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Moretime är idag ledande inom juridisk rådgivning online. Vi 
har kommit långt i arbetet med att skapa en digital plattform 
för distribution av alla de tjänster som företagen behöver.

Med de affärsmål som Moretime satt upp är det självklart 
att det finns en stor potential. Ska vi bli världsledande så ska 
dessa mål dessutom flerfaldigas genom en internationalisering. 
Moretimes koncept kommer att fungera både på etablerade 
marknader likt den svenska, liksom i tillväxtländer. Konceptet 
saknar gränser och är lätt att anpassa. 

Även jämfört med ett digitalt företag så kommer det Mo-
retime vi ser om ett par år kunna sticka ut. Med Moretimes 
affärsmodell så skapar vi lojala digitala kunder som använder 
Moretimes tjänster frekvent, i många fall dagligen. Dessutom 
är den datan som skapas i de primära tjänster som Moretime 
bygger sin användargenerering på, värdefull och användbar för 
att analysera behov och erbjuda ytterligare tjänster.

Skillnaden i värdering på ett snabbväxande digitalt företag 
inom redovisningsområdet och en traditionell konsultverk-
samhet inom samma område är idag ca 15 gånger mätt som 
P/S tal. 

I detta ”VD-brev special” så har vi valt att beskriva Moreti-
mes resa på ett annorlunda sätt. Alla kan identifiera sig med 
resebyråbranschens förändring men färre har insett att samma 
förvandling kommer att ske i de branscher som Moretime 
utmanar. 

Vi ska förenkla entreprenörers liv genom att använda digi-
taliseringens möjligheter, och vi siktar först på att bli bäst i 
Sverige på detta för att sedan ta steget ut i världen!

God fortsättning! 

Carl-Fredrik Morander

VD

”Sverige skall vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter” fastslog Sveriges regering 
redan 2011. 1 

Moretime bidrar till detta mål genom att utnyttja 
digitaliseringen för att förenkla entreprenörers liv. Sverige 
ligger långt framme vad gäller nyttjandet av den tredje 
vågens IT med en hög penetration av molnbaserade system 
för bokföring och mobilt internet. Förutsättningarna för att 
skapa innovation inom affärstjänster är helt fantastiska.   

Världsbäst på digitalisering

1. Regeringen tog 2011 fram en rapport ” It i människans tjänst - en digital 
agenda för Sverige, N2011.12 (pdf 2 MB) ”http://www.regeringen.se/rappor-
ter/2011/10/n2011.12/
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Allt oftare pratas det om den digitala 
revolutionen i termer av ”den tredje indu-
striella revolutionen”. En utveckling som 
egentligen påbörjades redan när transist-
orn uppfanns efter andra världskriget.

På 60-talet var datorkraften förbehållen 
stora verksamheter som hade råd med 
stordatorn. På 70-talet kom den andra 
vågen av IT när PC:n introducerades. För 
bara ett par år sedan var datorarbete 
fortfarande bundet till en arbetsplats med 
en fast dator och en fast telefon. 

Nu befinner vi oss i den mest fascineran-
de fasen av digitaliseringen. Den tredje 
vågens IT, efter stordatorn och PC:n, är 
det som möjliggör den stora revolutionen 
som jämförs med industrialiseringen på 
1800-talet. Denna tredje våg bygger på 
mobilitet, molnet, Big Data och sociala 
nätverk.

Det intressanta med den digitala revolu-
tionen är inte längre teknikutvecklingen 
utan den innovationskraft och det värde-
skapande som möjliggörs. Nya affärsmodeller liksom produk-
ter och tjänster som sömlöst hanterar övergången från digitalt 
till fysiskt förändrar affärs- och kundupplevelser, skapar nya 
intäktsströmmar och förändrar hela branscher. Analysföretaget 
IDC identifierar sex olika acceleratorer som med den tredje 
vågens IT driver utvecklingen. En accelerator är robotiseringen 
som använder kunskap från den digitala världen och omvand-
lar den till händelser i den fysiska världen, t. ex. självstyrande 
bilar. En annan accelerator 
är utvecklingen av intuiti-
va gränssnitt som inte är 
begränsade till ett tangent-
bord. 3D-skrivare är en 
annan accelerator liksom 
det omskrivna ”Internet of things”. IDC förutspår exempelvis 
att konsumenter år 2020 i genomsnitt kommer att interagera 
med över 150 uppkopplade enheter. Per dag. 

En accelerator som kommer att få stor påverkan på yrkes-
grupper som ännu inte sett så stor förändring är möjligheten 
till kognitivt lärande, dvs maskinens förmåga att tänka och 
bearbeta information på ett sätt som liknar människans. 

IDC uppskattar att upp till 60% av all 
interaktion mellan människa och maskin 
kommer att vara passiv, dvs människan 
tar emot information som genereras av 
intelligenta maskiner istället för att själv ta 
initiativ.

Slutligen skapas nya och bättre säkerhets-
lösningar som ersätter användarnamn och 
lösenord. 

Det är naturligt att många av framtidens 
entreprenörer kommer att bygga sina fö-
retag baserat på digitaliseringens möjlighe-
ter. Möjligheterna att starta och etablera 
företag kommer att vara många. Många 
fler branscher kommer att genomgå en 
disruptiv förändring och hela yrkesgrup-
per kommer att försvinna. 

Enligt rapporten ”Vartannat jobb auto-
matiseras inom 20 år” från Stiftelsen för 
Strategisk Forskning kan så mycket som 
53 procent av alla jobb i Sverige försvinna 
inom 20 år.

Denna stora förändring slår lika hårt mot tjänsteföretagen 
som mot industrin. Idag finns runt 75% av alla sysselsatta i 
Sverige inom tjänstesektorn. 23% är sysselsatta i kunskapsin-
tensiva tjänstebranscher.2  Möjligheten till innovation är stor 
men kräver samtidigt att det finns förutsättningar på plats. 
Mycket av innovationen kommer att vara kunddriven men det 
räcker inte. De organisatoriska förutsättningarna måste finnas 
på plats.3  

Digitaliseringens innova-
tionskraft kan vara bra 
nyheter för de mindre 
företagen och entrepre-
nörerna då den kräver en 
högre grad av flexibilitet 

än vad som är möjligt i storföretagen. Bl a förutspår konsul-
tjätten PWC i rapporten ”The future of work – A Journey to 
2022” att stora företag håller på att ersättas av små rörliga 

Den digitala revolutionen och entreprenören

Interiörbild från Drottninggatan 95A från 
början av 50-talet. I bilden syns storda-
torn BESK:s manöverbord, Idag sitter här 
entreprenörer med lap tops i Moretimes 
inkubator Frogleap. 

”53 procent av alla jobb i Sverige 
kommer att försvinna inom 20 år”

2. 2014 enligt statistik från SCB publicerad och kommenterad av Almega 
(www.almega.se) 

3. Se bla debattartikeln ” Robotiseringen ställer nya krav på ledarskapet” i 
Dagens Arbete (http://da.se/2015/01/robotiseringen-staller-nya-krav-pa-ledar-
skapet-i-tjansteforetag/)
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och snabbfotade organi-
sationer.  I rapporten be-
skrivs förändringen från 
”The blue World” där 
storföretagskapitalismen 
härskar till ”The green 
World” och ”The Orange 
World”. 

I den orangea världen är 
devisen att ”big is bad 
for business” och istället 
eftersträvas maximal flexibilitet och låga kostnader. Istället för 
att en organisation växer så skapas nätverk kring företaget 
som kan användas som hävstång för fortsatt utveckling. I ett 
sådant scenario dominerar egenanställda, företagare och en-
treprenörsdriva företag som ett sätt att fortsätta vara relevan-
ta när förutsättningarna förändras kontinuerligt. 

Samtidigt som digitalisering-
en innebär stora möjligheter 
för entreprenörer och små 
företag så innebär det också 
ökad komplexitet och där-
med ökat behov av kompe-
tens. Många företag kan tack 
vare digitaliseringen hantera 
större mängder produkter 
och tjänster. Mer komplex 
prisstruktur, organisation och 

internationell förgrening driver behov av mer kompetens och 
administration. Exempelvis har antal jurister ökat med 30% på 
fem år. 4 

”Samtidigt som digitaliseringen 
innebär stora möjligheter för 

entreprenörer och små företag så 
innebär det också ökad komplexitet 

och därmed ökat behov av 
kompetens.”

4. Stefan Fölster i DN Debatt 2015-04-17. 
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Med synsättet att digitalisering är ett förhållningssätt och en 
förmåga att tillgängliggöra och skapa värden av tillgänglig tek-
nik så finns det fyra tydliga konsekvenser som sammanfattar 
en digitaliserad industri: 5

1.  Ökad transparens i värdesystemen och därmed ökad  
 kunskap om kundernas behov

2.  Ökad produktivitet

3.  Behovet av nya affärsmodeller

4.  Förmågan att nyttogöra den nya tekniken

De yrkesgrupper som idag omfattar advokater, redovisnings-
konsulter och revisorer, är på intet sätt fredade i den digitala 
revolutionen.  I viss utsträckning har branscherna börjat 
använda sig av den tredje vågens IT. Chefer och medarbetare 
är inte längre bundna av en specifik arbetsplats för att utföra 
sitt arbete utan kan via mobil, lap top och molnbaserade app-
likationer arbeta varsomhelst. Redovisningsbyråerna har i stor 
utsträckning börjat använda molnbaserade bokförings- och 
affärssystem vilket möjliggör att dela både information och ar-
betsuppgifter med kunderna på ett nytt sätt. Uppskattningsvis 
25% av alla små företag är idag användare av ett molnbaserat 
redovisningssystem. Direkt eller genom sin redovisningsbyrå. 

Som en följd av möjligheten att dela information och effektivi-
sera inmatningen har också start-ups för att effektivisera infor-
mationsöverföringen (t. ex. Mr. Shoebox) eller inmatningen (t. 
ex. Dooer) poppat upp. Någon större innovation handlar det 
dock inte om än så länge då det mest handlar om att använda 
tillgänglig teknik i den tredje vågens IT.  

Trots att information kan delas på ett effektivt sätt så är 
det fortfarande vattentäta skott mellan olika kompetenser, 
t. ex. mellan advokatbyrån och revisionsbyrån, vilket gör att 
det fortfarande är upp till kunden att kunna identifiera och 
formulera sitt behov. Bokföring är fortfarande i första hand en 
process som resulterar i tillbakablickande information i form 

Framtidens företagstjänster
- 4 konsekvenser av en digitaliserad industri 

av månadsrapporter och periodisk rapportering till myndighe-
ter trots att den omfattande data som ackumuleras utgör en 
källa till proaktiv rådgivning om den analyseras på rätt sätt.

Idéer om vilka förändringar som branschen står inför saknas 
dock inte. I den nyligen utkomna boken ”The future of the 
professions” 6  görs en samlad genomgång av hur digitalise-
ringen kommer att förändra arbetet för experter av olika slag 
”When AI and the internet meets the professions”. I bok-
en beskrivs bl a sex 
olika modeller för 
hur expertkunskap 
kan produceras och 
distribueras. 

En stor anledning 
till att innovatio-
nen inom  kvalifi-
cerad rådgivning 
inte kommit 
så långt torde 
vara hur dessa 
verksamheter 
är organiserade 
idag. Den domi-
nerande formen 
är fortfarande 
partnerskaps-
modellen där 
experten 
befinner sig 
längst upp i en 
pyramidliknan-
de hierarki. I 
egenskap av ägare av relationen till 
kunden kan experten profitera på den marginal som finns 
mellan lönekostnad för anställda konsulter och det kunden de 
facto betalar. Genom att premiera hårt arbete med karriär-
möjligheter inom partnerorganisationen uppstår substantiella 
arbitrage.

5. Från ”Den Tredje Vågens Automation” som är en rapport som togs fram 
inför uppstarten av det strategiska innovationsprogrammet PiiA (Processindu-
striell IT och Automation). Se http://sip-piia.se/.

6. Av Professor Richard Susskind tillsammans med sin son Daniel Susskind 
Richard ör även författare till böckerna ”End of Lawyers?” och Tomorrow’s 
Lawyers. 
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Digitaliseringen innebär potentiellt en fundamental föränd-
ring av detta förhållande. I framtiden kommer relationen till 
kunden att finnas hos den som på det mest effektiva sättet kan 
förse kunden med den information och rådgivning som behövs 
för att bli konkurrenskraftig. Experten kopplas in när dennes 
kunskap är behövd och förväntas dela med sig av denna på ett 
sätt som gör den tillgänglig för flera. Genom att dela informa-
tion, och i takt med att maskinen blir allt intelligentare, så höjs 
barriären för när en mänsklig expert behövs. 

En stor svaghet i förmågan att skapa innovation inom dessa 
branscher är även självbilden som många experter har. Det 
är förståligt att det kan vara svårt för en eftertraktad expert 
inom t ex skatteområdet att acceptera att en maskin kommer 
att kunna göra en stor del av analysen inom ett par år. Det 
främjar inte utan motverkar snarare innovation. 

För att åstadkomma innovation så krävs också helt andra 
kompetenser än de som man vanligtvis finner i en miljö med 
advokater, revisorer m.m. Det saknas helt enkelt kompetens i 
organisationen för att fullt ut förstå möjligheterna. 

Vissa arbetsmoment är enklare att förstå hur de kommer att 
förändras än andra. Enligt studien som Stiftelsen för strategisk 
forskning sammanställt så är sannolikheten för att yrket redo-
visningsekonom kommer att försvinna inom 20 år 97%. Det är 
naturligt att manuell inmatning av information från exempelvis 
en faktura kommer att försvinna.   

Den intressanta frågan är alltså inte om det kommer att ske 
förändringar i form av ökad produktivitet och lägre kostnader 
för kunden utan vad som kommer att vara den stora innova-
tionen. 

På Moretime är vi övertygade om att förändringarna inte 
kommer att ske i form av en evolution av de befintliga syste-
men utan den kommer att vara betydligt större och gå långt 
utöver det som kan förutspås som självklart. 

Verklig innovation kommer att uppstå när man lyfter blicken 
och frågar sig hur man bäst kan stötta entreprenörer. På vilket 

sätt kan den digitala tekniken användas för att hjälpa entrepre-
nören och företaget att lyckas? För att kunna göra det måste 
man lägga alla förutfattade meningar om hur saker och ting 
ska vara åt sidan och istället tänka nytt. Nya affärsmodeller, nya 
organisationsformer, nya intäktskällor och helt nya tjänster. 

För den som lyckas skapa ett nytt system som på riktigt 
stödjer entreprenören så finns det mycket att vinna. Möjlighe-
ten att skapa lojala digitala kunder genom att erbjuda tjänster 
som gör leverantören relevant varje dag och en viktig kugge i 
företagets liv innebär en enorm intäktspotential som går långt 
utanför de tjänster som man själv producerar.

I takt med att kostnaden för att producera information och 
rådgivning sjunker genom automatisering samt möjligheten 
till informationsdelning kommer det att bli allt svårare att ta 
betalt för detta. I en verklighet där en stor del av den output 
som idag kommer från revisions, advokat-, och redovisnings-
byråer inte längre renderar några större intäkter så kommer 
behovet av att skapa värde för kunden som det går att ta 
betalt för öka. 

Exakt vad det består av kommer framtiden att få utvisa men 
det är naturligt att detta är starkt kopplad till de utmaningar 
som entreprenörer och mindre företag har generellt, typiskt 
sett brist på tid och kompetens, finansiering och kostnadsef-
fektiva inköp. Behov som snarare ökar än minskar i digitalise-
rings kölvatten.
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Moretime är en del av den digitala revolutionen. Istället för att 
avvakta och reagera på en oundviklig förändring så har vi valt 
att lägga tid och resurser på att skapa innovation inom våra 
kompetensområden. 

Det började redan 2004 när Moretime startade Svergies för-
sta franchisekedja för redovisningsbyråer. Affärsidén då var att 
erbjuda redovisningsbyråer en IT-plattform, ett varumärke och 
en verktygslåda för att driva en redovisningsbyrå. På så sätt 
kunde ägaren av redovisningsbyrån fokusera på kunden och 
lägga mindre tid på annat. 

Senare utvecklades en helhetslösning för entreprenörer. Med 
redovisningsfunktionen som utgångspunkt tog en projektle-
dare från Moretime på sig ansvaret för att identifiera behov 
och matcha dessa med rätt kompetens. Med denna metodik 
har Moretime stöttat flera framgångsrika entreprenörsföretag 
och start ups som tack vare Moretime kunnat växa snabbare 
och mer förutsägbart. I vissa fall har de även kunnat realisera 
värdet genom en bolagsförsäljning. 

I takt med att komponenterna i den tredje generationens IT 
utvecklats och blivit användbara i de branscher som Moretime 
utmanar så har successivt en större vision växt fram. Våren 
2014 genomförde Moretime en IPO som första företag av sitt 
slag i Sverige. Motivet var dels att få en alternativ organisa-
tionsform som kunde locka kompetenta medarbetare utan de 
inlåsningar och felriktade incitament som den förhärskande 
partnermodellen skapar och dels att få åtkomst till kapital-
marknaden för att kunna investera i en egen IT-plattform. 

Frigöra tid och kreativitet

Det påtagliga beviset på Moretimes framgång sedan notering-
en på Aktietorget i maj 2014 har varit en kraftigt växande 
konsultverksamhet. I bakgrunden har dock ett större och 
viktigare arbete pågått med att mejsla ut hur en strategi ser 
ut för ett företag som vill dra nytta av digitaliseringen för att 
skapa långsiktigt värde. Detta arbete har kostat i form av tid 
och utvecklingsresurser för att skapa en digital plattform och 
affärsmodell. 

Trots vissa motgångar och ibland en tvivlande omvärld så har 
vi aldrig under den här tiden förlorat blicken på bollen. Vi har 
ibland fattat beslut som varit förhastade eller rent felaktiga. 
Vi har startat projekt som varit svåra att finansiera och vi har 
krånglat till både tillvägagångssätt och informationsgivning. 
Hela tiden har vi dock känt att vi varit på rätt spår och att vi 
har skaffat oss mer och mer kunskap.   

En beskrivning av marknaden för Moretimes tjänster utifrån 
hur traditionella aktörer som revisions-, advokat-, och redovis-
ningsbyråer kommer att förändras känns idag alltmer irrele-
vant. 7 Svenska SME-företag spenderar årligen 10-tals miljarder 
kronor på rådgivning och administration. Frågan är inte hur 
mycket kostnaden kan reduceras, utan vad digitaliseringen 
får för effekter för befintliga affärsmodeller och om dagens 
tjänsteleverantörer överhuvudtaget kommer att finnas kvar i 
nuvarande form. 

7. Se bl a marknadsbeskrivning i Moretimes prospekt från november 2014
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Vi väljer att utgå från entreprenörens behov och specifikt hur 
detta behov förändras pga digitalisering och tredje vågens IT. 
Vi ska vara relevanta för våra kunder givet de utmaningar och 
möjligheter som digitaliseringen innebär. Utgångspunkten för 
vår strategi är således hur vi kan bidra till att entreprenören 
uppnår sina mål.  

Denna fråga skulle naturligtvis kunna besvaras på en rad 
olika sätt då entreprenörer har olika mål med sitt företag.
ande. Oavsett bransch och oavsett hur olika mål värderas så 
finns det två gemensamma nämnare - tid och kostnad. Vi ska 
möjliggöra för entre-
prenören att minimera 
den tid som går åt till 
att göra det som hen 
inte är bra på, inte är 
road av eller som helt 
enkelt inte bidrar till 
att nå målen. Digitalise-
ringen är verktyget för 
att göra detta till lägsta 
möjliga kostnad. Detta 
är vår övergripande 
målsättning och bak-
grunden till vår vision, 
nämligen att frigöra 
tid och kreativitet hos 
entreprenörer och 
företagare. 

Med denna målsättning är det lätt att omfamna alla de möjlig-
heter till innovation som digitaliseringen innebär och det gör 
det också lätt att distansera sig från traditionellt branschtän-
kande. För vad bryr sig entreprenören om vad vi definierar 
oss som och vad vi kallar våra tjänster så länge vi löser proble-
met snabbt och till låga kostnader? Det innebär att vi inte gör 
skillnad på om det är tid för att administrera företaget eller sig 
själv, att leta efter kapital eller hitta billigaste leverantören av 
telefonitjänster. 

Vi är övertygade om att dagens system med fristående och 
icke integrerade leverantörer kommer att ersättas av ett antal 
ekosystem som använder digitaliseringen för att lösa entrepre-
nörens utmaningar. Moretime ser sig själv som grundare och 
ägare av ett sådant ekosystem. Vi vill skapa ett ekosystem som 
ger entreprenören tillgång till fler tjänster än de som Moreti-
me kan tillhandahålla.  

För att vara ett fungerande ekosystem krävs att detta är rele-
vant hela tiden och skapar nytta både för entreprenören och 
de som levererar tjänster i ekosystemet. 

Varför krångla till det? Ett av de kraftfullaste verktygen som 
effektiva personer använder för att få fokus på väsentligheter 
är något så enkelt som ToDo-listor. Bara i appstore finns över 
20 olika appar som utgör stöd för att skapa To Do-listor. Mo-
retimes ambition är dock inte att i första hand tillhandahålla 
formatet utan innehållet och att reducera antal aktiviteter som 
entreprenören måste göra själv. Genom att samla aktiviteter 
som följer av en process, kalender eller annan händelse på 
ett ställe så reducerar vi behovet av att hålla ordning på olika 
verktyg och tider. 

Exempel på aktiviteter 
som dyker upp i To-Do 
listan från Moretime 
kan vara en uppmaning 
att attestera en faktura, 
att det är tid att förbe-
reda utvecklingssamtal 
eller att det finns ett 
svar på en fråga att 
hämta. Påminnelsen 
leder direkt till det 
verktyg med vars hjälp 
aktiviteten utförs. 

En påminnelse om en 
aktivitet och åtgärd 
genom ett klick är den 
optimala utkomsten 
av en digitaliserad 

process. I takt med att Moretimes system blir mer sofistikerat 
så kommer fler och fler påminnelser att kunna genereras med 
automatik och baserat på beteenden. 

För att kunna attestera en inköpsfaktura krävs dock att 
fakturan har registrerats och tolkats och för att kunna läsa ett 
svar på en fråga krävs att någon har producerat ett svar. Den 
bakomliggande tjänsten som skapar en kontinuerlig interaktion 
med kunden kommer i Moretimes fall att utgöras av att vi till-
handahåller system och tjänst för att producera bokföring och 
en organisation som svarar på frågor inom ekonomi, juridik 
och HR. 

Moretime tar betalt från kunden på två sätt. Dels genom att 
ta betalt för transaktioner och tjänster som tillhandahålls i 
plattformen och dels genom rättigheten att använda datan. 
Den databas som Moretime skapar utgör i sin tur grunden för 
att identifiera andra behov som kan tillgodoses av Moretime 
eller andra leverantörer. Ett prioriterat område är att använda 
datan för att kunna göra kreditprövningar och erbjuda olika 
former av finansiella tjänster.  

”Oavsett bransch och oavsett hur 
olika mål värderas så finns det två 

gemensamma nämnare - tid och kostnad. 
Vi ska möjliggöra för entreprenören att 
minimera den tid som går åt till att göra 

det som hen inte är bra på, inte är road av 
eller som helt enkelt inte bidrar till att nå 

målen.”
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Affärsmodell

När besökte du en resebyrå senast? Med den frågan exem-
plifieras ofta digitaliseringens effekt på en bransch. Redan i 
början av 2000-talet pratades det om resebyråerna som nästa 
krisbransch. Då fanns det runt 900 resebyråer och agenter 
och man spådde en halvering av antal resebyråer inom ett par 
år. Samtidigt sågs specialisering som en framkomlig strategi för 
mindre aktörer. 

Säkert fanns det många för 15 år sedan som argumenterade 
för att den personliga servicen alltid skulle vara viktig men 
idag vet vi att i princip all bokning sker via internet. För bok-
ning av enkla resor som flyg, tåg m.m. har resebyrån blivit ett 
överflödigt mellanled och därmed har kostnader försvunnit.  
Många resebyråer finns kvar för att hantera mer komplexa 
resor men ”resebyråtjänstemännen” har försvunnit.

Man behöver inte vara en expert på vare sig digitalisering i 
stort eller resebyråbranschen specifikt för att kunna se vilka 
effekter förändringen har fört med sig för kunden - större 
utbud, ökad tillgänglighet, ökad transparens i prissättningen 
och lägre kostnad.

En annan effekt är att distinktionen mellan affärsresor och 
privatresor delvis försvunnit. För vissa resor är erbjudandet 
identiskt och då sker även bokning på samma sätt. Digitalise-
ringen erbjuder ofta möjlighet till skräddarsydda lösningar i sig 
själv.     

Det går även att se hur resebranschens aktörer kunde 
använda internet för att utveckla sina affärsmodeller. Ryanair 
kanske är det främsta exemplet som när kunderna i början 
av 2000-talet började boka sina resor via en hemsida, kun-
de minska sin kostnad per passagerare kraftigt och började 
utveckla en affärsmodell där andra tjänster än själva flygresan 
blev en intäktskälla. 

Moretimes affärsmodell bygger på samma beteenden som vi 
använder oss av när vi skall boka en resa. Modellen bygger på 
att fånga upp när kunden söker efter information och succes-
sivt slussa till rätt lösning. Detta kommer att leda till nya tjäns-
ter, kombinerade tjänster för privat och företag och successivt 
kommer resebyråerna i form av traditionella advokatbyråer, 
redovisningsbyråer och liknande att krympa och anpassas till 
en ny verklighet. Tänk att det idag finns 7 000 redovisningsby-
råer. Hur många finns det om 15 år?
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Moretime hjälper varje månad hundratusentals individer ge-
nom att återvinna och bjuda på kunskap i form av en databas 
med över 30 000 frågor och svar inom juridikens område. 

I april 2016 kommer den nya plattformen lanseras där fler 
tjänster erbjuds till dessa individer. 

En komplex men viktig beståndsdel i den digitala plattfor-
men är den automatiserade bokföringstjänst som Moretime 
började skissa på redan 2014. Utvecklingen har pågått sedan 
sommaren 2015 och i mars kommer de första kunderna att 
testköra en första version. 

Mycket av interaktionen mellan kunden och Moretime kom-
mer att ske genom den To-Do lista som Moretime tillhanda-
håller och fyller med aktiviteter som hjälper kunden att bli 
produktiv. Actions på listan kan till exempel vara att attestera 
en faktura, förbereda utvecklingssamtal eller hämta upp ett  
svar på en fråga ställd till Moretimes experter. 

Några av de tjänster som kunden använder sig av kanske 
inte tillhandahålls direkt av Moretime utan genom anslutna 
partners. Det gör att utvecklingen av utbudet kommer att gå 
snabbt. 

Redan 2017 är målet att det ska finnas 17 000 kunder i själv-
betjäningsdelen av plattformen och 2 000 av dessa skall även 

Moretimes digitala plattform och affärsmål

använda sig av enklare rådgivningstjänster som t. ex. juridisk 
rådgivning. År 2020 skall dessa ha ökat till 60 000 respekti-
ve 17 000. Som jämförelse så har den ledande leverantören 
av molnbaserat bokföringssystem, Fortnox, idag ca 190 000 
användare. 

I snitt beräknas kunderna spendera knappt 500 kr per månad 
på tjänster i plattformen . Det låter inte så mycket och vi 
kommer antagligen att generera mer i omsättning till anslutna 
parter och experter. Genom det stora antalet användare och 
en hög grad av automatisering så kommer både omsättning 
och marginal ändå att vara betydande. 2017 beräknas omsätt-
ningen uppgå till 50 mkr för att 2020 vara uppe i 280 mkr och 
rörelsemarginalen 20%. Moretime kommer genom sin konsult-
verksamhet även att kunna ta en del av de rådgivningsuppdrag 
som genereras.  

Tillkommer gör intäkter från de krediter som erbjuds i platt-
formen. I slutet av 2020 är målsättningen att kreditvolymen 
uppgår till 600 mkr och genererar drygt 50 mkr i ränteintäk-
ter. Moretime kommer att vara konkurrenskraftig genom det 
informationsövertag som följer av integrationen av bokföring-
en och att processen till stor del är helt digitaliserad. 

Affärsmål på 2 och 5 års sikt

2017 2020

Antal registrerade premiumanvändare 5 000 18 000

Total försäljning tkr 50 000 290 000

Kreditvolym tkr 130 000 600 000

Rörelsemarginal EBITDA 15 % 20 %

 


