
ANALYSGUIDEN
Uppdragsanalys 2016-04-04

Follicum



APRIL 2016 ANALYSGUIDEN

TECKNA

Vd: Jan Alenfall
Styrelseordförande: Fredrik Buch
Största ägare: Sunstone Capital,  
Köpenhamn
Börsvärde, mnkr: 63
Lista: Aktietorget 
Aktuell börskurs, kr: 6,25

KORTA FAKTA

BÖRSTEMPERATUR

Riktkurs: 8,2

Analytiker: Paul Regnell, Jarl Securities

NYCKELTAL
År 2014 2015 2016p 2017p

Avklarad klinisk fas FOL-005 – – I/IIa I/IIa

Nettoomsättning 0 0 0 0

Patentstatus FOL-005 Ansökt Notice of 
allowance

Erhållet Erhållet

Intaget kapital 26,5 6,6 28,2 0

Kassa & kortfristiga placeringar 24,0 11,2 21,5 2,1

Antal aktier 8,8 10,0 16,0 16,0

Källa: Jarl Securities och Follicum

AKTIEKURS

4

6

8

10

12
Follicum

OMXS

160401150703141128

Follicum 
OMXS-index

Hämmad hårväxt, 
ohämmad potential
Follicum genomför en klinisk fas I/IIa-studie med poten-
tial att hämma oönskad hårtillväxt. För att förbereda 
kommande studier och bredda verksamheten framöver 
inleds en spännande nyemission i april 2016.

 B
olaget grundades år 2011 
som ett samarbete mel-
lan två forskare och LU 
Bioscience AB, som är 

ett riskkapitalbolag ägt av Lunds 
Universitet och ett antal privata 
investerare. Affärsidén är att ut-
veckla läkemedel som hämmar el-
ler stimulerar hårväxt – en mark-
nad med enorm efterfrågan från 
både män och kvinnor runt om i 
hela världen.

Fokus ligger på läkemedelskandida-
ten FOL-005 som baserat på prekli-
niska data på mänsklig hud är tänkt 
att hämma hårtillväxt. Förhopp-
ningen är att läkemedlet ska kunna 
användas av både män och kvinnor 
överallt på kroppen med minimala 
biverkningar. 

Follicum har säkrat möjlighet till 
storskalig tillverkning av FOL-005 
enligt god tillverkningssed.

ANALYSGUIDEN  Follicum, 2016-04-04

Vd Jan Alenfall har varit utveck-
lingschef, forskningschef och vd 
på olika läkemedelsbolag. I januari 
2016 tillkom Maria Ekblad, chef för 
forskning och utveckling. De är bo-
lagets enda två heltidsanställda.

De två största ägarna är Sunstone 
Capital respektive Lund Univer-
sity Bioscience. Båda aktörer är 
sofistikerade investerare och 
tillsammans äger de 46,3 procent 
av bolaget i skrivande stund.

Follicum har inga intäkter och 
ett fåtal månaders förbrukning 
kvar i kassan. Den pågående och 
delvis garanterade nyemissionen 
räddar betyget.

Marknaden för att manipulera hår-
växt är enorm och de pre kliniska 
resultaten är lovande. Värderingen 
är attraktiv i förhållande till vilken 
fas det längst framskridna projek-
tet befinner sig i.

Det innebär alltid hög risk att 
investera i läkemedelsbolag i tidig 
utvecklingsfas. I genomsnitt når 
en minoritet av läkemedelskan-
didater i Follicums nuvarande fas 
till marknaden.
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Ledning

Ägare

Finansiell ställning

Potential

Risk

7

7

5

10
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Follicum ska i april/maj genomföra en 
nyemission om 30 miljoner kronor 
som ska finansiera förbere delser 
för kommande kliniska studier och 
bredda verksamheten. I den på-
gående kliniska fas I/IIa-studien 
administreras produkten med in-
jektioner vilket ska ersättas med en 
konsumentvänlig produkt. Bolaget 
ska även försöka ta fram en läke-
medelskandidat för stimulering av 
hårtillväxt. Teckningsförbindelser 
och garantier täcker 70 procent av 
emissionsbeloppet.

Investerare måste vara medvetna om 
att risken alltid är hög i forskande 
läkemedelsbolag med en smal pro-
duktportfölj. Antaget fulltecknad 
emission bedömer vi dock att po-
tentialen inte avspeglas i dagens 
aktiekurs. Vi rekommenderar att 
teckna nyemissionen med riktkurs 
8,2 kronor.  
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Generella bolagskriterier 
Ledning (1–10) 
Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. 
Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, branschvana, företags-
ledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden och tidigare genomförda presta-
tioner. 
	
Ägare (1–10) 
Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. 
Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella bolaget, deras 
finansiella styrka, deras representation i styrelsen och tidigare resultat av invester-
ingar i liknande företag eller branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot 
mindre aktieägare är också väsentliga kriterier. 
	
Finansiell ställning (1–10) 
Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 
betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets lönsamhet, dess 
finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och andra ekonomiska 
åtaganden, eventuella övervärden respektive undervärden i balansräkningen samt 
andra faktorer som påverkar bolagets  
finansiella ställning. 
	
Potential (1–10) 
Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 
är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential i form av ökad 
vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. Avgörande är också på 
vilken marknad företaget verkar och dess framtidsutsikter på denna marknad och 
lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt 
att aktiens värdering i dag är ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt 
värderad aktie anses ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut 
redovisas i aktiekursen. 
	
Risk (1–10) 
Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. 
Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett företag kan utsättas 
för och som kan komma att påverka aktiekursen. Betyget grundas på en samman-
tagen bedömning av företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets 
konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser som kan komma 
att påverka bolaget. 
	
	

  



UPPDRAGSANALYS Follicum, 2016-04-04 
UPPDATERING 

4 
 

APRIL 2016 
 

Kort historik 
Idéfröet såddes år 2004 när forskarna Anna Hultgårdh och Pontus Dunér av en 
slump upptäckte att ett visst modifierat protein stimulerade hårväxt på möss. År 
2011 bildade forskarna tillsammans med Lund University Bioscience AB bolaget 
Follicum AB med syftet att forska om läkemedel för att reglera hårväxt. Sedan dess 
har utvecklingen gått framåt - genom finansiering från riskkapitalbolag, statliga 
Vinnova och övriga aktieägare har bolaget utvecklat läkemedelskandidaten FOL-
005. Bolaget genomför nu en nyemission som bland annat ska finansiera en bredd-
ning av utvecklingsprojektet inför framtida kliniska studier. Detta är viktigt för två 
av Follicums långsiktiga mål: ingå ett samarbetsavtal med ett större läkemedels-
bolag och ta fram fler läkemedelskandidater, till exempel för stimulering av hårväxt. 
 

Läkemedelskandidaten FOL-005 
FOL-005 är Follicums första läkemedelskandidat och utgör bolagets huvudprojekt.  
I prekliniska studier har substansen påvisat stark effekt på hårtillväxt – FOL-005 
stimulerar hårtillväxt på möss men hämmar hårtillväxt på människohud som 
transplanterats till mus. Fokus ligger därför på att vidare utforska möjligheten att 
utveckla FOL-005 till ett läkemedel som hämmar hårväxt. Läkemedlet ska 
appliceras lokalt på stället där patienten önskar hämma hårtillväxten men det är ännu 
oklart ifall det blir i form av en spray, gel eller något annat. I nuläget injiceras 
substansen, vilket kan vara invecklat och avskräckande för många potentiella 
användare. 
 
Substansen har genomgått prekliniska studier som inte påvisade några säkerhets-
problem. I skrivande stund pågår en klinisk fas I/IIa-studie, vilket innebär att 
substansens säkerhet och lämpliga dos ska utredas vidare i människa. Fas I-delen av 
denna studie har avslutats utan att några negativa reaktioner har rapporterats och 
bolaget har fått fas IIa-delen godkänd av myndigheterna. Follicum kommer även 
lära sig om substansens effektivitet och andra intressanta egenskaper. Styrelsens 
förväntningar för studien är att få ytterligare data som stöder att FOL-005 är effektiv 
på att hämma hårtillväxt. Studien är dock utformad på ett sådant sätt att motsatt 
effekt, det vill säga stimulering av hårväxt, också kan mätas. 
 
Kliniska prövningar inom hämning eller stimulering av hårtillväxt har flera fördelar 
mot många andra typer av läkemedel. Effekten, ökad eller minskad hårväxt, är enkel 
att mäta objektivt. Effekten förväntas också synas tydligt på högst några enstaka 
månader, vilket innebär att kliniska prövningar går snabbt jämfört med läkemedel 
vars effekter på flera års sikt måste testas. Prevalensen av håravfall eller överdriven 
hårväxt är stor, så det är enkelt att rekrytera försökspersoner. Alla dessa faktorer gör 
att FOL-005 är förhållandevis billig och enkel att utveckla. 
 
FOL-005 är en peptid framtagen ur ett kroppseget protein. Peptider är ungefär små 
versioner av proteiner. Kroppsegen betyder att det förekommer naturligt i kroppen, 
vilket innebär reducerad risk för biverkning jämfört med att tillföra ett helt 
främmande ämne. Det höjer även sannolikheten för att substansen går att använda 
säkert på kroppens alla behårade ytor och för både män och kvinnor. 
 
År 2012 lämnades en ansökan om patentskydd för FOL-005 och en familj av 
relaterade substanser för stimulering av hårväxt. År 2014 lämnades en ansökan för 
tillämpningen hämning av hårväxt. Båda patentansökningar lämnades till 
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internationella patentsamarbetsorganet PCT som i sin tur efter behandling lämnar 
vidare patentansökningar till dess 148 medlemsländer. Första omgångens patent-
ansökningar behandlas nu nationellt i de flesta av världens stora marknader såsom 
USA, EU, Kina, Australien, Brasilien, Kanada, Indien, Japan och Ryssland. 
Patenten har inte blivit formellt godkända men Follicum har erhållit ”notice of 
allowance”, vilket är en indikation från patentmyndigheterna att uppfinningen 
uppfyller kraven för ett patent. Första rundan av patentansökningar förväntas bli 
godkända under 2016 och gäller sedan i 20 år framöver. 
   Follicum har även haft en löpande och positiv kontakt med läkemedels-
myndigheter i Sverige och Tyskland. 
 
Follicum har säkrat ett samarbete med Recipharm AB, en kontraktstillverkare för 
läkemedel. Detta är värdefullt eftersom Recipharm har omfattande erfarenhet av 
storskalig tillverkning av läkemedel enligt god tillverkningssed. God tillverknings-
sed är ett krav från regulatoriska myndigheter som visat sig vara ett hinder för andra 
mindre läkemedelsbolag. 
 

Marknad 
Marknaden för hämning av hårtillväxt 
En stor del av den potentiella marknaden utgörs av både män och kvinnor som vill 
hämma tillväxten av hår på sin kropp av estetiska eller kulturellt betingade skäl. 
Särskilt angeläget är det för kvinnor som lider av ett tillstånd som heter hirsutism, 
som innebär en behåring i ansikte eller övriga kroppen på ett sätt som typiskt 
förknippas med manlig hårväxt.  
    I dagsläget är personer som vill framstå som hårlösa främst hänvisade till att ta 
bort eller dölja hår när det väl har växt fram, till exempel genom rakning, blekning, 
upplösning av håret på kemisk väg, vaxning eller epilering. Detta är inte tillfreds-
ställande för alla – många vill inte bara att oönskad hårtillväxt inte ska synas, utan 
att den över huvud taget inte ska förekomma. Dessutom måste hårborttagnings-
metoder upprepas varje gång håret växer tillbaka. 
   Laserbehandling och elektrolys är permanenta sätt att hindra hårväxt men hög 
engångskostnad, biverkningar, oåterkalleligheten och ingreppens omfattning 
avskräcker många. 
   Den direkta konkurrensen i form av andra lokalt applicerbara läkemedel som 
hämmar hårväxt är mycket begränsad. 
 
Vaniqa 
Vaniqa är namnet på det enda godkända läkemedlet i Sverige för hämning av 
hårtillväxt. Det får bara användas i ansiktet och av kvinnor. Det måste användas två 
gånger per dag och kan ta upp till åtta veckor innan det ger synligt resultat. Fler än 
en av tio användare får akne som biverkning – kontraproduktivt för ett läkemedel 
som främst används av kosmetiska skäl. 
   År 2012 omsatte Vaniqa 279 miljoner USD. Eftersom FOL-005 potentiellt kan 
erbjuda bredare användningsområden, mildare och färre biverkningar samt bättre 
effekt kan man vänta sig en högre omsättning om FOL-005 når marknaden. 
 
Marknaden för stimulering av hårtillväxt 
Marknaden för stimulering av hårtillväxt är stor. Som exempel spenderas i USA 
årligen över 3,5 miljarder dollar på produkter mot håravfall, trots att ytterst få 
behandlingsmetoder är bevisat effektiva. Vi förväntar oss att ett effektivt och 
biverkningsfritt alternativ skulle kunna kraftigt expandera marknaden. 
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   Minoxidil, ofta sålt under varumärket Rogaine, är ett av få exempel på bevisat 
effektiva behandlingar mot manligt håravfall. I övrigt är den direkta konkurrensen i 
form av lokalt applicerbara läkemedel som stimulerar hårväxt mycket begränsad. 
Hårtransplantation är en möjlig lösning för att bota hårlöshet men den höga 
engångskostnaden och ingreppets omfattning avskräcker många potentiella kunder. 
 

Viktiga beslutsfattare 
Ägare 
Sunstone Capital är största ägare med 23,15 procent av aktierna. Sunstone är ett 
danskt riskkapitalbolag med ungefär 700 miljoner euro under förvaltning. Fokus 
ligger på investeringar i bolag i tidig fas med inriktning mot läkemedel, teknologi 
och medicinteknik. Sunstone har funnits sedan år 2007 och har ungefär 50 bolag i 
sin portfölj, varav några är små svenska läkemedelsbolag. 
 
Lund University Bioscience AB (LU BIO) är näst största ägare med 23,13 procent 
av aktierna. LU Bio är ett samarbete mellan Lunds Universitet och ett konsortium av 
privata investerare. Grundidén är att hjälpa forskare vid Lunds Universitet att 
kommersialisera sina resultat. I skrivande stund består portföljen av tre bolag, varav 
två är listade. 
   Ingen annan enskild ägare har mer än 5 procent av Follicums aktier. Några nyckel-
personer äger dock någon eller några procent var. 
 
Vd 
Jan Alenfall är vd sedan 2013. Jan har tidigare varit utvecklingschef på Bioglan, 
forskningschef på Probi och vd för DermaGen. Jan har bland annat varit med om att 
hjälpa Ferring få ett europeiskt marknadsgodkännande av en peptidprodukt. Han 
äger 2,14 procent av aktierna i Follicum genom bolag. 
 
Chef för forskning och utveckling 
Maria Ekblad tillträdde som chef för forskning och utveckling i januari 2016. Hon 
har över 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin, senast som chef för preklinisk 
utveckling på Active Biotech. 
 
Styrelse 
Fredrik Buch är styrelseordförande. Fredrik är läkare och har lång erfarenhet både 
operativt från läkemedelsbolag och som investerare i branschen. Han har 9 000 
aktier i bolaget. 
   Claus Asbjørn Andersson är partner i Sunstone Life Science Ventures där han 
varit aktiv sedan 2007. 
   Lars H. Bruzelius är ordförande i LU Bio, docent i företagsekonomi, 
managementkonsult och har tidigare varit vice-vd på Gambro. Genom att äga 3,6 
procent av LU Bio har Lars ett indirekt ägande i Follicum. Genom eget bolag äger 
han dessutom 0,76 procent av aktierna. 
   Jürgen Heitmann jobbade tidigt i sin karriär som managementkonsult på 
McKinsey. Han har även stor erfarenhet från bolag inom läkemedel och medicin-
teknik, bland annat från Novartis och nu från Auruis Medical. Särskilt relevant för 
Follicum är att han på senare tid arbetat med in- och utlicensering av olika projekt. 
Jürgen har inget innehav i bolaget. 
   Anna Hultgårdh Nilsson har en lång forskningskarriär från Karolinska Institutet 
och Lunds Universitet. Hon är en av medgrundarna till Follicum och äger genom 
bolag 4,27 procent av Follicum. 
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Pågående nyemission 
Follicum hade drygt 11 miljoner kronor i kassan vid utgången av 2015 och 
förbrukade i genomsnitt 1,6 miljoner kronor per månad under året. Bolaget kommer 
i april/maj genomföra en nyemission på 30 miljoner kronor före emissionskostnader. 
Totalt kommer 6 miljoner nya aktier emitteras för 5 kronor per aktie.  
 
Den pågående studien är fullt finansierad genom tidigare kapitalresning. Huvud-
syftet med pengarna är att förbereda projektet för vidare studier och att bredda 
Follicums verksamhet så att bolaget rör sig från att vara beroende av ett enda 
utvecklingsprojekt till att stå på en bredare plattform. Detta är värdehöjande 
aktiviteter som också ska underlätta partnerdiskussioner. Dessa aktiviteter består av 
följande:  
 

• Tillverka en ny produkt av FOL-005 som är lättanvänd och tilltalande för 
konsumenterna. 

• Samla in mer data från prekliniska säkerhetsstudier på denna produkt. 
• Utveckla nya läkemedelskandidater, till exempel för stimulering av 

hårtillväxt. 

Att vidareutveckla FOL-005 till en gel eller spray innan fas I/IIa-studien är avslutad 
kan vara riskabelt, eftersom resurserna kanske läggs ned i onödan. Å andra sidan 
sparar det värdefull tid ifall studien lyckas – om då nästa steg redan inletts leder det 
till att utvecklingstiden kan kortas. 
   Bolaget prognostiserar att studien avslutas under 2016. Därefter har bolaget för 
avsikt att ingå ett samarbete med ett större läkemedelsbolag som kan hjälpa till att 
driva projektet vidare. Därför skulle detta kunna bli Follicums sista nyemission. 
 
Den senaste emissionen genomfördes i samband med listningen och omfattade 
också ungefär 30 miljoner kronor. Emissionen övertecknades trots att 
emissionskursen var högre än den är i den pågående emissionen. Detta visar på ett 
intresse för bolaget i marknaden vilket i sin tur talar för den här emissionens 
förutsättningar att lyckas. 
 
Vi sammanfattar villkoren och tidsplanen för emissionen i bilden nedan, sett både ur 
bolagets och en aktieägares perspektiv. 
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Värdering 
Ledningen har inte för avsikt att ingå avtal innan den pågående studien är klar, för 
att få bättre avtalsvillkor. Vi förväntar oss att betalning sker till bolaget i form av  

• initial betalning vid teckning av avtal,  
• milstolpe efter avklarad fas II-studie, 
• milstolpe efter avklarad fas III-studie,  
• milstolpe efter marknadsgodkännande och  
• royalty på framtida försäljning. 

För att uppskatta sannolikheten att Follicum klarar de olika utvecklingsfaserna och 
får marknadsgodkännande utgår vi ifrån siffror i Hay et als studie från 2014 
”Clinical development success rates for investigational drugs”. Dessutom justerar vi 
för sannolikheten att Follicum inte lyckas sälja bolaget eller sitt projekt vid antagen 
tidpunkt, trots avklarade fas I/IIa-studier. Sannolikheterna vi använder åskådliggörs i 
tabellen nedan. 
 

SANNOLIKHETER 
 

Sannolikhet att fas II-studien klaras 38 % 

Sannolikhet för avtal, givet avklarad fas I/IIa 65 % 

Sannolikhet klara fas III, givet avtal enligt ovan 63 % 

Sannolikhet att nå marknaden, givet avklarad fas III 89 % 

 
Vi använder en hög diskonteringsränta om nästan 20 procent för att reflektera den 
höga risken som finns i läkemedelsbolag i tidig fas med en smal utvecklingsportfölj.  
   Vi ser även ett värde i den medicinska plattform som Follicum har skapat och 
avser bredda med kapitalet från nyemissionen. Investerare bör dock vara medvetna 
om att värdet på plattformen korrelerar med värdet på FOL-005 – ifall FOL-005 
fortsatt visar på effekt eller inga biverkningar så ökar det sannolikheten för 
detsamma gäller att relaterade substanser. Motsatsen gäller naturligtvis också, om 
FOL-005 skulle misslyckas eller ge varningstecken i studierna. Det betyder dock 
inte att en misslyckad FOL-005-studie gör plattformen värdelös. Där finns även en 
möjlighet att plattformen kan breddas till användningsområden bortom hårväxt. Vi 
uppskattar det riskjusterade värdet av Follicums plattform till 10 miljoner kronor. 
   Resultatet i tabellen syns nedan. 
 

VÄRDERING 
 

Riskjusterat värde bolaget och plattformen exkl. FOL-005 10 

Nuvärde riskjusterad initialbetalning 45,2 

Nuvärde riskjusterad milestone fas II 11,2 

Nuvärde riskjusterad milestone fas III 8,2 

Nuvärde riskjusterad milestone marknadsgodkännande 6,1 

Nuvärde riskjusterad royalty 18,8 

Justering nettokassa post-emission 31,2 

Summa nuvärden och nettokassa 130,8 

Antal aktier, miljoner 16 

Motiverat värde per aktie, kronor 8,2 
Alla värden i miljoner kronor om inget annat anges. 
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Slutsats 
Det är tydligt att Follicum har både hög risk och hög potential. Vi tycker att 
potentialen kompenserar för risken bland annat på grund av marknadens storlek, 
bristande direkt konkurrens, samarbete med världsledande forskare och institutioner, 
att bolaget ordnat GMP-produktion, lovande prekliniska resultat för FOL-005, en 
historik av leverera i utsatt tid och budget och spännande potentiella utvecklings-
möjligheter bortom FOL-005. 
   Vårt motiverade värde per aktie landar på 8,2 kronor. Detta överstiger marknadens 
värdering av aktien i skrivande stund och kursen för nyemission. Därför 
rekommenderar vi att teckna. 
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Disclaimer 
Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.com, nedan benämnt Jarl Securities, 
publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har 
sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl 
Securities 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 Jarl Securities. Jarl Securities 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. 
 
Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna 
analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säker-
ställer objektivitet och oberoende. 
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