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Streamify grundades 2017 med visionen att förbättra 

kommersiell livestreaming. Tidigare hade bolaget två 

produkter, Pay-Per-View-biljetter till streaming av 

konserter, sportevenemang och utbildningar, samt 

integrerad e-handel till detta. Under början av 2021 

beslutades dock att satsa ännu starkare på Live Video 

Shopping, vilket är bolagets huvudfokus idag. Utöver 

det har bolaget även implementerat ett nytt sätt att 

angripa marknaden på samt en ny intäktsmodell.  

I Q2’21 hade Streamify en Live Video Shopping tjänst 

redo som testades av pilotkunder. Denna tjänst 

vidareutvecklades under Q3. I Q4 lanserades tjänsten 

och bolaget har på kort tid dels ingått strategiska 

samarbetsavtal med till exempel Massfluencer och 

Showroom, dels ingått avtal med Marsblade, Organista, 

Isbjörn of Sweden, MWH, Diös, IFK Göteborg med flera. 

Bolaget själva tror att den nya tjänsten kommer kunna 

levereras med över 95% bruttomarginal. Vidare 

kommer tjänsten integreras i världsledande e-

handelssystem såsom Shopify och WooCommerce, och 

således vara globalt skalbar. 

I syfte att accelerera tillväxten genomför Streamify nu 

en emission om 10,25 MSEK. Emissionen avser att 

ytterligare stärka bolagets satsning genom rekrytering 

av personal, teknikutveckling, samt framför allt 

dedikerade marknadsinsatser för den storskaliga 

lanseringen under Q4’21. 

 

Key stats  

VD Johan Klitkou 

Ticker STREAM 

Lista Spotlight 

Börsvärde 37 MSEK 

Insiderägande 25 % 
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Live Video Shopping är precis vad namnet antyder att det är. En e-handlare streamar en livesändning 

för kunder som har möjlighet att shoppa under en sändning. Detta är ett fenomen som har växt snabbt 

i Asien och framför allt i Kina under de senaste åren. De mest påtagliga skillnaderna och fördelarna 

med Live Video Shopping i jämförelse med traditionell e-handel är den högre interaktiviteten samt att 

Live Video Shopping är mer engagerande och ger ett mer personligt intryck. Detta driver i sin tur 

starkare varumärkesattraktion samt högre konverteringsgrad. Under en sändning kan kunder 

exempelvis gilla, kommentera och ställa frågor samt få svar i realtid. Enligt McKinsey har Live Video 

Shopping en omvandlingsfrekvens från 30%, upp till 10x högre, i jämförelse med traditionell e-handel. 

Oftast distribueras en sändning med en värd eller värdinna som frontfigur som står på en scen eller i 

någon typ av kuliss. Värden eller värdinnan är givetvis proffs på produkterna eller tjänsterna som 

presenteras och kan därav svara på alla frågor kunden kan tänkas ha såsom färgkombinationer, 

passformer, storlekar, användningsområden et cetera. Vanligt förekommande är även att influencers 

streamar inför sina följare och marknadsför utvalda varumärken.  

Streamify kan redan idag erbjuda en konkurrenskraftig automatiserad SaaS-lösning till ett pris som till 

skillnad från konkurrerande tjänster enligt styrelsens bedömning är attraktivt för små- och medelstora 

bolag (SMEs). Streamify hoppas alltså kunna cementera platsen som det självklara valet inom Live 

Video Shopping för den breda massan. Detta ska Streamify åstadkomma på två sätt. i) Genom att 

tillhandahålla en enkel gör-det-själv lösning för e-handlare som säljs direkt via Streamify. Gör-det-själv 

lösningen syftar till att göra onboardingen av nya kunder mer automatiserad vilket i sin tur besparar 

installations- och marknadsföringskostnader och gör affären mer skalbar. ii) Streamifys Live Video 

Shopping lösning ska säljas som en app via globala ledande e-handelssystem såsom Shopify och 

WooCommerce. En del av emmisionslikviden ska användas för att slutföra produktutvecklingen för att 

kunna genomföra steg två. 
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Bara genom integrationer till WooCommerce och Shopify får Streamify tillgång till 6,5 miljoner 

potentiella kunder. De geografiska, språkliga samt juridiska barriärerna är dessutom i princip 

obefintliga. När en app är etablerad hos till exempel Shopify får alla Shopify-handlare världen över 

tillgång till appen. Streamify kommer därav kunna skala upp tillsammans med de ledande e-

handelssystemen i världen. 

Det vanligaste tillvägagångssättet när man vill utöka sin funktionalitet som e-handlare på någon av 

dessa e-handelssystem är att man söker hos den aktören som man redan är kund hos. Är du redan 

kund hos Shopify och driver din handel där igenom är det alltså väldigt vanligt att du som kund söker 

på Shopify-plattformen, just för att apparna som erbjuds där är väldigt lätta att interagera mot en 

befintlig Shopify-butik. 100% av bolagets intäkter kommer idag från Sverige, men integrationer med 

de största e-handelssystem är ett smart sätt att kunna skala tjänsten globalt. Mycket av strategin 

handlar alltså om att bli en del av ekosystemen hos de största e-handelsplattformarna. 

Streamifys målsättning är att sänka tröskeln till Live Video Shopping och ge fler e-handlare, inte 

enbart större bolag, tillgång till en enkel och lönsam lösning. Idag finns ingen annan aktör med exakt 

samma nisch. Den närmsta konkurrenten är svenska Bambuser som varit väldigt framgångsrika. 

Bambuser riktar dock in sig på större kunder och har placerat sig som en premiumaktör snarare än 

ett rikta in sig på SMEs. 

Streamify själva menar att de redan nu är direkt jämförbara med Bambuser på produktnivå, och att 

de ämnar cementera platsen som det självklara valet för kostnadsmedvetna bolag som söker en 

simplare lösning. 

Nedan är de steg som bolaget gått igenom och ska gå igenom under 2021 avseende den nya 

satsningen på Live Video Shopping: 
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Streamifys kunder kan välja mellan olika paket beroende på behov. Pris per månad varierar mellan 3 

000 SEK – 30 000 SEK. Med ett flexibelt och konkurrenskraftigt pris hoppas som 

sagt Streamify kunna attrahera framför allt SME:s som kunder. Gällande SME:s hoppas 

även Streamify kunna vinna över kunder från andra aktörer såsom Bambuser som har ett dyrare 

erbjudande. 

Streamify kommer sälja sin tjänst som en renodlad SaaS-lösning, där kunden alltså endast betalar en 

fast kostnad per månad. Detta medför stor skillnad vad gäller förutsägbarhet kopplat till kostnaderna 

för kunder, jämfört med Streamifys tidigare intäktsmodell som grundades i rev-share, samt mot 

konkurrenterna vars intäktsmodeller oftast är rörliga. Till exempel baserat på antalet tittare på en 

stream. För Streamify medför även den nya intäktsmodellen mindre behov av engagemang, 

kundservice och uppföljning jämfört med de konkurrerande tjänster på marknaden. Det är en 

anledning till att Streamify kommer kunna erbjuda ett lägre pris än konkurrenterna. I samband med 

den nya satsningen på Live Video Shopping frångår således Streamify helt sin tidigare intäktsmodell 

som grundas i rev-share. 

Vid försäljning av Streamifys liveshopping-plattform via till exempel Shopify kommer avgiften vara 

lägre för kund med cirka $100 per månad. Detta beror på att erbjudandet till Shopifys kunder är 

anpassat både funktionellt och prismässigt. Framgent kommer deras kundgrupp ges möjlighet att 

uppgradera till dyrare paket i enlighet med Streamifys prislista i samband med att behovet ökar 

avseende varumärkesanpassning samt integrationer med till exempel statistik/bearbetning av data 

samt affärssystem. Bolagets avsikt är som tidigare nämnt att med kapital från den riktade 

nyemissionen slutföra utvecklingen av appar som kommer integreras i bland annat Shopifys och 

WooCommerce App Stores.  

Det finns uppenbart stor potential i det sätt som Streamify kommer distribuera deras plattform. 

Efterfrågan för tjänsten är redan på plats och de underliggande trenderna är starka. Utöver det är 

tjänsten väldigt skalbar, både nationellt som internationellt. Bruttomarginalen för de månatligt 

löpande prenumerationstjänster beräknas vara >95% enligt bolaget själva. 

 

Idag har Streamify kunder såsom Showroom, Marsblade, Organista, Isbjörn of Sweden, MWH, IFK 

Göteborg med flera. Johan Klitkou, CEO på Streamify, hintar också om att man idag har väldigt 

många diskussioner i gång samt många leads, och att momentum i deras försäljning är väldigt stark 

idag. 

Vissa samarbeten är också av strategisk karaktär, till exempel samarbetet med Diös som 

kommunicerades i förra rapporten. Samarbetet grundas i att Diös tillsammans med Streamify ska 

bygga en hybridlösning för handel där man alltså kombinerar fysiska platser med digital distribution 

till en omnikanal. De samarbeten bolaget har idag är just nu ungefär 50/50 mellan rena kundcase och 

piloter eller andra typer av samarbetsformer. 
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Retailmarknaden globalt spås nå $30T vid 2023 vilket motsvarar 4,5% genomsnittlig årligt tillväxt 

(CAGR). E-handel, som idag är värt cirka $4T, spås växa med ett CAGR om 16% till och med 2023. 

Enligt Emarketer utgjorde e-handel 14% av total retail 2019. Denna siffra tros vara 22% år 2023. E-

handel växer också globalt och utgör en allt större del av total retail på alla kontinenter för varje år 

som passerar. 

 

Källa: PostNord (2021) 

Under 2020 växte svensk e-handel med 40%. E-handeln som andel av total retail gick då från 11 till 

14%. Den extrema tillväxten under 2020 har såklart med pandemin att göra. Behovet av e-handel 

idag är dock inte lika påtagligt som det var under pandemin. Många tror att de nya handelsvanorna 

kommer vara beständiga och att e-handeln alltså inte kommer återgå till de nivåer vi såg innan 

pandemin. PostNord (2021) förutspår att CAGR för e-handel i Sverige kommer vara 14,1% fram till 

2030. 

Marknaden för videostreaming i stort växer väldigt snabbt från redan höga nivåer. 

Videostreamingsmarknaden värderades till $42,6 miljarder 2019 och tros ha en beräknad CAGR på 
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20,4% under perioden 2020–2027. Detta indikerar såklart att videostreaming i stort är här för att 

stanna, och bli ännu större. 

Förutom att e-handel och videostreaming växer snabbt och brett drar Streamify nytta av trenden 

gentemot Live Video Shopping och en ökad konsumtion av rörligt innehåll i övrigt samt ett ökat antal 

enheter samt snabbare och bättre internetuppkoppling för dessa. Vidare är det tydligt att rörligt 

innehåll, i synnerhet live, har en fin framtid tillmötes. Inte minst kan vi skapa förståelse för detta 

genom att titta på Taobao Live och TikTok. Många av de andra jättarna inom digitala ans, till exempel 

Pinterest och Meta, utökar också andelen videoinnehåll i rask takt. Detta beror troligtvis på att 

annonsering via videoformat har högst klickfrekvens av all annonsering digitalt. 

Utöver var de stora jättarna är på väg syns även potentialen i liveshopping på andra håll. Svenska 

Bambuser är ett exempel på en framgångsrik tillväxtresa inom samma område. Bambusers aktiekurs 

har under de tre senaste åren ökat med 1 414%. Det är såklart väldigt mycket trots att Bambuser 

operationella resa intensifierades rejält till följd av pandemin. Intresset för liveshopping tydliggjordes 

ytterligare tidigare i år i samband med Klarnas förvärv av HERO, en digital plattform inom just Live 

Video Shopping. Även Microsoft och Paypals intresse för att köpa Pinterest skulle också kunna 

betraktas som att liveshopping just nu drar till sig många ögon. Även om Pinterest kanske passar 

allra bäst under social commerce paraplyet. 

Alibabas lansering av Taobao Live under 2016 brukar benämnas som startskottet för det som idag är 

känt som Live Video Shopping. Taobao Live möjliggjorde att kunder för första gången via 

direktuppkoppling online kunde titta och shoppa samtidigt. Sedan dess har tillväxten för Live Video 

Shopping varit explosionsartad i Kina. Under 2020 genererade till exempel de första 30 minuterna av 

Alibabas Singles Day (Kinas motsvarighet till Black Friday och Cyber Monday) på Taobao Live $7,5 

miljarder i GMV. Försäljning i Kina via Live Video Shopping har växt med CAGR om cirka 280% mellan 

2017–2020 och nådde drygt $171 miljarder år 2020. Redan år 2022 väntas den siffran uppgå till hela 

$423 miljarder vilket översätts till 58% CAGR 2021–2022. 

Live Video Shopping har alltså under de senaste åren växt väldigt snabbt i Kina men är i tidig fas i 

både Europa och USA. Kina och västvärlden skiljer sig dock på många plan. Därför bör man vara 

försiktig med antaganden om att det som sker i Kina per automatik också kommer ske i väst. Hur som 

helst finns det mycket som indikerar att Live Video Shopping kommer bli väldigt stort även i väst. 

Bambuser, som är en first-mover inom Live Video Shopping, är Streamifys närmsta peer. På 

produktnivå är Streamify och Bambuser direkt jämförbara. Det är angreppssättet mot marknaden 

som skiljer sig åt. Bambuser har valt att rikta in sig på de största företagen och har därmed flera 

väldigt stora kunder såsom LVMH och Mercadolibre. Streamify har i stället, som tidigare nämnt, en 

gör-det-själv produkt som är inriktad mot den breda massan och som redan idag fungerar med flera 

av de största e-handelssystemen som Shopify, Magento och WooCommerce. Det är ganska intressant 

att titta på andra nischer som blivit storskaliga gör-det-själva produkter. Inte minst när det kommer 

till att bygga hemsidor, där vi idag ser bolag som SquareSpace, Shopify, Wix och WooCommerce dom 

dominerar fullständigt. 
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Utöver detta differentierar Streamify sig genom att ha en väldigt transparent och kundfokuserad 

intäktsmodell då de endast tar betalt via en fast rullande månadskostnad. Bambuser tar till exempel 

betalt även för antalet användare på en stream, vilket nödvändigtvis inte leder till konvertering. 

Således blir det svårt att räkna på ROI från den specifika sändningen. Streamify vill undvika och 

förenkla detta genom att endast ta betalt i form av en löpande fast kostnad. Det vill säga likt ett 

traditionellt SaaS-erbjudande. 

En annan peer värd att nämna är svenska Qbrick som nyligen gått till börsen, och som av senaste 

rapporten att döma ser ut att öka sitt fokus gentemot just Live Video Shopping. 

 

Jämförelsen innefattar skillnader mellan Bambuser Starter och Streamify Standard. Uppgifterna är 

hämtade från respektive bolags hemsida 2021-09-27. 
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Johan Klitkou, VD och medgrundare 

Har ett gediget track record avseende att förstå behov och omsätta det till produkter/tjänster. Det är 

slående hur övertygad Johan är om att attackera massmarknaden genom att ta bort så många 

trösklar som möjligt och minska friktionen för användning av tjänsten kommer vara ett 

framgångsrecept. Johans optimism backas också av ägarlistan då han är största ägare i bolaget med 

19,69% av kapitalet. Hans totala ägande uppgår till 7,5 MSEK. Så sent som för sju dagar sedan 

passade Johan på att köpa på sig mer aktier för ett värde om cirka en halv miljon SEK. 

Christofer Lundstedt, CTO 

Har över tio års erfarenhet av mjukvaruutveckling. Cristopher beskrivs som hjärnan bakom det stora 

skalbara systemet. Christofer äger idag 3,28% av bolaget vilket motsvarar 1,2 MSEK. 

Lars Ekström, styrelseordförande 

Imponerande historik från bland annat riskkapitalbolaget Verdane. Verdane fokuserar på 

nordeuropeiska teknikföretag och förvaltar idag över tre miljarder EUR. Lars bidrar med mycket 

expertis strategiskt och när det kommer till kapitalallokering. Han äger idag 1% av bolaget och köpte 

precis som Johan på sig mer aktier för bara en vecka sedan. Lars dubblerade sitt ägande via köpet 

och äger idag aktier för 400 000 SEK. 
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Lena Glaser, styrelseledamot 

Styrelsen anses för övrigt stark med långa erfarenheter från bland annat Industrivärden och SVT. 

Lena Glaser byggde till exempel upp SVT Play från ax till limpa under 18 år. Ytterligare insiderhandel 

noterades senast igår den 17 november från styrelseledamoten Peter Nilsson som ökade sitt ägande 

med ~100 000 SEK. 

*Johan Klitkou (CEO)   19,69%

Oscarson Invest Aktiebolag   19,34%

Sven Ove Nesterud    12,78%

*Christofer Lundstedt (CTO)   3,28%    

Daniel Moverare    2,47%

Jan-Olav Jakobsson    2,38%

Cecilia Dahlström    1,76%         

Åse Bruk via bolag    1,72%

Kontio Holding    1,43%

Nordnet Pensions    1,37%

*Lars Ekström (ordförande)   0,96% 

Den 28 oktober 2021 meddelade Streamifys styrelse ett beslut om att genomföra en riktad emission 

om 10,25 MSEK riktad till professionella och strategiska investerare.  

Med likvid från den riktade nyemissionen ämnar bolaget som tidigare nämnt accelerera tillväxten 

genom att rekrytera personal samt för att genomföra de teknikutvecklingsinsatser som krävs inför 

den storskaliga lanseringen som väntas ske under Q4’21. 

Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster från 5 578 070 till 7 530 448. 

Aktiekapitalet ökar från 864 600,85 kronor till 1 167 219,44 kronor. Detta medför en utspädning för 

befintliga aktieägare om cirka 26%. Emissionen förväntas finansiera bolaget under kommande 12 

månader.  

I samband med offentliggörandet av den riktade emissionen kommunicerade bolaget även nya 

målsättningar: 

• En miljon i återkommande intäkter (ARR) vid utgången av 2022. 

• Fyrsiffrigt antal betalande kunder vid utgången av 2023.  
 

Utifrån bolagets definition av en abonnent motsvarar det en kund som erlägger 3 000 SEK per 

månad för deras tjänster. En kund med ett abonnemang värt 30 000 SEK motsvarar således tio 

abonnenter/betalande kunder. 

Bolagets likvida medel per utgången av Q3’21 uppgick till 2 975 746 SEK (40 224 SEK) och soliditet 

till 75,53% (26,01%). 
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Streamify är från och med H2’21 mer eller mindre en ny verksamhet efter att ha skiftat fokus från att 

sälja Pay-Per-View-biljetter till att huvudsakligen fokusera på storskalig Live Video Shopping. Bolaget 

har nyligen lanserat en tjänst som uppenbarligen har stor potential. Tjänsten kommer ha en 

bruttomarginal norr om 95% enligt ledningen, samtidigt som den kommer distribueras och integreras 

i fler världsledande e-handelssystem. Exakt hur svårt det är att få fotfäste i dessa ekosystem är svårt 

att svara på. Det finns till exempel över 7 000 appar bara på Shopify. Konkurrensen är med andra ord 

tuff. Däremot finns förhållandevis få konkurrenter inom just Live Video Shopping, och all data pekar 

mot att segmentet står inför en spännande framtid. 

Givet att den storskaliga lanseringen in i dessa ekosystem inte än är genomförd är det naturligtvis 

svårt att svara på hur framgångsrikt bolaget kommer bli. Men det finns mycket som talar för att 

Streamify har något spännande på gång. Detta syns inte minst i insiderköpen som genomfördes för 

bara en vecka sedan samt de strukturella trenderna bolaget kommer rida på: rörligt liveinnehåll och 

e-handel. 

Slutligen är det också värt att nämna att 60% av den redovisade omsättningen för Q3’21 utgörs av 

aktiverade utvecklingskostnader vilket är en ovanligt hög siffra. Som svar på det uttrycker ledningen 

att detta redan har mynnat ut i faktiska intäkter under Q4. 

Bedömningen görs att det är för tidigt att göra en värdering på framtida kassaflöden idag då 

utfallsintervallet är så pass brett, i och med det tidiga stadiet bolaget befinner sig i. Streamify har 

precis lanserat en helt ny tjänst samt en helt ny strategi och målsättning och således även blivit del 

av en ny marknad. Börsvärdet idag är endast 37 MSEK. Bolaget handlas alltså till 37x ARR 2022 på 

egen guidance. 

- Globalt skalbar plattform.  

- Ledningens tro om >95% bruttomarginalen påvisar skalbarheten i affären.  

- Starka underliggande trender. 

- Tidig fas för Live Video Shopping i Europa och USA.  

- Grundarlett med 25% insiderägande. 

- Välfinansierat med stark balansräkning. 

- Låg likviditet i aktien och i princip obefintligt institutionellt ägande. 

- Det kvarstår att se marknadens mottagande av den nya tjänsten som lanserades i Q4 – samma 

tjänst som framgent kommer utgöra bolagets huvudsakliga fokus. 

- Den storskaliga distributionen via världsledande e-handelssystem är även den obeprövad. Vi vet 

därför inte än vad till exempel CAC eller churn kommer vara, eller hur snabbt plattformen kommer 

kunna integreras och generera betydande intäkter. 

- Det är idag omöjligt att avgöra när bolaget når positivt kassaflöde.  

- Risk för ytterligare utspädning. 

- Illikvid aktie. 
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Ingen på Kalqyl äger aktier i kundbolag på grund av eventuella intressekonflikter. Ingenting du läser 
på Kalqyl.se ska ses som investeringsrådgivning och det som presenterats i analysen kan vara 
felaktigt. Analysen är oberoende men finansierad. 
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