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FRISQ slutförde under första kvartalet en övertecknad 

nyemission på ca 74,6 mkr. Detta stärker bolaget som är i en 

intressant fas av kommersialiseringen av sin mjukvarutjänst. 

Coronapandemin har de senaste månaderna inneburit en stor 

prövning på den svenska  sjukvården och även FRISQ:s 

försäljningsrutiner har påverkats. Bolaget står kvar vid sina 

tidigare kommunicerade finansiella mål, men påpekar att de kan 

komma att behöva revideras till följd av covid-situationens 

oöverskådliga effekter.   

FRISQ utvecklar digitala verktyg för kommunikation mellan olika 

aktörer i vårdkedjan, som till exempel patienter, journalsystem och 

vårdteam. Bolagets lösningar är avsedda som stöd för personal och 

ger patienter möjlighet att bli mer engagerade i sin egen vård. Via 

tjänster anpassade för både läsplatta, mobil och dator får patienten 

samlad information om pågående behandling, läkemedel och 

vårdhistorik.  

FRISQ Care används sedan tidigare bland annat hos ett flertal 

privata vårdgivare i Stockholmsområdet, bl a Sophiahemmet, och i 

den offentliga sjukvården i Västra Götalandsregionen. I maj blev 

vårdbolaget TioHundra AB, som ägs av kommunalförbundet 

Sjukvård och omsorg i Norrtälje, den första offentliga vårdgivaren i 

Region Stockholm att börja använda FRISQ Care.  

Det är tydligt att det finns ett stort digitaliseringsbehov inom 

vårdsektorn globalt och marknadspotentialen för FRISQ:s produkt är 

mycket stor.  Som alla bolag som går från utvecklingsfas till 

kommersialisering är risken högre. Vi upprepar vår riktkurs på 18,6 

kr per aktie i vårt basscenario, vilket indikerar tydlig uppsida vid 

lansering av systemet FRISQ care.   
 

 

Utfall och prognoser, basscenario

MSEK 2019 2020 2021P 2022P 2023P

Omsättning 2 15 91 130 162

EBITDA -49 -58 -13 8 16

Rörelseresultat -74 -66 -21 1 8

Resultat per aktie, kr -3.2 -1.9 -0.5 0.0 0.2

Källa: FRISQ (utfall) och Analysguiden (prognoser)

 

H
ä
ls

o
v
å

rd
/I

T
 

Datum: 24 juni 2020 

Analytiker: Thomas Nilsson 

  

Företagsnamn: Frisq Holding AB 

Lista: Nasdaq First North 

Vd: Martin Irding 

Styrelseordförande: Mats Lindstrand 

Marknadsvärde: 353 MSEK 

Senast: 10,40 kr 

Kort om bolaget: FRISQ har utvecklat ett system som ger 

kraftiga besparingsmöjligheter inom 

vårdsektorn globalt. Systemet kan ses som 

en framåtblickande vårdplanslösning som i 

mångt och mycket blir ett slags 

prognossystem för vården. Bolaget tar nu in 

kapital för att kapitalisera på 

ansträngningarna som har gjorts under 2019. 

Bolaget har ett antal projekt nära utrullning 

och även ett större antal i tidigare stadier. 

Kan bolaget lyckas i sina 

försäljningsansträngningar kan en större 

uppvärdering ske. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

FRISQ vårdtjänst har potential att generera 

stora ekonomiska besparingar för 

vårdsektorn både i Sverige initialt samt 

senare globalt. Digitaliseringen inom vården 

är eftersatt och behöver uppdateras då 

sektorn kostnadsmässigt står inför stora 

utmaningar. Dessa är drivna av både 

demografi och förbättrade 

behandlingsmetoder. FRISQ har vad vi 

bedömer en unik tjänst som de erbjuder 

vilket kan ge stora besparingar för kunderna. 

Bolaget har även ett tekniskt försprång.   

  

  
Risker och 

svagheter: 

 

 

 

 

 

  

Då bolaget nu har lämnat utvecklingsfasen 

och man har en standardiserad produkt 

kommer fokus att hamna på införsäljningen. 

Risken är att det tar längre tid än förväntat, 

vilket har visat sig under 2019. Den tekniska 

utvecklingen tar stora steg och även om 

bolaget för närvarande antagligen ligger 

några år före eventuella konkurrenter finns 

risken att större IT- tjänstebolag även de ser 

potentialen i marknaden och sätter igång en 

större satsning.  

 

  

  

Värdering: Bas       Bear       Bull 

18,6 kr  6,8 kr     29,4 kr 
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Första kvartalet 2020 
 

Under första kvartalet genomförde FRISQ en övertecknad företrädesemission på 

74,6 mkr, samt ett flertal utvecklingsinitiativ med kunder i Sverige och 

internationellt. Som väntat var rapporterad omsättning mycket låg då bolaget är i 

lanseringsfas. Något ökade kostnader medförde ett negativt rörelseresultat på 

23,6 mkr jämfört med -16,3 mkr under samma period förra året. Vid utgången av 

kvartalet hade bolaget 33 anställda mot 19 för ett år sedan.   

  

Coronapandemin har inneburit en svår prövning på den svenska sjukvården och 

kommer fortsätta att göra det en lång tid. Bolaget står i nuläget kvar vid tidigare 

kommunicerat mål om 225 mkr i omsättning 2022. Dock medför 

coronapandemins effekter på sjukvården att dessa mål kan komma att revideras 

när situationen är mer överskådlig. De olika nya sätt att arbeta inom vården med 

stöd av teknik som nu skapas, kommer med all sannolikhet att påskynda 

förnyelsen av vårdsektorn. På lång sikt kommer detta troligen att vara gynnsamt 

för FRISQ som bolag.   

  

Under kvartalet tecknades en avsiktsförklaring med det prestigefulla 

universitetssjukhuset Dartmouth-Hitchcock Medical Center i New Hampshire, som 

ligger ca 20 mil nordväst om Boston, och efter kvartalets slut tecknades avtal med 

Lunds universitet för användningen av FRISQ Care. FRISQ:s satsning på den 

amerikanska marknaden kvarstår som planerat men senareläggs något då initiala 

kunder och samarbetspartners behöver anpassa sig till den situation som råder 

med covid-19. Man räknar med att kunna återuppta arbetet så snart 

covidsituationen är under kontroll i östra delen av USA.  

  

Den statliga utredningen ”Samordnad utveckling för god och ordnad vård” 

presenterades i april. Här identifieras FRISQ som den enda tekniska lösningen 

som hittills uppfyller kraven för det så kallade patientkontraktet. Vi bedömer att 

FRISQ är bra positionerat för den digitaliseringsvåg som nu kommer inom hälso- 

och sjukvården. Bolaget är med i ett antal offentliga upphandlingar, men är av 

sekretesskäl förhindrat att annonsera vilka dessa är. 
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Investment Case 

 

Eftersatt digitalisering inom vården ger stor potential för tillväxt 
 

Enligt SCB var hälso- och sjukvårdens andel av BNP i Sverige hela 10,9% under 

2016 och kostnaderna för hälso- och sjukvård ökade det året med 4,2%. Att dessa 

kostnader växer fortare än BNP är inte hållbart, och nuvarande 

kostnadsutvecklingen indikerar att effektiviteten måste öka dramatiskt. Annars 

riskerar vi att hamna i en situation där man antingen behöver höja skatter och 

avgifter, eller inte kommer kunna ge alla patienter lika bra vård i fortsättningen. 

Digitaliseringen inom hälsovårdssektorn har inte kommit så långt som i många 

andra sektorer. Det som varit mest synligt har varit de läkarappar som dykt upp 

på marknaden. Dessa appar är dock inte alls inne på samma marknad som FRISQ 

och kan därför inte räknas som konkurrenter.   
 

Då FRISQ utvecklar digitala tjänster för personcentrerad vård och ger ett stöd till 

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

eftersatta digitaliseringen ger en stor potential för tillväxt, och utöver detta drivs 

tillväxten även av en ökad patientnytta. Nedanstående diagram sätter denna 

besparingspotential i relation till kostnaderna för svensk hälso- och sjukvård, som 

väntas växa till 714 mdkr år 2025. Detta illustreras av den övre blå linjen i 

diagrammet. Den grå streckade linjen visar hur en årlig ökning i linje med de 2% 

per år BNP väntas växa ser ut. Enligt en studie från McKinsey finns det potentiella 

besparingar på 180 mdkr om året att vinna på digitalisering av sjukvården.  
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FRISQ har gått från att vara ett rent utvecklingsbolag till att nu fullt ut 

kommersialisera sin produkt. I dagsläget har bolaget ett antal offentliggjorda 

projekt som befinner sig steget före utrullning sker hos kund. Det gör att det är 

troligt att intäkter kan börja komma under de närmaste åren. Det är dock inte 

troligt med större intäkter inom en snar framtid då dessa just nu främst kommer 

från pilotprojekten. Utvecklingen kommer troligen att vara ganska binär, dvs 

intäktstillväxten kommer att infalla ryckigt när t ex större landsting lägger in order 

eller när samarbeten inleds. Dessa samarbeten ger möjlighet att snabbare få en 

kundbas att bearbeta, vilket är positivt då dessa kunder troligtvis också kan 

bearbetas i större enheter. 

 

Ny statlig studie identifierar FRISQ som unikt i att klara kraven i patientkontraktet 
 

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

utnyttja den förändring som är på gång och delvis även att driva den. I början av 

april presenterades den statliga utredningen ”Samordnad utveckling för god och 

nära vård”. Här identifierades FRISQ som den enda tekniska lösningen som hittills 

uppfyller behoven för det så kallade patientkontraktet. Vi tar detta som en 

bekräftelse på att FRISQ är väl positionerat för den digitaliseringsvåg som nu 

kommer inom hälso- och sjukvården. Som exempel på det senare kan nämnas att 

Region Stockholm i dagsläget håller på med en upphandling av en kombination av 

journalsystem och vårdplanslösning, likt det FRISQ erbjuder. Man visar här tydligt 

att man efterfrågar en lösning som går hand i hand med det bolaget erbjuder. Det 

är en miljardupphandling, med över 50 000 potentiella vårdpersonalsanvändare 

och över 2,3 miljoner patienter. 

 

Rådande värderingsmultiplar ger uppsida vid framgångsrik lansering 
 

Bolaget har potential att växa kraftigt genom att lösningen är globalt skalbar, samt 

väntas ge höga marginaler. Under 2019 fortsatte bolaget att bygga sin 

organisation och antalet anställda fördubblades till 33 vid årsskiftet. Den nya 

säljorganisationen har kommit på plats och flera nya licensavtal har tecknats bland 

annat med Capio. Vidare sticker avsiktsförklaringen med ett ledande 

universitetssjukhus i USA ut som en extra positiv händelse under fjolåret. Bolaget 

står fast vid sin omsättningsprognos om 225 miljoner kronor för Norden år 2022, 

dock lämnas av kommersiella skäl ingen tidpunkt för break-even.   

  

Amerikansk statistik över värderingen av noterade SaaS-bolag (Software as a 

Service) visar att medianvärderingen har varit ett bolagsvärde uttryckt som 
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multipel av omsättningen på 5,7 under de senaste fem åren. Detta illustreras av 

nedanstående diagram. Man bör dock beakta att värderingsmultiplarna bland 

noterade SaaS-bolag varit lägre på de nordiska börserna än på de amerikanska.  

Rådande värderingsmultiplar för SaaS-bolag i kombination med FRISQ:s 

omsättningsmål på 225 mkr år 2022 visar att det finns potential för bolaget att nå 

en miljardvärdering vid framgångsrik lansering av FRISQ Care. Vi upprepar vår 

riktkurs på 18,6 kr per aktie i vårt basscenario, vilket indikerar tydlig uppsida vid 

lansering av systemet FRISQ care. 
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Tjänsten FRISQ Care 
 

Vårdplanstjänst med potentiell miljardmarknad internationellt  
 

FRISQ har utvecklat en vårdplanstjänst som kan användas globalt, och visionen är 

att stärka patientens roll samtidigt som vård och behandling förbättras. Bolaget 

har sedan starten strävat efter att få en omvandlande position på hälso- och 

sjukvårdsmarknaden där deras tjänst ska ha en ledande roll. Då behovet av 

digitalisering inom vården är stort är marknadspotentialen av miljardstorlek i ett 

internationellt perspektiv. Produkten är nu kommersiellt gångbar, vilket 

framkommit i de pilotprojekt som kommunicerats, och det finns goda möjligheter 

till kommersiell framgång.   

FRISQ Care förenklar vardagen för vårdpersonal och skapar nya möjligheter att 

engagera patienten. För patienten ska det vara gratis medan prissättningen för 

vårdgivare och forskare i huvudsak är licensbaserade. Vid uppstartsfas tillkommer 

även kostnader för integration och implementation av system. Tjänsten används 

sedan tidigare bland annat hos ett flertal privata vårdgivare i Stockholmsområdet 

och i den offentliga sjukvården i Västra Götalandsregionen. I maj blev vårdbolaget 

TioHundra AB, som ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, 

den första offentliga vårdgivaren i Region Stockholm att börja använda FRISQ 

Care. Fokus på större affärer har senare tid hämmat omsättningsutvecklingen på 

kort sikt för bolaget, då större landstingsupphandlingar kan dra ut på tiden. FRISQ 

deltar i dagsläget i flera större upphandlingar, men får av sekretesskäl inte gå ut 

med vilka dessa är.  
 

Större patientinvolvering med FRISQ Care 
 

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

patient får en individuell plan upplagd av vårdgivaren utefter patientens behov. 

Detta leder till större involvering av patienten, där patienten kan sägas bli 

medproducent till sin egen vård. Alla kontakter med vården loggas och kan följas 

upp. Nästföljande bild illustrerar hur de patienter med större behov, t ex vid 

kroniska sjukdomar, rehabilitering, graviditeter, psykiska sjukdomar, mm, står för 

den största delen av sjukvårdskostnaderna i landet. Det bör nämnas att de 

tekniska behov som finns här skiljer sig från de som kan lösas med de populära 

appar som möjliggör läkarbesök via video. Tjänsten är diagnosoberoende och är 

särskilt lämplig vid längre eller kroniskt förlopp, där ständig och tät kontakt oftast 

är nödvändig mellan vårdgivare och patient. Vårdplanen löper längs hela 

vårdförloppet och patienten kan ta del av den i sin smartphone. Dessutom finns 

journalinformation och tillgång till recept för beställning hos apotek. Data från 



 

8 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

Analys 

FRISQ 

24 juni 2020 

andra källor som t ex Apple Health Kit eller Google Fit kan delas och integreras i 

planen.  

 

 

 

 

Källa: FRISQ Holding 

 
 

Sporadisk kontakt Löpande relation

med sjukvården med sjukvården

Patienter med mindre behov Patienter med större behov, t ex

av sjukvård, tex behov av vid kroniska sjukdomar,

recept vid förkylning rehabilitering, graviditet,

psykiska sjukdomar

Antal individer i Sverige: Antal individer i Sverige:

ca 10 miljoner ca 5 miljoner

Uppskattad kostnad per år: Uppskattad kostnad per år:

80 miljarder kr 400 miljarder kr

Tekniska behov: Tekniska behov:

Läkarbesök över video. Lösningar Vårdplanssystem som 

för att styra patienter rätt i interagerar med patienten

systemet oberoende av diagnos

Antal e-hälsolösningar i Sverige: Antal e-hälsolösningar i Sverige:

> 10 1
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Prognoser och värdering 
 

FRISQ ser lanseringen på den svenska marknaden som ett sätt att visa upp för 

resten av världen vad man kan åstadkomma, och därför lägger bolaget stort fokus 

på denna marknad just nu. Att svenska beslutsfattare satt digitalisering av vården 

högt upp på agendan gör att det finns anledning att hoppas på ett genombrott. En 

risk som finns är dock givetvis att större upphandlingar kan dra ut på tiden.   

  

Vi räknar i vår modell med ett genomsnittligt licenspris på 450 kr per månad, 

vilket motsvarar 5400 kr per användare och år. Till detta kommer övriga intäkter 

som konsultarvoden för integration, implementation, etc. Vårt basscenario för 

FRISQ:s resultat och intäktsutveckling framgår av tabellen nedan.   

  

Givet de höga värderingsmultiplar som råder för andra noterade SaaS-bolag finns 

det en betydande potential för FRISQ:s aktie vid framgång i de upphandlingar 

man är med i. Vi står fast vid vår riktkurs 18,6 kr i basscenariot för bolaget. I vårt 

mer positiva bullscenario får vi ett motiverat värde på 29,4 kr per aktie och i det 

mer pessimistiska bearscenariot 6,8 kr per aktie.  
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Tre anledningar att investera i FRISQ 
 

Rätt positionerat för den digitalisering av vården som nu sker 

Att den statliga utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” 

identifierar FRISQ som den enda tekniska lösningen som i dagsläget uppfyller 

kraven för det så kallade patientkontraktet, ser vi som en bekräftelse på att Frisq 

är rätt positionerat för den digitalisering av vården som nu sker. Bolaget är aktuellt 

i ett flertal stora upphandlingar som pågår. 

 

Globalt skalbar modell ger stor marknadspotential 

Frisq ser lanseringen på den svenska marknaden som ett sätt att visa upp för 

resten av världen vad man kan åstadkomma. McKinsey har identifierat en 

besparingspotential på hela 180 mdkr i den svenska vården från digitalisering. 

Även i resten av världen ligger sjukvårdssektorn efter i digitalisering när man 

jämför med andra sektorer i samhället. 

 

Rådande värderingsmultiplar i kombination med bolagets mål ger uppsida 

Under de senaste fem åren har medianvärderingen av noterade SaaS-bolag varit 

5,7 uttryckt som bolagsvärde i multipel av årsomsättning. I kombination med 

FRISQ:s omsättningsmål på 225 mkr år 2022 ger detta potential för en 

miljardvärdering vid framgångsrik lansering av FRISQ Care. Vi upprepar vår 

riktkurs på 18,6 kr per aktie i vårt basscenario.    
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Disclaimer 
 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som sammanställts med hjälp av 

källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna kan dock inte garantera informationens riktighet. 

Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i 

något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för 

mottagaren. 

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

Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast 

ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för 

denna analys. Aktiespararna har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer 

objektivitet och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan dock 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. 

Analytikern äger inte och får heller inte äga inte aktier i det analyserade bolaget. 

Ansvarig analytiker: Thomas Nilsson 

 

 

http://www.aktiespararna.se/

