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Potential i digitalisering och unikt patientfokus 
FRISQ är ett teknologibolag som verkar inom e-hälsa. Med bolagets 
vårdplanstjänst, FRISQ Care, kan vården moderniseras, effektiviseras 
och slutligen förbättras. Bolaget har intressanta licensavtal, samar-
beten och pilotprojekt. Nu kvarstår utmaningen att rulla ut mjukvaran 
i större skala. Risken är således hög men kan FRISQ komma in och 
etablera sig som en framstående aktör är uppsidan i aktien stor.  
 

FRISQ Care digitaliserar sjukvården och involverar patienten 
Sjukvården står inför stora utmaningar. Kostnaderna ökar orsakat av bland 
annat Baumols kostnadssjuka samt dyrare utrustning och läkemedel liksom 
en åldrande befolkning med kroniska sjukdomar. En viktig del av lösningen 
är den pågående digitaliseringen av sjukvården. I linje med detta har FRISQ 
utvecklat den digitala vårdplanstjänsten FRISQ Care som kan modernisera, 
effektivisera och förbättra vården.  
 
FRISQ Care erbjuds som en SaaS-lösning och lägger till ytterligare funktion-
alitet, som en pluginmodul, till vårdgivares digitala system. Mjukvaran under-
lättar ett processorienterat arbetssätt och konfigureras efter kundens behov. 
Vårdplaner kan standardiseras men är samtidigt oberoende av diagnos och 
patientgrupp. Det som gör FRISQ Care extra intressant är dess tydliga pati-
entfokusering. Exempelvis kan patienten och vårdpersonal interagera och 
kommunicera under vårdprocessens fortlöpande via patient-vyn. Båda parter 
kan också addera ny information/data som lagras automatiskt i journalsy-
stem. Det reducerar i sin tur arbetsbördan för vårdpersonalen. Detta gör 
också patienten delaktig i sin vård som är ett nytt sätt att arbeta och en fak-
tisk implementering av ”Patientkontraktet” som beskrivs i regeringens utred-
ning om God och nära vård (SOU 2020:19) som en del av omvandlingen till 
en modern och effektivare hälso- och sjukvård.  
 

Våg av digitalisering skapar förutsättningar för FRISQ 
Utmaningen är nu att etablera FRISQ som en framstående aktör. Det finns 
flertalet vägar dit, bland annat har FRISQ ett antal licensavtal på plats som 
kan skalas upp, liksom samarbeten och pilotprojekt. Nästa generations jour-
nalsystem som integreras hos majoriteten av regionerna har samma infor-
matikstandard. Det är en möjlighet då det gör det enkelt att integrera tredje-
partsprogram, såsom FRISQ Care. 
 

Motiverat värde 
Sammantaget bedömer vi att FRISQ Care har goda förutsättningar att 
komma in som leverantör bland offentliga och privata vårdgivare. Mark-
naden är global men fokus just nu ligger på de stora svenska regionerna. 
FRISQ som investering har en hög risk men samtidigt hög förväntad värdeut-
veckling om bolagets försäljningsstrategi lyckas. I ett basscenario beräknas 
ett motiverat värde per aktie till 5,4 kronor. Risken avspeglas i det breda vär-
deringsintervallet mellan 2,6 kronor och 9,9 kronor per aktie. 
 
Finansiella nyckeltal (MSEK) 
 

 2018 2019 2020* 2021P 2022P 2023P 

Nettoomsättning 5 2 1 6 14 40 

EBITDA -38 -49 -75 -46 -57 -52 

EBIT -46 -73 -208 -61 -59 -55 

Periodens resultat -42 -74 -229 -61 -59 -55 

Vinst per aktie -2,2 -3,2 -7,3 -1,3 -1,2 -1,0 

Tillväxt, nettoomsättning 2019% -63% -32% 346% 135% 195% 

EBIT-marginal Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Vinstmarginal Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

EV/Sales (nuv.) 10,0x 27,2x 40,3x 9,0x 3,9x 1,3x 

EV/EBITDA (nuv.) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

EV/EBIT (nuv.) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

          

*Nedskrivning av goodwill om 104,5 MSEK. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Investment case 
Inom sjukvården spås den pågående digitalisering öka produktiviteten och därmed till stora delar få 
bukt på stigande kostnader. FRISQ Holding AB (FRISQ eller bolaget) har utvecklat den digitala vård-
planslösningen, FRISQ care, som kan vara en del av detta paradigmskifte. FRISQ Care har unik funktion-
alitet som engagerar patienten i sin egen vård – något som också pekas ut i regeringens utredning, 
God och nära vård, som ett steg för att skapa en effektivare och modernare vård. Med detta sagt bedö-
mer vi att bolagets erbjudande har en tydlig plats på marknaden. FRISQ har flera licensavtal, samar-
beten och pilotprojekt i de stora regionerna samtidigt som nya och mer flexibla journalsystem med 
samma informatikstandard rullas just nu ut. Då FRISQ Care, som pluginmodul, adderar ny funktionalitet 
till dessa journalsystem är detta en viktig händelse som öppnar upp för FRISQ att över tid etablera sig 
på marknaden. Vi tror att FRISQ över tid kan växa bland både offentliga och privata vårdgivare. Lyckas 
bolaget med detta är den potentiella värdestegringen i aktien stor. Dock är osäkerheten stor liksom ris-
ken hög. I ett basscenario beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 5,4 kronor för de kommande 6-
12 månaderna. I ett mer optimistiskt Bull-scenario är motsvarande värde 9,9 kronor och i ett mer åter-
hållsamt Bear-scenario 2,6 kronor. Det breda intervallet avspeglar osäkerheten. 
 

FRISQ kan bidra till en effektivare och bättre vård 
Vårdsektorn har på senare tid i större utsträckning drabbats av den så kallade Baumols 
kostnadssjukdom. Baumoleffekten är benämningen på fenomenet att vissa branscher har 
kostnader som ökar i en snabbare takt än produktiviteten. En delförklaring till att Baumols 
kostnadssjukdom har kunnat härja inom vården är en ökad mängd administration som i 
sin tur reducerar/hämmar vårdpersonalens produktivitet. Läkare tillbringar enligt McKinsey 
& Company ungefär 20 procent av tiden på administration (Tid till vård ger vård i tid, 2019). 
76 procent av läkarna i enkäten uppgav att de lägger mer tid på administration nu än för 
tre år sedan. Sjuksköterskor är som grupp ännu mer belastade av administrativt arbete.  
 
Ökade krav på dokumentation tillsammans med föråldrade och krångliga IT-system är en 
förklaring. Ytterligare en förklaring är att vården i stor utsträckning arbetat i separata sy-
stem som inte kommunicerar med varandra. Det medför att vissa moment, såsom exem-
pelvis inskrivning, behövts utföras flera gånger när en patient slussas mellan enheter.  
 

Digitaliseringsvågen har redan börjat byggas upp 
En utökad grad av digitalisering har ofta varit en framträdande faktor för att bryta Baumols 
kostnadssjukdom. Förhoppningen är nu att digitalisering skall reducera den administrativa 
bördan och därigenom ha samma effekt inom vården.  
 
Digitaliseringen inom vården har redan kommit en bit på vägen. Bland annat har majorite-
ten av de svenska regionerna upphandlat nästa generationens journalsystem. Denna gene-
ration skiljer sig på flera plan mot de befintliga och avser bland annat reducera den admi-
nistrativa bördan för vårdpersonal med en gemensam informatiksstandard. Den nya gene-
rationens journalsystem är också mer flexibla i den mening att det är relativt enkelt att in-
tegrera tredjepartsmjukvara, så som FRISQ Care, via öppna API:er. Det för att kunna opti-
mera systemen för olika arbetsprocessers och behov men ändå låta alla systemen kom-
municera med varandra. Att digitaliseringsvågen inom sjukvården redan påbörjats kan 
således underlätta för FRISQ att succesivt etablera sin mjukvara bland både offentliga och 
privata vårdgivare av olika storlek.  
 

FRISQ Care för effektiva vårdprocesser och patientengagemang 
FRISQ Care är en digital vårdplanslösning som adderar ytterligare funktionalitet till vårdgi-
varnas digitala system. Mjukvarutjänsten underlättar ett processorienterat arbetssätt och 
levereras som en SaaS-tjänst. Den kan kommunicera med vårdgivarens övriga system vil-
ket förenklar planering och reducerar det administrativa arbetet.  
 
Mjukvaran är tydligt patientfokuserad: Tjänsten har en patient-vy via en app som ger pati-
ent full insyn och kontroll över hela vårdplanen. I densamma kan patienten enkelt följa in-
struktioner men också delge och lagra information samt interagera med vårdpersonal. Vi 
bedömer att det är denna funktionalitet som möjliggör för tvåvägskommunikation mellan 
vårdteam och patient som gör FRISQ Care unik.  
 

Enligt SCB var hälso- och sjukvår-
dens andel av BNP 10,9 procent år 
2018. Motsvarande år 2020 var 7,7 
procent.  

Nya journalsystem är ett första steg 
som via öppna API:er underlättar 
för vårdgivare att skapa en infra-
struktur där alla ”noder” kommuni-
cerar med varandra.  

Region Stockholm och Region Got-
land är de enda regionerna som inte 
upphandlat nästa generationens 
journalsystem. Samtidigt kommer 
sannolikt själva installationsarbetet 
med de nya journalsystemen pågå i 
några år.  

Programvaran underlättar ett pro-
cessorienterat sätt att arbeta i stäl-
let för dokumentorienterat. 
 
SaaS = Software as a Service är en 
typ av molntjänst som karaktärise-
ras av återkommande intäkter. 
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Patientens engagemang i sin egen vård har två huvudsakliga fördelar. Dels reducerar det 
vårdgivarens arbetsbörda, dels ökar det följsamhet samtidigt som det genererar data som 
i sin tur kan analyseras och därmed skapa förutsättningar för att optimera standardise-
rade vårdplaner. Detta bör i sin tur över tid kunna leda till bättre vårdutfall. Patientens en-
gagemang i sin egen vård belyses i regerings utredning, God och nära vård (SOU 2020:19), 
som ett delsteg för att skapa en effektivare och modernare vård. 
 
Förbättringar med FRISQ Care   

      

 
 

Källa: Bolagsinformation  

 

Flexibel lösning nischad för stora kostnadsbesparingar 
Standardiserade vårdförlopp, som det diskuterats mycket kring i Sverige, kan lätt hanteras 
genom FRISQ Care, oberoende diagnos eller patientgrupp. Vidare kan FRISQ Care anpas-
sas av vårdpersonalen till det befintliga arbetssättet i nästan alla vårdsituationer.  
 
FRISQ Care är samtidigt i huvudsak anpassad för längre vårdförlopp. Enligt FRISQ är 80 
procent av vårdkostnaderna i Sverige hänförliga till längre och/eller mer komplicerade 
vårdförlopp (såsom vård av kroniskt sjuka, sjukhusvård och likande). För längre och/eller 
mer komplicerade vårdförlopp saknas i dag bra digitala lösningar. Det rör sig om patienter 
med kroniska sjukdomar eller ett mer komplext vårdförlopp. Och det är mot just de vården-
heter som arbetar med denna grupp som FRISQ riktar sig.  
 

Flera möjliga vägar att etablera FRISQ Care på marknaden 
Vår sammantagna bedömning är att det funktionsmässigt finns en tydlig plats på mark-
naden för FRISQ Care. Detta påvisas också av bolagets befintliga licensavtal, samarbeten 
och pilotprojekt. Vi ser ett antal möjligheter/vägar för bolaget att över tid etablera sig som 
en ledande aktör inom sin nisch. 
 
▪ Möjligheter i regioner: Bolaget har ett flertal pilotprojekt på plats i Sveriges tre största 

regioner: Skåne, Västra Götaland samt Stockholm och Gotland som tillsammans utgör 
omkring 52 procent av Sveriges befolkning. Om dessa faller väl ut kommer de sanno-
likt att omvandlas till licensavtal. Vi uppskattar att denna marknad till cirka 90 000 li-
censer (a 300-1 000 kronor per år). Positiva utfall bör även ledda till möjligheter att 
påbörja nya pilotprojekt inom ytterligare diagnosområden eller direkt försäljning av 
licenser till systerverksamheter inom samma region vilket kan medföra att antalet an-
vändare successivt kan öka. 

▪ Möjligheter bland privata vårdgivare: FRISQ har goda möjligheter att börja sälja FRISQ 
Care till den privata sjukvårdssektorn, i första hand till Capio, som är det största privata 
bolaget. Capio Skandinavien hade omkring 7 000 anställda år 2018. FRISQ tecknade 
under 2020 ett avtal med Capio om ett pilotprojekt på sex månader på Capio Arto Cli-
nic i Stockholm, som har omkring 70 anställda. Om projektet faller väl ut finns det en 
möjlighet att rulla FRISQ Care i större skala inom gruppen. FRISQ säljer även licenser 
på FRISQ Care till ett flertal mindre privata vård- och sjukvårdsföretag (se avsnittet un-
der bolagsbeskrivning).  

▪ Tredje generationens journalsystem med öppen standard: Nästa generations journal-
system som nu rullas ut i alla regioner med undantag för Region Stockholm-Gotland 
har en gemensam informatikstandard (HL7s FHIR) och öppna API:er. Det underlättar 
för tredjepartleverantörer, så som FRISQ, att via av pluginprogram addera funktionalitet 
utan behov av större integrationsarbeten för kommunikation med journalsystemen. 

För tillfälliga vårdinsatser finns idag 
ett stort antal digitala alternativ, 
främst i form av så kallade nätlä-
kare, som har ökat tillgängligheten 
till en första kontakt med svensk 
sjukvård. 
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Detta förenklar det i sin tur för FRISQ att ta sig in på andra regionen än de som bolaget 
är aktiv redan i dag.  

▪ Internationell satsning: Sedan 2019 har FRISQ ett dotterbolag i USA och sedan 2020 
ett dotterbolag i Storbritannien. Bolagets VD, George Thaw, är britt, vilket signalerar en 
intensifiering av den internationella satsningen.  

▪ Upphandling Region Stockholm: Samtliga regioner bortsett från Stockholm och Got-
land har upphandlat nästa generationens journalsystem. Region Stockholm och Got-
land fick avbryta sin gemensamma upphandling i december 2019. När Covid-19 är över 
kommer en ny upphandling att behöva genomföras. Hur lång tid det tar tills detta in-
träffar är emellertid högst oklart. Det som skulle ha upphandlats var bland annat en 
vårdinformationsmiljö samt ett vårdkontinuitetsstöd, det vill säga just en sådan tjänst 
som FRISQ tillhandahåller. Om det vore möjligt att erhålla ett kontrakt med Region 
Stockholm och Gotland i samband med en upphandling skulle bolagets finansiella situ-
ation förbättras drastiskt. Det skulle sannolikt leda till en kraftigare försäljningstillväxt 
än vi har räknad med i våra prognoser. 

 

Antaga intäkter och EBIT-resultat 
Nedan visas historiska antagna intäkter från försäljning av licenser i ett basscenario, jämte 
EBIT-resultat. Som nämnts befinner sig bolaget i kommersialiseringsfasen. Detta innebär 
att osäkerheten i våra antaganden är hög. Läs mer om risker längre ned.  
 
Historiska och antagen nettoomsättning (MSEK), 2017-29  Historiska och antagna EBIT-resultat,  
 

  

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Rörelseresultat 2020 sänks av en nedskrivning av goodwill om 104,5 miljoner 
kronor. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Motiverat värde om 5,4 kronor i basscenariot 
För att beräkna ett motiverat värde i ett basscenario har vi diskonterat framtida förväntade 
kassaflöden under den prognostiserade perioden 2021-2029 i en DCF-modell. Vi har an-
vänt en diskonteringsränta på 15,9 procent. Genom denna metod beräknas ett motiverat 
värde per aktie i ett basscenario på 5,4 kronor. Det efter att antaget finansieringsbehov är 
mött under tillväxtfasen som medför att antalet aktier ökar från dagens cirka 48 miljoner 
stycken till cirka 60 miljoner stycken.  
 
Visualisering motiverat värde per aktie, basscenario (kr)  Visualisering marknadsvärde, basscenario (MSEK) 
 

 

  

 

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 
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Bull-scenario och Bear-scenario: 2,6-9,9 kronor 
Bolaget befinner sig i väldigt tidig kommersialisering vilket innebär att är kommersiali-
seringsrisken är hög. Det avspeglas i det breda värderingsintervallet mellan 2,6 till 9,9 kro-
nor per aktie.  
 
I vårt Bull-scenario har vi antagit en högre genomsnittlig tillväxttakt per år på 102,9 procent 
(92,9 procent i basscenariot) vilket leder till en nettoomsättning på 761 miljoner kronor 
under 2029. Det skulle exempelvis motsvara att FRISQ är en del av upphandlingen för reg-
ion Stockholm och Gotland. Dessutom har vi justerat upp lönsamheten över hela den pro-
gnostiserade perioden så att EBIT-marginalen landar på 37,5 procent under 2029 (32,5 
procent i basscenariot). Detta ger ett motiverat värde på 9,9 kronor. 
 
I vårt Bear-scenario har vi antagit en lägre genomsnittlig tillväxttakt per år om 82,9 procent 
(92,9 procent i basscenariot) vilket leder till en nettoomsättning på 299 miljoner kronor 
under 2029. Dessutom har vi justerat ned lönsamheten över hela den prognostiserade 
perioden så att EBIT-marginalen landar på 27,5 procent under 2029 (32,5 procent i bassce-
nariot). Detta ger ett motiverat värde på 2,6 kronor. 
 

Risker och utmaningar 
Covid-19 har lett till att klimatet för digitalisering försämrats kraftigt i och med att sjukhu-
sen är fokuserade på att hantera pandemin och inte har tid med annat. Upphandlingen i 
Region Stockholm och Gotland har fått skjutas upp på obestämd framtid.  
 
Det snabbaste sättet att sälja FRISQ Care vore genom regionala upphandlingar. Alla reg-
ioner bortsett från Stockholm och Gotland har redan gjort en upphandling av nya digitala 
system nyligen, så den kanalen är förmodligen stängd för tillfället. Det kommer förmodli-
gen att ta ett antal år innan regionerna gör ytterligare upphandlingar för att förstärka de 
nya digitala systemen med en produkt som FRISQ Care, då integrationen av ett nytt jour-
nalsystem tar omkring tre år. Dessutom kommer integrationen att försenas på grund av 
Covid-19.  
 
Vårdsektorn är av hävd konservativ och trögrörlig. För att lyckas säljas in produkter till 
offentliga aktörer krävs i allmänhet omfattande utvärderingar, i form av förstudier och pi-
lotprojekt som bevisar att produkterna är kostnadseffektiva och funktionsmässiga. Å 
andra sidan krävs det mycket för att kunden skall byta system när nya arbetsmetoder väl 
är på plats och inarbetade. Det är samtidigt positivt att FRISQ har ett antal pilotprojekt i 
gång som kan leda till att bolaget kommer in på olika verksamheter och kan inleda försälj-
ning av licenser i närtid. 
 
Större internationella mjukvarubolag inom vårdsektorn kan utveckla egna system eller mo-
duler till befintliga journalsystem som kopierarar FRISQs funktionalitet.  
 
En risk med en investering i FRISQ är att tillväxten i omsättning av något skäl går långsamt, 
vilket leder till ett försämrat sentiment i aktien så att bolaget måste göra nyemissioner till 
lägre kurser vilket leder större utspädningar. De senaste två åren har FRISQ Care haft kost-
nader på omkring 60 miljoner kronor om året, vilket är den ungefärliga omsättningen 
FRISQ måste uppnå för att göra ett nollresultat.  
 
Bolaget har hittills inte haft några betydande intäkter. Intäkter har hittills härrört från olika 
pilotprojekt. Nettoomsättningen var som högst 5,3 miljoner kronor under 2018 på grund av 
tillfälliga intäkter från konsulttjänster och har sjunkit till 1,3 miljoner under 2020. 
 
Tillgänglig likviditet på balansdagen 31 december 2020 var 87,8 miljoner kronor (26,7) tack 
vare en riktad nyemission på 78,75 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Genomsnittligt 
kassaflöde per månad under 2020 före nyemissioner var -6,8 miljoner kronor (-6,4). Base-
rat på historiskt kassaflöde bör nuvarande kassa räcka året ut men bolaget kommer san-
nolikt att behöva ta in mer pengar med en viss marginal. Vi räknar med att bolaget kom-
mer att behöva göra tre nyemissioner till innan de blir kassaflödesneutrala.  
 
Bolag har en bra ägarbas med Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder som 
de två största ägarna (källa: Holdings.se 2021-02-28). Det betyder dock inte att framtida 
finansieringsbehov är säkrat. Enligt data från Holdings.se har Handelsbanken reducerat 
sitt innehav.  
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Bolagsbeskrivning 
Det svenska e-hälsobolaget FRISQ grundades 2009 och har sedan dess utvecklat den patientfokuse-
rade och digitala vårdplanslösningen, FRISQ Care. Mjukvaran kan bidra till att förbättra vården genom 
att minska den administrativa bördan för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal samt göra pa-
tienten mer delaktig i sin egen vård. Detta kan göras utan förändring i nuvarande processer, vilket gör 
produkten relativt enkel att implementera och använda. Med unik funktionalitet kan vårdteam och pati-
ent interagera vilket engagerar patienten i sin egen behandling –i linje med patientkontraktet. Mjukva-
ran är flexibel och kan bland annat anpassas till olika diagnoser, lokala procedurer samt journalsystem. 
FRISQ har flertalet avtal, samarbeten och pilotprojekt med både offentliga och privata vårdgivare. Ut-
maningen är nu att över tid etablera sig som en ledande aktör på marknaden. 
 

FRISQ med framtidens digitala vårdplanslösning 
FRISQ är ett bolag verksamt inom e-hälsa som grundades år 2009 av bland andra Mats 
Lindstrand, som också är bolagets styrelseordförande. Sedan grundandet har bolaget ut-
vecklat den digitala vårdplanslösningen FRISQ Care som lanserades i test-version i slutet 
av 2016. I början av 2018 erhöll FRISQ Care CE-märkning. Under sommaren 2020 utses 
George Thaw till interims-VD. 
 
Enligt vår bedömning har mjukvaran i dag egenskaper och funktionalitet som efterfrågas 
eller pekas ut som behov för ett förbättra produktiviteten och främja sjukvården övergång 
till modernare arbetsmetoder. Vi är därmed av uppfattningen att det finns en tydlig plats 
för bolagets lösning på marknaden.  
 
Betydande investeringar har tagits och organisationen anpassats för större genombrott. 
Detta har medför att kostnadsbasen är förhållandevis stor även om flexibiliteten kan öka 
framledes. I dag täcks inte kostnadsbasen av intäkter samtidigt som bolaget kommit en 
bit på vägen med flertalet licenskunder, samarbeten och pilotprojekt. Trots Covid-19 har 
också flertalet nya avtal och pilotprojekt ingåtts under 2020 med både privata och offent-
liga vårdgivare. Dock kvarstår utmaningen att rulla ut FRISQ Care i större skala och därmed 
generera betydande och återkommande intäkter.  
 

FRISQ Care effektiviserar vården med patienten i fokus 
Mjukvaran FRISQ Care lägger till ytterligare funktionalitet till vårdens digitala system i 
egenskap av en pluginmodul. Funktionaliteten berör i huvudsak planering och hantering av 
vårdplaner och löpande informationsdelgivning under ett vårdförlopp. Lösningen levereras 
som en SaaS-tjänst och är utvecklat efter två huvudsakliga mål: (i) att förenkla planering 
och reducera det administrativa arbetet för sjukvårdspersonal samt (ii) att informera lik-
som engagera patienten i sin egen vård och göra kontakten med sjukvården smidigare – i 
linje med patientkontrakt.  
 
FRISQ Care är en avancerad digital plattform som kan anpassas till det befintliga arbets-
sättet i nästan alla vårdsituationer. Den är utvecklad för datorer samt mobila enheter. Sy-
stemet är modulbaserat och ny funktionalitet kan löpande adderas genom att program-
mera nya moduler. Det gör systemet framtidssäkert och att det kan anpassas efter nya be-
handlingsmetoder. Vidare är lösningen diagnosoberoende. Det innebär att vårdplaner kan 
sättas upp för alla typer av längre vårdförlopp som exempelvis diabetes eller mödravård. 
Ett vårdförlopp kan bestå av möten, provtagningar, övningar och enkäter samtidigt som 
mål och delmål kan tas fram baserat på patientens tillstånd. Den digitala vårdplanen pre-
senteras för patienten som en tidslinje via FRISQ Care. Denne blir och upprätthålls således 
informerad om behandlingens fortskridande och vad som planerats.  
 
Som framgår i bild nedan inkluderar lösningen inte bara patienten och den direkta vårdper-
sonalen utan kan också inkludera andra relevanta delar av vårdavdelningen eftersom 
mjukvarans processmotor automatiserar stora av vårdens informations- och dokumentat-
ionsarbete mellan systemen. Det gör alltså att FRISQ Care kan kommunicera med vårdgi-
varens övriga digitala system, såsom journalsystem samtidigt som dubbeljobb i form av 
att samma information och data som skall matas in i olika system kan undvikas. Detta ef-
fektiviserar i sin tur vårdens resursutnyttjande. 
 
 
 
 

Patientkontrakt är en del av den nya 
vårdmodellen som nu införs bland 
regionerna. 

Om en patient lider av två sjukdo-
mar med parallella behandlingar 
kan FRISQ Care hantera multipla 
planer och hjälpa patienten i sin 
kommunikation med olika specia-
lister.  

Lösningen kan även användas för 
uppföljning av effekten från läke-
medel och är således lämplig för 
kliniska studier (det vill säga ut-
vecklingen av nya läkemedel och 
behandlingsmetoder med mera). 
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Vårdplattformen FRISQ Care   
  

 
 

Källa: Bolagsinformation  

 

Tydligt patientfokus och funktionalitet skapar engagemang och unicitet 
Det finns andra konkurrerande lösningar som har liknande funktionalitet som underlättar 
för vårdpersonal att planera och informera patienten om vårdplaner med slutändamålet att 
minska administrationen. Dock finns det så vitt vi känner till ingen annan mjukvara som är 
utvecklad med det tydliga patientfokuset som FRISQ Care har. Det tydliga patientfokuset 
innefattar bland annat den intuitiva patientvyn liksom funktionalitet som möjliggör för pati-
enten att arbeta i samma vårdplan som vårdpersonalen men också delta i sin egen vård 
genom att exempelvis följa instruktionerna, svara på enkäter och löpande addera ny in-
formation via lösningens patient-vy. FRISQ Cares patient-vy tillgås via app eller webblä-
sare. 
 
FRISQ Cares app för smarta mobiltelefoner 

 

 
 

Källa: iPhone App Store  

 
FRISQ Care har alltså inte bara funktionalitet som möjliggör ett informationsflöde till pati-
ent från vårdgivare, utan även ett informationsflöde till vårdgivare från patient. Det innebär 
i sin tur att patienten via bolagets lösning kan engageras i sin egen vård på riktigt.  
 
En analys av FRISQ Care utförd hos flera kunder under hösten 2019 visar på ett patienten-
gagemang på runt 80 procent för flera olika patientgrupper. Analysen baserades på om-
kring 10 000 interaktioner mellan patient och vård på tre olika vårdenheter. Patientengage-
mang definieras som antal utförda aktiviteter av den sammanlagda mängd aktiviteter som 
en patient enligt vårdprocessen kommit överens med vården om att utföra. Siffrorna inklu-
derar data från vårdprocesser före och efter operation, behandling av diabetes och psykisk 
ohälsa. FRISQ anger att den mest närliggande metoden är det som i vetenskapliga studier 
kallas för ”response rate”. Den ligger normalt sett ligger på mellan 30-70 procent, dock i 
enskilda avgränsade fall upp mot 80 procent. FRISQ Care leder alltså till bättre utfall jäm-
fört med när ingen digital uppföljningsmetod används. 
 

FRISQ Care kan över tid även bidra 
till ökad kvalitet på vården genom 
att vårdprocesser optimeras med 
stöd från vårddata, exempelvis i 
form av patientregistrerade hälso-
värden. 
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Detta är en klar fördel då det gör FRISQ Care till en av få digitala vårdplattformar som i dag 
lever upp till kraven på ett patientkontrakt, såsom det definieras i regeringens utredning 
God och nära vård (SOU 2020:19). Patientkontrakt är en del av den nya vårdmodellen som 
nu införs bland regionerna och avser säkerställa patientens delaktighet i sin egen hälsa 
och vård. Det för att komma runt brister avseende kontinuitet, samordning och tillgänglig-
het av vård. 
 

Optimering av standardiserade vårdförlopp 
Tjänsten möjliggör också en standardisering av vårdförloppen som det diskuterats mycket 
kring i Sverige. Det betyder att samtliga patienter får tillgång till samma behandling. Detta 
höjer i sin tur genomsnittkvaliteten på vården eftersom alla patienter behandlas efter den 
gyllene standarden. Då bolagets lösning genererar data kan FRISQ även bidra till att dessa 
standardiserade vårdförlopp kontinuerligt förbättras och optimeras. 
 
På längre sikt finns även möjligheter att koppla system som FRISQ Care till IoT-sensorer 
för att mäta exempelvis puls och hjärtfrekvens. Det kan användas för att ställa diagnos 
och ersätta fysiska möten som enbart syftar till denna typa av informationsinhämtning.  
 
Samtidigt är det uppenbart att bolagets lösning hanterar integritetskänslig information. 
Det gör i sin tur säkerhet viktigt. Patienten måste logga in med Mobilt BankID för att ta del 
av uppgifterna, vårdpersonal med godkänd legitimeringsmetod, till exempel SiTHs. Endast 
patienten och personer med fullmakt har möjlighet att se uppgifterna. 
 

Godkännanden 
Bolagets produkter klassificeras som en software medical device enligt klass 2a i den nya 
EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR) som trädde i kraft i maj 2020. Klas-
sificeringen medför bland annat krav på att bolaget upprättar, dokumenterar och inför ett 
kvalitetsledningssystem som ska bedömas av ett så kallat anmält organ (notified body) 
samt krav på periodiska säkerhetsrapporter. Mjukvaran är CE-märkt och certifierad enligt 
de äldre MDD-reglerna. FRISQ jobbar med partnern QAdvis för att gå igenom MDR-
certifieringen. Eftersom mjukvaran kommer att behöva viss vidareutveckling för att få yt-
terligare funktionalitet är avsikten att erhålla en certifiering enligt MDR så snart som möj-
ligt. 
 

FRISQ Care löser utmaningar i vården 

Fokus på de kostsamma patientgrupperna 
Enligt FRISQ är 20 procent av vårdkostnaderna i Sverige hänförliga till tillfälliga vårdinsat-
ser, medan 80 procent är hänförligt till längre och/eller mer komplicerade vårdförlopp. För 
längre och/eller mer komplicerade vårdförlopp finns det i dag ingen bra digital lösning och 
det är mot de vårdenheter som arbetar med denna grupp som FRISQ riktar sig mot med 
sin digitala vårdplanslösning.  
 
Kroniskt sjuka använder den största delen av sjukvårdens resurser. Många patienter har 
svårigheter med att hålla reda på kallelser, recept och ordinationer. Många patienter skulle 
också gärna ha mer regelbunden kontakt med sjukvården utan att behöva fysiskt besöka 
en mottagning. Detta möjliggörs i FRISQ Care genom användandet av patient-vyn. Dessu-
tom kan patienten fylla i formulär inför ett möte samt lämna information löpande angå-
ende olika parametrar under vårdprocessen. Denna data kan sedan användas av vården 
för att optimera densamma.  
 

Ger översikt framåt men också bakåt i tiden 
Rapporten Att kunna följa patientens väg genom vården (Socialstyrelsen 2019) beskriver 
hur ett idealiskt digitalt beslutsstöd bör se ut. Det bör ge ett bakåtperspektiv, ett nutidsper-
spektiv och ett framåtperspektiv.  
 
I bilden nedan visas hur det med ett sådant system blir möjligt att se alla tidigare sjukdo-
mar patienten haft samt olika behandlingar som genomförts, hur det ser ut i nuläget och 
hur behandlingarna kommer att fortsätta i framtiden. När patienten kommer in på kliniken 
kan läkaren därmed få en omedelbar överblick av patientens anamnes (sjukdomshistoria). 
Detta är nödvändigt för att kunna sätta in rätt behandling och undvika att behandlingar 
som inte är kompatibla med tidigare sätts in. Så ser det inte ut på de flesta kliniker i dags-
läget. 
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Behov av överblick av vårdprocesser  
 

 
 

Källa: Att kunna följa patientens väg genom vården, Socialstyrelsen 2019.  

 
FRISQ Care är utvecklat baserat på just denna teori. Med programvaran kan vårdpersonal 
se vårdhistorik och pågående behandlingsplaner även om information kommer från en 
annan klinik. Det innebär i sin tur att FRISQ kan koppla samman vårdgivare med vårdgi-
vare.  
 

FRISQ Care anpassat för att lösa regionernas vårdproblem 
Effektivitetsproblem inom vården berör på en varierande skala de flesta vårdsystem värl-
den över och inte minst Sverige. Orsakerna till effektivitetsproblemen i den svenska vården 
kan i stor utsträckning härledas till en splittrad organisatorisk struktur och en administrat-
ionsbörda som vuxit. Problemet är alltså inte brist på läkare eller annan vårdpersonal.  
 
Kostnaderna för vård uppgick år 2018 till motsvarande cirka 11 procent av svensk BNP. I 
och med att andelen äldre kroniskt sjuka ökar så kommer denna andel att öka om åtgärder 
inte genomförs. 
 
För att upprätthålla samma nivå av vårdkvalitet som historiskt varit fallet kommer många 
förändringar att behöva genomföras. SOU 2016:2 sammanfattar de förändringar som för-
fattarna anser bör genomföras i följande punkter: 
 
▪ En förändrad organisering av vården för kroniskt sjuka och andra patienter med omfat-

tande behov, som kräver insatser från många aktörer. Detta kommer att kräva att hu-
vudmännen och verksamheter ökar sin förmåga att planera utifrån målgruppers behov 
snarare än enskilda diagnoser och medicinska specialiteter. Huvudmän och verksam-
heter behöver stärka sin förmåga att hantera komplexitet och att samarbeta horison-
tellt. 

▪ Ändamålsenliga stödsystem som utgår från de professionellas behov, förenklar arbe-
tet och minskar ”spilltid” för administration. Det kommer att krävas investeringar från 
både stat och sjukvårdshuvudmän i nära samarbete. 

▪ Förändrade arbetssätt och förändrad arbetsorganisation i vårdens vardag som innebär 
att rätt kompetens gör rätt uppgifter. I detta ligger också att patienten ska ses som en 
del i teamet och ska stödjas i att utföra sin egen vård. Digitala och andra tekniska lös-
ningar är en viktig förutsättning för att detta ska kunna realiseras. 

 
FRISQ Care löser flera av dessa behov. Ett exempel är att samordna all information i ett 
system, som kan hämta information från olika databaser, så att patient och personal får 
en överblick av en patients historik och vårdprocesser. Detta är inte alltid möjligt med be-
fintliga system. Det är dessutom det enda digital systemet som tillgodoser behovet i den 
sista punkten ovan, att göra patienten en del av teamet. 
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Affärsmodell 
FRISQ avser att sälja licenser av FRISQ Care inom sjukvårdssektorn. Licensen säljs per vår-
danställd användare. Priset bedöms enligt bolaget hamna inom intervallet 400-1 000 kro-
nor per användare, vilket är samma pris som för journalsystemen. Priset bör ligga i det 
lägre intervallet vid större upphandlingar medan högre priser bör kunna tas ut vid organisk 
tillväxt med licenser hos enskilda vårdgivare. 
 

Återkommande intäkter 
FRISQ avser alltså sälja FRISQ Care enligt en SaaS-modell med återkommande månatliga 
intäkter till höga marginaler. Detta skapar förutsägbarhet i det licensrelaterade intäktsflö-
det. Givet FRISQ Cares viktiga position i vårdgivarens IT-infrastruktur och det dagliga arbe-
tet kommer de som väl har börjat arbeta med mjukvaran inte att lätt kunna avbryta abon-
nemanget eftersom det i dagsläget inte finns några konkurrerande lösningar med samma 
funktionalitet. Vi bedömer att kundbortfallet (eng. churn rate) kommer att vara lågt. Bolag 
med denna typ av verksamhet tenderar att ha höga värderingar i förhållande till multiplar 
som försäljning eller EBITDA. 
 

 
  

Leverantörer av journalsystem, som 
exempelvis Cerner, säljer ofta mo-
duler med ytterligare funktionalitet 
till sina journalsystem som delvis 
konkurrerar med FRISQs erbju-
dande. 
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Sälj-momentum med avtal och samarbeten påvisar värde 
Baserat på en kostnadsfördelning kan det uppskattas att drygt 40 procent av bolagets 
resurser är allokerade till den egna säljstyrkan och affärsutveckling. FRISQ har även part-
nerskap med IT-bolagen Dustin och Atea som agerar återförsäljare av bolagets mjukvara. 
Kombinationen har lett till ett antal intressanta licensavtal, samarbeten och pilotprojekt. 
Dessa ger i sin tur möjlighet för bolaget att komma in på enstaka sjukhus och gradvis 
växa, jämfört med en stor upphandling där systemet rullas ut med tiotusentals licenser på 
kortare tid. Det finns två huvudsakliga möjligheter att sälja in produkten: 
 
▪ Licensförsäljning av standardprodukt: Standardiserad produkt på licens som är inte-

grerad mot journalsystem och som säljs till enskilda kliniker. Det kan ske genom att 
vara underleverantör till ramavtalsinnehavare som till exempel Atea, Dustin eller CGM. 

▪ Deltagande i större upphandlingar: Deltagande sker tillsammans med och i partner-
skap med journalsystemsleverantörer. Det innebär långa avtal på över fem år med åter-
kommande intäkter. Upphandlingar styrs till viss del av förslag från statliga utred-
ningar, och FRISQs patientcentrerade vårdplaner förordas i dessa.  

 

FRISQ kan dra nytta av digitaliseringsvågen 
Trots att sjukvården förhållandevis genomgående har tvingats ställa om och anpassa sina 
verksamheten för att möta utmaningen med den rådande pandemin har FRISQ enligt vår 
bedömning lyckats väl med att ingå nya samarbeten, pilotprojekt och licensavtal. När Co-
vid-19 blåst förbi och förhållandena sakta återgår till det normala tror vi att momentum 
kan tillta ytterligare – inte minst på grund av den stora digitaliseringstransformation som 
vården trots allt genomgår just nu. 
 
Socialdepartementet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) samarbetar sedan 2016 
för att digitalisera hälso- och sjukvården, framföra allt via Inera/1177.se som i dag är en 
tjänst de flesta har stött på i något sammanhang. Digitalisering är en trend med starkt 
stöd från stat och myndigheter. Bland annat har E-hälsomyndigheten inrättats för att han-
tera e-recept, utredningar har genomförts och planer tagits fram i alla regioner för hur sjuk-
vården skall kunna effektiviseras genom införandet av en modern IT-infrastruktur, vilket 
också nyligen upphandlats i ett flertal regioner.  
 
En viktig milstolpe i digitaliseringsarbetet är övergången till nästa generationens journalsy-
stem. Dessa kan med nu funktionalitet avsevärt effektivisera arbetsprocesser och öka 
vårdpersonalens produktivitet.  
 

Nästa generationens journalsystem underlättar för FRISQ 
Historiskt har omfattande integrationsarbeten behövts för att kunna koppla tredjepartspro-
gram eller appar till befintliga journalsystem. Detta har varit ett hinder för FRISQ Care som 
kompletterar journalsystemen med ny funktionalitet. 
 
Nästa generationens journalsystem, som nu rullas ut i alla regioner förutom Region Stock-
holm-Gotland, har en gemensam informatikstandard (HL7s FHIR) vilken gör det möjligt för 
oberoende parter att skapa program som inte kräver större integrationsarbeten för att 
kunna kommunicera med journalsystemen. Detta öppnar i sin tur upp för möjligheten sälja 
tredjepartsmjukvara som pluginprogram direkt till vårdgivaren utan att behöva blanda in 
leverantören av journalsystemet för integrationen, vilket leverantören kanske inte alltid 
varit villig att göra om tredjepartsleverantören setts som en konkurrent.  
 

Befintliga licensavtal, samarbeten och pilotprojekt påvisar värde 

Licensavtal som kan växa 
FRISQ har i dag ett antal intressanta licensavtal med välkända privata och offentliga vård-
givare av varierande storlek. För flertalet av dessa finns potential att över tid växa genom 
att fler licenser säljs. Covid-19 har samtidigt försenat implementeringsarbetet i nyteck-
nade avtal. I de fall mjukvaran redan implementerats har pandemin hämmat möjligheten 
att vinna fler licenser/användare.  
 
▪ Sophiahemmet – Sjukhus, Rehab Center, Ryggkirurgiskt centrum, Husläkarmottag-

ningen: FRISQ har olika avtal med bolag som är verksamma i Sophiahemmets lokaler 
sedan 2018. I nuläget räknar vi med att 70 licenser skulle kunna vara på plats under 
2021. 

De befintliga licensavtalen kan öka i 
värde genom att fler användare an-
sluts till FRSQ Care. 
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▪ Capio äldre och mobil vård: I november 2019 tecknade FRISQ avtal med Capios verk-
samhetsgren ”Äldre och mobil vård”. Affärsområdet har omkring 900 anställda förde-
lade på sju sjukvårdsgrenar. Den initiala avsikten var att FRISQ Care skulle introduceras 
hos tre av de sju verksamheter i början på 2020 men utrullningen har försenats på 
grund av Covid-19. Om vi tillämpar regeln att 70 procent av alla vårdanställda kan an-
vända FRISQ Care erhålls en potential på 630 användare över tid. 

▪ Cereb: I december 2019 meddelade FRISQ tecknade ett avtal med Cereb för FRISQ 
Care som skulle implementeras under första halvåret 2020. Detta har försenats på 
grund av Covid-19. Cereb är en specialistklinik inom neuropsykiatri och klinisk psyko-
logi för barn och vuxna och har omkring 60 anställda samt 20 externa konsulter. Vi 
bedömer att runt 50 licenser kan bli aktuella. 

▪ Tiohundra Norrtälje. FRISQ meddelade i maj 2020 att TioHundra AB blir den första 
offentliga vårdgivaren att börja använda FRISQ Care. Mjukvaran skall till en början an-
vändas på en vårdcentral. Tiohundra är en unik modellverksamhet. Kommunal vård- 
och omsorg samt regional sjukvård inom Norrtälje har samlats i ett bolag med omkring 
2 500 anställda. Tiohundra använder också ofta nya tekniker och arbetssätt. Socialde-
partementet har lyft fram Tiohundra som en förebild för övriga kommuner, landsting 
och regioner. Därför kan en lyckad utprovning av FRISQ Care hos Tiohundra få ringar 
på vattnet och leda till förbättrade möjligheter att sälja FRISQ över hela Sverige. På kort 
sikt bedömer vi att runt 50 licenser kan bli aktuella. 

▪ Moment Psykologi: I juni 2020 meddelade FRISQ att avtal ingåtts med Moment 
Psyklologi. Implementationsarbetet hos kundens mottagningar var avsedd att påbörjas 
samma månad. Detta har emellertid försenats på grund av Covid-19. Bolaget har ett 
40-tal medarbetare. Vi bedömer att det kan leda till drygt 30 licenser. 

 

Pilotprojekt med potential 
FRISQ har också flertalet samarbeten/pilotprojekt med vårdaktörer runt om i landet. Ett 
pilotprojekt kan ses som testperiod då produkten anpassas och konceptvalideras. Pilot-
projekt är en viktig del i bolagets säljstrategi och slutändamålet är att ingå licensavtal. 
Samtidigt bidrar pilotprojekten till att produkten utvecklas samtidigt som samarbetena i 
sig kan utgör värdefulla referenser och fallstudier. Nedan följer de samarbeten som bola-
get arbetar på i dag: 
 
▪ Region Skåne, KAAK Skåne: Sedan sommaren 2020 genomför FRISQ ett projekt till-

sammans med Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KoL (KAAK), Lungmedicin och 
Allergologi (SUS, Lunds universitet) och Innovation Skåne AB. Syftet är att utvärdera 
arbetet med framåtblickande vårdplaner. Enligt vår uppskattning kan runt 10 licenser 
vara aktuella för KAAK. Värdet i samarbetet ligger emellertid i möjligheten att introdu-
cera FRISQ Care till region Skåne, som har ungefär 36 000 anställda, vid tillfredstäl-
lande resultat under testperioden.  

▪ Västra Götalandsregionen (VGR): FRISQs kanske viktigaste avtal hittills är det som 
skrevs med Västra Götalandsregionen i augusti 2020. Det är ett utvecklings-, under-
hålls- och supportavtal. Det reglerar användningen av FRISQ Care efter genomförda 
pilotprojekt i regionen. Pilotprojekt har genomförts på KOL-centrum på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset och på infektionsavdelningen på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS). 
FRISQs pilotprojekt i VGR har nämnts eller hänvisats till i statliga utredningar i positiva 
ordalag. Avdelningarna som pilotprojekten genomförts på är små och till en början 
bedömer vi att det kan röra sig om ett 20-tal licenser. Det stora värdet ligger i att ha ett 
reglerat avtal med Sveriges näst största region, vilket möjliggör en bredare försäljning. 
FRISQ samarbetar med ATEA, som är leverantör till VGR och numera alltså kan sälja 
FRISQ Care som en fristående programvara.  

▪ Capio Ortopedi Stockholm: FRISQ tecknade ett avtal om ett pilotprojekt med denna 
enhet i november 2020 efter framgångsrik testning av FRISQ Care på ”Capio äldre och 
mobil vård”. Projektet skall pågå i sex månader. Enheten har enligt vår bedömning om-
kring 70 potentiella användare av FRISQ Care. Att Capio-gruppen väljer att införa FRISQ 
Care i ytterligare en verksamhetsgren tyder på att det finns möjligheter att sälja till fler 
enheter inom Capio i framtiden. Affärsområdeschefen på Capio Ortopedi säger sig vilja 
implementera vårdplansstöd inom alla verksamheter framöver. 

 

Viktiga samarbeten redan på plats med leverantörer av journalsystem 
Bolaget har också samarbeten med leverantörer av journalsystem. Detta är värdefullt då 
det kan ge trygghet till kunder att FRISQ Care sedan tidigare är integrerat med dessa sy-
stem. Det kan också underlätta försäljningsarbetet och ge större licensaffärer. 
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▪ CompuGroup Medical (CGM): I dag finns ett samarbete med journalsystemsleverantö-
ren CompuGroup Medical som är leverantör av journalsystem till Stockholmsregionen. 
FRISQ Care är sedan tidigare integrerat med deras journalsystem Take Care. Region 
Stockholm har beslutat att uppgradera sitt journalsystem och utlyst två upphandlingar. 
Den första fick avbrytas i slutet på 2019 på grund av att inga erbjudande uppfyllde spe-
cifikationerna. En ny upphandlingsprocess fick avbrytas i mitten på 2020 på grund av 
belastningen på vården från Covid-19.  

▪ Cerner: FRISQ Care är också sedan tidigare integrerat med journalsystemet Melior från 
Cerner som används i Västra Götalandsregionen, VGR, och Skåne. De båda regionerna 
håller dock på att byta ut Melior som skall ersättas med tredje generationens journalsy-
stem Millenium (också från Cerner). Implementationen bör vara genomfört 2024. Då 
FRISQ har pågående projekt i båda regionerna och är detta givetvis mycket intressant 
som på sikt kan visa sig bli värdefullt.  

 

Fördelar med FRISQ Care uppmärksammas av Socialstyrelsen 
Fördelarna med FRISQ Care, baserade på pilotprojekt i Västra Götalandsregionen, lyfts 
fram och sammanfattas i Socialstyrelsens rapport Att kunna följa patientens väg genom 
vården (2019), dock utan att namnge just FRISQ. Den digitala tjänsten medför enligt rap-
porten så att:  

 
▪ Team och patient får överblick i patientens vård- och aktivitetsplan så att prioritering 

och egenvårdsstöd underlättas med kraft.  

▪ Vårdteamet stimuleras till följsamhet av verksamhetens definierade process. Avsteg 
från processen, alltså individanpassning, kan föras men blir en aktiv handling.  

▪ Vårdpersonalen snabbare kommer kunna se patientens historik.  

▪ Vårdpersonalen har ett multiprofessionellt och teambaserat arbetssätt för en mer 
personcentrerad vård.  

▪ Integrering med journalsystemet sker, vilket gör att behovet av dubbel-dokumentation 
uteblir.  

▪ Intuitiva användargränssnitt skapas för både vårdpersonal och patienter.  

▪ Vårdpersonalen kan arbeta i ett och samma verktyg, vilket underlättar deras dagliga 
arbete.  

▪ Information och patientinvolvering kan ske direkt via patientens mobiltelefon eller surf-
platta i anslutning till det fysiska besöket.  

▪ Vårdgivarna kan överföra planen digitalt till patienten (eller skriva ut den på papper).  

▪ Att vårdpersonal kan arbeta med behandlingsplaner som bygger på ̊ standarder för 
vårdinformatik, vilket möjliggör kompatibilitet med andra system.  

 

Upphandling Region Stockholm, dörren är fortfarande inte stängd 
Som tidigare nämnts har samtliga regioner bortsett från Stockholm och Gotland har upp-
handlat nästa generationens journalsystem. Region Stockholm och Gotland fick avbryta 
sin gemensamma upphandling i december 2019. Det som skulle ha upphandlats var bland 
annat en vårdinformationsmiljö samt ett vårdkontinuitetsstöd, det vill säga just en sådan 
tjänst som FRISQ tillhandahåller. När Covid-19 är över kommer en ny upphandling att be-
höva genomföras. Hur lång tid det tar tills detta inträffar är emellertid högst oklart. Att vara 
med på en vinnande upphandling som ett komplement till ett nytt journalsystem skulle 
innebära ett snabbspår in på marknaden och reducera risken avsevärt. Region Stockholm 
kallar sitt upphandlingsprojekt för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Detta är några 
av kraven på det nya digitala systemet: 
 
▪ Lättanvända mobila stöd med hög användarbarhet.  

▪ Välintegrerade kunskaps- och beslutsstöd.  

▪ Strukturerad patientinformation som finns tillgänglig på ett samlat ställe.  

▪ Information dokumenterad en gång, finns sedan tillgänglig i alla relevanta samman-
hang.  

▪ Administrativa arbetsuppgifter automatiseras och förenklas. 

  
FRISQ Care uppfyller dessa krav. Om det vore möjligt att erhålla ett kontrakt med Region 
Stockholm och Gotland i samband med en upphandling skulle bolagets finansiella situat-
ion förbättras drastiskt. Det skulle sannolikt leda till en kraftigare försäljningstillväxt än vi 
har räknad med i våra prognoser.  
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Kostnader och investeringar 
Bolagets kostnader är hänförliga till två områden: försäljning eller affärsutveckling samt 
mjukvaruutveckling. Baserat på den senaste företrädesemissionen står det första området 
för 42 procent och det andra för 58 procent av kostnaderna, utöver administrativa och öv-
riga kostnader. 
 
Lejonparten av bolagets kostnader kommer från personal- och konsultkostnader. Övriga 
externa kostnader inkluderar konsultkostnader samt vissa leasingkostnader. Båda pos-
terna har ökat för varje år i samband med att organisationen byggts ut för att kunna han-
tera ett marknadsgenombrott. 
 
Historiska intäkter har varit kopplade till pilotprojekt och får i sammanhanget beskrivas 
som små. Nettoomsättningen uppgick till som mest 5,3 miljoner kronor under 2018 men 
minskade till 1,9 miljoner 2019. Under 2020 har som tidigare nämnts Covid-19 hämmat 
utvecklingen då nettoomsättningen landade på 1,3 miljoner under 2020. Aktiverat arbete är 
kostnader för utveckling av mjukvara som aktiverats, det vill säga bokförts som en till-
gång. Det redovisas endast som en intäkt bokföringsmässigt. I verkligheten är det en kost-
nad. 
 
Historiska kostnader (MSEK)  Historiska intäkter 

 
 

 

 
 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 
Bolaget hade 29 anställda vid utgången av 2020. Större delen av dessa tillsammans med 
flera av konsulterna jobbar på bolagets kontor i centrala Stockholm.  
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Organisation och tio största ägare 
Personerna i styrelsen är förhållandevis nya i bolaget. Ledningen har helt byts ut sedan 
2018. Bolagets tillförordnade VD George Thaw tillträdde posten i augusti 2020. Insiderä-
gandet är förhållandevis lågt bortsett från hos grundaren och styrelseordförande Mats 
Lindstrand, som är den fjärde största ägaren.  
 

Ledande befattningshavare 

 

George Thaw är tillförordnad VD sedan 2020 och äger 0 aktier och 0 opt-
ioner. Thaw har över 30 års erfarenhet av ledande positioner i snabbväx-
ande, internationella teknologibolag, bland annat inom vård och omsorg. 
       

 

Ulrika Jones är CFO sedan mars 2021 och äger 0 aktier och 0 optioner. Ul-
rika har tidigare arbetat som CFO på Linas Matkasse, Speqta och Bambuser. 

 

Patrik Mattsson är Customer Success Manager i Sverige sedan 2018. Han 
har 1 853 aktier och 50 000 teckningsoptioner i bolaget. 

 

Casper Winsnes är Chief Innovation Officer sedan 2019 och har ett ägar-
skap om 65 000 aktier samt 150 000 teckningsoptioner. Casper har tidigare 
utvecklat 1177 Vårdguiden. 

 

Mats Lindstrand är styrelseordförande och grundade FRISQ 2009. Han äger 
1 928 246 aktier och 0 optioner.  

Källa: Bolagsinformation 

 
I styrelsen kan även Göran Hägglund och Lars Björk nämnas. Göran Hägglund är tidigare 
partiledare för Kristdemokraterna och har ett brett kontaktnät. Lars Björk var VD på Qlik 
2008-2017 som ursprungligen var ett svenskt mjukvarubolag (i dag amerikanskt) som se-
dan grundandet 1993 vuxit till att ha en miljardomsättning under senare delen av 2010-
talet.  
 
10 största ägare 2021 

 

Column1 Aktiekapital, % Verifierat 

Swedbank Robur Fonder 9,23% 2021-08-31 

UBS för klients räkning 5,21% 2021-08-31 

Nordic Cross Asset Management 4,45% 2021-08-31 

M. Lindstrand Investment AB och privat  4,11% 2021-08-31 

Avanza Pension 3,94% 2021-08-31 

Alarik Förvaltning AB 3,07% 2021-08-31 

Loer AB 2,62% 2021-08-31 

Handelsbanken Fonder 1,58% 2021-08-31 

Amadra AB 1,17% 2021-08-31 

Stephan Clarkson 1,08% 2021-08-31 

   

Källa: Holdings.se 

 
De tre största ägarna är Swedbank Robur, USB för klients räkning Nordic Cross Asset Ma-
nagement. Den förstnämnda har deltagit i de senaste kapitalanskaffningarna och ökat sitt 
ägande i bolaget sedan 2020.  
 
Nordic Cross har tillkommit som den tredje största ägaren 2021. De två fonderna har ett 
gott renommé. Att de väljer att investera i FRISQ i samband med kapitalanskaffningar kan 
ses en kvalitetsstämpel. Mats Lindstrand och UBS för klients räkning tillhör de fyra största 
aktieägarna sedan 2019 men deras andelar har minskat i samband med utspädningar. 
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Finansiering, mål och aktieutveckling 
Finansiering 
Under de år bolaget varit börsnoterat har en stor summa pengar, cirka 361 miljoner kronor, 
tagits in i nyemissioner.  
 
▪ 2016 Q1 riktad nyemission på 38 miljoner kronor 

▪ 2017 Q1 riktad nyemission på 50 miljoner kronor 

▪ 2018 Q2 riktad nyemission 53 miljoner kronor 

▪ 2019 i mars företrädesemission på cirka 67 miljoner kronor 

▪ 2020 i februari företrädesemission på 74,6 miljoner kronor 

▪ 2020 i november riktad nyemission på 78,7 miljoner kronor 

 
Det balanserade resultatet i balansräkningen uppgår till -393 miljoner kronor. Det innebär 
att ganska stora summor har investerats i bolagets mjukvara. Det innebär också att bola-
get kan tjäna ungefär lika stora summor innan man behöver betala skatt. 
 

Tillväxt- och EBITDA-mål 
FRISQs mål på kort till medellång sikt är att etablera ”Show-case Sweden” som i sin tur ska 
lägga grunden för vidare internationell expansion. 
 
I termer av nettoomsättningen från Norden var tidigare målsättning att denna skulle över-
stiga 225 miljoner kronor år 2022. Målbilden övergavs under 2020 då en förutsättning för 
detta hade varit att FRISQ vunnit en upphandling för exempelvis region Stockholm. Denna 
har som bekant flyttats på framtiden. 
 
Under 2019 samarbetade CGM, Cambio, Intersystems och FRISQ under namnet Alliance 
for innovative care, med vilka de förmodligen gav ett bud till Region Stockholms FVM. 
CGM håller på att utveckla ett nytt journalsystem, Clinical, som troligtvis kommer att erbju-
das i framtida upphandlingar.  
  
Bolaget har målet att ha en rörelsemarginal för av- och nedskrivningar på 35-40 procent. Vi 
bedömer att detta är möjligt och räknar med en högsta EBITDA-marginal på 40 procent 
(eller 36 procent i justerad EBITDA där vi inte tar med aktiverat arbete i intäkterna) under 
det sista året i vår prognos, 2029. 
 

Aktieutveckling 
Aktien har haft en negativ utveckling till följd av att inget större avtal har hunnit slutas sam-
tidigt som antalet aktier ökat till följd av nyemissioner. Det finns ett starkt samband mellan 
antal ökat aktier och minskat aktiekurs. Bolagsvärdet (EV) har samtidigt minskat under 
perioden. 
 
Utveckling, 2016-2020   Antal aktier vid periodens slut 
 

 

  

 

Källa: Refinitiv Eikon och Carlsquare  Källa: bolagsinformation 
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Marknad och konkurrens 
FRISQ är verksamt inom e-hälsa eller vård-IT-system. Det är en bransch som samtidigt håller på att ge-
nomgå teknologiska förändringar tack vare Big Data, IoT och förbättrade mobila nätverk. FRISQ är ett 
komplement till existerande system och delvis beroende av integration med ett journalsystem. I Sverige 
har två leverantörer vunnit flertalet upphandlingar för framtida journalsystem: Cerner i Skåne och VGR 
samt Cambio i övriga regioner. Endast Region Stockholm och Gotland har ännu inte avslutat en ny upp-
handling av journalsystem. De använder för närvarande Take Care som samarbetar med FRISQ. 
Ökande kostnader inom svensk sjukvård kommer att kräva antingen neddragningar eller effektivise-
ringar. Vi ser att FRISQs lösning skulle kunna bidra med en effektivisering av sjukvården och därmed 
vara en del av lösningen på problemen. Jämförbara bolag ligger någonstans mellan konsultbolag och 
SaaS-bolag i marginaler och värdering.   
 

Sjukvårdsmarknaden 
Kostnader för sjukvården ökar som en effekt av Baumols kostnadssjuka, effektivare be-
handlingsmetoder liksom dyrare utrustning och läkemedel samt en åldrande befolkning 
med kroniska sjukdomar. Hälso- och sjukvårdens andel av BNP var år 2000 7,4 procent av 
BNP och har under perioden 2015-2018 stigit för att pendla mellan 10,9-11,0 procent. 
Hälso- och sjukvården och är således en av de största branschsektorerna. 
 
Sveriges BNP år 2019 var cirka 5 021 miljarder kronor. Givet att sjukvårdens del av BNP är 
motsvarande 10,9 procent kan värdet på sjukvårdssektorn samma år beräknas till 547 
miljarder kronor.  
 

Strukturproblem inom sjukvården, boven i dramat 
FRISQ Care har utvecklats inte enbart för att förbättra vården för den enskilde patienten 
utan även som ett svar på flera utmaningar som den svenska sjukvården står inför. En 
utökad digitalisering av sjukvården kommer att vara en viktig del för att lösa få bukt på den 
fallande produktiviteten. FRISQ Cares existensberättigande kommer alltså delvis från de 
förhållanden som beskrivs nedan. 
 

Hälsovård, en stigande kostnad som andel av BNP 
Nedan visas kostnadsutvecklingen inom hälsovård som andel av BNP på fyra marknader; 
Sverige, Danmark, USA och Europa.  
 
Utveckling hälsovård som andel av BNP (procent) 
 

 

Källa: WHO 

 
Som framgår ökar kostnaderna för sjukvård på de utvalda marknaderna men trenden är 
densamma i de flesta utvecklade ekonomier. Kostnaderna förväntas öka ännu mer i fram-
tiden i och med att befolkningen blir äldre och kroniskt sjuka lever längre. 
 
Under perioden 2012 till 2017 har kostnaden för sjukvården ökat från 7,4 procent av BNP 
till 10,9 procent enligt WHO enligt ovan. Uppgången beror till viss del på att definitionen av 
gruppen omsorg för äldre och funktionshindrade ändrats från 2010 till 2011. Denna effekt 
uppgår till omkring två procentenheter. För att få en rättvis statistik bör två procent alltså 
läggas till på åren 2000-2010.  
 
Kostnaderna för sjukvård i Sverige fram till 2030 beräknas fortsätta öka, snabbare än kom-
munens och regionernas intäkter. Framtida sjukvård är därför underfinansierad i nuläget. 
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Digitalisering av sjukvården är en grundpelare inom strategin för att minska kostnaderna. 
FRISQ skulle kunna spela en roll inom denna strategi. 
 

Åldrande befolkning innebär ökade hälso- och sjukvårdskostnader 
En framträdande orsak till de ökande kostnaderna är den åldrande befolkningen. Enligt en 
global undersökning, ”Global Burden of Disease 2017 study findings by the Institute for 
Health Metrics and Evaluation, University of Washington”, lever människor de sista tio lev-
nadsåren i dålig hälsa. Så länge människor är friska behöver en ökad ålder inte vara ett 
problem för sjukvården och vårdsektorn. De största kostnaderna uppstår när kroniskt 
sjuka blir fler och lever längre till följd av förbättrad vård. 
 
I och med att de stora barnkullarna från 40- och 50-talet nu börjar komma in de sista 10 
åren av sin förväntade livslängd så kommer det att leda till en större grupp av kroniskt 
sjuka som andel av befolkningen jämfört med tidigare. Det beräknas att befolkningen över 
80 år kommer att öka med cirka 33 procent medan antalet invånare i yrkesför ålder kom-
mer att minska med cirka nio procent till 2030 (Sverige Kommuner och Regioners ekono-
mirapport, oktober 2020). 
 
Medellivslängd i Sverige  
 

 

Källa: SCB 

 

Baumoleffekten 
En viktig faktor till ökande sjukvårdskostnader är alltså en åldrande befolkning. Det har 
möjliggjorts genom förbättrade behandlingsmetoder och läkemedel vilket har ökat kostna-
derna för sjukvård, men även Beaumoleffekten bör nämnas. 
 
I IHEs Rapport 2019:5 ”Hälso- och sjukvårdsutgifternas utveckling i Sverige”, Gralén & 
Persson, pekas på ytterligare två viktiga förklaringar till ökningen av kostnaderna inom 
sjukvården i Sverige: (i) En ökad befolkningsstorlek och (ii) en relativt hög ökning av kost-
naderna som inte kan motiveras av produktivitetsförbättring (den så kallade Baumoleffek-
ten). Detta kan illustreras med att exempelvis livsmedel har minskat i pris sedan 1700-
talet, medan priset på en konsertbiljett ökat kraftigt. Enligt Baumol beror det på att musiker 
är ett yrke som inte går att effektivisera. 
 
Utbildning och vård är två andra områden som är väldigt svåra att effektivisera. Digitali-
sering kommer att vara nödvändig för att motverka Baumoleffekten i takt med att en 
större andel av befolkning är i behov av vård. 
 

Ökande administrativa kostnader 
Enligt McKinsey & Company (Tid till vård ger vård i tid, 2019) anser de flesta läkare att det 
läggs för mycket resurser på lednings- och stabsfunktioner, administratörer och handläg-
gare, vilka är placerade långt ifrån vårdproduktionen. Däremot anser 35 procent av läkarna 
att mer vårdnära administration (exempelvis genom läkarsekreterare) behövs. En digital 
vårdplanslösning skulle kunna ersätta behovet av vårdnära administration och minska 
behovet av läkarsekreterare varmed mer tid för att träffa patienter uppnås. De timmar som 
läkare slipper lägga på administration till följd av brist på läkarsekreterare skulle kunna 
läggas på tid med patienter. 
 
Det kan också nämnas att stabspersonalen inom vården ökat kraftigt. Enligt Vårdfokus 
utgjorde administration nästan 39 procent av lönekostnaderna på sjukhus för Sveriges 
regioner och regioner under 2017. Det är emellertid ett byråkratiskt problem som bara del-
vis kan lösas genom FRISQ Care (den del av administrationen som är direkt vårdrelaterad). 
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Underfinansieringen av sjukvården  
De flesta regioner och kommuner går med förlust och överlever genom bidrag från staten. 
De kommande åren fram till 2023 ser positiva ut vad gäller regionernas ekonomi. Ökade 
generella bidrag, riktade bidrag samt särskild Corona-ersättning gör att budgetarna i ge-
nomsnitt kommer att vara i balans fram till 2023. Dessa bidrag kommer emellertid från 
tillfälliga lån och leder till ökad statlig skuldsättning och är inte långsiktigt hållbara. När 
Corona-ersättningarna upphör är det sannolikt att budgetarna för många regioner inte 
kommer att gå ihop om inte förändringar genomförs i deras verksamheter.  
 
Extra statliga tillskott regioner och kommuner (mrdSEK)  Resultaträkning regioner (mrdSEK)  
 

 

  
 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 

Intäkter 71 81 79 77 79 

Kostnader -383 -403 -419 -423 -434 

Avskrivningar -12 -13 -14 -14 -15 

Nettokostnader -325 -335 -354 -360 -370 

Skatteintäkter 269 273 278 288 299 

Statsbidrag och utjämning 61 75 79 77 76 

Verksamhetens resultat 5 13 3 5 5 

Finansnetto 3,6 -4 -1 -1 -2 

Resultat efter fin.poster 9 9 2 4 3 
 

Källa: Sverige Kommuner och Regioners ekonomirapport, oktober 2020  Källa: Sverige Kommuner och Regioners ekonomirapport, oktober 2020 

 
Effektiviseringar kommer alltså bil en nödvändighet för att offentlig sektor ska klara av att 
upprätthålla kvaliteten på vården, och staten har redan bestämt att digitalisering kommer 
att vara en central del av strategin. Från är därför enligt oss inte om den typ av lösning 
som FRISQs Care tillhandahåller kommer att slå igenom, utan om det är FRISQs variant 
som kommer att slå igenom eller om konkurrenterna utvecklar liknande lösningar som slår 
igenom. Digitaliseringen av sjukvården kommer att vara den kanske viktigaste åtgärden 
för att hålla budgeten inom regionerna fram till 2030 (sjukvården är regionernas största 
utgiftspost).  
 
Storleken på effektiviseringarna kommer att behöva vara betydande. Om exempelvis en 
läkare får en timme mindre i veckan i administration så skulle detta kunna kvantifieras 
som en effektivisering på 2,5 procent (1 timme av 40), men det krävs betydligt större effek-
tiviseringar än så. Om effektiviseringarna skall lyckas måste de innebära en genomgri-
pande förändring i hur vården bedrivs. FRISQs patientcentrerade mjukvara skulle innebära 
en sådan effektivisering genom att nya vårdresurser skapas genom att patienten själv ut-
för delar av sin egen vård, det vill säga blir en del av vård-teamet.  
 

Offentligt finansierad vård, den största möjligheten 
Bolaget är i dag huvudsakligen aktiva på marknaden i Sverige. Här finansierar i huvudsak 
regionerna botande och rehabiliterande sjukvårdstjänster. Den offentliga vården och reg-
ionerna utgör således FRISQs huvudsakliga möjliga kundbas då de ansvarar för sjukhus 
och specialistvård för vilka FRISQs programvara anpassats. Bolaget andra kundgrupp ut-
görs av privata vårdgivare, privat eller offentligt finansierade.  
 
Den största delen av sjukvårdskostnaderna i Sverige utgörs av vårdinsatser för att bota 
och rehabilitera patienter. Den utgör drygt hälften av samtliga kostnader och således om-
kring fem procent av BNP.  
 
Fördelning sjukvårdskostnader 
 

 

Källa: SCB 
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Den totala omsättningen inom FRISQs kundgrupp i Sverige uppgår alltså till ungefär 280 
miljarder kronor. I teorin finns stora resurser att utgå från, men marknaden är samtidigt 
prispressad, i synnerhet för privata aktörer vars tjänster köps in av offentlig sektor. 
 
Antal anställda inom vården (tusental)  

 

 

 

Källa: SCB, Hälsoräkenskaper 2018  

 
FRISQ bedömer att ungefär 70 procent av alla anställda inom sjukvården är potentiella 
användare av FRISQ Care. Då antalet anställda inom hälso- och sjukvården inom offentlig 
och privat sektor uppgår till cirka 300 000 i Sverige så blir det potentiella användar-antalet 
över 210 000 användare. Ungefär 80 procent av alla anställda inom sjukvården är offentligt 
anställda (se grafen ovan). Om vi antar ett licenspris på 800 per månad uppgår således 
marknadspotentialen i Sverige till omkring 2 miljarder kronor. 
 
Om vi jämför en årskostnad på 880 miljoner med hälso- och sjukvårdssektorns utgifter på 
cirka 280 miljarder kronor så skulle det utgöra omkring 0,7 procent av sjukvårdens kostna-
der. För att en investering i FRISQ Care skall bli lönsam för vården måste alltså den leda till 
effektiviseringar som är högre 0,7 procent.  
 

Verksamhet i de stora regionerna skapar potential 
FRISQ är verksamt i Sveriges tre största regioner, Skåne, VGR och Stockholm och Gotland 
som tillsammans utgör 13 procent, 16 procent respektive 23 procent av Sveriges befolk-
ning, sammantaget omkring 52 procent.  
 
Region Stockholm har omkring 45 000 heltidsanställda, varav 96 procent av jobbar inom 
hälso- och sjukvården inklusive tandvård. VGR har omkring 55 000 anställda. Region Skåne 
har omkring 36 000 anställda. FRISQ har angivit att FRISQ Care kan vara relevant för 70 
procent av vårdpersonalen. 
 
De tre regioner där FRISQ är verksamma har tillsammans omkring 136 000 anställda. Vi 
antar att 95 procent av dessa är verksamma inom hälso- och sjukvård. Vidare antar vi att 
70 procent skulle kunna använda FRISQ Care.  Vi antar att runt 90 000 av dessa skulle 
kunna använda FRISQ Care. Vid en prisnivå på 300-1 000 kronor blir storleken på mark-
naden där FRISQ idag är verksamma 320–1 080 miljoner kronor.  
 
Omkring 310 000 personer jobbar inom hälso- och sjukvård i Sverige. FRISQ har angett att 
en prisnivå skulle kunna ligga på 300 – 1000 kr per månad per licens i nivå med priserna 
på journalsystem. Om vi räknar med 210 000 vårdanställda i Sverige som kan använda 
FRISQ Care så erhålls en marknad för FRISQ i Sverige på 880 – 2 520 miljoner kronor. 
 
FRISQ har genomfört två pilotprojekt tillsammans med ATEA i Västra Götalandsregionen, 
på KOL-centrum på Sahlgrenska och på infektionsavdelningen på Södra Älvsborgs Sjuk-
hus. Ett avtal tecknades med VGR i augusti 2020 som reglerar användningen av FRISQ 
Care efter genomförda pilotprojekt. Bolaget har även ett pågående även pågående pilot-
projekt med KAAK i Skåne. Sedan maj 2020 pågår ett pilotprojekt på en vårdcentral i Norr-
tälje som tillhör TioHundra, som är något av en modellverksamhet för övriga landsting och 
kommuner. Detta utgör en bas från vilken FRISQ kan påbörja samt utvidga försäljningen av 
licenser. 
 

Marknad i Sverige inkluderat Capio 
I Sverige finns en flertalet större privatägda vårdgivare. Capio Skandinavien tillgör de 
största och som bekant jobbar bolaget med dem sedan tidigare. Capio har omkring 7 000 
anställda år 2018. Om vi antar att 70 procent kan använda FRISQ Care erhålls en potential 
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på cirka 5 000 licenser. Vid ett pris på 800 kronor per månad uppgår marknadspotentialen 
till 48 miljoner kronor.  
 
När vi lägger samman de tre regionerna samt Capio erhålls ett tak på omkring 900 miljo-
ner i omsättning för FRISQ i nuläget. Tillväxten i denna potential bör vara omkring tre pro-
cent per år. Nio år fram i tiden bör således potentialen vara strax under 1,2 miljarder kro-
nor. 
 

Den internationella marknaden 
Sedan 2019 har FRISQ ett dotterbolag i USA och sedan 2020 ett dotterbolag i Storbritan-
nien. I december 2019 skrevs en avsiktsförklaring under med Dartmouth-Hitchcock Medi-
cal Center i USA om att använda FRISQ Care vid behandling av hjärtsvikt. De har över 12 
000 anställda. Satsningen i USA ligger tills vidare på is på grund av effekterna av Covid-19 
och det är oklart när den kommer att återupptas. Arbete har genomförts för att anpassa 
FRISQ Care efter HIPAA (motsvarande amerikanska patientdatalagen). Sedan bolagets 
brittiske tillförordnade VD, George Thaw, tillträdde är även målet att inleda försäljning i 
Storbritannien. I och med att FRISQ Care med vissa anpassningar kan användas i större 
delen av världen är den potentiella marknaden för bolaget väldigt stort. Ett större genom-
brott på en utländsk marknad utgör en möjlig uppsida för aktien. Vi räknar dock inte med 
att detta kommer att inträffa i år. 
 

Stark tillväxt väntas för på den globala marknaden för e-hälsa 
Enligt Markets and Markets bedöms värdet på världsmarknaden för e-hälsa växa från 188 
miljarder USD år 2019 till 391 miljarder USD år 2024 motsvarande en tillväxt på 16 procent 
om året. IT-budgetarna inom sjukvården bedöms öka kraftigt under motsvarande period. 
 
En potentiellt viktig internationell marknad är Storbritannien. Det statlig finansierade sjuk-
vårdssystemet National Health Service, NHS, har ungefär 1,6 miljoner direkt anställda in-
klusive deltidsanställda. Om vi antar att 70 procent av dessa skulle kunna använda FRISQ 
Care och att månadspriset för en licens är 300 kronor så uppgår marknadspotentialen till 4 
miljarder kronor för denna organisation. Därutöver finns det flera hundratusen ytterligare 
personer som jobbar inom sjukvården i Storbritannien. 
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Konkurrens 
De stora journalsystemen, den främsta konkurrensen 
FRISQ bedömer att den största konkurrensen i dagsläget kommer från journalsystemsle-
verantörerna som utvecklar egen processtödsfunktionalitet.  
 
Det finns ett stort antal aktörer inom journalsystem i Sverige. Branschen har under ungefär 
20 års tid dominerats av fem eller sex spelare. Störst har följande varit: Melior från Cerner, 
Cosmic från Cambio och TakeCare från CGM. Även VAS, Infomedix och SYSteam Cross 
har använts i viss utsträckning. Alla dessa system är emellertid gamla enligt nutida stan-
darder. 
 
Problemen med föråldrade system som ej kan kommunicera med varandra har uppmärk-
sammas. Som tidigare nämnts har lejonparten av regionerna har också upphandlar och 
börjat uppgradera eller byta ut sina journalsystem, vilket kommer medföra en kraftig kon-
solidering av marknaden. System från bolagen Cambio och Cerner kommer att stå för 
minst 77 procent av marknaden räknat på befolkning. De enda regionerna som inte avslu-
tat sin upphandling är region Stockholm och Gotland, där en upphandling pågick men av-
bröts. Skulle de byta till Cambio eller Cerner så innebär det att det endast skulle finnas två 
journalsystem på marknaden.  
 
Journalsystem och regioner  
  

 
 

Källa: Region Halland, https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2020/12/FVIS-Intro-helhet.pptx, åtkomst 
2021-01-18.  

 
I bilden ovan har Region Skåne och VGR valt Cerner Millenium. Regionerna i mörkgrönt och 
ljusgrönt har valt Cambio Cosmic. Endast Region Stockholm och Gotland återstår. 
 

Upphandlingar av journalsystem 
Västra Götalandsregionen tecknade år 2018 ett avtal med Cerner för att erhålla deras så 
kallade digitala vårdinformationsmiljö, Millenium, på 17 sjukhus och 200 vårdcentraler. 
Målet var att implementeringsprojektet skulle inledas tidigt 2021 och slutföras 2023 men 
har nu blivit försenat. Värdet på kontraktet var 2,1 miljarder över tio år. 
 
Region Skåne har också tecknat avtal med Cerner (2018) för användning av Millenium 
samt två ytterligare moduler, CareAware och HealtheIntent. Avtalet sträcker sig i fem år 
fram till 2025 och har ett sammanlagt värde på en miljard kronor. Projektet kallas SDV 
(Skånes digitala vårdsystem) och bygger på att utveckla ett digitalt system som hjälper 
och utgör ett stöd för vårdgivare och patient. 
 
Region Stockholm och Gotland avbröt upphandlingen av ett nytt journalsystem i december 
2019 på grund av att ingen leverantör kunde uppfylla samtliga krav. Region Stockholm 
använder TakeCare från CGM som är integrerat med FRISQ. 
 
FRISQ var enligt vår tolkning med i SLLs (numera Region Stockholm) upphandling som 
avbröts. Martin Irding skrev följande i tredje kvartalets delårsrapport (VD-kommentar): ”Vi 

https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2020/12/FVIS-Intro-helhet.pptx
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deltar redan i större upphandlingar (med ordervärden överstigande 100 miljoner kronor för 
FRISQ) där beslut väntas under andra halvåret 2019.” 
Sussa samverkan består av nio regioner. Dessa har tecknat avtal med Cambio om att in-
stallera Cosmic (fem tecknade avtal i juni 2019 och fyra hade option på det vinnande bu-
det och tecknade senare under 2020). Sedan tidigare används dessutom Cosmic av åtta 
regioner som kommer att behålla och uppgradera journalsystemet vilket innebär att 17 av 
21 regioner i framtiden kommer att använda system från Cambio. Journalsystemet är det-
samma i alla dessa regioner men ytterligare mjukvara kan användas efter varje vårdgi-
vares behov. Som en del av Cosmic kommer även vårdinformationsstödet Visus att install-
eras i de nio regionerna som genomför upphandlingen. Visus är en helhetslösning med 
stöd för mobila arbetssätt som omfattar stöd för vårddokumentation, vårdadministration 
och läkemedel, stöd för operationsplanering, anestesi/intensivvård, obstetrik, cytostatika 
samt drifttjänst, support och underhåll. Det kommer att utvecklas, anpassas till och tas i 
bruk separat i varje region. 
 
I grannländerna Finland och Danmark har också ett nytt digitalt journalsystem införts från 
bolaget Epic. 
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Listade jämförbara bolag 
Vi har valt ut ett antal börsnoterade som jämförelseobjekt till Frisq med avseende på till-
växt och marginaler. Det finns ett begränsat antal jämförbara bolag i närområdet som är 
börsnoterade. Dessutom finns det få SaaS-bolag inom sjukvårdsbranschen som är lön-
samma och lämpliga att jämföra med. Därför har vi tagit med ett flertal större ameri-
kanska bolag med en längre historik och som uppnått lönsamhet. Vi jämför dessa bolags 
tillväxt och marginaler med de för FRISQ på lång sikt. 
 
Multiplar, listade branschkollegor  
 

  Ticker Land 
Marknadsv. 

(MSEK) 
EV/Sales, 

2021P 
EV/EBITDA, 

2021P 
EV/EBIT, 

2021P P/E, 2021P P/B, 2021P 

Allscripts Healthcare Solutions Inc MDRX US 14 808 1,9x 10,7x 20,4x 16,6x 1,7x 

Cerner Corp CERN US 186 515 4,2x 12,7x 19,5x 22,4x 5,9x 

Change Healthcare Inc (Duplicate) CHNG US 57 438 3,2x 10,4x 32,2x 14,1x NaN 

Computer Programs and Systems Inc CPSI US 4 497 NaN NaN NaN 15,1x NaN 

CareCloud Inc MTBC US 1 029 1,9x 11,0x 173,0x NaN 1,2x 

NextGen Healthcare Inc NXGN US 8 459 1,7x 9,6x 12,5x 15,7x 2,2x 

Streamline Health Solutions Inc NXGN US 714 6,5x NaN NaN NaN NaN 

Csam Health Group AS STRM NO 1 791 5,6x 27,3x NaN NaN 7,9x 

Vo2 Cap Holding AB (publ) CSAM SE 1 077 NaN NaN NaN NaN NaN 

PatientSky Group AS(Duplicate) VO2 NO 741 3,3x NaN NaN NaN 1,0x 

Median     11 633 3,2x 10,9x 20,4x 15,7x 2,0x 

Genomsnitt   45 458 3,5x 13,6x 51,5x 16,8x 3,3x 

Max   186 515 6,5x 27,3x 173,0x 22,4x 7,9x 

Min   1 029 1,7x 9,6x 12,5x 14,1x 1,0x 

Frisq Holding AB (publ) FRISQ SE 103 NaN NaN NaN NaN NaN 

          

 Källa: Refinitiv Eikon 

 
Av tio bolag är sju amerikanska. Medianvärdet på marknadsvärdet är cirka 11,8 miljarder 
kronor, vilket är avsevärt större än FRISQs omkring 110 miljoner kronor. Det största bola-
get i gruppen är Cerner, som har ett börsvärde på 186,5 miljarder kronor. De har vunnit 
upphandlingar i Region Skåne samt VGR.  
 
Bolagen handlas i median till ett PE-tal på 15,7x, 2021 års prognoser. Bolagen återkom-
mande stabila intäkter vilket minskar risken i verksamheten och motiverar ett premium. I 
median handlas bolagen till 3,2x förväntad försäljningen 2021, vilket är väldigt lågt jämfört 
med rena SaaS-bolag. Dessa bolag är emellertid inte rena SaaS-bolag utan kan beskrivas 
som en blandning mellan mjukvaru- och konsultbolag. Marginalerna är betydligt lägre. Där-
för hamnar multipeln någonstans mellan dessa.  
 

Tillväxt och rörelsemarginal 
Nedan visas omsättningstillväxt och EBITDA-marginaler för två olika perioder för de jäm-
förbara bolagen. 
 
Tillväxt – genomsnitt och median  EBITDA-marginal – medel och median 
 

 

  

 

Källa: Refinitiv Eikon  Källa: Refinitiv Eikon 

 
Jämförelsegruppens har i genomsnitt och median haft en tillväxt på 7,5 procent mellan 
2016 och 2020 (ej volymjusterat). Det är låga siffror i förhållande till förväntningarna inom 
e-hälsobranschen. Det beror på att de flesta bolagen är stora och mogna bolag som redan 
levererar IT-system till den amerikanska sjukvården. Som vi nämnt tidigare finns det för-
väntningar på att branschen skall växa med 16 procent om året de kommande fem åren. 
Det kan samtidigt vara en överskattning om man jämför med de historiska siffrorna från 
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bolagen ovan. Tillväxten måste komma från antingen nya tjänster hos de befintliga större 
bolagen eller nya spelare som tillför nya tjänster, såsom FRISQ. 
 
Bolagen har haft en EBITDA-marginal på i genomsnitt 16,3 procent under perioden 2016-
2020. Cerner utmärker sig genom att ha haft en EBITDA-marginal på i genomsnitt 30,9 
procent under perioden. Även Change Healthcare har haft en EBITDA-marginal på 30 pro-
cent men det finns endast ett års data från dem. 
 
Vi tror att FRISQ kommer att ha högre marginaler än de jämförbara bolagen eftersom de 
utvecklar en SaaS-lösning som är diagnosoberoende och kräver mindre lokala anpass-
ningar än till exempel ett journalsystem. Samtidigt tror vi inte att FRSIQ kommer nå upp till 
samma marginaler som de mest lönsamma SaaS-bolag i andra branscher med tanke på 
hur sjukvårdsbranschen ser ut idag. Därför tror vi att marginalerna från Cerner och Change 
Healthcare som är bäst i gruppen är de som är mest jämförbara med FRISQ. De har endast 
något lägre marginaler än FRISQs egna mål om 35-40 procent i EBITDA-marginal.  
 

Beskrivning av jämförbara bolag 
Allscripts Healthcare Solutions Inc (MDRX.O) säljer mjukvara inom sjukvården såsom 
digitala journalsystem. Bolaget har ungefär 8400 anställda. Bolaget hade en omsättning 
på 1,8 miljarder USD år 2019 (1,7) med en EBIT på -24 mUSD (-93).  
 
Cerner (CERN.O) är ett av världens största mjukvarubolag inom vård. Bolaget tillhandahål-
ler bland annat journalsystem som används i Sverige, den äldre generationen Mellior samt 
den nya generationen Millenium som håller på att införas i Skåne och VGR. Bolaget har 
knappt 30 000 anställda. Cerner hade en omsättning på 5,7 miljarder USD år 2019 (5,4) 
med en EBIT på 600 mUSD samma år (770). Ungefär 90 procent av omsättningen härrör 
från Nordamerika. Trots att det är ett mjukvaruföretag står licensierad programvara end-
ast för en liten del av omsättningen, se nedan. 
 
Intäktsfördelning Cerner 
 

Column1 2019 2018 2017 

Licensierad programvara 12% 11% 12% 

Återförsäljning teknologi 4% 5% 5% 

Prenumerationer 6% 6% 9% 

Professionella tjänster 35% 34% 31% 

Outsourcade tjänster 21% 21% 21% 

Support och underhåll 20% 21% 20% 

Reseersättning 2% 2% 2% 

    

Källa: Bolagets årsredovisning 

 
Change Healthcare Inc (CHNG.O) säljer mjukvara inom den amerikanska sjukvården som i 
första hand har att göra med betalningar och ersättningar, inte bara administration utan 
även dataanalys. Bolaget har över 15 000 anställda. Bolaget har ett brutet räkenskapsår 
som slutar den 31 mars. År 2020 var omsättningen 3,3 miljarder USD (3,3) med en EBIT på 
290 mUSD (480). EBITDA var 600 mUSD 2020 (790). 
 
Computer Programs and Systems Inc (CPSI.O) är ett amerikanskt mjukvarubolag som 
säljer sina produkter, däribland journalsystem, till mindre sjukhus och kliniker. Bolaget 
hade en omsättning på 270 mUSD (280) med en EBIT på 25 mUSD (18). 
 
MTBC Inc (MTBC.O) är ett amerikanskt bolag som utvecklar molnbaserad mjukvara för 
sjukvård, däribland journalsystem samt en mobilapp för patienter (talkPHR). Utbudet liknar 
delvis det som FRISQ har. Bolaget hade en omsättning på 64 mUSD år 2019 (51) med en 
EBIT på 70 tUSD (-2,5 mUSD). 
 
Nextgen Healthcare Inc (NXGN.O) är ett amerikanskt bolag som utvecklar och säljer mjuk-
vara för vårdbranschen, såsom journalsystem med mera. Bolaget har strax under 3000 
anställda. Bolaget har brutet räkenskapsår med sista datum den 31 mars. Räkenskapsår 
2020 var omsättningen 290 mUSD (270) med en EBIT på 5 mUSD (32). 
 
Streamline Health Solutions (STRM.O) tillhandahåller ekonomisk mjukvara vårdbranschen 
i USA och Kanada. Bolaget har brutet räkenskapsår med sista datum den 31 januari. Om-
sättningen räkenskapsår 2020 var 21 mUSD (22). EBIT var -2 mUSD (-5).  
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Nordiska bolag 
Csam Health Group AS (CSAM-ME.OL) är ett norskt e-hälsobolag som säljer specialiserad 
mjukvara, exempelvis inom medicinsk bildbehandling. Bolaget har omkring 200 anställda i 
sex länder. Bolaget hade en omsättning på 205 mNOK år 2019 (167) med ett rörelseresul-
tat på – 19 mNOK (6,7). EBITDA var 36 mNOK år 2019 (42). Trots att bolaget säljer mjuk-
vara utgjorde detta endast en mindre andel av omsättningen, i storleksordningen 10 pro-
cent, se nedan. 
 
Intäkter Csam Health Group AS 
 

Column1 2019 2018 

Licensierad programvara 8% 10% 

Support och underhåll 73% 70% 

IT-Tjänster 12% 9% 

Övriga rörelseintäkter 1% 2% 

Hårdvara 5% 8% 

Total Försäljning 99% 99% 

Forskningsbidrag 1% 1% 

Totala intäkter 207 231 168 929 

   

Källa: Bolagets årsredovisning 

 
Curando Nordic AB (CUR.ST) är ett SaaS-bolag som fokuserar på företagshälsa. Plattfor-
men Curando erbjuds till företag för att samla processer kring hälsa, hälsotjänster och 
hälsodata på ett ställe. Bolaget hade en nettoomsättning på 4,4 miljoner kronr år 2019 
(15,6 miljoner kronor år 2018) med ett rörelseresultat på -8,3 miljoner kronor (-18,7). 
 
PatientSky Group (PSKY-ME.OL) är ett norskt bolag som tillhandahåller molnbaserade 
mjukvarulösningar, däribland ett journalsystem. Bolaget har omkring 140 anställda. Bola-
get hade en omsättning på 115 mNOK år 2019 (72) med ett rörelseresultat på – 40 mNOK 
(-82). 
 

Onoterade bolag 

Athena Health 
Athena Health är ett privat amerikanskt e-hälsobolag som utvecklar och säljer molnbase-
rad mjukvara, bland annat journalsystem. Det är ett av de största och mest lönsamma bo-
lagen inom sektorn. De är inte verksamma i Sverige. 
 

Cambio Care 
Cambio är ett svenskt bolag som tillsammans med Cerner är den största konkurrenten, 
men även potentiell samarbetspartner, till FRISQ. Cambio grundades 1993. Kärnan i bola-
get är journalsystemet Cosmic. Det har ungefär 100 000 användare idag. Bolaget har om-
kring 700 anställa, på sju kontor i flera länder, vilket är 20 gånger fler än i FRISQ. Cambios 
moderbolag, Sanolium, ställde ut en obligation på 500 miljoner kronor under 2020 delvis 
för att finansiera utrullningen av Cosmic i samband med att alla medverkande regioner i 
SUSSA-gruppen, inklusive de som hade en option, antagit Cambio som leverantör. Sano-
lium ägs till 80 procent av Investcorp som är ett globalt investmentbolag. 
 
Omsättning, Pro Forma  Omsättning fördelat på verksamhet  

 
 

 

 
  

Källa: Cambio, interim report Q3  Källa: Cambio, interim report Q3 

Bolaget har haft en omsättningstillväxt på omkring 20 % per år sedan 2016. Trots att de 
säljer programvara utgör licensavgifter endast en mindre del av den sammanlagda om-
sättningen, omkring 8 procent. Ungefär två tredjedelar av intäkterna kommer från support 
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och underhåll. Detta är typiskt för jämförbara bolag. Programvaran kräver kontinuerlig an-
passning efter lokala förhållanden och användare behöver support, varför en stor del av 
försäljningen är tjänster och inte färdigutvecklad programvara. 
 

CompuGroup Medical 
CGM är ett tyskt bolag med 5 000 anställda i 19 länder som utvecklar IT-system för vård-
sektorn. De köpte upp journalsystemet TakeCare år 2008. Take Care används huvudsakli-
gen i Sverige i region Stockholm. Det används dagligen av 16 000 användare i region 
Stockholm och har 37 000 aktiva användare där. Det är fler än de 28 000 användare poten-
tiella användare av FRISQ Care som vi räknar med.  Det svenska dotterbolaget 
CompuGroup Medical Sweden AB har omkring 140 anställda och hade en omsättning på 
259 miljoner kronor och ett resultat efter skatt på 43 miljoner kronor. 
 
Omsättning och resultat e. skatt  

 

 

 

Källa: Allabolag  

 
Den nuvarande versionen som tillhör den andra generationen kommer att behöva bytas ut. 
CGM håller på att utveckla nästa generations vårdinformationssystem, CGM Clinical. Den 
bygger på en webbaserad plattform och har olika moduler som kan läggas till och anpas-
sas. Det öppna gränssnittet gör att andra leverantörer, såsom FRISQ, enkelt kan integrera 
sina lösningar. Den senaste upphandlingen i region Stockholm och Gotland avbröts för att 
inga erbjudanden uppfyllde samtliga krav. Vi bedömer att fokuset på det nya systemet är 
ett svar på detta.  
 

Sammanfattning jämförbara bolag 
En slutsats som kan dras från att studera större bolag som säljer mjukvara inom sjukvår-
den är att de inte erhåller den största delen av sina intäkter från licenser och mjukvaruför-
säljning. Intäkter erhålls även från tjänster som anpassning och driftsättning samt support 
med mera. Därför har de inte lika höga marginaler som rena SaaS-bolag inom andra 
branscher. De bästa har en EBITDA-marginal på strax över 30 procent. EV-sales-
multiplarna är lägre än de hos SaaS-bolag. Samtidigt har sektorn en låg digitaliseringsgrad 
och ligger efter jämfört med många andra branscher. SaaS-bolag har inte slagit igenom 
inom sjukvårdssektorn. Det är möjligt att en standardisering av journalsystem och kommu-
nikation mellan olika typer av programvara inom sjukvården kan öppna möjligheter för nya 
SaaS-lösningar såsom FRISQ Care under de kommande åren. 
 
Följande slutsatser kan dras från liknande bolags tillväxt. Mogna bolag har i genomsnitt 
haft en tillväxt på 8 procent per år 2015-2019. Cambio har haft en tillväxt på omkring 20 
procent per år sedan 2016. Då FRISQ börjar på en väldigt låg nivå bör tillväxten vara avse-
värt högre på kort sikt. På medellång sikt är en tillväxt på 20 procent om året ett realistiskt 
mål.  
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Finansiell historik och prognoser 
FRISQ har historiskt inte haft några större intäkter och finansierat verksamheten genom kapitalmark-
naden. Bolaget har som bekant flera intressanta licensavtal som kan växa liksom samarbeten och pi-
lotprojekt som kan konverteras. Under 2021 räknar vi med en nettoomsättning bestående av licensin-
täkter på 3,7 miljoner kronor. Dessa ökar successivt allteftersom bolaget blir större hos befintliga kun-
der och samtidigt tecknar nya. Vid utgången av den prognostiserade perioden, 2029, har vi antagit att 
nettoomsättningen ligger strax under 400 miljoner kronor. I vår modell ökar också marginalen succes-
sivt och bolaget når lönsamhet år 2025. Vid utgången av år 2029 modellerar vi med en EBITDA-
marginal på drygt 40 procent. 

 

Historisk och antagen kostnadsutveckling 
Konsulter och personal, de största kostnadsposterna 
Under 2020 uppgick de operativa kostnaderna (exkluderat avskrivningar) till minus 76,5 
miljoner kronor. Motsvarande siffra för 2019 var minus 52,5 miljoner kronor. Mot bakgrund 
av detta bedömer vi att bolagets fasta kostnader ligger mellan 50-60 miljoner kronor om 
året. Om en licens för FRISQ Care kan säljas för omkring 10 000 kronor om året (cirka 830 
kronor i månaden) behövs därför mellan 5 000 och 6 000 licenser för att täcka löpande 
kostnader. 
 
Övriga externa kostnader har historiskt varit den största kostnadsposten varje år, bortsett 
från 2020, följt av personalkostnader. I övriga externa kostnader består främst av kostna-
der för konsulttjänster. I vår prognos utgår vi från kostnaderna 2020 och antar att de ökar 
med inflationen samt nyanställningar från 2022. På sikt bedömer vi att bolaget kommer att 
använda sig av en större andel anställda än konsulter vilket gör att posten personalkostna-
der blir den största kostnadsposten från och med 2027 i vår prognos.  
 
Historiska kostnader, 2016-2020  Kostnadsprognos, 2021-2029  
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Carlsquare prognoser 

 
Nästan alla bolagets faktiska utgifter utgörs av personal- och konsultkostnader. Antalet 
anställda har vuxit från i medeltal åtta personer år 2016 till 27 vid utgången av andra kvar-
talet 2021. I grafen nedan till höger visar vi prognosen för antal anställda.   
 
Antal anställda, 2016-2020  Prognos för antal anställda, 2021-2029  

 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Carlsquare prognoser 
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Av- och nedskrivningar har historiskt främst kopplade till balanserade utvecklingsutgifter, 
det vill säga timmar nedlagda på att utveckla programvara som bokförts som tillgång. 
Dessa låg på strax över 17 miljoner kronor den 30 juni 2021. FRISQ tidigare under 2020 
även haft goodwill-tillgångar på 104,5 miljoner kronor. Dessa skrevs ned till noll kronor 
under fjärde kvartalet 2020. Den stora nedskrivningen tog bland annat för att inte hämma 
framtida potentiella utdelningar till aktieägarna. Sammanlagda av- och nedskrivningar 
hamnade på -133,4 miljoner kronor för 2020. 
 
I våra prognoser antar vi att av- och nedskrivningarna återspeglar leasing och aktiverat 
arbete för egen räkning med en viss fördröjning (se grafen nedan till höger). 
 
Historiska av- och nedskrivningar, 2016-2020  Prognos, av- och nedskrivningar, 2021-2029  
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Carlsquare prognoser 

 

Historisk och antagna försäljningsintäkter  
Bolagets historiska intäkter har som bekant varit begränsade. Vi ser dock att bolagets 
mjukvara har en tydlig plats på marknaden vilket också påvisas av de befintliga licensavta-
len liksom samarbeten och pilotprojekt.  
 

Successiv tillväxt genom befintliga och nya kunder 
Som tidigare nämnts är FRISQs affärsmodell att sälja licenser med regelbunden fakture-
ring. Prisnivån ligger inom intervallet 300 till 1 000 kronor per månad. FRSIQ har ett avtal 
med Dustin och Atea. FRISQ Care levererar programvaran medan de båda partners tar 
hand om konsultarbeten.  
 
Tidigare har FRISQ siktat på att komma med i stora upphandlingar och i andra hand att 
vara med i pilotprojekt som efter genomförande kan leda till licensavtal. I och med att 
större upphandlingar av nya journalsystem med utökad funktionalitet redan genomförts 
hos lejonparten av regionerna tror vi att de främsta drivarna av tillväx för FRISQ kommer 
vara att FRISQ kan växa succesivt hos som kundbas och att fler kunder signeras. 
 
En fördel med att växa organiskt jämfört med upphandlingar är att prisnivån inte är lika 
pressad. Syftet med upphandlingar är att köpa in en produkt eller tjänst som når upp till 
vissa krav till lägsta möjliga pris. Vi kommer därför att räkna med ett licenspris på 800 
kronor i månaden som ökar med två procent per år. 
 

Stark antagen tillväxt under de kommande åren 
I avsnittet bolagsbeskrivning nämnde vi de samarbeten i form av pilotprojekt eller licensav-
tal som FRISQ har. Baserat på detta är vår bedömning att upp till 500 till 1 000 licenser kan 
vara på plats i slutet av 2021. Detta skulle kunna leda till löpande återkommande intäkter 
på 4,8 miljoner kronor på årsbasis i slutet på 2021.  
 
Våra prognoser sträcker sig till 2025. Därefter gör vi förenklade antaganden om tillväxt och 
marginaler fram till slutåret 2029. Att göra en prognos för FRISQs tillväxt efter 2021 är en 
uppgift som är behäftad med stor osäkerhet. 
 
FRISQs största potentiella kunder är Region Stockholm, VGR, Region Skåne och Capio. 
Antalet möjliga licenser hos dessa verksamheter sätter en övre gräns för FRISQ tillväxt på 
kort till medellång sikt. För att bedöma tillväxten har vi utgått från en undersökning som 
SaaS Capital gjorde med över 1 400 privata B2B SaaS-bolag som svarade. Såsom framgår 
av grafen nedan har bolagen typiskt en väldigt hög tillväxt, men tillväxten minskar ju högre 
de återkommande intäkterna är. Bolag som hade mindre än en miljon USD i 
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återkommande intäkter växte med i genomsnitt 144 procent och i median 68 procent. När 
intäkterna överstiger 10 miljoner USD tenderar tillväxten att vara mellan 30 och 40 procent 
(i median 33 procent för USD 10-20m och 35 procent för över USD 20m). 
 
Tillväxt mindre onoterade SaaS-bolag 
 

 

Källa: SaaS Capital, https://www.saas-capital.com/blog-posts/2020-growth-benchmarks-for-private-saas-companies/ 

 
Nedan till vänster visas våra prognoser och antaganden för tillväxten i FRISQs nettoom-
sättning. Våra antaganden leder till en hög tillväxt jämfört med mindre onoterade SaaS-
bolag under perioden fram till 2025. Vi motiverar den höga tillväxttakten med att FRISQ att 
försäljningen förväntas ske på flera marknader samtidigt, i Sverige, Storbritannien och 
USA. 
 
Antagen tillväxt, nettoomsättning  Antaget antal licenser i Sverige 
 

 

  

 

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 

 
Ovan till höger visas våra antaganden om antalet licenser som säljs i Sverige. Vi gör anta-
gandet att Capio kommer att vara den viktigaste kunden fram till 2025 då vi antar att de 
har nästan 5 000 licenser på FRISQ Care. Den näst viktigaste kunden anser vi vara VGR 
som för vilken vi prognosticerar 2 800 licenser år 2025. Den tredje största kunden 2025 är 
region Stockholm samt Tiohundra med 1 800 licenser. Nedan visas antaganden för det 
totala antalet licenser på samtliga marknader samt tillväxten i antal licenser. 
 
Antande totalt antal licenser 
 

 

Källa: Bolagsinformation 

 
Bolagets historiska intäkter visas nedan till vänster. Nettoomsättningen rör sig nästan 
uteslutande om konsultintäkter i samband med utvecklingen av FRISQ Care. Prognosen 

68%

45%
35% 40% 33% 35%

144%

93%
80%

59%
43% 43%

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%
140%
160%

Mindre än 1
mUSD

 1-3 mUSD 3-5 mUSD  5-10 mUSD  10-20 mUSD < 20 mUSD

Median Medel

346%

135%

195%

96%
76%

60%
45%

30%
15%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

920
1 780

3 280

6 080

11 280

78%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2021 2022 2023 2024 2025

Antal användare Tillväxt

920
1 930

3 880

7 680

14 680

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2021 2022 2023 2024 2025

Antal användare Tillväxt



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

27 september 2021 

FRISQ Holding AB   |   Grundanalys     

32 / 41 
 

för nettoomsättningen samt EBITDA-marginal visas nedan till höger. Som framgår börjar 
licensintäkterna stiga till mer betydande nivåer under 2022-2023. Marknadspotentialen 
som vi beräknade för FRISQ på kort till medellång sikt växer från cirka 0,9 miljarder kronor 
till cirka 1,2 miljarder kronor år 2029 och kommer således inte att utgöra något tak för till-
växten. Vi har antagit en försäljning på 483 miljoner kronor år 2029 på samtliga marknader 
(inklusive internationell försäljning). 
 
Historiska intäkter, 2016-2020  Prognos nettoomsättning, 2021-2029  
 

 

  

  
Källa: Bolagsinformation  Källa: Carlsquare prognoser 

 
Över tid räknar vi med att EBITDA-resultatet förbättras allteftersom intäkterna ökar och i 
vårt scenario modellerar vi med en EBITDA-marginal på drygt 38,6 procent vid 2029.  
 
Som bekant räknar vi med viss försäljning internationellt. Nedan visas antagen utveckling 
för geografisk intäktsfördelning.  
 
Försäljning per verksamhetsområde, prognos 2021-2025 
 

 

Källa: Carlsquare prognoser 
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Vist efter skatt, kassaflöde, nyemissioner och lån 
Vinst efter skatt 
Nedan till vänster visas den historiska utvecklingen för bolagets resultat. Det stora nega-
tiva resultatet under 2020 förklaras av tidigare nämnda nedskrivning av goodwill på 104,5 
miljoner kronor.  
 
Historiska resultat (MSEK) och EPS (kronor), 2016-2020  Prognos (MSEK), 2021-2029  

 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Carlsquare prognoser 

 
Som framgår i den högra grafen ovan når bolaget i vår modell ett positivt resultat under 
2025. Vinst per aktie (efter antagen framtida finansiering via nyemissioner) uppgår vinst 
per aktie till 3,06 kronor vid utgången av 2029. 
 

Kassaflöde, nyemissioner och lån 
Bolaget har haft negativa kassaflöden varje år sedan börsnoteringen och har förlitat sig på 
kapitalmarknaden för att finansiera verksamheten. 2020 genomfördes två större kapitalan-
skaffningar varför kassan inför 2021 på omkring 88 miljoner kronor bör kunna finansiera 
verksamheten under ungefär ett år.  
 
Vi prognosticerar att bolaget blir kassaflödesneutralt någon gång under 2024/2025. Resul-
tatet 2029 blir i vårt scenario blir nästan 176 miljoner kronor. Eftersom bolaget har stora 
förlustavdrag från tidigare år kommer inte bolaget att behöva betala skatt under den pro-
gnosticerade perioden. 
 
I och med att kassan bör närma sig låga nivåer runt årsskiftet 2021/2022 räknar vi med att 
bolaget genomför en kapitalanskaffning runt årsskiftet 2021/2022 på cirka 47 miljoner 
kronor efter avdrag för kostnader. Därefter har vi antagit att bolaget genomför ytterligare 
en kapitalanskaffning på 52 miljoner kronor under 2023 och 36 miljoner kronor under 2024 
efter avdrag för kostnader. Vi räknar med att nyemissionerna kommer att kunna genomfö-
ras till ökande aktiekurs i och med att bolaget bedöms kunna göra ett försäljningsgenom-
brott under perioden. 
 
Historiskt kassaflöde (MSEK), 2016-020  Prognos kassaflöde (MSEK), 2021-2029  

 

 

  

 

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 

 

-18 -25
-42

-74

-229 -25

-20

-15

-10

-5

0

-250

-200

-150

-100

-50

0

2016 2017 2018 2019 2020

-61 -59 -55

-21

11

45

93

131

176

-2

-1

-1

0

1

1

2

2

3

3

4

-100

-50

0

50

100

150

200

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

-23 -28 -35
-53

-70

- 5,8
- 18,2 - 15,5 - 20,4

- 8,2

36
47 50 58

139

-100

-50

0

50

100

150

2016 2017 2018 2019 2020

Löpande Investeringar Finansiering

-51 -57 -55

-23

8

39

84

121

168

-4 -5 -6 -7 -8 -11 -15 -18 -19
-3

47 52
36

-4 -4 -4 -4 -4

-100

-50

0

50

100

150

200

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Löpande Investeringar Finansiering



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

27 september 2021 

FRISQ Holding AB   |   Grundanalys     

34 / 41 
 

Värdering 
I vår kassaflödesmodell beräknar vi ett motiverat värde per aktie i ett basscenario för de kommande 12 
månaderna om 5,4 kronor, efter full utspädning från förväntade framtida nyemissioner. I Bull-scenariot 
och Bear-scenariot är motsvarande 9,9 kronor respektive 2,6 kronor per aktie. 
 

Motiverat värde  
För att beräkna ett motiverat rörelsevärde på FRISQ har vi utgått från en kassaflödesmo-
dell som grund. I modellen nuvärdesberäknar vi framtida förväntade kassaflöden med en 
diskonteringsränta om 15,9 procent. Genom denna metod beräknar vi ett motiverat rörel-
sevärde (EV) för FRISQ om cirka 289 miljoner kronor. Vi räknar endast med skatt för evig-
hetsvärdet. Eftersom det enligt vår modell fortfarande kommer att finnas en skattetillgång 
2029 justerar vi upp evighetsvärdet något med nuvärdet av denna. 
 
Inkluderat uppskattad nettokassa per den 31 december 2021 på cirka 33 miljoner kronor 
beräknas ett totalt aktievärde om cirka 322 miljoner kronor. Samtidigt räknar vi med att 
bolaget kommer att behöva genomföra tre ytterligare kapitalanskaffningar vilket leder till 
att antalet aktier ökar till cirka 60 miljoner, inkluderat optionsprogram. Det leder till ett mo-
tiverat värde efter full utspädning på 5,4 kronor. 
 
Sammanställning kassaflödesvärdering, basscenario 
 

DCF värdering        Disk.ränta prognosperiod              Antaganden          

Nuvärde kassaflöde (UFCF) -59  Riskfri ränta, prognostiserad period 0,2%  EBITDA-marginal, 2029 34,7% 

Nuvärde, evighetsvärde (TV) 347  Marknadsriskpremie 6,7%  EBIT-marginal, 2029 33% 

Rörelsevärde (EV) 289  Småbolagspremie 4,2%  Skattesats 20,4% 

Nettokassa samt optionsprogram 33  Beta 1,2x  Bolagsspec. tillägg 0,0% 

Totalt aktievärde 322  Avkastningskrav, EK 13,2%  Disk.ränta TV 15,9% 

         

Befintligt antal aktier 48,0  Skattejust. Kreditränta 6,3%    

Nya akter 12,0  Belåningsgrad 0,0%    

Antalet aktier, full utspädning 60,0       
   WACC 13,2%    

Värde per aktie, före utspädning 6,6  Bolagsspec. Tillgägg 2,6%    

Värde per aktie, full utspädning (basscenario) 5,4  Disk.ränta 15,9%    

     

Källa: Carlsquare prognoser 

 
Värderingen i de tre scenariona visualiseras nedan. 
 
Visualisering motiverat värde per aktie, basscenario (kr)  Visualisering marknadsvärde, basscenario (MSEK) 
 

 

  

 

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 

 

Bull-scenario och Bear-scenario: 2,6-9,9 kronor 
Bolaget befinner sig i väldigt tidig kommersialisering vilket innebär att är kommersiali-
seringsrisken är hög. Det avspeglas i det breda värderingsintervallet mellan 2,6 till 9,9 kro-
nor per aktie.  
 
I vårt Bull-scenario har vi antagit en högre genomsnittlig tillväxttakt per år på 102,9 procent 
(92,9 procent i basscenariot) vilket leder till en nettoomsättning på 761 miljoner kronor 
under 2029. Det skulle exempelvis motsvara att FRISQ är en del av upphandlingen för reg-
ion Stockholm och Gotland. Dessutom har vi justerat upp lönsamheten över hela den pro-
gnostiserade perioden så att EBIT-marginalen landar på 37,5 procent under 2029 (32,5 
procent i basscenariot). Detta ger ett motiverat värde på 9,9 kronor. 

2,2 2,2

5,4

9,9

2,6

3,2

0

2

4

6

8

10

12

Aktiekurs,
27-Sep-2021

Uppsida,
aktiekurs

Motiverad
aktiekurs,

basscenario

Motiverad
aktiekurs,

Bull-scenario

Motiverad
aktiekurs,

Bear-
scenario

103 103

322

219

0

50

100

150

200

250

300

350

Mark.värde, 27-Sep-2021 Uppsida, marknadsvärde Marknadsvärde,
basscenario



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

27 september 2021 

FRISQ Holding AB   |   Grundanalys     

35 / 41 
 

I vårt Bear-scenario har vi antagit en lägre genomsnittlig tillväxttakt per år om 82,9 procent 
(92,9 procent i basscenariot) vilket leder till en nettoomsättning på 299 miljoner kronor 
under 2029. Dessutom har vi justerat ned lönsamheten över hela den prognostiserade 
perioden så att EBIT-marginalen landar på 27,5 procent under 2029 (32,5 procent i bassce-
nariot). Detta ger ett motiverat värde på 2,6 kronor. 
 

Diskonteringsränta 
Avkastningskravet på det egna kapitalet är beräknat med CAPM-modellen. I modellen har 
vi antagit en riskfri ränta om noll procent och ett beta-värde på 1,2x. Markandsriskpremien 
är antagen till 6,7 procent i linje med PwC:s ” Riskpremien på den svenska aktiemark-
naden” från 2021. Till marknadsriskpremien har vi adderat en småbolagspremie om 4,2 
procent, vilket motsvarar den interpolerade småbolagspremien för ett företag med ett 
marknadsvärde om 110 miljoner kronor – detta åter i linje med PwC:s riskpremiestudie. 
Den riskfria räntan är 0,2 procent. Givet den höga graden av osäkerhet har vi adderat en 
bolagsspecifik premie på 2,6 procent. Vidare har vi antagit att gruppen finansierar sig med 
100 procent eget kapital och 0 procent lån och diskonteringsräntan beräknas därmed med 
våra antaganden till 15,9 procent.   
 

Kompletterande multipelvärdering 
För den kompletterande multipelvärderingen har vi använt en EV/Sales-multipel om 3,7x 
och EBITDA-multipel om 11,5x. EV/Sales-multipeln samt EV-EBITDA-multipeln är tagna 
från de jämförbara bolag i vår översikt som har en bedömd liknande långsiktigt EBITDA-
marginal och som är de mest lönsamma bolagen i gruppen.  
 
Genom att multiplicera multiplarna med försäljning och justerad EBITDA i våra prognoser 
för 2029 erhålls två förväntade rörelsevärden (EV) år 2029 och vi beräknar genomsnittet 
av dessa. Genom att diskontera detta till nuvärde samt lägga till kassaflöden från perioden 
och kassa erhålls ett nuvärde på aktievärdet. Genom att dela detta med antalet utestående 
aktier erhålls ett motiverat värde på 7,8 kronor efter full utspädning i basscenariot. I Bull- 
och Bear-scenariot är motsvarande 14,0 respektive 4,1 kronor per aktie.  
 
Kompletterande multipelvärdering (MSEK)  
 

Bolag EV/Sales, 2021P EV/EBITDA, 2021P     

Cerner Corp 4,2x 12,7x  

Change Healthcare Inc (Duplicate) 3,2x 10,4x  

 3,7x 11,5x  

    

Implicit värdering FRISQ Bear Bas Bull 

Förväntad nettoomsättning, 2029 299 483 761 

Förväntad EBITDA, 2029 82 168 324 

just. EBITDA-marginal 28% 35% 43% 

Implicit EV från nettoomsättning 1 102 1 779 2 804 

Implicit EV från EBITDA 950 1 937 3 737 

Genomsnitt 1 026 1 858 3 270 

Nuvärde implicit EV 272 493 867 

PV kassaflöde till 2029 -59 -59 -59 

Kassa 33 33 33 

Aktievärde 247 467 842 

Antal utestående aktier, full utspädning (milj. stycken) 60,0 60,0 60,0 

Motiverat värde per aktie (kr) 4,1 7,8 14,0 

        

 Källa: Refinitive och Carlsquare prognoser 
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Risker 
FRISQ har inga intäkter att tala om i dagsläget och är beroende av finansiering via kapitalmarknaden. 
Den största risken för bolaget vore utebliven finansiering. Om bolaget inte kommer med i den kom-
mande upphandlingen av Framtidens vårdinformationsmiljö av Region Stockholm och Gotland minskar 
möjligheterna till stora intäkter inom rimlig tid drastiskt. Det skulle kunna försämra sentimentet kring 
aktien. 
 

Risker och utmaningar 
Förseningar på grund av Covid-19 
Covid-19 har lett till att klimatet för digitalisering försämrats kraftigt i och med att sjukhu-
sen är fokuserade på att hantera pandemin och inte har tid med annat. Epidemin har haft 
en kraftig inverkan på FRISQ under 2020. Region Stockholm har skjutit upp sin upphand-
ling av nytt journalsystem till följd av den stora belastningen på sjukvården som sjukdo-
men medfört. FRISQ har möjlighet att komma in på nya kliniker genom pilotprojekt där 
kliniken får testa och anpassa FRISQ Care efter lokala behov och rutiner. När belastningen 
ökar har inte klinikerna tid med detta. Därmed försenas FRISQs införsäljning. Ur en försälj-
ningssynvinkel har därför 2020 varit något av ett förlorat år för FRISQ. Skulle restriktion-
erna fortsätta under 2021 kommer det att fortsätta att begränsa FRISQs möjligheter att 
sälja in sin mjukvara. Bolaget är endast finansierade året ut med nuvarande kassa. 
 

Konkurrenter kan kopiera FRISQs lösning 
Större internationella mjukvarubolag inom vårdsektorn kan utveckla egna system eller mo-
duler till befintliga journalsystem som kopierarar FRISQs funktionalitet. De nya systemen 
från Cerner och Cambio som håller på att införas i regionerna innehåller viss funktionalitet 
för standardiserade vårdprocesser. Dessutom har systemen moduler som kan köpas till 
grundpaketet. Exempelvis region Skåne har beställt modulerna CareAware och HealtheIn-
tent till Millenium. Den förstnämnda möjliggör inkoppling av IoT-apparater och den andra 
möjliggör standardiserade vårdplaner baserade på befolkningsstatistik. Det vore möjligt 
att Cerner eller Cambio i framtiden väljer att skapa en tilläggsmodul till sina journalsystem 
i framtiden som är en patientcentrerad vårdplan. Cerner som är ett av världens största 
bolag har stora resurser om det skulle vilja utveckla en vårdplanslösning liknande den som 
FRISQ har (det är en del av S&P 500, det vill säga det amerikanska storbolagsindexet). På 
sikt kan man å andra sidan även tänka sig att ett uppköp av FRISQ vore ett alternativ istäl-
let för att utveckla egen programvara. 
 

Ekonomisk utveckling 
Sjukvården i Sverige, som är FRISQs huvudmarknad, är huvudsakligen skattefinansierad. 
Skatteintäkerna är kopplade till BNP. Sverige har haft en förhållandevis svag BNP/capita-
utveckling de senaste tio åren. Om BNP-utvecklingen försvagas försämras regionernas 
betalningsförmåga och förmodligen investeringsvilja. Det skulle kunna leda till minskade 
ersättningar från regioner eller kommuner. Totalmarknaden för FRISQ i Sverige skulle för-
modligen minska med en minskande BNP. 
 

Regioner upptagna med integration av nya journalsystem  
Det snabbaste sättet att sälja FRISQ Care vore genom regionala upphandlingar. Alla reg-
ioner bortsett från Stockholm och Gotland har redan gjort en upphandling av nya digitala 
system nyligen så den kanalen är förmodligen stängd för tillfället. Det kommer förmodli-
gen att ta ett antal år innan regionerna gör ytterligare upphandlingar för att förstärka de 
nya digitala systemen med en produkt som FRISQ Care, då integrationen av ett nytt jour-
nalsystem tar omkring tre år. Dessutom kommer integrationen att försenas på grund av 
Covid-19. Region Stockholm har ännu inte gjort en upphandling och det är möjligt att den 
försenas med några år på grund av Covid-19. 
 

Inträdesbarriärer 
Vårdsektorn är av hävd konservativ och trögrörlig. För att lyckas säljas in produkter till 
offentliga aktörer krävs i allmänhet omfattande utvärderingar, i form av förstudier och pi-
lotprojekt som bevisar att produkterna är kostnadseffektiva och funktionsmässiga. Å 
andra sidan krävs det mycket för att kunden skall byta system när nya arbetsmetoder väl 
är på plats och inarbetade. Det är samtidigt positivt att FRISQ har ett antal pilotprojekt i 
gång som kan leda till att bolaget kommer in på olika verksamheter och kan inleda försälj-
ning av licenser i närtid. 
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Programvaran förutsätter en inlärningsperiod 
Programvaran som FRISQ utvecklar kräver vissa förändringar inom sjukvårds-verksam-
heten för att implementeras. I stället för att som idag arbeta med papper och penna måste 
vårdpersonal inskolas i FRISQ Care. Inlärningsperioden är emellertid begränsad jämfört 
med den för ett journalsystem.  
 

Konkurrenter kan kopiera FRISQs lösning 
Större internationella mjukvarubolag inom vårdsektorn kan utveckla egna system eller mo-
duler till befintliga journalsystem som kopierarar FRISQs funktionalitet. De nya systemen 
från Cerner och Cambio som håller på att införas i regionerna innehåller viss funktionalitet 
för standardiserade vårdprocesser. Dessutom har systemen moduler som kan köpas till 
grundpaketet. Exempelvis region Skåne har beställt modulerna CareAware och HealtheIn-
tent till Millenium. Den förstnämnda möjliggör inkoppling av IoT-apparater och den andra 
möjliggör standardiserade vårdplaner baserade på befolkningsstatistik. Det vore möjligt 
att Cerner eller Cambio i framtiden väljer att skapa en tilläggsmodul till sina journalsystem 
i framtiden som är en patientcentrerad vårdplan. Cerner som är ett av världens största 
bolag har stora resurser om det skulle vilja utveckla en vårdplanslösning liknande den som 
FRISQ har (det är en del av S&P 500, det vill säga det amerikanska storbolagsindexet). På 
sikt kan man å andra sidan även tänka sig att ett uppköp av FRISQ vore ett bättre alternativ 
än att försöka utveckla en egen programvara. 
 

Finansiering 
En risk med en investering i FRISQ är att tillväxten i omsättning av något skäl går långsamt, 
vilket leder till ett försämrat sentiment i aktien så att bolaget måste göra nyemissioner till 
lägre kurser vilket leder större utspädningar. De senaste två åren har FRISQ Care haft kost-
nader på omkring 60 miljoner kronor om året, vilket är den ungefärliga omsättningen 
FRISQ måste uppnå för att göra ett nollresultat.  
 
Tillgänglig likviditet var på balansdagen 31 december 2020 87,8 miljoner kronor (26,7) tack 
vare en riktad nyemission på 78,75 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Genomsnittligt 
kassaflöde per månad under 2020 före nyemissioner var -6,8 miljoner kronor (-6,4). Base-
rat på historiskt kassaflöde bör nuvarande kassa räcka året ut men bolaget kommer san-
nolikt att behöva ta in mer pengar med en viss marginal. Vi räknar med att bolaget kom-
mer att behöva göra tre nyemissioner till innan de blir kassaflödesneutrala.  
 
Om bolaget inte levererar positiva nyheter under 2021 finns det en risk att intresset för 
aktien minskar och att det blir svårare att ta in kapital. 
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Räkenskaper och nyckeltal 
 
Resultaträkning (MSEK) 
 

 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 

Nettoomsättning 5 2 1 6 14 40 79 139 223 323 420 483 

Övriga rörelseintäkter 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totala intäkter 6 3 2 7 14 40 79 139 223 323 420 483 

Handelsvaror 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aktiverat arbete för egen r. 0 5 4 3 4 6 6 8 11 14 18 19 

Övriga externa kostnader -28 -33 -46 -32 -41 -59 -58 -66 -92 -112 -132 -140 

Personalkostnader -16 -24 -35 -24 -34 -39 -45 -66 -92 -125 -165 -175 

Av- och nedskrivningar -8 -24 -133 -16 -3 -3 -4 -4 -5 -7 -8 -11 

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totala rörelsekostnader -53 -77 -210 -69 -73 -95 -100 -128 -178 -230 -289 -308 

EBIT -46 -73 -208 -61 -59 -55 -21 11 45 93 131 176 

EBITDA -38 -49 -75 -46 -57 -52 -18 15 50 100 140 186 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa finansiella poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBT -46 -74 -208 -61 -59 -55 -21 11 45 93 131 176 

Skatt på periodens resultat 4 0 -21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Periodens resultat -42 -74 -229 -61 -59 -55 -21 11 45 93 131 176 

Res., h. till moderb. -42 -74 -229 -61 -59 -55 -21 11 45 93 131 176 

             
Vinst per aktie 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 

Genomsnitt, antal aktier 18,6 22,1 31,4 48,0 50,6 54,8 56,9 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 

Vinst per aktie -2,20 -3,20 -7,29 -1,28 -1,17 -1,00 -0,38 0,19 0,78 1,63 2,29 3,06 

Vinst per aktie full utsp. -2,01 -3,02 -6,79 -1,22 -1,12 -0,96 -0,36 0,18 0,75 1,56 2,20 2,94 

             
Tillväxt 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 

Nettoomsättning 2019% -63% -32% 346% 135% 195% 96% 76% 60% 45% 30% 15% 

Totala intäkter 2411% -52% -43% 319% 87% 195% 96% 76% 60% 45% 30% 15% 

EBIT -42% -59% -183% 71% 3% 7% 61% -150% 316% 108% 41% 34% 

EBITDA -28% -30% -51% 39% -24% 8% 66% -186% 231% 99% 40% 33% 

EBT -41% -60% -182% 71% 3% 7% 61% -150% 316% 108% 41% 34% 

Periodens resultat -69% -76% -211% 73% 3% 7% 61% -150% 316% 108% 41% 34% 

             
Marginaler 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 

Bruttomarginal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

EBITDA-marginal -592% -1596% -4274% -621% -413% -129% -22,4% 10,9% 22,5% 31,0% 33,3% 38,6% 

Just. EBITDA-marginal -721% -2809% -6031% -838% -446% -143% -30,0% 5,3% 17,7% 26,7% 29,1% 34,7% 

EBIT-marginal -723% -2375% -11899% -838% -433% -137% -27,2% 7,8% 20,2% 28,9% 31,3% 36,3% 

Vinstmarginal -656% -2385% -13096% -838% -433% -137% -27,2% 7,8% 20,2% 28,9% 31,3% 36,3% 

   
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Balansräkning (MSEK) 
 

 2 018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 

Tillgångar             
Anläggningstillgångar             
Balanserade utvecklingskost. 38,8 37,7 20,9 8,3 10,0 12,6 14,9 18,3 23,9 31,2 40,3 48,1 

Goodwill 104,5 104,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Materiella anläggningstill-
gångar 0,8 7,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Uppskjuten skattefordran 20,9 20,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Övriga anläggningstillgångar 0,2 0,5 3,1 10,7 10,7 10,8 10,9 10,9 11,0 11,1 11,2 11,2 

Summa, Anläggningstillgångar 165 171 24,7 19,6 21,4 24,1 26,4 29,9 35,5 42,9 52,1 60,0 

Omsättningstillgångar             
Kundfordringar 1,3 0,7 2,0 0,8 1,5 3,8 7,1 12,3 19,5 28,1 36,5 41,8 

Aktuella skattefordringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Övriga fordringar 3,5 3,2 0,4 2,3 3,1 4,1 4,3 5,5 7,6 9,9 12,4 13,1 
Förutbetalda utgifter och upp-
lupna intäkter 2,9 1,8 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Likvida medel 42 27 88 30 14 5 12 8 31 97 196 341 

Summa, Omsättningstillgångar 49,4 32,5 91,6 32,8 19,1 12,6 23,3 25,3 58,3 135,0 245 396 

Summa tillgångar 215 204 116 52 40 37 50 55 94 178 297 456 

EGET KAPITAL OCH SKULDER             
Summa, Eget kapital 200 188 102 37 23 17 30 33 67 147 261 418 

Långfristiga skulder             
Skulder till kreditinstitut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leasingskuld 0 3 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Summa, Långfristiga skulder 0 3 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Kortfristiga skulder             
Leasingskulder 0 3,4 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 

Leverantörsskulder 8,2 4,6 5,2 2,6 3,4 4,9 4,8 5,5 7,6 9,4 11,0 11,7 

Aktuella skatteskulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Övriga skulder 0,7 1,1 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Upplupna kostnader och förut-
betalda intäkter 5,4 3,1 0,0 2,0 2,8 3,3 3,7 5,5 7,6 10,4 13,8 14,6 

Summa, Kortfristiga skulder 14,2 12,4 14,6 8,0 9,6 11,6 12,1 14,6 19,0 23,5 28,7 30,2 

Summa, skulder 14,2 15,8 14,6 15,6 17,3 19,3 19,7 22,2 26,6 31,1 36,3 37,8 

Summa EK och skulder 215 204 116 53 40 37 50 55 94 178 297 456 

             
Likviditet 2 018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2024P 2025P 2026P 2025P 

Current ratio 3,5 2,6 6,3 4,1 2,0 1,1 1,9 1,7 3,1 5,7 8,5 13,1 

Cash ratio 2,9 2,2 6,0 3,7 1,5 0,4 1,0 0,5 1,6 4,1 6,8 11,3 

             
Soliditet 2 018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2025P 2026P 2026P 2027P 

Nettoskuld(+)/nettokassa (-) 41,7 26,7 87,8 29,7 14,5 4,7 11,9 7,6 31,2 97,0 196,0 340,6 

Nettoskuld/EBITDA n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

Nettoskuld/EK n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

Skuld/EK 7% 8% 14% 42% 74% 111% 66% 68% 40% 21% 14% 9% 

Soliditet 93% 92% 87% 70% 57% 47% 60% 60% 72% 82% 88% 92% 

             
Lönsamhetsmått 2 018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2025P 2026P 2026P 2027P 

ROA -20% -36% -197% -117% -146% -150% -43% 20% 48% 53% 44% 39% 

ROE -21% -38% -158% -89% -197% -272% -91% 34% 90% 87% 65% 52% 

ROIC -60% -81% -322% -187% -190% -148% -48% 20% 64% 102% 113% 127% 

            
 

Källa: Bolagsinformation Carlsquare prognoser 
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Kassaflöde (MSEK) 
   

 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 

KF, DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN             
KF, löpande verksamh. efter d rör.kap. -35 -53 -70 -51 -57 -55 -23 8 39 84 121 168 

KF, investeringsverksamheten  -16 -20 -8 -4 -5 -6 -7 -8 -11 -15 -18 -19 

Periodens kassaflöde(, inkl. valutadiff.) -0,6 -15 61 -58 -15 -9,8 7,2 -4 24 66 99 145 

Likvida medel vid periodens början 43 42 27 88 30 14 5 12 8 31 97 196 

Likvida medel vid periodens slut  42 27 88 30 14 5 12 8 31 97 196 341 

             
Nyckeltal 2 018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2025P 2026P 2026P 2027P 

Kassaflöde, löp.verk/nettoomsätt. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 5,5% 17,4% 26,0% 28,8% 34,7% 

Kassaflöde, löp.verk/tillgångar n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 14,0% 41,3% 47,3% 40,8% 36,8% 

  

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Friskrivning 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity 
Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån 
källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare 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 Carlsquare. 
Carlsquare 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 tol-
kas 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 med-
föra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. 
 
Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Ana-
lyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.  
 
Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesät-
ter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter. 
 
Analytikerna Jonatan Andersson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 
 


