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Frisk vind in i 

vården   

 

FRISQ vill revolutionera administrationen runt vården. Givet en 

stor eftersatt digitalisering i vårdsektorn globalt finns det en 

enormt stor marknadspotential. De potentiella 

besparingseffekterna genom FRISQ system är stora och lockande. 

FRISQ har på kort tid gått från ett utvecklingsbolag till att vara på 

väg till kommersialisering. Bolaget har utvecklat ett system som har 

potential att verkligen göra skillnad för effektiviteten i vården och 

därmed generera stora besparingar i vårdsektorn globalt. 

Vårdsektorn både i Sverige och globalt har stora utmaningar med stigande 

kostnader som i vissa fall, som Sverige, representerar över 10 procent av BNP. 

Givet hur den demografiska utvecklingen ser ut lär inte kostnaderna minska utan 

snarare öka. Utöver detta ligger vårdsektorn långt efter i den digital utvecklingen. 

Det finns visserligen elektroniska journalsystem men i de flesta fall är de både 

gamla och ger heller inte mycket stöd till verksamheten annat än som ett register. 

För FRISQ är detta en möjlighet då deras system ger vårdgivaren och patienten en 

helt annan möjlighet att interagera med varandra samt att det för vårdgivaren ger 

möjlighet att göra sitt arbete snabbare och effektivare och därmed i förlängningen 

genererar kostnadsbesparingar.  

Det nyligen annonserade samarbetet med CGM visar på vikten av samarbeten för 

att komma in på större kundbaser. I ett svep ger det möjlighet för de 70 000 

användarna av CGM:s olika journalsystem att använda Frisq Care. Detta ger större 

chans att driva tillväxten än att bara gå på olika klinker enskilt. Samarbeten likt 

denna har potential att ge stora effekter på den tillgängliga kundbasen både i 

Sverige och Internationellt givet dessa partners existerande kundbas. I 

förlängningen innebär detta troligen att bolaget kan ta större steg i antalet 

användare än att bara växa organiskt. Bolaget hade 66 miljoner kronor i kassan vid 

halvårsskiftet och detta bör räcka en bit på vägen. FRISQ har själva indikerat att de 

har som mål att nå en omsättning över 225 miljoner kronor 2022 och att de bör ha 

en EBITDA marginal på 35 - 40 procent. Vi har modellerat med tre olika scenarion 

för FRISQ. I vårt basscenario får vi ett aktievärde på 24,9 kronor per aktie och i vårt 

bullscenario och bear-scenario blir respektive värde 39,7 och 9,9 kronor per aktie. 

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

            

MSEK  2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 

Nettointäkter 5 10 26 103 149 

EBITDA -6 -40 -37 5 30 

EBIT -46 -50 -46 0,8 22 

EPS  -1,9 -2,2 -2,1 -0,1 0,7 

P/E n.m n.m n.m n.m 28,1 

Källa: FRISQ och Jarl Securities 
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Datum: 14 november 2018 

Analytiker: Mats Hyttinge, Jarl Securities 

 

  

Företagsnamn: FRISQ Holding AB (publ) 

Lista: NASDAQ OMX FIRST NORTH 

Vd: Martin Irding 

Styrelseordförande: Mats Lindstrand 

Marknadsvärde: 395 MSEK 

Senast: 19,5 SEK 

Kort om FRISQ: FRISQ har utvecklat ett system som ger 

kraftiga besparingsmöjligheter inom 

vårdsektorn globalt. Bolaget har tagit in 

kapital och har ett antal projekt nära 

utrullning och även ett större antal i tidigare 

stadier. Kan bolaget lyckas i sina 

försäljningsansträngningar kan en större 

uppvärdering ske. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

FRISQ vårdtjänst har potential att generera 

stora ekonomiska besparingar för 

vårdsektorn både i Sverige initialt samt 

senare globalt. Digitaliseringen inom vården 

är eftersatt och behöver uppdateras då 

sektorn kostnadsmässigt står inför stora 

utmaningar. Dessa är drivna av både 

demografi och förbättrade 

behandlingsmetoder.   

 
FRISQ har vad vi bedömer en unik tjänst 

som de erbjuder vilket kan ge stora 

besparingar för kunderna. Bolaget har även 

ett tekniskt försprång.   
Risker och 

svagheter: 

FRISQ har gått från att vara ett 

utvecklingsbolag till att gå in i 

kommersialiseringsfasen. I denna fas finns 

risken att införsäljningen tar längre tid än 

förväntat.  

Den tekniska utvecklingen tar stora steg 

och även om bolaget för närvarande 

antagligen ligger några år före eventuella 

konkurrenter finns risken att någon/ra större 

IT- tjänstebolag även de ser potentialen i 

marknaden och sätter igång en större 

satsning.   

  

Värdering: Bear 

9,9 

Bas 

24,9 

Bull 

39,7 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Martin Irding har varit VD sedan februari 2017. Han har 

flerårig erfarenhet från McKinsey. Bolaget har utökat 

ledningsgruppen inför kommersialiseringen med ett 

flertal personer, däribland Magdalena Stenbeck som 

CFO med erfarenhet från bland annat flera positioner i 

finansbranschen samt Aleris. Bolaget har även anställt 

både en utvecklingschef och en försäljnings rådgivare. 

Styrelsen är även den stark med bland annat Göran 

Hägglund, Lars Björk och Mats Lindstrand som alla 

bidrar med kompentens inom sektorn. 

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens 

erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos 

aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 

Ägare  

 

FRISQ har genom den riktade nyemissionen mot Robur 

Ny Teknik och Handelsbanken fonder fått in två nya 

institutionella ägare på sin ägarlista. De har med sina 

investeringar visat att de tror på bolagets affärsidé. De 

andra större ägarna har anknytning till bolagets 

etablering. 

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det 

aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i 

styrelsen samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

FRISQ har genom sin riktade nyemission tagit en 

ytterligare kapital för att finansiera en internationell 

expansionen, utbyggnad av företagets organisation samt 

att accelerera produktutvecklingen. 

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

finansiella ställning. 

Potential  

 

FRISQ verkar med sina produkter på en marknad som har 

stor potential. Bolaget adresserar problem som i nuläget 

inte hanteras i någon nämnvärd omfattning och där 

besparingarna med FRISQ system kan antas vara 

avsevärda. 

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 

i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i 

aktiekursen. 

Risk  

 

Bolaget har ännu inte genererat någon omsättning och 

som i alla bolag som går från utvecklingsfas till 

kommersialisering är risken högre. Det kan vara allt från 

att det tar tid att få order, att systemet inte får 

kommersiell bärighet till att kunderna blir tveksamma att 

investera trots nyttan. Det finns även en risk att bolaget 

behöver ytterligare finansiering givet nuvarande 

kostnadsbas.  

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker 

som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka 

aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av 

företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets 

konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser 

som kan komma att påverka bolaget. 
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Investment Case 
FRISQ Holding AB (FRISQ, koncernen eller bolaget) är i dag på väg att gå från 

utvecklingsfas till att kommersialisera sina produkter. I dagsläget har bolaget ett 

antal offentliggjorda projekt som befinner sig steget innan utrullningen sker hos 

kund. Det gör att det är troligt att intäkter kan börja komma under de närmaste 

åren, Det är dock inte troligt med större intäkter inom en snar framtid då dessa just 

nu främst kommer från pilotprojekten. Utvecklingen kommer troligen att vara 

ganska binär, dvs intäktstillväxten kommer att infalla ryckigt när tex större landsting 

lägger en order eller när samarbeten inleds som i fallet med CGM. Dessa 

samarbeten ger möjlighet att snabbare få en kundbas att bearbeta och kan när 

samarbeten inleds kan det ge större hopp i tillgängliga kunder vilket är positivt då 

dessa kunder inte behöver bearbetas enskilt utan kan troligtvis bearbetas i större 

enheter.  

Digitaliseringen inom hälsovårdssektorn har inte alls kommit lika långt som många 

andra sektorer. Men det som har börjat synas hos allmänheten genom de läkar-

appar som har dykt upp på marknaden. Dessa appar är dock inte alls inne på 

samma marknad som FRISQ och kan inte räknas som konkurrenter. Då FRISQ 

utvecklar digitala tjänster för personcentrerad vård och ger ett stöd till 

vårdpersonal ligger bolaget helt rätt i den digitaliseringsvåg som nu kommer. 

Digitaliseringen i hälsovården generellt ligger minst 20 år efter andra 

tjänsteföretag. Det ger en stor potential för tillväxt drivet av både patientnytta och 

lägre kostnader samt effektivitet hos vårdgivare (skattebetalarna). Den största 

delen av marknaden nämligen kroniskt sjuka representerar drygt 80 procent av 

kostnaderna. Det är här som marknadspotentialen främst finns. 

FRISQ har genom sin mjukvarulösning som tekniskt ligger i framkant möjlighet att 

utnyttja förändringen som är på gång och delvis driva den samma. Bolaget har 

potential att växa kraftigt genom att lösningen är globalt skalbar samt väntas ske till 

goda rörelsemarginaler. 

Kort om FRISQ 
FRISQ har utvecklat en vårdplanstjänst som kan användas globalt. Bolagets vision 

har varit att stärka patientens roll i vården samtidigt som vård och behandling 

förbättras. Bolaget har sedan starten strävat efter att få en omvandlande position 

Samarbeten ökar den potentiella basen i 
större steg. 
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på hälso- och sjukvårdsmarknaden där deras tjänst FRISQ care ska ha en ledande 

roll. Det är tydligt att det finns ett stort digitaliserings behov inom vårdsektorn 

globalt och marknadspotentialen för FRISQ:s produkt är enorm. Detta givet förstås 

att produkten är kommersiellt gångbar vilket vi definitivt tror att den är.  

Förenklat är produkten en vårdplanstjänst som adresserar en problembild inom 

vården där patienten idag till mycket liten grad är involverad i sin vård och där 

vårdkvaliteten i vissa fall är bristfällig. Den digitala utvecklingen är absolut 

nödvändigt för att effektivisera och minska den administrativa bördan hos 

vårdgivare globalt. I de fall där digitalisering har skett är samordningen mellan olika 

system bristfällig eller saknas helt. I många fall kan de olika systemen varken 

integreras eller kommunicera med andra program vilket skapar merarbete och 

problem att samordna journalföring och informationsutbyte mellan olika vårdgivare. 

Möjligheten att integrera olika journalsystem är en unik försäljningsfördel. Enligt 

vad vi erfar finns ingen liknande vårdplanstjänst som dessutom involverar patienten 

någon annanstans i världen.  

Det tekniska försprånget är förstås alltid svårt att bedöma. Tekniken härstammar 

från utveckling som bedrivits under flera år på universitetsnivå samt nu senare hos 

FRISQ vilket gör att vi bedömer att försprånget uppgår till flertal år.  

FRISQ Holding bildades så sent som 2015 och är sedan 2016 noterat på Nasdaq 

First North. Under 2017 har bolaget arbetat med utveckling och lansering av 

FRISQ Care vilket har renderat i ett antal avtal med både privata och offentliga 

vårdgivare. Ytterligare avtal har tecknats under det första halvåret 2018 gällande 

både pilotprojekt samt implementationer av FRISQ Care. Bolaget har uttalat som 

mål att ha en nettoomsättning överstigande 225 miljoner kronor om 4 år, dvs 

2022. Utöver detta är det långsiktiga målet att uppnå en EBITDA – marginal mellan 

35 och 40 procent på etablerade marknader. 

Intäktsmodell 
FRISQ:s produkter vänder sig till patienter, vårdgivare, forskare och apotek. För 

patienter ska alla tjänsterna vara gratis medan prissättningen för vårdgivare och 

forskare i huvudsak är licensbaserad på månadsbasis. Licenspriset kommer att 

baseras på det totala antalet användare med en fallande skala beroende på hur 

många som använder systemet. Under uppstartsfasen tillkommer andra kostnader 

för integrationer mot system samt anpassningar, implementation och utbildning 

vilket kommer att prissättas per timme och är beroende på komplexitet och hur 

stora anpassningar som är nödvändiga. Dessa initiala kostnader kommer till en 

början att pressa marginalerna på kontrakten. Dessa intäkter till lägre marginaler 

sker endast under uppstartsfasen. Utöver de redan nämnda kunderna vårdgivare 

och forskare finns även de stora leverantörerna av digitala journalsystem (EMR) 

som potentiella kunder/samarbetspartners för att generera ett ökat genomslag på 

marknaden, dock blir marginalen i dessa fall lägre. 

Kommersialisering nästa steg 
FRISQ har sedan slutet av 2017 tagit steget från att befinna sig i utvecklingsfas till 

att vara redo att kommersialisera sin produkt. Detta sker nu och flera projekt 

befinner sig i förstudie eller pilotprojektstadiet. Kommersialiseringen sker 

strukturerat i fyra steg och är viktigt i det stadium som bolaget för närvarande 
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befinner sig. Det är viktigt för bolaget att börja generera intäkter samt att påvisa att 

produkten är kommersiellt gångbar. (Processen illustrerad i grafen nedan).  

 

Källa: FRISQ, Jarl Securities 

 

Sedan lanseringen av den första certifierade versionen av FRISQ Care i december 

2017 har intresset varit stort på marknaden. Kommersialiseringen har skett aktivt 

sedan slutet av 2017 och fokus har i första hand varit enligt den upplagda planen, 

dvs vårdgivare i Sverige med patienter med stora vårdbehov. Det senare avser 

kroniker, äldre och mångbesökare. Många av de potentiella kunderna är såväl 

offentliga som privata vårdleverantörer över hela landet samt i övriga Norden. 

Utöver de givna leverantörerna av vård bedrivs även diskussioner med vårdinstitut 

som lanserat forskingstudier och även Life Science företag. Då en icke obetydlig 

del av FRISQs erbjudande är relaterat till journalsystem bedrivs även diskussioner 

med dessa leverantörer liksom andra global IT och teknikföretag. Bland de företag 

som det pågår samtal med finns journalsystemsleverantören CGM och Nordens 

största leverantör av IT-infrastruktur Atea samt Apple, vilket redan har genererat 

ett avtal med CGM i Sverige. 

FRISQ Care 
FRISQ Care har utvecklats från den första generationen då den var uppdelat i 

FRISQ – appen för privatpersoner samt olika varumärkes-appar med funktionalitet 

utvecklade tillsammans med patientföreningar samt FrisqVet. I nuvarande 

generation (gen 2) är tjänsten en helhetslösning för vården och forskning och fullt 

integrerat med existerande vårdsystem. FRISQ Care är CE-märkt sedan december 

2017 samt är kompatibel med framtida standarder (HL7 FHIR) och GDPR. 

Vårdgivare (funktion & nyttan) 

FRISQ Care riktar sig till vårdgivarna, som kan vara allt från läkare, sjuksköterskor, 

administratörer och egentligen alla de personer som har med patientens 

behandling att göra. Tjänsten är ett verktyg och stöd för vårdpersonalen att 

planera, koordinera och följa upp patientens behandling. En ytterligare positiv 

faktor är att patienten blir mer delaktig i sin vård. Engagerade patienter är något 

som politiker och vårdgivare idag försöker få. FRISQ Care har en möjlighet att öka 

detta genom sina verktyg. Engagerade patienter gör även vården mer effektiv och 

ökar potentialen för större besparingar genom att patienter och 

Översikt av nyttan för vårdgivare med 
FRISQ Care 
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vårdgivare har patientens hela vårdbild klar för sig.  

FRISQ Care passar som tidigare nämnts alla vårdens yrkeskategorier. Genom att 

systemet kan integreras mot befintliga IT-system kan dubbelregistrering undvikas 

och data kan sparas ned direkt i journalsystemet. Systemet är utöver detta även 

diagnosoberoende vilket gör att det går att användas som ett planverktyg, främst 

inom längre och kroniska sjukdomar.  

Som vi även diskuterar senare i denna rapport rörande marknadsförutsättningar så 

ligger vården generellt långt efter andra branscher rörande digitalisering. Det finns 

självklart undantag men utvecklingen har gått långsamt och har haft en negativ 

effekt på kostnadsutvecklingen för sektorn.  

FRISQ Care främsta nytta för vårdgivarna är tidsbesparingsaspekten. En 

undersökning visar att det kan röra sig om en besparing på så mycket som 10 

minuter per timma med FRISQ Care. Detta kan leda till ytterligare några 

patientbesök per vecka för varje anställd läkare vilket är en klar 

produktivitetsökning. Utöver detta finns det självklart mer mjuka faktorer som 

mindre stress för personalen, större kundnöjdhet, samt antagligen ett bättre utfall 

av vården för patienten. 

Schematisk översikt av FRISQ Care kretslopp 

 

Källa: FRISQ, Jarl Securities 

 
Nyttan för patient 

För patienten är nyttan flerfaldig även om allt inte är direkt synligt för denne. Den 

främsta nyttan är att varje patient får en individuell plan upplagd av vårdgivaren 

utefter patientens behov. Detta leder till en större patientinvolvering där patienten 

blir medproducent i sin vård. Alla kontakter mellan parterna loggas och kan följas 

upp antingen genom den säkra kommunikationskanaler. Vid djupare dialog eller 

detaljerade instruktioner kan dessa ske genom videomöte. FRISQ Care är 

diagnosoberoende och är särskilt lämplig vid längre eller kroniska vårdförlopp, där 

ständig och tät kontakt oftast är nödvändigt mellan vårdgivare och patient. Dessa 

kontakter underlättas och sker avsevärt smidigare med FRISQ Care.  

Översikt av 
patientnyttan med 
FRISQ Care 
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Förloppet visas i grafen nedan. Vårdplanen löper typiskt längs hela vårdförloppet 

och patienten kan ta del av sin vårdplan under hela tiden i sin smarta mobil/platta. 

Patienten får därmed både support och kommunikationsmöjligheter med sin 

vårdgivare. Dessutom kan journalinformation och tillgång till recept för beställning 

hos apotek göras. Hälsovården från andra källor som t.ex. HealthKit eller Google 

Fit kan delas och integreras i planen. Patienten måste explicit samtycka med vilka 

de delar sin data med.   

FRISQ Care med patienten hela vägen  

 

Källa: FRISQ, Jarl Securities 

Marknad 

Marknadsdrivkrafter 
FRISQ Care har utvecklat en produkt som dels kopplar samman patientens 

vårdresa digitalt samt kan anslutas till existerande vårdstruktur. Det är en helt ny 

och innovativ produkt. Marknaden för denna produkt är ännu inte fullt ut definierad. 

Det som främst kommer att driva efterfrågan på tjänsten är det stora behovet av 

att höja produktiviteten och kvaliteten inom vården. Det har skett stora medicinska 

framsteg som har gett förbättrade resultat i vården av både kroniskt sjuka och 

äldre. Detta har dock inneburit fortsatt ökande kostnader för hälso- och sjukvård. 

De utgör i många fall den absolut största utgiftsposten för de flesta västländer, 

med en tydlig andel av de medicinskt mest avancerade länderna som uppvisar de 

högsta kostnaderna relativt BNP. Se graf överst på nästa sida där OECD 35 

genomsnittet ligger på nio procent av BNP. 
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Sjukvårdskostnad i relation till BNP 

 

Källa: OECD Health Statistics 2017, WHO Global Health Expenditure Database, Jarl Securities 

Det finns en hel del förklaringar till den uppkomna situationen med stadigt ökande 

kostnader. Vårdsektorn är i grunden administrativt tungfotadgenom de 

regulatoriska kraven samt en relativt konservativ inställning till digitalisering. Detta 

även om undantag finns bland annat i de nordiska länderna. Det finns stora 

problem med samordning inom vårdsektorn där det ofta saknas en tydlig vårdkedja 

delvis på grund av bristande digitalisering. Det finns även stora brister i möjligheten 

att mäta kvalitet och utfall av arbetsmetoder. Dessutom saknar patienten ofta 

verktygen för att ha kontroll över sin egen vårdsituation. Detta leder till 

oengagerade och mindre aktiva patienter.  

Totala hälsovårdskostnader i Sverige – tillväxt – relation till BNP 

 

Källa: Jarl Securities 
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Givet kostnadsutvecklingen och den demografiska utvecklingen är det tydligt att 

något behöver göras för att för att få kontroll på utgiftsökningarna. Det är givet att 

olika former av tekniska lösningar måste till för att hjälpa vården att lösa många 

behandlingar på ett mer effektivt sätt. Därför behöver en reformering ske av hela 

vårdkedjan. 

Den totala marknaden för FRISQ är ännu så länge inte så väldefinierad då 

företaget har en helt ny och innovativ produkt. Även om den potentiella marknaden 

inte är så väldefinierad ännu kan det antas att en besparing genom digitalisering 

kan ske och att det rör sig om väsentliga belopp, vare sig bolaget koncentrerar sig 

på den svenska marknaden eller säljer globalt. Den största potentialen för 

besparingar finns främst i de välutvecklade industriländerna (OECD) där 

kostnaderna är fortsatt stigande och konsumerar en stor andel av BNP. Även om vi 

i vår rapport koncentrerar oss på den svenska marknaden initialt finns det en stor 

potential internationellt. Även om bolaget bara skulle lyckas på den nordiska 

marknaden så finns det i de nordiska länderna uppskattningsvis totalt cirka 600 

tusen vårdpersonalsanvändare varav Sverige har ungefär 290 tusen. Det visar på 

potentialen även vid en mindre expansion utanför Sverige. Bara i Europa och USA 

finns över 10 miljoner vårdpersonalsanvändare vardera. Globalt finns mer än 40 

miljoner vårdpersonalsanvändare på den adresserabara marknaden. 

Den paradoxala situationen för de flesta länder och särskilt för de mest utvecklade 

är att den medicinska vården har förbättrats markant på senare år. Detta leder till 

en markant förbättrad livskvalitet för kroniskt sjuka och äldre patienter samt en 

avsevärt ökad livslängd. Detta innebär dock ett ökat kostnadstryck särskilt givet att 

en bra sjukvård ska kunna tillhandahållas alla medborgare. Det är troligen inte 

hållbart med fortsatta skattehöjningar över tid för att täcka de ökade kostnaderna. 

Då återstår i stort sett bara besparingar på olika sätt som inte försämrar kvaliteten i 

vården. Den demografiska utvecklingen i både Sverige och andra västländer 

pekarmot ett ökande kostnadstryck för vården. Se graf nedan hur andelen av 

befolkningen över 64 år växer. Det kanske inte ser så dramatiskt ut men betyder 

en hel del för kostnadsutvecklingen kommande år. 

Sveriges befolkningsstruktur över tid talar för ökade kostnader 

 

Källa: SCB, Jarl Securities 
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Besparingar kan göras på olika sätt, men för att fortsatt ha en bra kvalitet på 

vården krävs att vårdsektorn digitaliseras. I Norden har visserligen digitala 

journalsystem funnits under ganska många år. Dessa är dock till stor del icke 

flexibla och kräver ofta en stor andel manuellt arbete för de olika vårdgivarna, vilket 

tar oproportionellt mycket tid från mer verksamhetskritiska tjänster.  

FRISQ har själva valt ut Sverige som ett första steg för att ha ett globalt showcase 

för att visa på nyttan av företagets tjänster. I en studie av McKinsey (2016) om 

digitaliseringen av vården har de antagit att de digitala teknikerna blir fullt 

utnyttjade fram till 2025. Det innebär att bruttokostnaderna kommer att vara 25 

procent lägre än om inga satsningar görs på e-hälsa och utvecklingen fortsätter 

som hittills. Vi har använt samma grunddata från SCB för hälso- och 

sjukvårdskostnader och gjort våra egna beräkningar samt använt den senaste 

data från 2016. Den genomsnittliga historiska tillväxten för hälsovårdskostnaderna 

i Sverige har sedan 2002 till 2016 varit 4,5 procent. Under samma period har BNP 

tillväxten varit 3,3 procent. Givet en besparing om 25 procent genom digitalisering 

innebär det en teoretisk kostnadsreduktion år 2025 på cirka 179 miljarder kronor 

jämfört medscenariot där sjukvårdskostnaderna tillåts växa i nuvarande takt. 

Ackumulerat över samma period ger det ett investeringsutrymme på 960 miljarder 

kronor. Givet att kostnaderna endast ökar i takt med BNP är den teoretiska 

besparingseffekten år 2025 ackumulerat cirka104 miljarder kronor. Det är mer 

sannolikt, givet demografi och samhällsutvecklingen att kostnaderna utvecklas i 

linje med det historiska genomsnittet än att det utvecklas som BNP. 

Totala hälsovårdskostnader – historiskt/prognos 

 

Källa: SCB (Hälso- och Sjukvårdskostnaden), Jarl Securities 
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Fokus på Sverige som skyltfönster för framtiden  
Bolaget har som tidigare konstaterats fokuserat på Sverige som ett skyltfönster för 

att visa på nytta av sina system för ytterligare expansion ut i världen. Som vi har 

beskrivit i föregående kapitel om de generella marknadsdrivkrafterna behövs stora 

förändringar inom hälsovården generellt. Den svenska vårdmarknaden som 

visserligen har kommit längre i sin digitaliseringsprocess än många andra länder är 

fortfarande underutvecklad och har stora effektivitetsproblem. Ett av de stora 

problem som har identifierats är att allt för liten del av läkarnas tid spenderas med 

patienter. I en jämförelse framtagen av OECD visas det tydligt på hur många 

patienter som en svensk läkare har per dag jämfört med andra länder. Data finns 

från 2016 och visar stora skillnader mellan olika länder. Särskilt intressant är 

förstås att jämföra länder med liknande kostnadsnivå i relation till BNP. Tex så 

ligger Tyskland och Sverige väldigt nära varandra i kostnad/BNP. Men där en 

svensk läkare träffar cirka 3 patienter dagligen kan en tysk läkare träffa 10 stycken. 

Det finns självklart osäkerhet i statistiken beroende på hur man mäter, men 

skillnaden är ändå betydande. 

Uppskattat antal patientbesök per dag (2015) per läkare  

 

Källa: OECD Health Statistics 2017, Jarl Securities 

 

Det finns även andra undersökningar som visar på resultat som stödjer bilden av 

effektivitetsproblemet i den svenska vården. Den primära uppgiften bör för en 

läkare vara att träffa patienter och minimera resterande uppgifter. Enligt FRISQ 

själva uppskattar de att läkare endast spenderar en tredjedel av sin tid med patient 

och resten i möten, administration och annat.  
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Uppskattad fördelning tidsåtgång för läkare (Sverige) 

 

Källa: FRISQ, Jarl Securities 

FRISQ har fått tidiga uppskattningar på hur mycket som kunderna eventuellt kan 

spara genom att använda FRISQ Care genom pilotstudierna. Tidsbesparingen för 

att använda FRISQ kan ligga på runt 10 minuter per timma vilket kan ge tid för en 

ytterligare patient om dagen. Räknar man på cirka 250 arbetsdagar på år blir det 

en signifikant ökning av antalet patienter. Används den officiella statistiken med 

cirka 3 patienter om dagen och 750 patienter om året (givet 250 arbetsdagar) ger 

den potentiella tidsbesparingen per dag stora effekter på effektiviteten mätt som 

antalet patientbesök per dag. För att åskådliggöra ett exempel på effekterna har vi 

tagit antalet anställda i vården inom svenska kommuner och landsting och 

applicerat besparingar givet att FRISQ Care används. 

Räkneexempel FRISQ urval Sverige 

    

Räkneexempel FRISQ (urval)   

Vårdanställda Landsting/kommun '000 280 

Antagen kostnad per anställd '000 600 

Total kostnad relaterat till vårdpersonal Mkr 168 000 

Antaget - andel som använder FRISQ 50% 

Kostnadsbas för FRISQ användare Mkr 84 000 

Produktivitetsbesparing med FRISQ Care Mkr   

1% 840 

5% 4 200 

10% 8 400 

15% 12 600 

Källa: FRISQ, Jarl Securities 
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Kostnaden för vård i Sverige kan i stora drag delas upp i två bitar av de 482 

miljarder kronor som spenderades totalt under 2016. Den absolut största andelen 

som representerar mellan 80 - 85 procent av den totala kostnaden, rör de 

patienter med större behov av återkommande vård. Som exempel inom denna 

grupp är typiska kroniska sjukdomar (Diabetes, KOL, Cancer), psykiatriska 

tillstånd och många andra grupper som har behov av långsiktig vård. Den del av 

vården som de flesta har en relation till genom tex vårdcentraler och när-akuter 

står endast för 15 till 20 procent av den totala marknaden men får generellt mest 

uppmärksamhet. Särskilt inom e-hälsa, genom de mer mot konsument profilerade 

hälsoplattormar som har dykt upp under senare år som KRY, doktor24 etc. Det är 

viktigt att poängtera att dessa inte på något sätt är konkurrenter till FRISQ även om 

de eventuellt i framtiden kan konkurrera om investerarnas intresse. 

Risker 
 

Kommersialiseringsrisk 

Det pågår en genomgripande digitaliseringstrend i samhället där även vårdsektorn 

kommer att påverkas. Ett flertal politiker i Sverige har satt digitaliseringen av 

vårdsystemet högt upp på agendan. Detta för att kunna effektivisera vården och 

förbättra upplevelsen för patienter. Det finns uppenbara risker att denna process 

kan dra ut på tiden på grund av offentliga upphandlingsprocesser samt en allmän 

tröghet i landstingssystemet.    

Tekniska försprånget äts upp 

Vad vi erfar har bolaget ett tekniskt försprång som byggts upp under ett antal år 

och det finns inte ännu någon identifierbar konkurrens. Givet att bolaget får 

genomslag för sina lösningar och uppvisar tillväxt samt god lönsamhet kan det 

attrahera andra större mjukvarubolag med betydande finansiella resurser att 

etablera verksamhet inom en förväntad tillväxtbransch. I nuläget kan vi inte 

identifiera någon sådan potentiell direkt konkurrent som kan integrera 

journalsystem, men det kan förstås inte uteslutas framöver. 

Finansieringsrisk 

Bolaget har under 2018 tagit in ytterligare kapital för att gå vidare med sin 

kommersialisering och för att kunna skala från utveckling till försäljning i större 

skala. Här finns en risk att försäljningsprocesserna tar längre tid än väntat då de 

blivande kunderna ofta har långa beslutsprocesser och i många fall krav på en 

offentlig upphandling. Nu har visserligen bolaget tagit in nya institutionella 

investerare som ger en viss stadga rörande eventuell ny finansiering men risken 

finns ändå här. 

Kunder och pipeline  
FRISQ har kommit en bit på vägen till kommersialisering av FRISQ Care. Det finns i 

nuläget sju stycken pågående offentliggjorda projekt som ligger närmast utrullning. 

Bolaget har i och med tecknandet av ett flertal avtal om pilotprojekt och 

implementationer av FRISQ Care börjat generera intäkter. Se nedan de 

offentliggjorda projekten samt de samtal och förhandlingar som pågår.  
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Starkt potentiellt kundinflöde  

 

Källa: FRISQ, Jarl Securities 

 

FRISQ har under våren beslutat om nya finansiella mål. Dessa mål inbegriper i 

huvudsak Sverige samt nyetableringar i övriga Europa. Målet är att generera en 

nettoomsättning över 225 miljoner kronor 2022 samt en långsiktig EBITDA 

marginal runt 35 - 40 procent på etablerade marknader. 

Bolaget har identifierat tre olika fokusområden där FRISQ Care generar värde för 

kunden genom olika samarbeten på skilda nivåer. Det är vårdgivare där det kan 

handla om allt från hela landsting till enskilda avdelningar på sjukhus samt olika 

betalare av vård som försäkringsbolag och liknande. Det tredje och likväl 

intressanta området är samarbeten med IT och hård-varuleverantörer. I grafen 

nedan visas kunder/samarbeten som är typexempel i affärsmodellen.  

Typexempel på kunder/samarbeten inom fokusområdena 

 

Källa: FRISQ, Jarl Securities 

Betalningsmodellen  
I affärsmodellen kommer intäkterna främst att genereras genom månatliga 

licensavgifter per användare. Utöver detta kommer det i de flesta fall initialt att 

krävas integration och support av systemet vilket kommer att faktureras per timma. 

Med en större insats under uppstartsfasen kommer detta att kräva resurser som 
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pressar marginalen till en början. Efterhand när systemet fungerar hos kund 

kommer marginalerna att stiga som hos många andra mjukvarubolag. Se nedan en 

schematisk översikt över betalningsflödet. 

Betalningsflödet för FRISQ Care 

 

Källa: FRISQ, Jarl Securities 

  

Prognoser och värdering 
Bolaget själva har satt fokus på Sverige som sitt skyltfönster mot resten av världen 

och det är här som satsningen primärt sker. Skulle möjligheter uppstå i andra 

länder tex genom de samarbeten man har med IT integratörer eller leverantörer av 

journalsystem kommer även detta att komma i fokus.  

Vi räknar med att FRISQ kommer att börja utrullning av några av projekten under 

första halvan av 2019. Vår bedömning är att det börjar ta fart under 2019. Initialt 

sett till de annonserade projekten är det i flera fall prestigefyllda kunder som om de 

tar det slutgiltiga steget kommer att ha en positiv marknadspåverkan och är viktigt 

som bevis på att konceptet fungerar. De är i vissa fall mindre klinker men även 

avdelningar inom sjukhus som tex KOL avdelningen på Sahlgrenska i Göteborg. 

Det kanske inte till en början ger så många licenser men kommer vid ett bra utfall 

antagligen att spridas till andra avdelningar och runt om i de svenska landstingen. 

Dessutom har samarbeten inletts med tex CGM vilket ger tillgång till deras kunder 

som använder CGM J4 och Takecare vilka är drygt 70 000 användare. Dessa 

samarbeten när och om de annonseras kommer vara viktiga för att ge stöd för att 

nå målen uppsatta av bolagen.  

Bolaget har själva satt upp som mål att omsätta över 225 miljoner kronor år 2022 

med EBITDA marginaler mellan 35 och40 procent.  

Mjukvarubolag har normalt bruttomarginaler mellan 70 och 75 procent och 

EBITDA marginaler runt 30 – 35 procent.  Vi har antagit bruttomarginaler i runt 70 

procent i våra prognoser med stigande EBITDA marginaler när omsättningen tar 

fart. Vi bedömer att EBITDA marginalen toppar på cirka 41 procent år 2026. 
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Vad vi kan bedöma är produkten som FRISQ har tagit fram ett stort steg för 

effektivisering av vården och kan generera stora besparingar där. Det är klart att 

bolaget ännu befinner sig i en tidig fas av sin utveckling men potentialen bedömer 

vi som stor. Det är i detta läge svårt att avgöra hur mottagande på marknaden 

kommer att bli. Vi har i vårt basscenario räknat med att bolagets 

försäljningsansträngningar börjar att bära frukt under 2019 även om det är i mindre 

skala initialt. Då vi bedömer att affärsmodellen är något binär kan det bli en ryckig 

utveckling. Får FRIQS någon order av dignitet från tex ett av de större landstingen 

kommer omsättningen ta fart ordentligt under åren 2020 till 2022. Risken med 

detta scenario är att kunderna i många fall har långa beslutstider för investeringar 

av detta slag.  Intäkterna kommer främst från licenser per användare som betalas 

månadsvis. Sverige som är främst i fokus finns det enligt Socialstyrelsen (2016) 

cirka 290 tusen licensierade vårdgivare vilket är bolagets främsta mål i nuläget. I 

vårt basscenario räknar vi med att bolaget har cirka 16 procent av dessa som 

kunder år 2026. Bolaget har även planer på en internationell expansion. Lyckas 

detta finns det klar uppsida i våra prognoser avseende antalet licenser. 

Förväntat antal licenser FRISQ 2019P – 2026P 

 

Källa: Jarl Securities 

 

Vi har i våra prognoser räknat med ett genomsnittspris på 450 kronor per månad 

och licens. Det ger en årsintäkt på 5400 kronor per licens. Vi har även räknat på 

intäkter från konsulttjänster relaterat till integrationen som kommer att ske.         

Dock är det inte här koncernens stora intjäning kommer att ske. Företagsledningen 

kommer troligen att försöka minimera detta så långt det går och lägga över detta 

på köparen i görligaste mån.  
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Förväntad intäktsutveckling 2019P-2026P 

 

Källa: Jarl Securities 

 

Som synes av grafen ovan förväntar vi oss att bolaget når sitt mål om en 

omsättning i två av våra scenarion. I basscenariot förväntar vi oss att det målet nås 

2024 och i bullscenariot ett år tidigare, vilket också är bolagets målbild. I alla 

scenarion har vi räknat med ett litet bidrag från internationella kontrakt då störst 

fokus ligger på Sverige under de närmaste åren. Det ska ändå betonas att får 

bolaget genomslag relativt snabbt även internationellt finns det en signifikant 

uppsida i prognoserna. Detta då målmarknaden i Europa och USA representerar 

mer än 20 miljoner potentiella licenstagare. 

DCF - värdering 
Nedan framgår våra prognoser enligt vårt basscenario. Detta år enligt vår 

bedömning det mest sannolika scenariot givet nu tillgänglig information från 

bolaget och hur marknadspotentialen för dess produkter och tjänster ser ut just nu. 

DCF – värdering basscenariot 

                      

mnkr 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P TV 

Omsättning 3 10 26 103 149 186 237 302 386 400 

Rörelseresultat -46 -50 -46 1 22 39 64 98 138 137 

Rörelsemarginal % n.m n.m n.m 1% 15% 21% 27% 32% 36% 34% 

Fria Kassaflöden (FCF) -38 -46 -40 2 0 33 54 85 112 118 

                      

Nuvärde kassaflöde 15                   

Nuvärde, restvärde 472                   

Rörelsevärde 487                   

Nettoskuld 47                   

Summa värde eget kapital 534                   

Antal aktier (miljoner) 21,5                   

Motiverat pris per aktie 24,9                   

Källa: Jarl Securities 
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Vi räknar med att bolaget kommer att göra vinst på EBITDA nivå år 2021. Sedan 

bör de relativt snabbt röra sig upp närmare bolagets mål om en EBITDA marginal 

mellan 35 – 40 procent för att därefter komma inom intervallet år 2024. Vårt 

motiverade aktievärde i basscenariot blir 24,9 kronor per aktie. 

Scenarion  

        

  BEAR BASE BULL 

Försäljning 2026P 131 386 498 

Wacc 12,1% 12,1% 12,1% 

CAGR, 2018E - 2026E 51,8% 73,7% 79,3% 

Tillväxt, evighet 0,5% 2,0% 2,5% 

Rörelsevärde (EV) 164 487 801 

Restvärde, % 103% 97% 80% 

Kassa, Dec-2018 47,9 47,1 51,5 

Räntebärande skulder, Dec-2018 0 0 0 

Aktievärde 210 549 871 

Antal aktier, miljoner 21,5 21,5 21,5 

Motiverat värde per aktie, SEK 9,9 24,9 39,7 

Upp-/Nedsida rel.sen bet -69,5% 22,8% 69,7% 

Källa: Jarl Securities 

 

Vi har även modulerat med ett negativt bearscenario och ett positivt bullscenario. I 

det negativa scenariot har vi räknat med ett långsammare utfall av 

försäljningsansträngningarna då intäkterna år 2026 förväntas bli drygt 30 procent 

av vårt basscenario. I bullscenariot blir utvecklingen avsevärt mer positivt. Den 

väntas då vara ungefär i linje med vad vi tror är företagets interna målsättning. I 

detta fall väntas intäkterna år 2026 hamna strax under 500 miljoner kronor. 

I vårt bearscenario blir det motiverade aktievärdet 9,9 kronor och i bullscenariot 

39,7 kronor per aktie.   
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Ledning och ägare i FRISQ 

Ledande befattningshavare  
Vd  

Martin Irding, född 1983. Anställd sedan 2016. Martin är civilingenjör från 

Chalmers Tekniska Högskola och kandidatexamen i företagsekonomi från 

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Martin har även erfarenhet från 

McKinsey & Company som projektledare och har under de senaste fem åren 

uteslutande arbetat med sjukvårds- och läkemedelsrelaterade projekt. Bland dessa 

projekt kan nämnas nyckeltalsjämförelser av Stockholms akutsjukhus och 

utveckling av innovativa ersättningsmodeller. Martin har 130 000 

teckningsoptioner i bolaget. 

CFO 

Magdalena Stenbäck, född 1981. Magdalena har en magisterexamen från 

Handelshögskolan i Stockholm. Hon har över tio års erfarenhet från finans- och 

investeringssektorn, däribland från SEB Enskilda och Investor AB. De senaste fem 

åren har hennes fokus varit på sjukvårdssektorn genom vårdbolaget Aleris i olika 

roller. Magdalena har 70 000 teckningsoptioner i bolaget.    

Affärsutvecklingsansvarig 

Hannes Palm, född 1987. Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm. Hannes har 

tidigare bland annat varit projektledare på McKinsey med fokus på strategisk 

planering och operationell förbättring. Han har en bred erfarenhet från klienter 

inom eHälsosektorn, vårdgivare och medtechbolag.  Hannes äger 33 000 aktier 

samt innehar 50 000 teckningsoptioner i bolaget.   

Implementationschef 

Gustaf Storm, född 1982. Gustaf är legitimerad läkare. Han har varit 

affärsutvecklingschef för Capio Sverige, där han även har varit både klinik- och 

divisionschef. Inga innehav i bolaget.   

Styrelseordförande 

Mats Lindstrand, född 1959. Han är civilingenjör från KTH samt har en MBA från 

Columbia Business School. Mats har en lång karriär som managementkonsult 

samt tio år som direktör för McKinsey. Han grundade FRISQ 2009 och har 

dessutom under de senaste åtta åren varit verksam som entreprenör och 

rådgivare till internationella private equity bolag samt haft andra styrelseuppdrag. 

Mats äger en betydande del av bolaget via bolaget M Lindstrand Investment AB 

som har ett innehav överstigande 1,8 miljoner aktier i FRISQ.   
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Styrelseledamöter 

Lars Björk, född 1962, har en lång erfarenhet från tech-branschen och har under 

de senaste 17 åren arbetat på Qlik, varav de senaste tio åren som VD. Han har en 

Masters från Lunds Universitet. Han har aktier i bolaget.  

Anna Frick, född 1968, har över 20 års erfarenhet som marknadsansvarig och 

ledare av konsultbyråer inom kommunikation och varumärkesbyggnad. Anna har 

en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har även styrelseuppdrag ibland 

annat Fortnox AB, LeoVegas AB, Odd Molly Int AB och Svea Ekonomi AB. Anna 

har 40 000 teckningsoptioner i bolaget.  

Åke Hallman, född 1942, var tidigare VD för Apoteksbolaget AB och ordförande för 

Securum samt har haft en mängd styrelseuppdrag i offentliga företag och statliga 

utredningar. Rådgivare till ett antal bolag inom apotekssfären under de senaste tio 

åren.  

Göran Hägglund, född 1959. Lång politisk karriär och valdes in i riksdagen 1991. 

Han var partiledare för Kristdemokraterna mellan 2004 och 2015. Han var även 

socialminister mellan 2006 till 2014, vilket är väldigt relevant för FRISQ. Göran har 

ett brett engagemang inom vård och hälsa dels som styrelsemedlem i Aleris samt 

som rådgivare på PR-byrån Narva. Göran är ordförande för Pensionsmyndigheten 

och Feelgood.  

Per-Egon Johansson, född 1951. Mångårig politisk erfarenhet och gedigen 

erfarenhet som rådgivare och managementkonsult ibland annat apoteksbranschen 

samt även VD för Bilprovningen.  

Ägare 
Nedan följer de tio största ägarna per den 31 oktober 2018. 

 

      

  % av kapital  

UBS för klients räkning 14,9  

Swedbank Robur Fonder 9,8  

Mats Lindstrand 9,1  

 Loer AB 7,1  

 Handelsbanken Fonder 4,2  

ATS Oü 3,7  

 Alarik Förvaltning AB 2,7  

Stephan Clarkson 2,6  

Amadra AB 2,6  

Edanö Holding AB 1,8  

Källa: Holdings.se 

 

Genom den riktade nyemissionen på 50 miljoner kronor i maj 2018 har fonderna 

Robur Ny Teknik och Handelsbanken Fonder kommit in som stora delägare. Detta 

är ett gott tecken på att bolaget nu har nått relativt långt och kan attrahera större 

institutionella ägare. Detta även om börsvärdet än så länge fortfarande stänger ute 

många fonder.   
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Disclaimer 
Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl Securities, 

publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl 

Securities kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i 

något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser 

som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska inte hållas ansvariga 

för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på 

grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger 

möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också 

förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument 

och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, 

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Analytikern Mats Hyttinge äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade 

bolaget. 

http://www.jarlsecurities.se/

