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Värdering         Bear           Bas            Bull 

                          2,3 kr         6,8 kr        10,8 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

LOI med ett av världens största sensorbolag  

Första kvartalet 2020 rapporterar bolaget omkring 342 000 kronor 

i nettoomsättning, vilket kan hänföras till en sample beställning 

från ett av världens största sensorföretag. Denna beställning rör 

affärsområdet Industri, där detta sample är en del av slutfasen av 

ett större utvecklings- och leveransavtal med potential för 

försäljning av 100 000-tals sensorer på årsbasis. 

Raytelligence vidare till Fas 2 i EU-projekt 

Raytelligence har sökt finansiering från EU kommissionens 

European Innovation Council. Bolag som har ”corona-relevanta” 

applikationer kommer sättas i en snabbfil när nästa runda av 

finansiering skall avgöras. I början av maj rapporterade bolaget att 

de gått vidare till fas 2 i denna finansiering-sansökan, där bolaget 

sökt om totalt 17 miljoner kronor från programmets totala budget 

om 1,8 miljarder. Intervju med bolaget hölls den 13e maj, vilket 

innebär att utfallet från ansökan borde vara klart inom en inte allt 

för avlägsen framtid.  
 

Företrädesemission tecknad till 553 procent 

Raytelligence meddelande i början på april en förestående 

företrädesemission om cirka 5,4 miljoner kronor med syftet att 

skala upp marknadsföringsinsatserna internationellt. Totalt 

tecknades omkring 30 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 553 

procent av företrädesemissionen. I relativt osäkra tider bör detta 

ses som ett stort styrkebesked för bolaget och visar på en hög 

tilltro i markanden till Raytelligences möjligheter att uppvisa stor 

tillväxt kommande perioder. I samband med emissionen ökar 

antalet aktier från ca. 12,5 miljoner till 14,6 miljoner. 
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Datum: 14 maj 2020 

Analytiker: Johan Hellström, Nils Hellström, 

Aktiespararna 

  

Företagsnamn: Raytelligence 

Lista: NORDIC MTF 

Vd: Klas Arvidson 

Styrelseordförande: Jonas Vikbladh 

Marknadsvärde: 96 MSEK 

Senast: 6:10 (14 maj 2020)  

Kort om bolaget: Raytelligence affärsidé är att erbjuda 

produkter och tjänster för övervakning av 

vitalparameterar, som exempelvis andning 

och hjärtfrekvens. Det beröringsfria systemet 

har stora effektivitetsfördelar och är särskilt 

relevant under rådande Covid-19 pandemi. 

Bolaget har nyligen lanserat ett molnbaserat 

system och har knytit avtal med en mängd 

samarbetspartners och återförsäljare och är i 

början av en kommersialiseringsprocess.  

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Bolagets radarsensor mäter vitalparametrar 

som andning och puls på patienter. Detta 

ger stora kostnads och 

effektivitetsbesparingar, med en allt åldrande 

befolkning och höga lönekostnader.  

 

Behovet av beröringsfri övervakning har ökat 

och bolagets produkt har potential för en 

mängd applikationsområden.  

 

Bolaget har även identifierat industrin som 

en potentiell marknad, där sensorerna kan 

användas för att förhindra olyckor bland 

annat.  
 

Risker och 

svagheter: 

 

 

 

 

 

  

 

Raytelligence befinner sig fortfarande i ett 

tidigt skede med sin produkt och har ännu 

ingen tydlig position från marknaden.  

 

Både industriella kunder och större 

vårdaktörer kan vara priskänsliga och 

därmed pressa bolagets marginaler.  

  

   

  

 

Utfall och prognoser i bas-scenariot.  

Källa: Raytelligence (utfall) Analysguiden (prognoser)  
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Innovativa sensorer för 
parameterövervakning 
Raytelligence (Raytelligence eller bolaget) grundades 2015 och 

affärsidén är att erbjuda produkter och tjänster för övervakning av 

vitalparametrar, såsom andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, 

baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi. Denna teknologi 

ligger till grund för bolagets egenutvecklade sensorsystem 

EaZense™. Sensorn är först med att inkludera en avancerad mm-

våg radarsensor samt en processplattform som har kapacitet för 

Artificiell intelligens (AI) algoritmer.  

 

Systemet är helt beröringsfritt och lämpar sig därför väl för 

övervakning av äldre, ett behov som blivit allt mer uppenbart i 

samband med den rådande Covid-19 pandemin. Målmarknaden för 

bolaget är huvudsakligen hälsovårdssektorn, där denna teknologi 

har möjlighet att bidra med stora effektivitetsfördelar, samt andra 

industrier där övervakning av vitalparameterar är viktiga. Bolagets 

målkunder är dels företag som tillhandahåller e-hälsolösningar till 

vårdgivare samt företag som tillhandahåller automatisering och 

mätinstrument för industrin, jordbruket och säkerhetssektorn.  

 

 

Under 2019 tog bolaget flera viktiga steg mot kommersialisering 

genom att bland annat lansera det molnbaserade sensorsystemet, 

ingått samarbetsavtal med Cuviva AB och Tellus AB samt knyta an 

sig Transfer Service Group AB och Sensec AB som återförsäljare. 

Genom sina samarbetsavtal når bolaget idag cirka 90 kommuner 

och samtliga kriminal- och mentalvårdsinstitutioner i Sverige. Därtill 

har bolaget redan diskussioner och pilotprojekt utanför Sverige, 

genom till exempel pilotprojekt med en global tysk 

sensorleverantör och pilotprojekt i två fängelser i Nederländerna.  

 

 

 

 

 

 

2015
Bolaget bildas

2017
Utveckling & 
Pilotförsök

2018
Börsnotering

2019
Första produkt 
samt kundavtal

2020
Försäljning och 

utlandsetablering

Bolagets sensorsystem EaZense™. 

Källa: Raytelligence 

Raytelligences sensorövervakning av vitalparametrar. 

Källa: Raytelligence  
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Marknad  

Hälso- och sjukvården 

Raytelligence huvudsakliga inriktning är idag mot hälso- och 

sjukvården med ett fokus på övervakning av patienter inom 

äldrevården. Globalt så förväntas den äldre befolkning öka markant 

kommande årtionden. År 2019 fanns det 703 miljoner människor 

över 65 års ålder, ett antal som förväntas öka till omkring 1,5 miljard 

år 2050. Bara i Europa och Nordamerika förväntas andelen 

människor över 65 års ålder öka med omkring 50 % under samma 

tidsperiod. Europa och Nordamerika har en relativt mindre 

förändring än till exempel Asien och Afrika då västvärlden redan 

har kommit en bit i denna utveckling. Däremot förväntas ökningen 

av människor över 80 års ålder vara markant i Europa och 

Nordamerika, och detta är den åldersgrupp som oftast är mer 

vårdkrävande. 

 

 

Fördelarna med beröringsfri sensorövervakning i vården är många 

och det är uppenbart vilka kostnadsbesparingar och effektivitets-

fördelar som Raytelligences system kan bidra med. Omkring 15 

procent av Sveriges kommuner uppger att kostnaderna för 

hemsjukvården har ökat de senaste åren och de kommande 30 

Raytelligence molnbaserade system.  

Källa: Raytelligence 
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åren förväntas äldreomsorgskostnaderna öka med omkring 2 

procent per år, enligt uppgifter från SKL. Därtill är bristen på 

utbildade sjuksköterskor stor och enligt uppgifter från 

Socialdepartementet behövs omkring 100 000 nya medarbetare 

inom äldreomsorgen fram till 2023. Flera källor vittnar om en allt 

mer ohållbar situation i hemtjänsten där, där hemtjänsten i vissa 

områden i landet förväntas göra ett 20-tal besök per dag, vilket 

innebär att varje vårdnadstagare endast får omkring 15 minuter var. 

Genom att implementera Raytelligence sensorövervakning inom 

detta segment kan vårdkostnaderna för kommuner och landsting 

minska drastiskt (enligt uppgifter från bolaget innebär ett minskat 

nattbesök/dygn en besparing på omkring 14000-28000kr per 

månad), integriteten behållas då radarsensorer till skillnad för 

kameror är anonyma samt spara värdefull tid för vårdpersonal som 

tydligare kan prioritera patientbesök.  

Kriminalvården 

Utöver hälso- och sjukvården är även kriminalvården ett segment 

där Raytelligences teknologi har stor potential. Bolaget genomför 

en pilotstudie vid två fängelser i Nederländerna i syfte att kartlägga 

fångarnas beteende och rörelsemönster samt kartlägga risken för 

självskadebeteende och självmord. Studien mäter bland annat 

andning och puls. Pilotstudien gav 100 000 kronor i intäkter och 

förhoppningen är att detta segment kommer att övergå i en mer 

kommersiell fas. I Sverige når Raytelligence den svenska kriminal 

och mentalvården genom samarbetsavtalet med Sensec.   

Säkerhet inom byggbranschen och industrin 
Raytelligence produkter har även potential inom industrin där 

sensorerna kan användas för övervakning av exempelvis 

kranförare, med syftet att förebygga arbetsplatsolyckor. Det kan 

exempelvis handla om att övervaka exempelvis hjärtfrekvens för att 

övervaka nära förestående hjärtinfarkter eller liknande hos 

personen. Ett samarbetsavtal med ett tyskt globalt sensorbolag 

ingicks 2019 och en industrisensor blev certifierad för 

industriapplikationer under 2019.   

 

Applikationer 
 
Nuvarande tjänster 

• Närvaro 

• Andningsfrekvens 

• Vid liv 

Kommande tjänster 

• Sömnkvalitet 

• Puls 

• Hjärtfrekvens 

• Förändringar i rörelsemönster 
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Andra applikationer 
I samband med pågående Covid-19 pandemi är det uppenbart att 

Raytelligence teknik även löser andra problem inom sjukvården 

och har potential till att spela en viktig roll på exempelvis 

infektionskliniker. Bolaget satsar just nu för att få produkten 

certifierad för medicinteknisk produkt 2a, vilket innebär att den kan 

användas inom bland annat akutsjukvård, infektionskliniker och 

neonatal vård. I detta sammanhang har Raytelligence ansökt om 

finansiellt stöd från EU kommissionen i nästa omgång av European 

Innovation Council.  

 

 

Intäktsmodell & återförsäljare  
Raytelligence har huvudsakligen en B2B affärsmodell där avtal 

tecknas med återförsäljare. Inom vårdsektorn kommer bolagets 

lösningar huvudsakligen säljas genom IT-leverantörer, vilket 

begränsar bolagets behov av en egen försäljningsorganisation.  

Hittills har bolaget skrivit samarbetsavtal med bland annat Cuviva 

AB och Tellus AS, som arbetar med digitalisering av 

hemsjukvården, samt Transfer Service Group AB och Sensec AB. 

Dessa möjliggör att bolaget idag når samtliga kriminal- och 

mentalinstitutioner i Sverige samt cirka 90 svenska kommuner. 

Inom vårdsektorn använder Raytelligence i huvudsak en 

abonnemangsbaserad betalningsmodell med uppstartavgift. 

Uttöver intäkter från enheten och serviceplattformen erbjuder 

bolaget även installation av systemet. Avsikten är att sälja 

abonnemangen för omkring 1000 SEK per månad och person, 

vilket ligger i linje med vad konkurrenter inom kameraövervakning 

tar betalt. För industrikunder erbjuds varierande modeller med 

både abonnemangskostnader samt engångsförsäljning av 

sensorer.  

 
 
Konkurrenter 
Den mest etablerade lösningen för äldrevård i hemmet är idag 

traditionellt telefonibaserat trygghetslarm anslutna till larmcentral. 

Vidare finns sedan ett antal år tillbaka exempelvis IR och 

ultraljudsbaserade lösningar för exempelvis rörelsedetektion och 

sängvakt. Raytelligence kan sägas konkurrera med flera segment, 

vilka kan sammanfattas som kamerabaserad tillsyn, hälsovårds-
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sensorer och radarsensorer. De tre största konkurrenterna i 

respektive segment är Phoniro AB och Doro Care, NEXT Step 

Dynamics och Novelda. Det finns därtill digitala övervaknings-

system bland annat utvecklade av Oxhealth och Nectarine Health, 

där IR sensorer eller aktivitets-armband mäter bland annat 

patientens puls och andning.  

 
Utlandssatsningar 
Raytelligence har även nyligen i samband med den pågående 

utlandssatsningen skrivit avtal med Mandalay Consulting OY, som 

erhåller rätt att marknadsföra och sälja sensorsystemet EaZense i 

Finland. Vidare når bolaget även Norge genom sitt samarbete 

med Tellus AS. I Nederländerna pågår som tidigare nämnt ett 

pilotprojekt på 2 fängelser. Business Sweden, en halvstatlig 

organisation som främjar svenska företags handelsintressen 

utomlands, har även identifierat Japan och Sverige som framtida 

marknader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsammans med Business Sweden har en prioritering inletts mot 

den kanadensiska marknaden. Denna marknad likar i stort den 

svenska marknaden, dock med ett klart större underlag med 

omkring 37 miljoner invånare och ca 2,5 miljoner som får vård i 

hemmet. Planen är att inleda satsningen i Nova Scotia provinsen, 

med omkring 1 miljon invånare och tillsammans med Business 

Sweden har en gemensam projektplan framtagits för 

marknadspenetrering via B2B försäljning.   
 
 

Prioriterade marknader 
Raytelligence genomför en 

utlandssatsning och har 

identifierat ett antal proriterade 

marknader: 

• Sverige 

• Kanada 

• Finland 

• Norge 

• Japan 

• Nederländerna 

• Spanien 
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Händelserikt första kvartal 
Första kvartalet 2020 rapporterar bolaget omkring 342 000 kronor 

i nettoomsättning, vilket kan hänföras till en sample beställning från 

ett av världens största sensorföretag. Denna beställning rör 

affärsområdet Industri, där detta sample är en del av slutfasen av 

ett större utvecklings- och leveransavtal med potential för 

försäljning av 100 000-tals sensorer på årsbasis.  Rörelseresultatet 

för perioden uppgår till -1,3 miljoner kronor (-0,87 miljoner samma 

period 2019). Bolaget har även under perioden lanserat andra 

generationen av det molnbaserade systemet EaZense, inriktat mot 

Vård & Omsorg. Tongivande under perioden är även utlands-

satsningen, där affärspresentationer är inplanerade senare under 

året. 

 
Raytelligence vidare till Fas 2 i EU-projekt 
Raytelligence har enligt tidigare nämnt sökt finansiering från EU 

kommissionen European Innovation Council. Bolag som har 

”corona-relevanta” applikationer kommer sättas i en snabbfil när 

nästa runda av finansiering skall avgöras. I början av maj 

rapporterade bolaget att de gått vidare till fas 2 i denna finansiering-

sansökan, där bolaget sökt om totalt 17 miljoner kronor från 

programmets totala budget om 1,8 miljarder. Intervju med bolaget 

hölls den 13e maj, vilket innebär att utfallet från ansökan borde vara 

klart inom en inte allt för avlägsen framtid.  
 
Företrädesemission tecknad till 553 procent 
Raytelligence meddelande i början på april en förestående 

företrädesemission om cirka 5,4 miljoner kronor med syftet att 

skala upp marknadsföringsinsatserna internationellt. Totalt 

tecknades omkring 30 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 553 

procent av företrädesemissionen. I relativt osäkra tider bör detta 

ses som ett stort styrkebesked för bolaget och visar på en hög tilltro 

i markanden till Raytelligences möjligheter att uppvisa stor tillväxt 

kommande perioder. I samband med emissionen ökar antalet aktier 

från ca. 12,5 miljoner till 14,6 miljoner. 
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Prognoser 
Tidigare intäktsprognoser har höjts i vårt bas- och bull-scenario för 

till följd av den ökande uppmärksamhet bolagets produkter har fått 

samt till följd av sample-beställningen från det tyska sensorbolaget, 

där vi anser att större tillväxt i intäkter inte är långt borta. 

Bullscenariots intäktsprognoser ligger i stort intakt sedan senaste 

analystillfället. Tillväxtökningen i bas-scenariot motsvarar en CAGR 

om 103 procent perioden 2020–2023, med 20 procent ökning 

mellan 2023 och slutvärdet. Vi antar vidare i EBITDA scenariot 

bibehållen kostnadsstruktur och marginaler i samtliga scenarion 

enligt den tidigare analysen.  

Intäktsprognoser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EBITDA-prognoser 
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Tongivande händelser som talar för potential till högre 

intäktsprognoser är leveransen av den första sample-beställningen 

till det tyska sensorbolaget, där potentialen är stor för större 

intäktsökningar. Vidare är det faktum att bolaget gått vidare till 

andra omgången av EU’s Horizon 2020 program uppmuntrande 

och finansieringen på drygt 17 miljoner har potential att accelerera 

kommersialiseringsprocessen. Vidare riktas stor uppmärksamhet 

mot äldreboenden och vården i allmänhet under rådande Covid-19 

utbrott, vilket ännu tydligare än tidigare visar på potentialen i 

bolagets teknik och lösningar. Trots att eventuell utlandslansering 

kan tillfälligt hämmas på grund av reseförbud bör den globala 

påverkan av rådande pandemi verka till att åskådliggöra behovet 

av bolagets teknik. Utfallet på företrädesemissionen är ett klart 

styrkebesked för den potential markanden ser i Raytelligence.  

 
DCF-värdering 
Avkastningskravet (WACC) står kvar som 14 procent enligt tidigare 

analys. Efter uppjusteringar av intäktsprognoser har CAGR för bas 

scenariot ökat från 96 procent till 102 procent och bull från 105 

procent till 121 procent. Tidigare antaganden om nyemissioner står 

kvar, där vi förväntar oss ytterligare nyemissioner i 2021 i samtliga 

scenarion. Utspädningen i emissionen i basscenariot är beräknad 

till omkring 1 miljon aktier, 500 000 aktier i bull och 2,5 miljon aktier 

i bear scenariot. Antagandet om evig tillväxt är 2,5 procent i bear-

scenariot, 3 procent i bas-scenariot och 3,5 procent i bull-scenariot. 

Detta resulterar i en värdering där vi höjer vår bas-kurs till 6,8 (4,91) 

och vår bull-kurs till 10,8 (8,22). Vi ser stor potential i bolaget och 

om utvecklingen fortsätter gynnsamt finns potential till ännu större 

uppsida i aktien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Analysguiden 
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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. 

Analytikerna Johan Hellström och Nils Hellström äger inte och får heller 

inte äga inte aktier i det analyserade bolaget. 

Ansvarig analytiker: Johan Hellström, Nils Hellström 

 

 

http://www.aktiespararna.se/

