De utvecklar och marknadsför
system för sluten kontanthantering som ger total kontroll över betalflöden och transaktioner. Med CashGuard ökar
säkerheten i kassan eftersom riskerna för rån och svinn minimeras. 

Kunderna finns inom detaljhandeln, post och bank och idag finns cirka 4 000 CashGuard-system installerade i
Sverige och Norge. CashGuards huvudkontor ligger i Täby i norra Stockholm. Här finns också avdelningen för
forskning och utveckling. CashGuard har filialer i Göteborg och Malmö,
försäljningskontor i Paris och ett dotterbolag i Frankfurt. Idag arbetar cirka
60 personer på CashGuard. Under 2002 omsatte företaget cirka 94 mkr.
CashGuard-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

VD 
Anders Eklund

Tillväxt 1998-2002
2 045%

Segment
Software

5.
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Rankinglista
Sweden Technology Fast50 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. 

1 Nordnet AB Klas Danielsson 16 934% Internet
2 Anoto Group AB Örjan Johansson 9 487% Computers & peripherals
3 Glocalnet AB Jan Edholm 7 632% Communications
4 Cinnober Financial Technology AB Gunnar Lindell 3 846% Software
5 CashGuard AB Anders Eklund 2 045% Software
6 Tactel AB Per Henriksson 1 550% Communications
7 Digital Illusions CE AB Patrick Söderlund 1 540% Software
8 TRACK Warning AB Leif Larsson 1 196% Semiconductors, components & electronics
9 Convey Translations AB Staffan Gerlöw 1 195% Internet
10 Thalamus Networks AB Jan Norman 708% Communications
11 ORC Software AB Nils Nilsson 608% Software
12 Cartesia Informationsteknik AB John-Erik Haraldsson 588% Communications
13 Telelogic AB Anders Lidbeck 528% Software
14 Q-Med AB Bengt Ågerup 516% Life Sciences 
15 Tele2 AB Lars-Johan Jarnheimer 429% Communications
16 Icon Medialab International AB Robert Pickering 396% Software
17 Technology Nexus AB Mikael Jacobsson 386% Communications
18 Sign On i Stockholm AB Jan Werne 301% Internet
19 Cybercom Group Scandinavia AB Mats Alders 256% Internet
20 Neonet AB Staffan Persson 192% Software
21 ReadSoft AB Jan Andersson 185% Software
22 Frango AB Tom Löfstedt 180% Communications
23 Sectra AB Jan-Olof Brüer 175% Life Sciences 
24 HiQ International AB Lars Stugemo 173% Software
25 Dimension AB Örjan Frid 169% Communications
26 ProAct AB Henrik Holm 159% Communications
27 Teligent AB Ulf Lindstén 145% Communications
28 Teleca AB Nick Stammers 133% Communications
29 IFS AB Michael Hallén 129% Software
30 PartnerTech AB Mikael Jonson 129% Semiconductors, components & electronics
31 Viking Telecom AB Carl Schnieder 116% Communications
32 SYSteam AB Niclas Ekblad 111% Internet
33 Boss Media AB Peter Bertilsson 111% Internet
34 Daydream Software AB Peter Zetterberg 102% Software
35 Getinge AB Johan Malmquist 99% Life Sciences 
36 Camfil AB Alan O'Connell 97% Semiconductors, components & electronics
37 Micronic Laser Systems AB Sven Löfquist 85% Semiconductors, components & electronics
38 Enea Data AB Ola Berglund 80% Communications
39 Kentor AB Anssi Atterby 65% Internet
40 OM AB Magnus Böcker 63% Communications
41 Intellecta AB Per Granath 62% Software
42 Intentia International AB Björn Algkvist 62% Communications
43 RKS AB Jan Andersson 60% Communications
44 Trio AB Sverker Hannervall 52% Communications
45 Megabyte System Svenska AB Ibrahim Gnem 33% Computers & peripherals
46 Strålfors AB Per Samuelsson 30% Communications
47 Sigma AB Sune Nilsson 24% Communications
48 TeliaSonera AB Anders Igel 20% Communications
49 Cogra Pro AB Mikael Kwarnmark 20% Semiconductors, components & electronics
50 Resco AB Kjell Jacobsson 8% Communications 7

Ranking Företag VD Tillväxt 
1998-2002

Segment
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Deloitte är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med 1 100 medarbetare på ett fyrtiotal orter
över hela landet. Vi är verksamma inom revision, skatt, riskhantering, finansiell rådgivning, verksamhetsstyrning
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 120 000 medarbetare i 150 länder. För mer information, besök www.deloitte.se. 

Med Deloitte avses Deloitte & Touche 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. 

www.deloitte.se

©
 2003 D

eloitte &
 Touche A

B   Tryck: Trosa Tryckeri A
B

Stockholm
Besöksadress: Rehnsgatan 11 
Postadress: 113 79 Stockholm
Tfn: 08-506 710 00

A member firm of 
Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte satsar på Technology, Media & Telecommunications
"Integration av teknologi och olika kommunikationsformer ändrar fundamentalt hur 
verksamheter bedrivs. För att hantera de osäkerheter det för med sig, måste bolagen vara
anpassningsbara och framsynta. Deloittes specialister inom Teknologi, Media & Telekom
(TMT) har djup branschexpertis avseende företag inom denna sektor och de utmaningar
som dessa företag står inför inom områden som Internet, mjukvara, datorer, halvledare,
telekommunikation och nätverkskommunikation samt television och förlagsverksamhet. 
Vi har ett globalt nätverk med medarbetare som kan förse våra klienter med innovativa
lösningar var som helst i världen." 
- Igal Brightman, globalt ansvarig för TMT.

Vår företagskultur bygger på att vi öppet delar kunskap mellan team och medarbetare i
flera länder. Därför kan vi på ett effektivt sätt arbeta tillsammans med våra klienter på
global basis. Som ett helintegrerat företag kan vi flytta resurser utifrån klienternas behov
och löpande hjälpa klienterna varhelst de bedriver sin verksamhet. För närvarande är vi
mer än 8 000 specialister över hela världen och vi blir fler för varje dag.

De marknadssegment som vi erbjuder tjänster till omfattar riskkapital, snabbväxande
företag och Fortune 1000 företag. Flera globala företag är våra klienter, exempelvis AT&T,
Microsoft, Vodafone, AOL Time Warner, Telstra, Nortel och Verizon.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta vår branschansvarige Tommy Mårtensson
på telefon 08-506 710 00 eller e-post tommy.maartensson@deloitte.se
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