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VD:n har ordet

När Försäkringskassan fick i uppdrag från regeringen att analysera sjukfrånvaroutvecklingen i 
Sverige visade resultaten på en ökning med 8,5% senaste året och Sverige hade ca 8% högre 
sjukfrånvaro än övriga Europeiska länder som ingick i studien. Försäkringskassan skriver i sin 
rapport att om uppgången ska kunna brytas så kommer arbetsgivarnas förebyggande hälsoarbete 
liksom fokus på arbetsmiljön att vara av största betydelse. 


Sjukskrivningar pågrund av stress har ökat med 359% de senaste 7 åren och kostnaderna för 
ohälsa på de svenska företagen uppgår till 350 miljarder per år. Detta visar tydligt att arbetsgivare 
måste börja att prioritera de anställdas välmående på dagordningen. Företag lägger i genomsnitt 
30 % av deras lönekostnader på ohälsa och den främsta orsaken till detta är kopplat till 
medarbetarnas stress- och levnadsvanor.


Utöver höga kostnader för företagen så innebär det ett enormt lidande för den enskilda individen 
och dess anhöriga. De flesta arbetsgivare arbetar reaktivt mot ohälsa. Istället för att arbeta 
proaktivt, systematiskt och långsiktigt gör de punktinsatser och släcker bränder. Vi vill ändra 
arbetssättet och påbörja hälsoarbetet innan folk har hunnit att bli sjuka.


I en bransch vars marknad förväntas uppgå till 84,9 miljarder dollar år 2025 är Wellr en helt unikt 
produkt. Wellr har tagit det diffusa begreppet hälsa och gjort det konkret, mätbart och tydligt för 
företagen. Nu kan insatserna göras tidigare, på rätt ställe och där de har störst effekt. I genomsnitt 
har de företag som använder Wellr ökat sin fysiska aktivitetsnivå med 10,5 %, 8 % tog sig ur 
riskgrupper för sjukskrivning och den genomsnittliga hälsan på företaget förbättrades med 4,5%.  
Resultaten är tydliga och visar vilken potential det finns att kunna jobba med förebyggande och 
hälsofrämjande åtgärder i ett tidigt skede.


Vi har idag ca 3000 användare på systemet. Wellr har redan lockat kunder som DHL Freight, WSP 
Sverige, Derome Timber och Transportföretagen och därmed bevisat att vi passar i alla typer av 
branscher oavsett storlek och lokalisation. Under de första 10 månaderna som vi arbetat heltid 
med försäljning har vi sålt för 1 043 941 kr. 

Med ett starkt team, en skalbar affärsmodell, och inte minst, en teknik som ligger i framkant, är 
våra förutsättningar goda. Nu gäller det att ta bolaget till nästa nivå. Jag hoppas att du vill följa 
med oss på denna resa som aktieägare i Wellr!


- Martin Forslund
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Entreprenörerna


Martin Forslund 
Jag beskriver mig själv som en trygg norrbottning med positiv inställning och hög arbetsmoral. Hälsa har 
alltid varit ett stort intresse, först som hockeyspelare på elitnivå och senare i min roll som naprapat. Då 
skadorna blev för många som ishockeymålvakt så sökte jag mig vidare till naprapathögskolan och 
grundade efter studierna naprapatkliniken Full Funktion tillsammans med Anders Hamberg. 2019 gick jag 
över till att arbeta heltid med Wellr.


Mina främsta styrkor som entreprenör är: positiv, envis, starkt inre driv - får saker gjort!


Anders Hamberg

Jag är uppvuxen i Stockholm och har en bakgrund inom elitidrotten som fotbollspelare i bland annat AIK 
och juniorlandslaget. Efter att ha drabbats av två allvarliga knäskador valde jag att satsa på mina studier. 
Jag studerade till en början i San Francisco med inriktning mot läkare. Men under min tid i USA kom jag 
fram till att jag vill jobba med hälsa och inte med sjukdomar, jag sökte därför in till Naprapathögskolan 
och startade senare kliniken tillsammans med Martin. 2019 slutade jag som naprapat för att arbeta heltid 
med Wellr.

 
Mina främsta styrkor som entreprenör är: målmedvetenhet, vinnarskalle, social kompetens och 
nyfikenhet.
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Bakgrund

2010 grundade vi tillsammans en naprapatklinik med inriktning mot företagshälsa. Vi insåg tidigt 
utmaningen som många företag hade att på ett effektivt sätt kunna arbeta systematiskt och förebyggande 
mot ohälsa. Genom att hälsa är ett brett ämne och innefattar allt ifrån stressrelaterade orsaker till hur de 
anställda äter och sover, var det oerhört kostsamt och svårt att arbeta med alla delar samtidigt. 2013 
skickade vi in en ansökan till tillväxtverket om att ta fram en webbaserad förebyggande hälsolösning till 
företag och det blev starten på bygget av Wellr.

Vi arbetade parallellt med utvecklingen av Wellr och använde intäkterna från naprapatverksamheten till att 
utveckla och sälja systemet. När vi började få fler och fler kunder på systemet så bestämde vi oss i slutet 
av 2018 att sluta som naprapater och satsa heltid på Wellr. Kliniken hade vid det tillfället 4 stycken 
anställda och omsatte över 3 miljoner kronor.

Vi ville först driva Wellr i egen regi och klara oss utan externt kapital. Vi vann en stor upphandling med en 
Svensk bank under 2017 (> 10 000 användare). I samband med detta så krävdes det mycket utveckling 
för att klara av användarantalet på Wellr. När banken sedan drog sig ur i sista sekunden på grund av 
interna besparingar så kände vi att vi behövde externt kapital för att kunna vara fortsatt 
konkurrenskraftiga, samtidigt hade vi sett potentialen och efterfrågan, att Wellr kunde attrahera ett av 
Sveriges största företag.

 
Utmaningen


Antal människor som är sjuka och mår psykiskt dåligt har ökat lavinartat de senaste åren. Sjukskrivningar 
på grund av stress har ökat med 359 % under åren 2010-2017. Stressrelaterad ohälsa kostar Sverige 70 
miljarder i samhällsekonomiska förluster årligen. Detta har lett till att tex. arbetsmiljöverket som ett första 
steg har infört nya riktlinjer för att utvärdera de sociala och organisatoriska arbetsförhållanden och företag 
som inte följer de nya direktiven riskerar höga viten. 
De totala kostnaderna för ohälsa på de svenska företagen uppgår idag till 350 miljarder kronor eller 30% 
av  de totala lönekostnaderna. Anledningen till att ohälsotalen ökar är att insatserna påbörjas försent när 
människor redan har hunnit att bli sjuka och vägen tillbaka till arbete blir lång och resurskrävande. De 
största anledningar till ohälsa orsakas av tillstånd inom mental hälsa /stress, smärta och levnadsvanor, 
faktorer som inte kommer fram i en traditionell hälsoundersökning. 

Lösningen 

Wellr är en helt unik webbaserad helhetslösning som gör det möjligt för företag att på ett 
kostnadseffektivt sätt arbeta systematiskt för att förebygga ohälsa och förbättra arbetsmiljön hos de 
anställda. Wellr är täcker in alla hälsoområden, är ett attraktivt verktyg för medarbetarna och ett enkelt 
sätt att få feedback om sin egen hälsa samt skräddarsydda åtgärder för att främja och optimera den.  
Hela tjänsten baseras på forskning och är kvalitetssäkrad av vårt expertteam som består av läkare, 
fysioterapeuter/sjukgymnaster, psykologer, kostrådgivare, naprapater, hälso- och arbetsmiljöstrateger.  
 
Wellr i fem steg:

 
Steg 1: Digital hälsokontroll

Det första steget är att skapa en medvetenhet kring medarbetarnas hälsosituation. Alla anställda utför 
därför ett testbatteri bestående av evidensbaserade frågor inom området hälsa och arbetsmiljö. Där får 
de veta inom vilka områden de har störst behov av förändring.


Steg 2: Individuell hälsoprofil

När testerna är besvarade samlas en översiktsbild över hälsan på den anställdes personliga sida. 
Medarbetaren får sedan specifikt anpassade åtgärder för att själv kunna arbeta med att förbättra sin 
egen hälsa.
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Steg 3: Individanpassade åtgärder 
Åtgärderna kan bestå av allt från rökavvänjning, sömnskolor, kost-upplägg, träningsprogram, KBT-online 
och ergonomi mm. Om en person befinner sig i riskzon eller är i behov av en livsstilsförändring kommer

systemet automatiskt att styra åtgärderna i rätt riktning. Med Wellr får individen alla förutsättningar för att

förbättra sin egen hälsa. Wellr tar hänsyn till ambitionsnivå och tidigare erfarenhet och de anställda kan 
också välja att utmana sina kollegor i hälsofrämjande aktiviteter.


Företaget/organisationen

Steg 4: Hur företaget mår?

För att veta var man ska, måste man först ta reda på var man befinner sig. Det diffusa begreppet hälsa har

genom Wellr blivit systematiskt och mätbart vilket möjliggör för företag att mäta hälsoutveckling över tid.

Det är viktigt att ta reda på hur många som ligger i riskzonen för att bli sjuka inom en snar framtid. En sådan

kartläggning gör att insatserna kan riktas där de behövs som mest och stärka svaga hälsoområden innan 
det gått för långt. Wellr mäter även arbetsmiljön hos de anställda och hjälper till att sätta upp hälsomål på

företagen. Wellr är anonymt, GDPR-anpassat och säkert för användaren.


Steg 5: Skapa en attraktiv arbetsplats

En attraktiv företagskultur med hälsosamma medarbetare är konceptet för att bygga ett modernt företag.

Genom att kunna tävla och utmana varandra kan man på ett lustfyllt och effektivt sätt skapa nya traditioner

som attraherar och behåller de bästa medarbetarna. 


Marknad

Företagshälsovården omsätter idag 4 miljarder i Sverige men så mycket som 9 miljarder i Finland. Det är 
sannolikt att regeringar, organisationer och företag kommer att investera mycket mer i tidiga förebyggande 
åtgärder under de kommande åren. 

Arbetsmiljöverket har reagerat på jobbstressen och som ett första steg har infört nya riktlinjer för att 
utvärdera de sociala och organisatoriska arbetsförhållanden. Det kommer med största sannolikhet komma 
fler krav på att arbetsgivare ska arbeta förebyggande mot ohälsa de kommande åren.

Digitalisering av hälsa och sjukvård är framtiden och marknaden för anställdas välbefinnande förväntas 
uppgå till 84,9 miljarder dollar 2025.

Trots många nya digitala lösningar inom sjukvårdssektorn är vi en av väldigt få tjänster inom förebyggande 
hälso- och arbetsmiljöarbete som vänder sig direkt mot andra företag.
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Konkurrenter

Wellr.se är det mest omfattande hälsosystemet på marknaden och det som gör oss unika är att fokuserar på 
att ge medarbetarna de rätta digitala verktygen att skapa livsstilsförändringar och att alla processer är 
digitala och automatiserade.


Aino Health:

Är en leverantör av lösningar inom Corporate Health Management. Företaget har ett system med IT-
baserade tjänster inom förebyggande hälsovård som ska minska sjukfrånvaron och därtill relaterade 
tjänster. Man kopplar samman olika tjänster utefter behov.


Qurant:

Qurant en digital företagshälsa. Qurants  sjuksköterskor ger medarbetaren stöd och rådgivning inom 
förebyggande hälsovård. De hjälper medarbetaren att boka förebyggande åtgärder. Dessutom får företaget 
och medarbetarna möjligt att administrera friskvårdsbidraget via mobilen.


Twitch

Twitch At Work, är ett koncept som utgår från företagets lokaler och gör de goda vanorna till en självklar del 
av medarbetarnas vardag. I erbjudandet ingår utformning, en bokningsapp och en dedikerad corporate 
health coach. Oavsett om massagerum är i behov av uppfräschning, eller om företaget vill bygga ett 
företagsgym i framkant.

Twitch har också en app med Digital hälsoutmaning, träningsprogram, tracking av utomhusaktiviteter, 
koppling till Strava, Suunto, Garmin.


Werlabs:

Ett företag som tillhandahåller blodprovstagning. Man köper en remiss till en vissa blodmarkörer och går 
sedan på en dropp-in provtagning. Dina resultat kommer digitalt och du får ett utlåtande av en läkare.

Wellr samarbetar med Werlabs vilken gör det möjligt för Wellrs kunder att integrera blodprover ini Wellr-
systemet.


Företagshälsovård: 

Feelgood och Previa är de största företagshälsovårdsföretagen i Sverige.  

Dessa företag har inte lyckats hänga med i den digitala utveckling och saknar framförallt proaktiva 
hälsotjänster som efterfrågas mer och mer av företagen. Feelgood har inlett diskussioner med oss om ett 
eventuellt samarbete.


http://wellr.se/
http://wellr.se/
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Nuläge

Vi har idag över 3000 användare på systemet. Wellr har redan lockat kunder som DHL Freight, WSP 
Sverige, Getinge och Derome Timber och därmed bevisat att vi passar i alla branscher. Under de första 12 
månaderna som vi arbetat heltid med försäljning har vi sålt för 1 043 941 kr. Vi har idag offerter ute till ett 
värde av 7 miljoner kronor. Många av dessa företag beräknas teckna avtal nästa år. 

I genomsnitt har företag som använder Wellr ökat sin fysiska aktivitetsnivå med 10,5 %, 

8 % tog sig ur riskgrupper för sjukskrivning och den genomsnittliga hälsan på företaget förbättrades med 
4,5%.


Resultatet visar vilken potential det finns att kunna jobba med förebyggande och

hälsofrämjande åtgärder i ett tidigt skede. Vi uppskattar att de företag som använder Wellr har en ROI på 
400% efter 1 års användning.


Nuläge:

- >3000 användare på systemet fördelat på 13 stycken företag 
- Urval av kunder DHL, Derome Timber, Getinge, Scan Global (inom helt olika typer av branscher) 
- Lagt totalt > 5000 h på programmering av systemet (Motsvarar ca 5 MSEK) 
- Vi har ökat omsättningen med 300 % under 2019 
- Vi har börjat bygga en ny applikation för tävlingar och utmaningar för att kunna synkronisera hälsodata in i   
Wellr.
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Prognos

Wellr viktigaste tillväxtnyckeltal är ARR (Annual Recurring Revenue) som representerar 

bolagets årligen återkommande avtalsintäkter. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge med Wellr har 
varje ny krona ARR ett högt värde för bolaget. Eftersom Wellr är automatiserat kan vi vara extremt 
lönsamma och växa med en slimmad organisation.
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År Omsättning Resultat Intäkter vid 
förlängning av 
avtal från 
föregående år

2019 1 050 000 kr −600 000 kr 200 000 kr

2020 2 000 000 kr 200 000 kr 735 000 kr

2021 3 500 000 kr 1 200 000 kr 1 400 000 kr

2022 5 500 000 kr 2 000 000 kr 2 450 000 kr

År Omsättning Resultat Intäkter vid 
förlängning av 
avtal från 
föregående år

2019 1 200 000 kr −400 000 kr 200 000 kr

2020 3 600 000 kr 1 500 000 kr 960 000 kr

2021 6 500 000 kr 2 600 000 kr 2 880 000 kr

2022 10 000 000 kr 4 000 000 kr 5 200 000 kr

År Omsättning Resultat Intäkter vid 
förlängning av 
avtal från 
föregående år

2019 1 800 000 kr 0 kr 200 000 kr

2020 4 500 000 kr 1 800 000 kr 1 620 000 kr

2021 8 000 000 kr 3 200 000 kr 4 050 000 kr

2022 15 000 000 kr 6 000 000 kr 7 200 000 kr

DEFFENSIV:

NEUTRAL:

OFFENSIV:

DEFFENSIV:

NEUTRAL:

OFFENSIV:
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Affärsmodell

Företagen abonnerar på tjänsten och betalar en kostnad per användare och år. Priset sjunker vid fler 
användare och längre avtal. 


Pris avser månadskostnad (SEK) per användare exklusive moms.  
50 - 299 användare                              79 kr
300 - 499 användare                            69 kr
500 - 999 användare                            59 kr
1000-1500 användare                          49 kr  

 

Anledningar att investera 

• Wellr har redan över 1 000 000 i omsättning. 

• Flera exempel på proof of concept. 

• Den digitala utvecklingen av systemet är klar. Nyutveckling avser bara det som direkt genererar nya 

kunder och ökar bolagsvärdet.

• Vi kan snabbt nå break-even.

• I skrivande stund aktuella offerter ute till ett värde av 7 MSEK.

• Skalbar lösning med en stark vetenskaplig bakgrund.

• Förebyggande hälsoarbete på väg att bli standard för svenska och internationella bolag.

• Vi kan kostnadseffektivt ta oss in på andra marknader.

• Enorm potential då det riktar sig till alla företag eller organisationer med över 30 anställda i hela 

Sverige och på sikt även i globalt.

• Kostnaderna för sjukvården beräknas öka från 6% till 9% av BNP år 2030, vilket tvingar regeringar, 

organisationer och företag att investera i förebyggande.

• Marknader har reagerat på efterfrågan och investeringar i digitala vårdföretag har vuxit från 1,28 

miljarder dollar 2010 till 11,5 miljarder dollar 2017 i Nordamerika.

 

Vägen framåt och vad en nyemission möjliggör 

Bolaget befinner sig i en fas med bra momentum och god tillväxt i både antalet kunder och snittintäkt per 
kund. Systemet är färdigutvecklat och den enda nyutveckling som ska göras är sådan som genererar nya 
kunder och ökat bolagsvärde. Vill kunna fortsätta vår offensiva satsning och ser nyemissionen som en stor 
del av detta.


Vad ska pengarna gå till? 
1. Översättning av Wellr. I första steget till engelska för att attrahera multinationell bolag och komma in på 
andra marknader. Vi har redan flera framtida kunder som väntar på en engelsk version. 
 
2. Digital onboardning för företagskunder. Gör det möjligt för företag i hela världen att ansluta sig till 
tjänsten via hemsidan. 

3. Skapa möjligheten så att Wellrs kan interagera med andra system som tex, ekonomi- och Hr-system 
och försäkring mm.  

4. Producera säljdrivande marknadsföring och varumärkes-byggande aktiviteter. 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Investeringserbjudande

 

Wellr söker 2 556 375 - 3 657 125 SEK


Befintliga aktieägare investerar: ca 580 000 - 690 000 SEK


Emissionbelopp i Wellr : Ca 2 000 000  -  3 000 000 SEK

 
Aktiekurs 2125 SEK per aktier


Antal aktier 7059, i samband med nyemission emitterar Wellr AB 1203 - 1721 aktier.  

Vid fulltecknad emission 8780 aktier.


Pre - money värdering av Wellr AB 15 000 000 SEK


Likviden från Nyemissionen kommer Wellr AB främst att använda till 

- Accelerera marknadsföring och försäljning.  40 %


- Skapa en produkt kompatibel med flera språk 30 %


- Erbjuda digital onboardning för företag 30 %
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Advisory board
Björn Rudolfsson - Affärsjurist

Björn har en jur.kand. från Stockholms universitet och erfarenhet från bl.a. 
Karolinska Institutet. Han är idag Senior Legal Counsel vid Kungliga 
Tekniska Högskolan och specialist inom avtalsjuridik, Life Science och 
GDPR. Han är styrelseordförande hos Uppsalabaserade 
datorspelsutvecklaren Bad Yolk Games AB och driver firman Adeqvata 
Legal AB, som hjälper företag med rådgivning inom avtalsjuridik och 
GDPR.


Sibylle Wenne - Managementkonsult  
Inriktning mot affärsutveckling och strategiskt varumärkesarbete. Sibylle är 
i grunden civilekonom och DIHR, utöver detta har hon varit ordförande och 
ledamot i olika styrelser. Driver sedan 17 år tillbaka företaget Business 
Staging som hjälper företag med bl.a affärsstrategi, affärsutveckling, 
marknadsförings- och varumärkesstrategi. Sibylle är också en av 
författarna till boken: Kokbok för färgstarka varumärken och har tidigare 
erfarenheter från bl.a Nordea, Tillväxtverket, Hamilton Advokatbyrå, Add 
gender, Almi och Connect.


Markus Tiburzi - Teknisk projektledare och medgrundare, Oh My 
Interactive AB 
Specialist inom agil utveckling, SEO, analys och optimering av webb och 
har arbetat som teknisk projektledare i väldigt många stora 
utvecklingsprojekt. Hans insikt i teknikens möjligheter och utmaningar är 
viktig för att ta rätt strategiska och taktiska beslut. Markus har under åren 
lett projekt baserade på Wordpress, Episerver, Umbraco, Laravel, Django, 
NodeJs, mfl. Bland de projekt som Markus projektlett återfinns: 
Viasatsport.se, Centerpartiet.se, Metromode.se, CSN.se, Buttericks.se och 
Bonnierforlagen.se  

http://viasatsport.se/
http://centerpartiet.se/
http://metromode.se/
http://csn.se/
http://buttericks.se/
http://bonnierforlagen.se/
http://viasatsport.se/
http://centerpartiet.se/
http://metromode.se/
http://csn.se/
http://buttericks.se/
http://bonnierforlagen.se/
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Styrelsen

Robert Sjölund - Ägare i Elkane AB 
Tidigare VD, ägare och styrelseordförande i Pite Havsbad Group AB. 
Under Roberts 10 år som VD så gick Piteå havsbad Group från att äga 2 
hotell och en omsättning på 88 mkr till att äga 10 hotell och omsätta 382 
mkr. Tidigare erfarenheter som bl.a styrelseordförande och ägare av Freno 
AB där Robert hanterade hela försäljningsprocessen, försäljningsunderlag, 
förhandling och avtalsskrivande när bolaget såldes 2015. 

Niclas Wikström - Medgrundare, VD - Oh My Interactive AB 
Niclas har drivit bolag i flertalet branscher under snart 20 år. Är VD, och 
medgrundare av Oh My, som sedan starten 2011 vuxit till en 
kommunikationsbyrå med cirka 100 anställda, inklusive dotterbolagen 
Trickle och Domain was taken. Har ett flertal styrelseuppdrag, med fokus 
på entreprenörsdrivna bolag som satsar på tillväxt.


Utöver grundarna så ingår även nedanstående personer i Wellrs styrelse. 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Ägarförhållande

TGA Holding AB 85 % (grundarna)


Elkane AB 10 %


Sommaren 94 AB 5 %
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Wellr – för friskare medarbetare

Wellr AB • Tegnérgatan 51 • 111 61 Stockholm • Telefon: 08 400 26 103 • info@wellr.se • Org nr: 556857-1995

Framtiden

Wellr är en extremt skalbar tjänst och med förbättringar som digital on-boarding och engelsk översättning 
kan företag i hela världen abonnera på tjänsten. Vi har ett stort försprång i branschen genom att vi är 
ensamma med en liknande tjänst på marknaden. Det finns en enormt stor framtida potential inom området 
machine learning och hur vi genom att lära känna användarna kan erbjuda rätt typ av hälsoinsatser till rätt 
individer vid rätt tillfälle. Samt integrera samarbeten med träningskedjor/träningspass, matkedjor, 
onlineläkare mm.


I framtiden kommer fler och fler att arbeta hemifrån och i virtuella kontor. Då kommer det att krävas ett 
digitalt verktyg för att kunna mäta och förbättra hälsan, produktiviteten och effektiviteten bland de 
anställda.


Vi är övertygade om att med stigande ohälsotal så kommer fler företag och kommuner att inse vikten av 
ett förebyggande hälsoarbete. Det är också troligt att regelverket kommer att ställa ännu högre krav på 
arbetsgivarna. Högre krav innebär också att det förväntas att varje medarbetare ska ta sitt eget ansvar 
över sin egen hälsosituation. Med Wellr får varje anställd alla förutsättningar att bli medveten om och 
förbättra sin egen hälsa. 


Vi har enbart möts av positiva reaktioner när vi träffat företag och visat upp Wellr. Tiden är mogen för 
företag att på allvar prioritera dessa frågor på dagordningen. Vi är övertygade om att inom en snar framtid 
så kommer alla företag att använda sig av system likt Wellr för att mäta hälsa och förebygga ohälsa, på 
samma sätt som de idag använder sig av HR- och lönesystem.


2020 2021 2022 2023

Tidslinje 4 år

- Accelerera försäljning  
- Engelsk översättning 
- Samarbeten HR, 

Försäkring mm. 
- Kompatibilitet fler språk 
- Digital on-boarding 
- Påbörja integrering 

machine learning 
- Öka marknadsandelar 

Sverige

- Nordiska språk 
- Expansion Norden 
- Machine learning 
- Integrering 

samarbeten 
- Samarbete 

hälsoforskning 

- Marknadsföring och 
expansion Europa/
US 
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	- Martin Forslund

