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Internationell 

expansion 

 

Flowscape ökar sin försäljning med en växande kundbas, där de 

återkommande intäkterna växer mot 45 procent av de totala. 

Bolaget expanderar sin säljkår genom att öppna kontor i USA och 

utöka i London. Högre hyror gör att dagens kontor behöver 

utnyttjas bättre vilket gynnar bolaget. 

Flowscape Smart Office hjälper kontorshyresgäster att effektivt utnyttja 

sina aktivitetsbaserade kontor. Flowscape har redan många nordiska 

storföretagskunder och viktiga referenskunder i Storbritannien och 

USA. Nu sker en satsning på internationell tillväxt. Bolaget avser att 

öppna ett och på sikt två säljkontor i USA samt utöka bemanningen i 

London  och överväger även etablering i andra regioner. Paralllellt säljs 

bolagets produkt via partnersamarbeten där Europaavtalet med Ricoh känns mest 

intressant just nu. Flowscapes expansion sker samtidigt som bolagets kostnadsbas 

har reducerats med 30 procent jämfört med första halvåret 2019. Från 1 oktober 

2019 och ett år framåt erhålls cirka 500 tusen kronor i intäkter per månad från 

Vasakronan för att anpassa produkten till deras nya digitala strategi för kunder. 

Det som troligen underskattas när det gäller Flowscape är att bolagets 

återkommande intäkter som stiger mot 45 procent av bolagets totala intäkter. Givet 

en till två nya storkunder per år, parallelt med att en utrullning av Flowmap hos 

bolagets befintliga större kunder på kontor runt om i världen bör företagets 

återkommande intäktsbas växa på bra framöver. Vi bedömer att globala marknaden 

för Smartakontorslösningar har potential att växa till cirka 125 miljarder kronor, 

varav 50 miljarder kronor utgör Flowscape nuvarande fokusmarknader. Idag är 

marknadspenetrationen för s.k. smartakontorssystem endast ett par procent.  

Givet våra prognoser till och med år 2023 ser vi ett motiverat värde i Flowscape-

aktien på 15 öre per aktie (tidigare 0,13 kronor). Den riktade företrädesemissionen 

som ger bolaget 30 miljoner kronor eliminerar den tidigare osäkerheten om kapital-

försörjningsbehov och eventuella utspädningseffekter i aktien. 

Utfall och riskjusterade prognoser, Bas-scenario 

              

  2017 2018 2019 2020P 2021P 2022P 

Omsättning 20,2    19,3     26,8 50,0 80,0 100,0 

Rörelseresultat – 23,7  – 31,2   – 25,8     –15,0      0,4      11,5 

Årets resultat – 24,0  – 32,1   – 26,6    – 13,2      0,6    10,0 

Resultat per aktie, kr neg. neg. neg. neg. 0,0004 0,006 

P/E-tal, ggr n.m. n.m. n.m. n.m. 195,6 12,7 

Nettokassa – 2,8 – 1,9 0,2 38,8 61,2 93,0 

Eget kapital 18,0 80,2 53,5 70,3 70,9 80,9 

Källor: Bolagets finansiella rapporter (utfall, proforma 2017), Carlsquare (prognoser).  
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Företagsnamn: Flowscape 

Lista: SPOTLIGHT 

Vd: Peter Reigo 

Styrelseordförande: Henrik Tjernberg 

Marknadsvärde: 126 MSEK 

Senast: 0,07 SEK 

Kort om Flowscape: Flowscapes IoT-lösning för det aktivitets-

baserade kontoret, Flowscape Smart Office, 

innehåller åtta funktioner som främst syftar till 

att företag med medelstora och stora aktivitets-

baserade kontor ska kunna utnyttja dessa så 

effektivt som möjligt. Bolaget har ca 20 

anställda/konsulter och 150 kunder (varav mer 

än 30 multinationella) i 27 länder.   

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Bolaget har återkommande licensintäkter 

med hög marginal. Försäljningen utanför 

Norden sker via partners som Fujitsu, Ricoh 

och lokalt starka IT-partners. Det innebär att 

verksamheten kan hålla kostnaderna nere 

under den globala expansionen. Planer finns 

dock på att öppna egna säljkontor i London 

och USA. 

 
Samarbetsprojekten med bolagets partners 

har en stor potential där nya användare kan 

hittas i redan befintliga kundrelationer och 

nätverk. Än så länge är marknads-

penetrationen för smarta kontorssystem låg. 

En innovativ produkt med ett konkurrens-

kraftigt interface ökar möjligheten att slå 

igenom.  

  
Risker och 

svagheter: 

Sedan 2016 har det tillkommit flera 

konkurrenter till Flowscape, främst i Europa 

och USA.  

 

Ericssons försäljning kan dra ut på tiden, 

med tanke på att denna produkt ligger inom 

ett relativt nytt segment, Smarta byggnader.  

  
  

Värdering: Bear 

0,10 kr 

Bas 

0,15 kr 

Bull 

0,18 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 
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IoT-lösning för stora kontor 
Flowscape AB:s historia börjar år 2011 då Peter Reigo tog tjänstledigt från Ericsson 

för att utveckla en centimeternoggrann positioneringsteknologi som kunde användas 

i självgående gräsklippare. Ett team från KTH tog fram två olika teknologier baserat 

på GPS och Ultrawidebandradio som testades inom jordbruk, sjukvård och bygg. 

Med Vasakronan som första kund och promotor hittade Flowscapes produkt sin 

tillämpning inom fastighetssektorn för en ökad effektivitet inom det moderna kontoret.  

I januari 2014 släpptes mjukvaran till den första versionen av en IoT-lösning som då 

hette Bird´s Eye. Fram till idag har bolaget investerat drygt 60 miljoner kronor i 

utveckling av produkten för global försäljning. Det stora genombrottet kom i slutet av 

2015 när ett avtal skrevs med Telia inför att detta bolag flyttade sina över 3000 

anställda till ett nybyggt kontor i Arenastaden, Solna 2016. Vid denna flytt krympte 

Telia sina hyrda kontorsytor från tidigare 85 000 kvadratmeter till 45 000 

kvadratmeter genom att utnyttja de nya ytorna på ett mer effektivt sätt. 

Genom en gemensam investerare knöts kontakter med det noterade bolaget 

Crowdsoft Technology. Flowscape hade en stark marknadsställning inom smarta 

kontor i Norden och behövde en kommunikationslösning för fastighetsrelaterad 

kommunikation och kommunikation i händelse av kris. Crowdsofts lösning var 

förberedd för integrering mot IoT-enheter och använde användarnas position för 

kommunikation inom ett visst område, t.ex. ett specifikt hus. Crowdsoft hade 

dessutom en namnkunnig styrelse och nätverk samt en börsplats, medan Flowscape 

hade en försäljningsorganisation samt väsentligt större intäkter och fler anställda. Ett 

samgående mellan de båda företagen genomfördes i mars 2018 genom att 

aktieägarna i Flowscape fick nyemitterade aktier i Crowdsoft Technology som 

betalning för sitt bolag. I samband med denna transaktion, som i praktiken var ett 

omvänt förvärv, genomfördes en nyemission i det nya större bolaget som bytte namn 

till Flowscape Technology AB. 
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Flowscapes produkt är en IoT-baserad lösning som effektiviserar arbetsflödet och 

nyttjandet av det aktivitetsbaserade kontoret. Huvudfunktionen, Flowmap, ger en 

digital överblick över kontorslandskapet på flera våningar. Den möjliggör för 

funktioner som rumsbokning, bokning av skrivbord, hitta kollegor, felrapportering 

samt vägvisning med inomhuspositionering. Lösningen består av en server för 

affärslogik och databas, rumspaneler, status lampor, en orienteringskarta över 

kontoret ifråga med de olika våningsplanen, smartphone-app, web app samt 

positioneringssystem och rörelsesensorer. Med det sistnämnda kartläggas i vilken 

utsträckning de olika delarna av lokalerna används. 

Av åtta funktioner i Flowscape Smart Office är ”Crisis Communication” samt 

”Corporate & Facility Announcements” kopplat till C-One som är ett krishanterings-

verktyg som utvecklades av Crowdsoft Technology. Det är en modern 

kommunikationsplattform för att snabbt och säkert kunna nå ut till användarna i 

händelse av en kris eller incident samt möjliggöra operativ krisledning. Denna 

funktion har rönt ett stort intresse bland potentiella kunder i Japan nyligen (ett land 

som har återkommande jordbävningar). Övriga sex funktioner i Flowscape Smart 

Office avser den ursprungliga produkten.  

Produkten kommer nu anpassas för att även kunna användas i den snabbväxande 

Co-Working marknaden. Detta görs tillsammans med Vasakronan, som även är med 

och sponsrar projektet. 

Effektivt nyttjande av kontor viktigt vid högre hyror 
Ericsson, som Flowscape tecknade ett partneravtal med i maj 2018, bedömer att ett 

verktyg som Flowscape Smart Office dagligen kan spara 15 minuters arbetstid åt 

varje medarbetare. Givet en genomsnittlig månadslön om 40 000 kronor motsvarar 

det en besparing på omkring 23 000 kronor per år och anställd inklusive sociala 

avgifter och pensionsavsättningar. Det är ett stort belopp i förhållande till en 

licensavgift på omkring 800 kronor per år plus en hårdvaruinvestering (installation) på 

omkring 1600 kronor per anställd hos beställaren.  

Försäljningsdiskussionerna brukar initieras när en potentiell kund överväger att flytta 

till ett nytt kontor- som skall bygga om eller byta arbetssätt. De senaste årens 

högkonjunktur med stigande hyresnivåer leder till flera företagsflyttar för att hålla nere 

kostnadsnivån genom att lämna city-adresser för flytt till moderna kontor i närförorter. 

Men även nybyggda kontorsprojekt drar till sig nya hyresgäster, inte sällan sådana 

som flyttar från relativt närbelägna adresser. Att hyra in sig i moderna och attraktiva 

arbetsplatser är viktigt för att kunna attrahera speciellt yngre nyckelpersoner. Men 

även totalkostnaden är intressant om de nya ytorna kan utnyttjas effektivare av 

hyresgästen genom exempelvis skapandet av ett aktivitetsbaserat kontor.  

Ytterligare en trend i den svenska fastighetsbranschen är Co-Working, dvs att ett 

kontorshotellföretag hyr en eller flera våningsplan i en fastighet och sedan hyr ut 

lokalerna och kontorsrummen med delade arbetsplatser till en mängd olika 

hyresgäster i andra hand. Här är redskap för att kunna hantera många och skiftande 

placeringar på en flexibel kontorsarbetsplats ofta avgörande för att det ska fungera. 

Ett effektivt utnyttjat kontor kan spara ytor och därmed hyreskostnader, många 

gånger med upp till 20 procent (Källa: Cushman & Wakefield). En förutsättning för det 

är den kartläggning av platsanvändning samt flödena i lokalen via Flowscape-

funktionen Flow Manager.  
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Grafen nedan visar utvecklingen för marknadshyra i bästa kontorsläge i sju av 

Europas större städer under åren 2009 - 2019. I genomsnitt har den årliga 

hyresökningen under denna period uppgått till drygt 4 procent, medan den årliga 

hyresökningen i Stockholm har överstigit 7 procent. Förklaringen är att det har byggts 

för litet kontor i Stockholm under det senaste decenniet, där fokus istället legat på 

nyproducerade bostadsrätter. Nu byggs en del moderna kontor i Stockholm inklusive 

närförorter för att möta den efterfrågan som byggts upp under en längre tid. 

Allt högre kontorshyror i Europas storstäder 

 

Källa: Hufvudstaden, Newsec. 

 

Givet ett nyttjande av kontoren på 20 kvadratmeter per anställd innebär det att en 

kontorsarbetsplats i Stockholm city kostar omkring 145 tusen kronor per år exklusive 

moms. Motsvarande kostnad för en kontorsarbetsplats i London city blir cirka 295 

tusen kronor, medan priset i Paris ligger omkring 190 tusen kronor. Jämförelsen är 

relevant då Flowscapes större internationella kunder ofta har kontor i ett flertal städer 

i Europa, men även i Nordamerika, Japan och Australien. Potentialen till mer-

försäljning för Flowscapes del är väsentligt större gentemot denna typ av kunder. 

Dagens moderna kontor har internationellt sett en effektiv beläggningsgrad på endast 

omkring 50 procent. Det beror på att de anställda inte befinner sig hela arbetsdagen 

på sin kontorsarbetsplats. Istället kan de vara någon annan stans på kontoret, ute 

hos kunder, alternativt sitta någon annan stans och vara uppkopplade med sin dator 

och/eller mobiltelefon. Den rena frånvaron från arbetsplatsen på grund av sjukdom, 

semester och dylikt har i en rapport av Cushman & Wakefield uppskattats till omkring 

15 procent. För den som vill effektivisera i de lediga kontorsarbetsplatser som 

uppstår under en arbetsdag handlar det om att etablera en helt flexibel arbetsplats, 

där de anställde inte abonnerar på en fast kontorsplats ens under dagen. 

Dagens teknik möjliggör även distansarbete hemifrån. I ett sådant läge behöver 

företagen inte lika mycket kontorsyta som tidigare, en insikt som endast delvis har 

sjunkit in hos beställarna. När hyresgästerna väl valt att hyra in sig i ett större 

modernt kontor gäller det att hitta verktyg som gör att de anställda 
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kan vara effektiva i den nya miljön. Co-working-segmentet utgör också en växande 

andel av uthyrning av nya kontorslokaler helt i linje med trenderna om ett modernt 

flexibelt arbetssätt och anställningsförhållanden. Co-working-segmentet bedömer vi 

utgör den andra vågen av efterfrågan på kontorslösningar liknande den som 

Flowscape kan erbjuda. 

Använd kontorsyta per anställd krymper normalt från mellan 20 och 30 kvadratmeter 

per anställd med de äldre cellkontoren (egna rum) ned mot 15 till 20 kvadratmeter 

per anställd i ett kontorslandskap och till mellan 10 och 13 kvadratmeter per anställd i 

en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Det handlar alltså om volymminskning med mer än 

50 procent. Det innebär att även vid en högre kvadratmeter-hyra för modernare 

kontor finns en betydande besparingspotential för hyresgästföretagen. Sedan tar 

denna utveckling sannolikt tid, men vid större omlokaliseringar har det sedan mer än 

ett decennium varit standard att den totala yt-användningen reduceras väsentligt. 

Dessa sälj/kundbesparingsargument kan förklara varför Flowscape själva räknar med 

att det ska vara möjligt att på sikt höja priserna mot kund för företagets licenser till 

cirka 100 kronor per månad.  

Flowscapes produkt riktar in sig mot det aktivitetsbaserade kontoret där de anställda 

ofta är ute hos kunder, reser av andra anledningar och sitter hemma någon dag i 

veckan. Det brukar också finnas tillfälligt tillresande till en sådan arbetsplats varje 

dag. De anställda flyttar runt i kontorslandskapet och utför sitt arbete där det bäst 

lämpar sig. Men Flowscape har ändå hälften av sin försäljning till kunder med ett 

traditionellt öppet kontorslandskap.  

Illustration över Flowscape Smart Office med åtta olika funktioner 

 

Källa: Bolagets IR-presentation.  

 

  



 

7 
 

 

UPPDATERING 

FLOWSCAPE 
5 mars 2020 

Befintlig kundbas 
Flowscape har idag 150 kunder, varav omkring 30 stycken är multinationella företag, 

i 27 länder. Företagskundernas kontor återfinns nästan uteslutande i storstäder. Den 

typiska kunden till Flowscape är ett medelstort till stort företag med minst 100 

anställda.  

Exempel på större kunder och/eller partners till Flowscape är Coor Service 

Management, Ice.net, Intel, JM, Nacka kommun, Skanska, Telia, Telenor, Tikkurila, 

Tobii, Tullverket, Ericsson, Vasakronan, Cisco, Ricoh och Fujitsu. I februari 2020 

tecknade Flowscape tillsammans med Fujitsu ett avtal med ett stort multinationellt 

bolag om global utrullning av Flowscapes lösning. Kunden har redan lagt beställning 

på fyra kontor i två länder. I Europa har lokala samarbetspartners etablerats ibland 

annat Storbritannien och Schweiz. 

Flowscape har idag tre större multinationella kunder, med över 40 tusen anställda 

vardera, som påbörjat global utrullning till kontor över hela världen. En sådan kund 

har potential att vid en skalning rulla ut Flowscapes lösning på uppskattningsvis 20 

olika kontor runt om i världen. Detta bland annat av skälet är att det ska se ungefär 

likadant ut oberoende av till vilket av företagets kontor som man besöker. Rimligen 

bör Flowscape därutöver kunna nyrekrytera en till två nya storföretagskunder per år 

med liknande antal anställda och geografisk spridning av antal kontor.  

Antalet användare av bolagets system uppgår idag till drygt 50 000, vilket bör ge 

återkommande intäkter på cirka 12 miljoner kronor under 2020. Vår bedömning är att 

det är tillväxten i antal användare som kommer att driva resultatet och värdet på 

bolaget. Detta eftersom licensintäkterna utgör huvuddelen av intäkterna samt är 

återkommande under en treårsperiod. En av Flowscapes storföretagskunder är en 

stor aktör inom smarta byggnader och kontor. De har installerat Flowscapes system 

på kontor i England, Nederländerna, Italien och Tyskland.  

 

En annan större beställning offentliggjordes den 26 juni 2019 av en storföretagskund 

när detta konsultbolag valde att installera bolagets lösning på sitt New York-kontor till 

ett initialt ordervärde av 2,8 miljoner kronor på ett kontor med 968 arbetsplatser. 

Normalt brukar en order snarare hamna inom intervallet 500 tusen till 1 miljon kronor 

i initialt värde, följt av årliga licensintäkter- så i detta fall var både pris och 

volyminslaget större än genomsnittet. 

 

Att Flowscape redan lyckats få en så pass namnstark kundlista med ett antal viktiga 

storföretag indikerar att företagets Smart Office har en hög kvalitet och prestanda. 

Det ger i sin tur goda förutsättningar för en fortsatt god tillväxt. Flowscape Smart 

Office design och interface anses av kunder och partners vara den mest 

genomarbetade och lättanvända produkten på marknaden. 
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Utbyggnad av Flowscapes egen säljkår 

Flowscape har idag fyra säljare men siktar på att öka antalet säljare till sju stycken år 

2020, vidare till tolv säljare år 2021 och fjorton säljare år 2022. Bolaget har tagit ett 

beslut om att öppna ett kontor i USA, vilket lär bli på landets östkust. Det kommer 

sannolikt att följas av etableringen av ett andra kontor troligen i Kalifornien.  

Bolaget har också beslutat att utöka bemanningen på sikt i London med åtminstone 

en säljare till. Även fler säljkontor i andra marknader utreds. 

 

Försäljning via partnerskap 

Flowscapes partneravtal med Ericsson i maj 2018 innebär att Flowscape Smart 

Office sedan dess ingår i Ericsson-koncernens Smart Buildings-koncept. Potentialen 

bedöms vara stor på sikt när 5G väl är utrullat och det finns många sensorer på 

marknaden, men i närtid betyder avtalet inte lika mycket. Ericsson har 350 tele-

operatörer globalt på sin kundlista.  

 

På Flowscapes lista över globala partnerskap finns sedan tidigare Ricoh, där ett 

Europa-kontrakt tecknades i januari 2020, Fujitsu och Cisco, ett samarbete med Atea 

i Norden samt flera samarbeten med IT-konsultbolag (distributörer) i Storbritannien 

där potentialen bedöms vara betydande. Samtliga dessa företag är vana att sälja 

närliggande produkter inom sina områden (kontors- och IT-relaterade produkter 

etc.). Flowscape har även etablerat samarbete med andra distributörer i enskilda 

länder i Europa. 

I kvartal 3/2019 meddelades att Flowscape har ingått ett samarbete med Vasakronan 

inom co-working (delade kontor), där Vasakronan kommer att finansiera Flowscape 

med 5 1/2 miljoner kronor per år i minst ett års tid. Flowscape kommer att öka sina 

investeringar inom forskning & utveckling något med anledning av detta. Men 

kontraktet bör ändå bidra med en hyfsad marginal. Det handlar om att anpassa 

bolagets produkt så att den kan kopplas upp till Vasakronans smarta hus utan att 

behöva addera hårdvara. Vasakronan ska kunna använda Flowscapes lösning på de 

sju co-working-ställen (kontorshotell) som Vasakronan öppnar under 2020. 

Vasakronan blir även återförsäljare av Fiowscapes lösning till fastighetsbolagets 

kunder. Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och förvaltar 2,3 miljoner 

kvadratmeter lokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.  

Vi bedömer sammantaget att bredden av många olika partners kan ge Flowscape 

nya kunder och en väsentlig intäktsökning framöver. 
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Marknad 
Flowscapes system är en del av den digitaliserade kontorsmarknaden. Denna 

bedömdes av branschorganisation Smart Office ha ett totalt värde om 22 miljarder 

USD globalt år 2017. Detta marknadssegment väntas växa till 46 miljarder USD år 

2023, vilket motsvarar en årlig tillväxt om 12 procent. 

Flowscape har uppskattat att det finns vardera 30 miljoner anställda i kontor med fler 

än 150 anställda vardera i Europa och Nordamerika samt totalt 150 miljoner anställda 

i sådana kontor globalt. Antas dessa kunder betala mellan strax över 30 och 100 

kronor per månad indikerar det en potentiell världsmarknad om mellan 57 och 190 

miljarder kronor, med ett medel på 125 miljarder kronor. Nordamerika och Europa, 

som är Flowscapes nuvarande fokusmarknader, står då för 50 miljarder kronor. 

Skillnaden mellan branchorganisationen Smart Office marknadsestimat på cirka 300 

miljarder kronor och Flowscapes estimat på 125 miljarder kronor är att Flowscapes 

marknad endast täcker en del av den digitaliserade kontorsmarknaden. Värdet på de 

olika marknaderna illustreras i graf nedan. 

Bedömning av potentiell marknad för Flowscape samt digitala kontorsmarknaden 

 

Källa: Flowscape. 

Lanseringen av 5G standard globalt som Ericsson beräknar kommer att implemen-

teras i full skala år 2020 innebär att byggnader kommer att utrustas med bredband 

med mycket hög prestanda och möjlighet att koppla upp billiga sensorer med olika 

typer av lösningar. 
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Den nya tekniken öppnar upp för att använda applikationer som kan ge 

fastighetsägarna information hur ytorna i deras fastigheter används, liksom total och 

lokal energiförbrukning, temperatur och luftkvalitet etcetera. Det blir därmed 

intressant för fastighetsserviceleverantörer som Coor, en av Flowscapes 

kundreferenser, där Coor SmartFlow-lösning idag används av 55 000 kunder.  

Än så länge omsätter inte Flowscape och dess konkurrenter mer än uppskattningsvis 

ett par miljarder kronor i årstakt, alltså endast någon procent av den potentiella 

världsmarknaden för smarta kontorssystem. Flowscapes befintliga licensbetalande 

kundbas (även om alla inte är svenskar) motsvarar ungefär fyra procent av den totala 

potentiella marknaden i Sverige. 

Vi bedömer att penetrationsgraden för smarta kontorssystem kommer att bli störst i 

länder med en hög grad av IT-mognad som exempelvis Norden och övriga 

nordvästra Europa, men där potentialen i USA heller inte ska underskattas. Den stora 

frågan är givetvis hur stor penetrationsgrad dessa smarta kontorssystem kommer att 

få globalt. Sannolikt kommer det att dröja till 2022 - 2025 innan marknaden för 

smarta kontorssystem börjar nå en större grad av mognad.  

Den totala marknaden för smarta kontorssystem kan ställas i relation till större orders 

för Flowscape (så här långt) som den med Telenor värd 7,5 miljoner kronor över tre 

år eller en mindre order på cirka 20 rumspaneler till ett värde av omkring 150 tusen 

kronor. 

Den relevanta marknaden för C-One är Situationsmedvetenhetsmarknaden som 

uppskattas vara värd 145 miljarder USD globalt. Hittills har försäljningen av C-One 

varit begränsad. Men Flowscape var nyligen nära att vinna en upphandling för denna 

säkerhetsprodukt som kan användas bl.a. i köpcentrum. Dessutom har en kund i 

Japan samt ett av Sveriges största gruvbolag nyligen lagt beställningar på C-One. 

Konkurrens 
Flowscape lanserade sin produkt år 2014. Från 2016 har konkurrenter etablerat sig 

med alternativa lösningar. Att Flowscape var tidigt ute gör att de är relativt välkända 

på marknaden. Den ökade konkurrensen är ett tecken på att fler aktörer har 

identifierat behovet och nyttan med smarta kontorssystem, som lär få en skjuts med 

implementeringen av 5G-standard i kontorshusen. Flera aktörer kan också driva 

marknaden på ett annat sätt än vad Flowscape själva skulle kunna göra. 

De vars produkt uppfyller flest funktionalitetskrav (som att hitta kontorsarbetsplats, 

kollegor, mötesrum, positioneringstjänst osv) är Teems/IOffice och Flowscape, 

medan exempelvis Condeco inte riktigt hänger med i utvecklingen men har en stark 

ställning i Storbritannien. Generellt har Flowscape sin starkaste ställning i Norden där 

också flertalet av de större företagskunderna så här långt återfinns.  
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Positioneringsbild över Flowscape och dess konkurrenter 

 

Källa: Flowscape 

Som synes i bild ovan är marknaden fragmenterad, till stor del beroende på att 

endast en mindre del av marknadspotentialen har förverkligats. Brittiska Condeco är 

störst med en försäljning på drygt 350 miljoner kronor efter förvärvet av tyska Nexxt 

Solutions. Flowscape möter främst fyra konkurrenter ute hos potentiella kunder i 

Europa: Condeco, Mapiq, Spaceti och Sony, där Condeco och Mapiq är relativt sett 

starkast. I Norden är Flowscapes viktigaste konkurrent Sony och det finländska 

bolaget Tieto. I Nordamerika är istället Robin samt nyligen fusionerade Teems/IOffice 

bolagets viktigaste konkurrenter.  

Några större etableringströsklar i smarta kontorssystem-segmentet finns inte. Det 

handlar i stället om att utveckla sin produkt med fler funktioner och addera flera 

säljkanaler för att nå ut till så många potentiella kunder som möjligt, inräknat 

utrullningseffekter på större kunders kontor runt om i världen. 

Som framgår av ovanstående positioneringsdiagram har Flowscape en mycket 

offensiv målsättning. Möjligen ser det mer dramatiskt ut än vad det är i verkligheten. 

Detta då även konkurrenternas omsättning lär öka i en snabbt växande marknad. En 

god draghjälp lär också bolaget få av den växande marknaden för aktivitetsbaserade 

kontor, inräknat trenden mot ökat flexibelt arbetssätt som även är kopplat till en lägre 

andel fasta anställningsavtal för arbetstagare. 
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Prognoser och värdering 
En typisk affär för Flowscape utgörs till mellan 30 och 40 procent av hårdvaran, 

medan resterande 60 till 70 procent kan hänföras till mjukvaran som licensieras ut till 

kunden. Intäkterna periodiseras redovisningsmässigt över de kommande 36 

månaderna. En mindre del av en annonserad affär från Flowscape tas direkt av den 

aktuella samarbetspartnern som försäljningsprovision och utförande av vissa delar av 

installationsarbetet. 

Vi har försökt att illustrera ett intäktsflöde för bolaget som en följd av en viss 

försäljning år 1 och sedan stigande nedan. Som framgår växer andelen 

återkommande intäkterna snabbare än nya intäkterna och utgör efter några år 

omkring 45 procent av bolagets totala intäkter. Då har vi ändå inte antagit någon 

förlängning av löpande licenser efter år 3 på kontraktet, vilket skedde senast med en 

statlig svensk kund. Det finns också en potential till merförsäljning genom att 

kunderna senare köper nya funktioner och uppgraderingar från Flowscape. 

Schematisk illustration av intäktsflöden vid en affär (kontrakt antas vid mitten av åren) 

 

Källa: Carlsquare.  

 

Flowscapes bruttomarginal är uppskattningsvis 30 procent på OTC-försäljning 

(installation), 50 procent på försäljning av själva hårdvaran och 80 procent på mjuk-

varan. Det innebär att bolagets bruttomarginal under det första försäljningsåret i en 

affär effektivt ligger på knappt 60 procent, för att öka till mellan 65 och 70 procent 

sett över hela affärens livslängd på tre år.  

Skalbarheten i Flowscapes försäljning mot befintliga större kunder med många kontor 

runt om i världen är betydande. Det ger stora volymer om Flowscapes lösning 

successivt kan rullas ut på en sådan kunds samtliga kontor, även om en viss 

volymrabatt då också bör bli aktuell. Denna typ av kunder har typiskt sett kanske tio 

riktigt stora kontor med tusen anställda och vardera ett 30-tal kontor med omkring 

300 anställda. Ett inte orimligt antagande är att installation av Flowscapes produkt så 

småningom sker på ett 20-tal av dessa kontor hos en befintlig kund. 
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Det är viktigt att Flowscape närmar sig en kassaflödesmässig break-even. Den ribban 

lyckades bolaget passera både i kvartal 3/2019 (+3,1 miljoner kronor) liksom i kvartal 

4/2019 (+0,6 miljoner kronor) före investeringar i rörelsekapital. 

Intäkts-/kostnads-utvecklingen för bolaget illustreras i diagrammet nedan. Bolagets 

förlust minskade från 5,8 miljoner kronor under första kvartalet 2018 till cirka 1,4 

miljoner kronor i både kvartal 2 och 3/2019, men ökade till minus 2,6 miljoner kronor i 

kvartal 4/2019.  I/K-talet (Intäkter dividerat med kostnader) har förbättrats från 0,15 

gånger kvartal 1/2018 till 0,83 gånger, kvartal 3/2019 för att falla tillbaka till 0,74 ggr i 

kvartal 4/2019. För en redovisningsmässig break-even före avskrivningar krävs 

intäkter på knappt 10 miljoner kronor per kvartal.  

Från och med 1 oktober 2019 och ett år framåt betalar Vasakronan omkring 500 

tusen kronor per månad till Flowscape, för produktutveckling och speciell anpassning 

till det egna bolagets produkter och applikationer.  

Flowscape nådde intäkter på strax över 6 miljoner kronor de senaste tre kvartalen 

(kvartal 4/2018-kvartal 2/2019) och cirka 7 miljoner kronor i kv3/2019 och kv4/2019. 

Orderflödet från sommaren 2019 och framåt tyder på att det mesta går i rätt riktning.  

Närmar sig break-even- Flowscapes I/K-tal kv 1/2018-kv 4/2019 

 

Källa: Bolagets finansiella rapporter. 
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Vi har brutit ned våra intäktsprognoser för Flowscape på olika regioner (Norden, 

Storbritannien, övriga Europa, USA och övriga världen samt på stora kunder).  

Försäljningsutvecklingen i USA tror vi tar fart på allvar år 2021, då 2020 blir ett år 

då de nya säljkontoren ska etableras. I Storbritannien finns en deltidsresurs för sälj 

idag, men denna insats planeras öka till åtminstone en heltid från år 2021.  

Som synes förväntas det mesta av tillväxten kommande år ligga utanför bolagets 

idag dominerande och starkaste region, Norden. Intresset från kunder är 

exempelvis mycket stort i såväl USA, som Tyskland, Japan och Storbritannien.  

Storkunder har vi valt att redovisa som ett eget segment då de har möjlighet att 

rulla ut en Flowscape-lösning på sina kontor runtom i världen. Det innebär i 

praktiken att andelen försäljning till kontor utanför Norden redan idag är ganska 

stor. 

 

Flowscape- antagen försäljningsutveckling per region samt totalt (2019-2022p) 

 

Källa: Flowscape (indikationer), Carlsquare (prognoser).  
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2019 uppskattning 13,5 1,0 0,0 1,0 11,3 26,8

2020P 18,4 3,0 5,0 0,1 3,0 20,5 50,0

2021P 23,0 6,0 9,0 6,0 6,0 30,0 80,0

2022P 25,0 8,0 12,0 12,0 10,0 33,0 100,0
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I nedanstående två grafer illustrerar vi våra tre värderingsscenarion; Bas, Bear och 

Bull vad gäller antagna intäkter och EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar).  

Prognoser, Intäkter 

 

Prognoser, EBITDA 

 

Källa: Carlsquare.  
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En sammanställning av de värderingsparametrar som vi valt att använda för våra 

bear-, bas- respektive bull-scenarion återfinns i tabellen DCF-värdering nedan. Vårt 

basscenario ger ett värde på 0,15 kronor (tidigare 0,13 kronor), en ökning som 

förklaras av en högre antagen intäkts- och resultattillväxt från år 2023 DCF-värdet 

varierar från 0,10 kronor per aktie (0,05 kronor) i vårt Bear-scenario till 0,18 kronor 

per aktie (0,19 kronor) i Bull-scenariot.  

Den 5 februari 2020 aviserades en riktad företrädesemission på 210 miljoner kronor 

till en teckningskurs om 0,078 kronor  Bolagsstämman godkände den 24 februari 

2020 en andra nyemission med 175 miljoner nya aktier till samma teckningskurs 

(0,078 kronor).  

Genomförandet av dessa företrädes- och nyemissioner gör att riktkursen för 

Flowscape-aktien snävas in i ett smalare intervall än tidigare. Detta eftersom 

osäkerheten om bolagets kapitalförsörjning lade en hämsko på aktiekursen, 

beroende på en större utspridning.  

Vi utgår från en kalkylränta om 14,8 procent, som är ett avkastningskrav baserat på 

eget kapital, då Flowscape i stort var netto obelånade per 31 december 2019. I 

avkastningskravet ingår en marknadsriskpremie på 6,8 procent, en premie baserad 

på bolagsstorlek (börsvärde) om 4,2 procent, ett beta-tal på 1,1 ggr samt ett 

företagsspecifikt risktillägg om 2,5 procent. 

Goodwill skrivs av på fem år vilket gjort att huvuddelen av bolagets redovisade förlust 

de senaste tre kvartalen varit hänförlig till avskrivningar. I vår värderingsmodell 

beräknas dock bolagets och därmed aktiens värde på estimerat kassaflöde dvs före 

avskrivningar. 

DCF-värdering 

     

  Bear Bas Bull 

Wacc 14,8% 14,8% 14,8% 

CAGR, 2019 – 2022p 32% 42% 51% 

Tillväxt, evighetsvärde 2,4% 2,7% 3,0% 

Antaget investeringsbehov år 2020, mkr 3,8 5,0 6,3 

Rörelsevärde (EV), mkr 186,0 261,4 324,8 

Nettokassa, mkr 0,2 0,2 0,2 

Aktievärde, mkr 186,2 261,6 325,0 

Antal aktier efter utspädning, miljoner 1802,5 1802,5 1802,5 

Värde per aktie, SEK 0,10 0,15 0,18 

        

Implicit EV/Sales, 2020P 5,0x 5,2x 5,2x 

Implicit EV/EBITDA, 2020P 28,6x 22,1x 19,0x 
 

Källa: Carlsquare 
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Disclaimer 
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 tolkas i United States Investment Companies Act 

1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till 

sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana 

personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk 

lag eller författning. 

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

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

analysen på Carlsquare. Analyserna 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 värdesätter säkerställandet av objektivitet och 

oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter. 

Analytikern Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade 

bolaget. 

 

http://www.jarlsecurities.se/

