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Förord
Den bok du nu håller i handen - “Den osynliga balansräkningen” - är ett försök att visa på praktiska metoder och tillvägagångssätt för
företagsledningar i kunskapsföretag att presentera sitt företags viktigaste resurs, personalen, på ett mer upplysande sätt än genom vackra
färgbilder. I “Den osynliga balansräkningen” finns över 35 nyckeltal definierade och beskrivna samt satta i ett teoretiskt sammanhang. Vi som
arbetat fram de här nyckeltalen är en grupp på sju personer:
Elisabet Annell, chef för Tönnerviksgruppen.
Siv Axelsson, Affärsvärldengruppen.
Per-Magnus Emilsson, VD i KREABgruppen.
Hans Karlsson, auktoriserad revisor på Bohlins Revisionsbyrå.
Karl Erik Sveiby, chefredaktör för tidningen Ledarskap (bokens redaktör). CarlJohan Wangerud, ledningskonsult i Semco Management
Consultants. Stig Vikström, auktoriserad revisor i Revisionsgruppen Lindeberg & Co.
Vi har kallat oss “Konradgruppen” därför att vi samlades första gången på Konraddagen 1987. I januari 1988 presenterade vi resultatet av
det första årets arbete i konsultrapporten “Den nya årsredovisningen”.
Det gensvar vi fick på den rapporten överträffade alla våra förväntningar och redan i 1988 års årsredovisningar hade många kunskapsföretag
börjat använda de nya nyckeltalen. Vi presenterade även rapporten på ett internationellt forskarsymposium om kunskapsföretag vid universitetet
i Umeå i juni 1989.
Som alltid när man inför nya metoder uppstår det frågor. Vi har därför samlat ihop alla erfarenheter och synpunkter vi fått, inklusive annan
forskning på området, och skrivit den här boken. Vi har haft stor hjälp av Aukt. revisor SvenErik Johansson som skrivit kapitlet om
kunskapsföretagets värde, samt managementkonsulten Monica Nicou som bidragit till kapitlet om kundkapitalet. Vi vill också tacka MarieLouise Söderlund, Ulrica Pettersson och Magdalena
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Lidhall som i en uppsats gjort en undersökning av hur nyckeltalen används av de börsnoterade
kunskapsföretagen.
Vi är framförallt praktikens män och kvinnor som själva har behov av sådana här nyckeltal i våra egna
företag. Vi hoppas att vi har lyckats skriva en praktiskt användbar bok för finansanalytiker, investerare,
anställda och företagsledningar.
Värt arbete är inte avslutat i och med denna bok. Vi välkomnar synpunkter under nedanstående adress:
Arbetsgruppen Konrad
c/o K E Sveiby
Affärsvärlden/ Ledarskap
Box 70497
107 26 Stockholm

Stockholm den 31 augusti 1989
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ju även sägas göra någon en tjänst. Kunskapsföretaget är alltså en speciell typ av tjänsteföretag.

“Klienter” eller “kunder”
I tjänsteföretagen längst till höger på bilden på föregående sida har servicen blivit en industri och lönsamheten
beror på hur effektivt företaget lyckas driva en förprogrammerad verksamhet riktad till en massmarknad.
Hamburgerkedjan McDonalds är prototypen för det högeffektiva tjänsteproducerande företaget som lyckats
göra sig nästan helt oberoende av individen.
Ju längre åt vänster man kommer i diagrammet desto fler inslag av komplex, icke standardiserad
problemlösning har organisationen. I de organisationer som man hittar till vänster kallas kunderna klienter, får
skräddarsydda lösningar och behandlas individuellt.

Standardiserad eller individuell
Kunskapsföretagen har ofta högt utbildad personal och löser komplexa problem som inte är lika frän fall till
fall. Kunskapsföretagens produktion är:
a) Icke standardiserad.
b) Kreativ.
c) Starkt individberoende.
d) Komplext problemlösande.
Det mest typiska kunskapsföretaget är konsultorganisationen, reklambyrån, advokatfirman eller
revisionsbyrån. Men även FoU-avdelningen på ett storföretag kan sägas utgöra ett kunskapsföretag eller snarare
en “kunskapsorganisation”.
Andra kunskapsorganisationer skulle kunna vara sjukhusets kirurgiavdelning eller den statliga myndigheten.
(Att ledningen för dessa organisationer ofta valt att försöka organisera bort kreativiteten och den individuella
problemlösningsförmågan är en annan sak.)

Problemlösningsförmågan
Kunskapsföretaget säljer således i första hand sin kunskap. Det är kunskapsföretagets problemlösningsförmåga
som klienterna är intresserad~e av.
Men högteknologiska företag typ ASEA eller Ericsson då? Ar inte dessa företag kunskapsföretag? Deras
anställda besitter ju en mycket stor kunskap. Nej, inte enligt vår definition. Däremot är de kunskapsintensiva.
Den allra största delen av deras kunskap sitter emellertid inte i form av “lös” individbunden kompetens utan i
finansiell styrka, en lång historia, erfarenhet, uppbyggda
10
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Problem för ledning och aktiemarknad
Vi har fått en växande grupp kunskapsföretag på börs och OTC. I resultatredovisningen följer de gammal
praxis, men det är en standard som de inte kan använda för sin egen interna styrning och som de känner sig
främmande för.
Samtidigt finns en stor grupp aktieägare som i årsredovisningen inte får information som är relevant för
dem, vilket resulterar i att de blir osäkra.
Det är frustrerande för en extern aktieägare att finna att ett företag som han har satsat pengar i plötsligt
ändrar karaktär. Nyckelpersoner som slutar och tar med sig kunder och vinster är bara ett av problemen för
de externa aktieägarna.
Vad skall aktieägarna säga om ett konsultföretag som växer så snabbt att hälften av deras konsulter varit
anställda i mindre än två år? Ärdet ett lika bra företag som för två är sedan? Är kunskapskapitalet detsamma?
Ar det säkert att det har blivit ett bättre konsultföretag? Vad tycker kunderna?
Hur sköter företagsledningen det viktiga “kunskapskapitalet”? Vad som investeras i detta i form av
utbildning, forskning etc är betydligt viktigare att få reda på än vad som investeras i kontorsmöbler. Ändå är
det den senare siffran som anges i årsredovisningen.
Detta är viktiga frågor för den externe aktieägaren. Svaren på dessa avgör bl a vilken risk som han tar
med sitt ägande och vilken vinstpotential som han kan räkna med i framtiden.
Det är också viktiga frågor för den som arbetar i kunskapsföretaget eller kanske tänker sig en anställning
där.
Det är därför det behövs en ny årsredovisningsstandard för kunskapsföretagen. En standard som, förutom
de vanliga finansiella uppgifterna och nyckeltalen, också innefattar nyckeltal som svarar på dessa viktiga
frågor.

Årsredovisningens syfte
”Kunskapsföretagets årsredovisning måste ge läsarna en riktig uppfattning
om personalens produktionsförmåga, stabilitet,
kunskap och vinstpotential.”

Traditionellt är årsredovisningen styrelsens rapport till sina ägare över hur
styrelsen förvaltat ägarnas insatta kapital. Arsredovisningen skall rapportera
årets resultat och viktigaste händelser för ägarna, så att de kan avgöra om
styrelsen ska få förnyat förtroende.
Ägarna skall med ledning av årsredovisningen också besluta sig för om de
skall sälja sina aktier och eventuellt satsa sina pengar i något annat bolag som
förvaltar deras kapital bättre.
I industriföretaget är historiskt sett det finansiella risktagande kapitalet den
viktigaste knappa resursen. Det är detta riskkapital som aktieägarna bidragit

med. De anställda bidrar med sitt arbete, för vilket de får lön. Dessutom kräver
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Investerare och finansanalytiker, som måste bedöma industriföretagets risk och vinstpotential, studerar
samma nyckeltal som ledningen men på en högre nivå - koncernen snarare än divisionerna.
Det stora kunskapsföretagets ledning och investerare behöver också de finansiella nyckeltalen men
dessutom behövs nyckeltal som belyser kunskapskapitalet och stabiliteten hos detta.
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Kapitalet
och affärsidén
Varje organisation behöver kapital för att kunna lösa sina kunders problem. Vi räknar med att det finns två olika typer av kapital i en
organisation:
1. Det traditionella finansiella kapitalet.
2. Kunskapskapitalet.
Kunskapskapitalet kan delas upp i flera olika delar. Ur en extern analytikers synvinkel är det egentligen bara två typer av kunskapskapital
som är intressanta att urskilja:
2a. Det individbundna kunskapskapitalet.
2b. Det organisationsbundna kunskapskapitalet.

Individkapitalet - individens yrkeskompetens
Med individkapitalet menar vi de anställdas individuella personliga och sociala förmåga, erfarenheter, skolkunskaper och andra färdigheter
med inriktning utåt mot företagets kunder. Dessa kunskaper utgör en persons yrkeskompetens och hör ihop med förmågan att lösa kundernas
problem.
I den här boken kallar vi genomgående de personer som besitter dessa kunskaper för “proffs” eller “intäktspersoner”. Deras främsta
uppgift är att skapa organisationens intäkter.
Naturligtvis har även annan personal en yrkeskompetens som är väsentlig för organisationen, t ex personalen på ekonomiavdelningen vars
individuella förmåga är viktig för att ekonomiavdelningen skall kunna fungera. Denna individbundna förmåga räknar vi dock till strukturkapitalet,
därför att den främst är inriktad på att hålla ihop organisationen snarare än att dra in nya intäkter.
15
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dens (även om koncepten är utvecklade av individer som kan dem). Här finns upparbetade kommunikationskanaler till leverantörer, kunder
och andra källor till kunskap vilka inte beror på någon enskild individ utan på företagets ställning på marknaden eller på dess historia. Denna
kompetens är en del av det vi kallar strukturkapitalet.
Organisationen har också en egen sammanlagd erfarenhet och historia när det gäller administrationen, t ex för lönerutiner och för den
interna organisationen. Aven denna administrativa förmåga räknar vi till strukturkapitalet.
Strukturkapitalet är främst bundet till organisationen - “det sitter i väggarna” - men vi innefattar även den individuella förmågan hos den
administrativa personalen i strukturkapitalet. Strukturkapitalet innefattar således både en del yrkeskompetens som är riktad utåt mot kund och
en del organisationsförmåga riktad inåt.
Skillnaden mellan bundenhet och inriktning klargörs av illustrationen på föregående sida, där de tre fält som är inringade med tjock linje
är det som vi menar med strukturkapitalet.

Expert eller chef
En klassificering av det slag som diagrammet visar är intressant därför att det tycks gå en skiljelinje mellan de människor som främst är
intresserade av yrket/ professionen och de människor som främst är intresserade av att utveckla organisationen eller är bundna till den.
Skillnaden mellan rollen som expert och rollen som chef går igen på alla nivåer. Det tycks mestadels vara svårt att finna personer som är både
yrkesmässigt skickliga och samtidigt bra chefer, antingen det gäller hela företaget eller delar av det.

Kunskapsföretagens olika stadier
Om man därför avsätter de två olika typerna av kunskap i ett diagram - “expertens” och “chefens” (som sällan återfinns hos samma
individer) - får man en figur som den på nästa sida. De organisationer som exploaterat sitt kunnande utan att egentligen bygga upp ett företag,
kan kallas “byrå”. Typexempel är advokatbyråer och små konsultföretag i sin tidiga utveckling. Dessa brukar helt sakna organisatorisk
kompetens.
Med ökande framgång kommer tillväxt, som rätt tillvaratagen ger ytterligare framgång och tillväxt. Efter hand ställer detta krav på de
ledande personerna att också kunna utveckla sitt företag, annars stannar det på byrånivån och dör förmodligen så småningom - om inte förr
så när grundaren dör.
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i ett kunskapsföretag; individkapitalet och strukturkapitalet.
Det förädlingsvärde som organisationen skapar brukar klaras utan större insatser av finansiellt kapital. Det ser vi bl a på att kunskapsföretagens
föräd- lingsvärde per anställd är högre än tillverkningsindustrins. Däremot är kapitalet per anställd lägre i kunskapsföretagen.
Det finansiella kapitalet är dock långtifrån ointressant. Många spännande affärsider finns t ex i kombinationen av finanskapital och
kunskaps/strukturkapital.

Tyngdpunkten varierar
Även om både industriföretaget och kunskapsföretaget är beroende av ett strukturkapital är det speciellt i serviceföretaget som det relativt
sett är av störst betydelse. De mest lönsamma och framgångsrika serviceföretagen har lärt sig att standardisera sin produktion så att de kan
förse en massmarknad med en identiskt lika tjänst. Det är denna organisatoriska förmåga som är serviceföretagets strukturkapital.
Aven i kunskapsföretaget har strukturkapitalet en viktig funktion, i synnerhet när företaget blir stort. I ett växande kunskapsföretag är det
en av ledningens viktigaste uppgifter att skapa och öka strukturkapitalet.
Med hjälp av det här synsättet kan man se hur olika företag har tyngdpunkten placerad på olika ställen i triangeln på nästa sida.
De stora industriföretagen har genom medvetna investeringar blivit mindre och mindre beroende av personalens individuella kunskaper.
Kunskap och kompetens finns istället inbyggd i produktionsutrustningen där man bundit stora mängder finansiellt kapital.
I företag som Unilever eller IBM är däremot det finansiella kapitalet av relativt mindre betydelse. I stället har dessa företag satsat på att
utveckla sin kompetens att marknadsföra och sälja sina produkter, ökat kunskapen om hur man påverkar konsumenter, hur man organiserar
försäljning och hur man bygger relationer på marknaden.
Denna kunskap och kompetens har byggts in i organisationen och utgör företagets strukturkapital. Det krävs en stor organisation för att
den skall
komma till sin rätt. Därför kan inte en enskild anställd ta med sig denna kunskap
och sälja den som konsult.
Universitet och utbildningsinstitut kan tjäna som exempel på organisationer där individens kompetens utgör själva kärnan i
produktionsprocessen. Här
krävs relativt litet av såväl finansiellt kapital som av organisationsbunden
19
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göra grovjobbet eller lägre utbildade som får göra en del av rutinjobbet.
Redovisningskonsulten som blir bokföringsbyrå är ett typexempel på det “industrialiserade kunskapsföretaget”.
Ett annat är facktidningen som låter redaktionens kunskap mångfaldigas i tryckt form eller datakonsulterna som
säljer många kopior av sina program.
De skickligaste kunskapsföretagen låter sina nyckelpersoner överföra sina kunskaper till de övriga i
systematiserad form för att ytterligare minska beroendet av individerna.
Ett konsultföretag kan också utvecklas åt andra hållet och bli “kapitalförvaltare” genom att koppla sin
kunskap till ett finansiellt kapital. Finansanalytikern som blir fondkommissionär är ett exempel, byggkonsulten
som investerar i fastigheter eller managementkonsulten som investerar i sina klienters företag är andra.
Genom kopplingen till kapitalet minskar beroendet av nyckelpersoner och dessutom blir förädlingsvärdet
på konsulternas kunskaper mycket högre.
Det fjärde typfallet är Hi Tech-tillverkaren. Det var det klassiska sättet att starta företag i kapitalismens
barndom. Uppfinnaren kopplade sin kunskap till en finansiär och startade tillverkning. De flesta stora svenska
exportföretag har startat just på det sättet. I dag är de inte så många; Gambro och Inter Innovation är två
exempel.
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3. Anställda som har totalansvar för en viss kund.
Ofta är det företagets strävan att utveckla och behålla så många personer som möjligt med totalt kundansvar.
En sådan här kategorisering bidrar till bedömningen av företaget. Uppgifterna bör redovisas i diagram och utvecklingen över de fem
senast åren bör framgå.
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Strukturkapitalet
Fem exempel på strukturkapital
I de flesta kunskapsföretag kan man identifiera ett speciellt slag av kunskapsinvesteringar, nämligen investeringar i organisationens
struktur. De syftar till att skapa system, rutiner, nätverk och image för att ge företaget möjlighet att hantera en större affärsvolym på ett
strukturerat sätt och för att göra det mindre sårbart för personalavhopp och förluster ay kunder.
För investerare och långivare är information om strukturkapitalet en viktig faktor för bedömningen av företaget.
Låt oss ge några exempel på vad vi menar med strukturkapital.

Exempel 1
Indevo är Sveriges största företagsgrupp inom managementkonsulting. I ett av dotterbolagen, Indevo Trim, har det byggts upp en
specialkompetens inom kostnadsnedskärningar i företag. Några år efter starten hoppade dock de anställda av och bildade ett eget bolag med
samma affärsidé som Indevo Trim. Men efter en snabb rekryteringsomgång med många sökande lyckades Indevo på kort tid bygga upp en ny
Trimenhet, med i stort sett samma affärsvolym och samma kunder som tidigare.
Varför drabbades inte Indevo hårdare av avhoppet? Personalen “tog ju sitt kapital med sig och gick”.
Uppenbarligen fanns det något mer än bara individernas kunskapskapital i företaget; ett välrenommerat namn, en upparbetad
marknadsorganisation etc, kort sagt ett strukturkapital som tillhör företaget.

Exempel 2
En nyutexaminerad civilekonom kan räkna med att i 1989 års löneläge få cirka 11.000 - 12.000 kr i månaden. Inklusive 50% sociala
avgifter blir kostnaden
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“Det är konsultföretagens
strukturkapital som gör
det möjligt att relativt
snabbt göra den oerfarna
personen produktiv som
researcher eller assistent.
Företaget har lyckats standardisera och förpacka
konsulternas kunskap så
att den kan säljas av
andra än de som skapat
den. Det mervärde som då
uppstår är ett uttryck för
strukturkapitalet.”

att återfinna i kunskapsföretag. Denna motsättning är snarare en förutsättning
för att utveckling av ny kunskap och nya produkter skall kunna komma till
stånd. I detta exempel vinner Indevo kampen om kunderna, vilket kan tillskri
vas det strukturkapital Indevo byggt upp. Det är Indevos och inte de enskilda
individernas kunskap som kunderna efterfrågar. Det innebär bl a att kunderna
tror på företagets förmåga att rekrytera nya konsulter och att fortsättningsvis
kunna leverera en kvalitativ tjänst.
I det andra exemplet kan man säga att skillnaden i priset per timme anger
värdet på strukturkapitalet. Det är strukturkapitalet som gör det möjligt att
relativt snabbt göra den oerfarna personen produktiv som researcher eller som
assistent. Konsultföretaget har dels en förmåga att tillvarata den outvecklade
produktionskraften hos nya konsulter, dels har det lyckats standardisera och
förpacka konsulternas kunskap så att den kan säljas av andra än de som skapat
dem. Företaget har gjort “produkter” av kunskapen. Det mervärde som då
uppstår är ett uttryck för strukturkapitalet.
Exemplet med löntagarfonderna visar på en organisation som mer eller
mindre saknar strukturkapital i form av förtroende från omvärlden. Fonderna
fick en negativ image hos allmänheten redan från början, vilket ledde till
svårigheter att rekrytera kvalificerad arbetskraft i inledningsskedet. Att förän
dra attityderna är en långvarig process som kräver stort tålamod. Hade fonder
na på samma sätt som ett företag varit beroende av kundernas attityder och
värderingar hade läget varit mycket ogynnsamt.
IBM har den helt omvända situationen. IBM har en så inarbetad image hos
marknaden att ingen”” utesluta dem i utredningsstadiet. I stället har IBM
en så stark marknadsställning att bolaget fungerar som standard i branschen,
mot vilken en utvärdering kan göras.
I det femte exemplet ger studenternas preferenser av deras framtida arbets
plats ett mått på företagets rekryteringspotential genom den image företaget har
bland potentiella arbetssökande. Samtidigt ger den analytikern värdefull infor
mation. God rekryteringspotential borgar för att bolaget kan rekrytera de bästa
i varje årskull och därför bör kunna räkna med fortsatt god kvalitet på de
prestationer som bolaget gör för kunderna.

Vägen från “byrå” till “professionell organisation”
Av de tre typer av kapital som finns i ett företag - finanskapital, strukturkapital och
individkapital - är strukturkapitalet svårast att beskriva i årsredovisningen och därmed också
svårt att värdera.
Samtidigt har strukturkapitalet minst lika stor betydelse för företagets långsiktiga utveckling
och lönsamhet som de två andra typerna av kapital.
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bedömning av företagets rekryteringspotential. Dessa sifferuppgifter bör kompletteras med en verbal beskrivning av företagets
rekryteringspotential och rekryteringspolicy.

Andelen utmanande uppdrag
En viktig variabel i bedömningen av rekryteringspotentialen är hur stor del av uppdragen som är “utmanande”. Vad som är utmanande är
naturligtvis svårt att definiera. Det är i alla fall motsatsen till “rutin”.
Exempel kan vara projekt som är ovanliga i branschen, t ex VBB’s flyttning av jättestatyerna i Egypten när Assuandammen skulle byggas,
projekt som är stora, t ex byggandet av Oresundsbron, projekt som ger genomslag i massmedia, t ex Globenbygget i Stockholm eller projekt
som innefattar ett nytänkande, t ex nya material, nya beräkningsmetoder eller nya programvaror.

Relativa löneläget
De flesta branscher och yrkesgrupper har god statistik på lönenivåer och relativa läget för det egna företaget. Man brukar uttrycka det som
t ex 103% eller 97% relativt löneläge och det har stort informationsvärde.

Den interna organisationen
Sättet att utforma den interna organisationen har också stor betydelse. För det första är det förmågan att sätta samman individerna på ett
sådant sätt att de fungerar bra. Det handlar såväl om ledningsstil som om grupptillhörighet.
För det andra handlar det om att på ett effektivt och säkert sätt hantera den interna administrationen. Det kan vara fråga om ekonomisystem,
lönesystem eller miljöfrågor.
Slutligen handlar det om att säkerställa kvaliteten och mö)liggöra mångfaldigande av företagets produktion. Det kan vara handböcker
eller manualer men det kan också avse rutiner och arbetssätt.

Speciella avtal med nyckelpersoner
I kunskapsföretag, liksom i andra företag, finns nyckelpersoner som är av speciell betydelse för företagets framtid.
I många kunskapsbranscher är kostnaderna för nyetablering låga och risken finns alltid att nyckelpersoner hoppar av och tar med sig
medarbetare och en del av kundstocken och startar eget. Speciellt i mindre kunskapsföretag kan sådana avhopp bli förödande. Lika känsIigt
är det naturligtvis om nyckelpersoner går över till kunder eller konkurrenter.
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börsens förväntningar på värderingen.
Delägarskap är emellertid en medalj med två sidor. Företag som inte har klara och enkla regler för in- och utträde har funnit att delägarskapet
istället riskerar att minska tillväxtkraften och skapa Problem när någon av delägarna vill lämna.
För kunskaPsföretag som är så stora och har sådan struktur att de kan finnas på börsen är naturligtvis emissioner av konvertibler och aktier
i företaget ett instrument att hålla kvar nyckelpersoner. I inindre företag och i företag som inte är av den karaktären att de kommer att gå till
börsen kan konvertibler och emissioner leda till problem om man inte har regler för värdering vid in- och utträde.
Vissa företag har löst nyckelpersonernas intressen genom att investera överskottskapital i tillgångar med dold värdetillväxt, t ex i fastigheter.
Risken med sådana investeringar är att företagets ursprungliga affärsidé försvinner genom att medarbetarnas prioriteringar förändras när
substansen i fastigheten eller börsportföljen växer till.
Ett exempel på detta är Pronators utförsäljning av döttrarna Enator och Scandiaconsult under 1989. Under åttiotalet utvecklades Pronator
som kunskapsföretag framförallt genom att köpa upp andra kunskapsföretag. Tyngdpunkten i företagets vinstutveckling låg på det finansiella
kapitalet. Företagets samlade kunskap fungerade delvis som en hävstång för det finansiella kapitalet. Till slut blev dock motsättningarna för
stora mellan den personal som representérade finanskapitalet och den som representerade “de vanliga konsulterna”. De renodlade
kunskapsföretagen Enators och Scandiaconsults krav på eget livsrum för att utvecklas och växa blev så kraftiga att Pronator måste styckas
upp.

Problemlösningsförmågan
I kunskapsföretaget sker ett kontinuerligt skapande. “Produkten” syns inte på annat sätt än i form av ett bättre resultat hos klienten. Det är
en kreativ process av problemlösning som är produkten.
För att få en utväxling på kunskapskapitalet gäller det att dels kunna standardisera problemlösningen i
produktform, dels kunna förpacka den. Därigenom kan man använda samma kunskap om och om igen. Den kan tillhandahållas av mindre
kompetent och således mindre kostsam personal. Enkelt uttryckt handlar det om att tillverka produkten på ett rationellt sätt.Ett av de svåraste
problemen är prissättningen. Prissättningsfrågan är komplicerad eftersom man har svårt att skaffa sig en uppfattning om priselasti-
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Tre viktiga processer
För att ge en fullständig bild av strukturkapitalet måste man också beskriva sambanden mellan personalen,
marknaden och produkten. Sambanden är inte statiska till sin natur, man kan snarare likna dem vid ett antal
processer. Alla dessa processer påverkar företagets värde.
1. Ledningsförmågan är en av de viktigaste processerna. Den har effekt på alla delar av företaget. I
kunskapsföretaget är förändringsförmågan speciellt viktig eftersom ledningen hanterar en kontinuerligt
nyskapande, kreativ och föränderlig produktion.
2. Nätverket beskriver kommunikationen och relationerna mellan företagets olika kontaktpunkter, det må
vara kunder, personal eller professionella kontakter.
3. Marknadsföringen är de processer som utvecklar företagets profil på marknaden. Den syftar till att
definiera marknaden och målgruppen och att påverka kunden till köp. Marknadsföringen påverkar också i ett
vidare sammanhang omvärldens uppfattning om företaget.

Process 1: Ledningsförmågan
I dag är förändringstakten mycket hög i samhället och på praktiskt taget alla marknader. Företagets långsiktiga
lönsamhet hänger intimt samman med förmågan att kunna hantera och anpassa sig till dessa förändringar. De
riktigt framgångsrika företagen inte bara anpassar sig till förändringar som redan ägt rum utan är dessutom
delaktiga i att forma och skapa marknaden, utveckla nya produktionssätt och inte minst utveckla och förändra
personalens beteenden och attityder.
Ett exempel på detta är bankerna. Förändringen i deras omvärld har varit omvälvande under det senaste
decenniet. De svenska bankerna har dock mycket lyckosamt anpassat sig från att “fördela den knappa resursen
pengar” till att “sälja pengar och är på väg att utvecklas till “placeringsrådgivare”.
För investerare är det givetvis intressant att få reda på hur företaget fångar upp signalerna utom och inom
företaget, hur man anpassat sig efter dessa signaler och vilken attityd till förändringar företaget har. Forskning,
utbildning och utveckling är de möjligheter företagsledningen har att själv påverka och förändra.

Process 2: Nätverket
En viktig del av strukturkapitalet är det nätverk som varje företag i större eller mindre omfattning har.
Nätverket består av såväl professionella kontakter som
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av delar av vänkretsen. Det kan vara underleverantörer, samarbetspartners, kunder, branschvisa referensgruppper, professionella vänner,
idrottskamrater eller gamla skolkamrater. På många håll spelar olika näringslivsföreningar en väsentlig roll.
Personal som har slutat på företaget har i många fall en viktig ambassasdörsroll att fylla och bör givetvis omhuldas på samma sätt som
andra delar av nätverket.
Genom nätverket kan man fånga signaler om förändringar på marknaden. Nätverket ger också tiIlgång till andras efarenheter av liknande
problem. Antalet s k Erfa-grupper, där företagen byter erfarenheter med varandra, stiger stadigt ute i näringslivet. Med hjälp av nätverket
finns det också möjlighet att åta sig större och mer komplexa uppdrag genom att utnyttja olika typer av specialistkompetens som finns i det
egna nätverket.
Nätverket ger också uppslag till nya affärsmöjligheter och bidrar till utvecklingen av nya affärsidéer. Människor med hög professionell
kompetensnivå inom olika områden får möjlighet att under informella kontakter korsbefrukIa sina kunskaper med andras.
Nätverk är rörliga. Fruktbara kontakter börjar kanske i periferin av nätverket för att sluta som en del av den juridiska enheten. I andra fall
kan man se hur en liten spricka i nätverket, t ex en personlig misshällighet, kan få hela företagskonstellationer att falla.
Även industriföretagen är beroende av sina nätverk. Studier har visat att de är mycket stabila till sin karaktär och att det krävs stora
störningar för att påverka existerande relationer i nätverket, t ex att byta en underleverantör.

Relationernas varaktighet
Det är viktigt att nätverket finns med vid beskrivningen av ett företag. I extremfallet kan det visa sig att ett enpersonsföretag, med sitt
nätverk som hävstång, kan ha ett mycket stort arbetsfält och ett högre förädlingsvärde än ett fempersonersföretag med ett mindre utvecklat
nätverk.
I kunskapsföretaget är nätverket så rörligt att det snabbt kan påverka lönsamhet och affärsinriktning. Nätverket bör därför kommenteras
i årsredovisningen, t ex att man uppger relationernas varaktighet i antal år.
Nätverket kan också åskådliggöras i en bild, t ex ett sociogram som i exemplet på nästa uppslag.

Process 3: Marknadsföringen
Marknadsföringen är den process som ger möjlighet att påverka marknadens uppfattning om företaget. I kunskapsföretag är i regel
marknadsföringsproces
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Kundkapitalet
En viktig del av strukturkapitalet
Nyckeln till lönsamhet i de flesta företag är förmågan att etablera och upprätthålla stadigvarande kundrelationer.
För kunskapsföretag är detta påtagligt. Kunskapsföretagets tjänster är ofta så komplexa att det fordras kunskaper inte bara att sälja och
utföra dem utan också att köpa och till godogöra sig dem. Kunskapsföretaget måste investera både tid och pengar för att “utbilda” sina
blivande kunder inför köpbeslut och genomförande av tjänsten.
De flesta kunskapsföretag är medvetna om att en förstagångskund är en dyr kund och att lönsamheten ligger i att skapa trogna kundrelationer.

Marknaden
A och O för företaget är hur det uppfattas på marknaden. Det gäller för det första att vara känd för att kunna bli tillfrågad vid en
upphandling. I nästa steg gäller att köparen väljer just detta företags tjänster eller produkter och slutligen att köparen återkommer.
Det kan också handla om möjligheten att kunna påverka prissättningen på marknaden.
För en investerare är det mycket intressant att i årsredovisningen kunna utläsa företagets relativa marknadsposition i olika avseenden. Ett
problem är givetvis om företaget med hänsyn till konkurrensen kan publicera sådana siffror. En annan svårighet kan vara att det finns en klar
tidsförskjutning mellan marknadens registrerade uppfattning och företagets aktuella situation.
Det är också ofta mycket svårt att definiera marknaden och marknadspositionen i kunskapsföretag, speciellt i mindre sådana. Alla
kunskapsföretag som säljer skräddarsydda produkter eller löser mycket speciella problem talar hellre om kunderna och kundernas speciella
krav än om marknaden.
Några viktiga nyckeltal som företaget alltid bör kunna uppge är strukturen
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mäta olika variabler kring begreppet “kundvård”. Bl a mäter man vilken image företag har och hur nöjda och
lojala kunderna är.
Av särskilt intresse är Kundbarometern, ett forskningsprojekt som Posten stöder och kommer att lansera
kommersiellt. Det leds av USA-professorn Claes Fornell vars undersökningsmetod är i kommersiellt bruk i
USA.
Kundbarometern ger för varje företag ett index (Nöjd-Kund-Index) på skalan 0-100 som mäter styrkan i
relationen mellan företaget och dess kunder. Kund- barometern täcker 25-30 branscher och det blir en barometer per bransch där jämförelser kan göras mellan olika företag. Det blir också ett nationellt NöjdKund-Index
och en nationell branschbarometer där jämförelser mellan olika branscher kan göras. Dessutom kan man få data
om kundernas återköpsbenägenhet.

Låga värden
Ett företag som har låga värden i Kundbarometern brottas i allmänhet med några eller alla av följande
problem:
a) Hög kundomsättning.
b) Hög priskänslighet.
c) Höga marknadsföringskostnader per kund.
d) Låga marginaler.

Höga värden
Företag med höga värden i barometern åtnjuter däremot några eller alla av följande fördelar:
Låga marknadsföringskostnader per kund.
Hög kundlojalitet.
Låg priskänslighet.
Få förlorade kunder att ersätta.
Låg känslighet för konkurrens.
Höga marginaler.
Postens intresse i projektet är att aktivt kunna påverka företag att satsa mer på “defensiv kundvårdande
marknadsföring”, som innebär ökad brevvolym och därmed mer affärer för Posten.
Ett “kundvårdsindex” av det här slaget kan ge värdefull information i ett kunskapsföretags årsredovisning.
Det skuIle kunna presenteras som i diagrammet nedan, där man kan avläsa företags position i jämförelse med
branschsiffrorna. Om man jämför branschens indexutveckling med företagets egen kan man få en uppfattning
om det finns outnyttjad marknadsutvecklingspotential eIler inte.
a)
b)
c)
e)
f)
g)
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Traditionella mått räcker inte
Företagsledningen, som sitter På aktieägarnas mandat, måste naturligtvis se till att det kapital som de förvaltar
också får en god avkastning, annars kanske aktieägarna ser tilI att byta ut den på nästa bolagsstämma! Men i
kunskapsföretag är det finansiella kapitalet som sagt inte lika viktigt som i industrin för att uppnå framgång på
marknaden, utan kunskapskapitalet.
Företagsledningen är därför föga hjälpt av de traditionella kapitalrelaterade effektivitetsmåtten. Istället skulle
ledningen behöva mäta avkastningen på kunskapskapitalet. Det är detta effektivitetsmått som kunskapsföretagets
ledning behöver redovisa, förutom de traditionella finansiella effektivitetsmåtten.
Det har gjorts några försök tidigare att komma åt det här problemet. Ett var “social redovisning”, som dock
inte vann gehör på grund av att det upplevdes som för komplicerat.
Hur gör man då? Tyvärr har vi ännu inget teoretiskt fullödigt svar på den frågan, ett svar som samtidigt är
praktiskt användbart.
Det största problemet är att få fram en användbar metod för att beräkna kunskapskapitalet. Annars går det
inte att få både täljaren och nämnaren i en räntabilitetsformel. Denna metod finns ännu inte men det kommer
troligen att hända mycket på den här kanten under 1990-talet. (För en mer fullständig diskusson om detta se
kapitel XI om kunskapsföretagets värde.)

Använd resultaträkningsmått
I väntan på att denna forskning kommer fram med användbara resultat, föreslår vi därför att kunskapsföretagen
använder mått som inte baseras på den traditionella balansräkningen utan endast på resultaträkningen. Den ger
i alla händelser en bild av kunskapskapitalets avkastning.
Vi menar att olika typer av resultaträkningsbaserade effektivitetsmått kan ge en tillräckligt bra bild av “det
inre livet” i ett kunskapsföretag för att en extern läsare skall få en bra uppfattning om det. I alla fall bättre än
idag.

Förädlingsvärdet som måttstock
Förädlingsvärdet är ett begrepp som används rätt flitigt inom nationalekonomin men är helt försummat i den
företagsekonomiska analysen. Det uttrycker det mervärde som skapas i ett företag genom utnyttjandet av företagets
produktionsfaktorer.
Förädlingsvärdet är det mervärde som de anställda skapar sedan alla inköp från externa leverantörer räknats
bort. Ett vanligt sätt att räkna fram det är att “räkna baklänges” och lägga ihop vinsten före avskrivningar och
räntenetto med lönesumman och sociala kostnaderna. Dessutom bör “fringisar” räknas in
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klar över innehållet i omsättningssiffran eftersom den påverkas olika av provisioner, utlägg, hårdvaruförsäljning etc.
Ett bättre sätt att uttrycka vinstmarginalen är att använda måttet vinst/ förädlingsvärde.
Ifråga om vinsten finns samma osäkerhet här som i övriga mått som utgår från redovisade vinstsiffror.
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Kundnätverkets stabilitet
Kunderna är mycket viktiga för kunskapsföretagets stabilitet. Är företaget beroende av en eller ett fåtal kunder? Hur uppskattar kunderna
företagets problemlösning? Nätverket med kunderna är viktigt för stabiliteten. Dessa nyckeltal finns beskrivna i kapitel V om kundkapitalet.

Finansiell stabilitet
Den finansiella risken och kraven på finansiell stabilitet betyder normalt mindre än personrisken när man bedömer det typiska
kunskapsföretagets stabilitet. I kunskapsföretagen är investeringarna normalt redan kostnadsförda och finansierade genom de vinster som
tjänats in tidigare år och det brukar inte finnas några större lån i företaget. Risken att inte kunna betala räntor på lånen, dvs det man vanligen
brukar förknippa med renodlad finansiell risk, är därmed oftast obetydlig.
Istället är det det stora beroendet av de anställdas stabilitet och de finansiella påfrestningarna av avhopp som är viktiga att få ett grepp om.
Därför måste man ställa vissa minimikrav på betalningsförmåga om en grupp personer slutar eller om marknaden viker så att konsulterna
går under- sysselsatta. Dessutom bör om möjligt anges hur lång tid det tar att återuppbygga motsvarande kompetens.

Likviditetsreserv
Likviditetsreserven bör uttryckas i hur många månader kassan räcker om bolaget inte får några uppdrag.

Soliditet
Finansiella soliditetsmått uttrycker företagets långsiktiga betalningsförmaga. Dessa mått får man fram genom att jämföra företagets egna
kapital med dess lånade eller totala kapital.
Kunskapsföretaget har i allmänhet en relativt liten balansomslutning i förhållande till verksamhetens omfattning, med förhållandevis litet
eget kapital och inga eIler obetydIiga lån. Därför är de traditionella finansiella soliditetsmåtten inte så relevanta vid en riskbedömning.
Skillnaden i soliditetstal betyder normalt ganska litet vid jämförelse mellan olika kunskapsföretag utom i fråga om de kapitalintensiva
kunskapsföretagen där måtten har samma betydelse som för andra kapitalintensiva företag.
Men ett kunskapsföretag med hög soliditet/stort eget kapital bör naturligt59
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vis, om inget annat skiljer, ha större möjligheter att på sikt överleva störningar an ett företag med låg soliditet/
litet eget kaPital genom den extra “förlustbufferten” och den sannolikt bättre lånepotentialen.
En bra soliditet kan även, men behöver inte, leda till att företagets finansnetto bidrar positivt till företagets
totala avkastning. I så fall är detta ofta ett bevis för att företaget har ett stort strukturkapital.

Räntetäckningsgrad
Räntetäckningsgraden talar om hur många gånger företagets kassaflöde täcker de faktiska räntekostnaderna.
Eftersom de externa lånen ofta saknar betydelse för det typiska kunskapsföretaget har detta mått samma
begränsade betydelse som andra soliditetsmått.

Likviditet
Avgörande för kunskapsföretagets möjligheter att överleva förändringar i fråga om personal och
sysselsättningsläge och att också kunna bibehålla sin image kan vara dess betalningsberedskap på relativt kort
sikt. Detta är också vad man normalt försöker uttrycka genom olika likviditetsmått.
I de vanliga måtten görs jämförelser mellan omsättningstillgångar, dvs tillgångar som anses snabbt realiserbara,
och kortfristiga skulder.

Jämförelser inom branschen
Hur vet man om likviditetsmåttet för det enskilda kunskapsföretaget är dåligt, acceptabelt eller bra? Har det
egentligen någon betydelse för riskbedömningen om det enskilda företaget har en likviditet som är acceptabel
eller mycket bra? För att få svar krävs först en jämförelse med något och den jämförelse som ligger närmast till
hands vid bedömningen av det enskilda företaget är en jämförelse med andra företag som arbetar under liknande
förutsättningar, dvs främst med företag inom samma bransch.
På basis av jämförelser över tiden mellan främst likviditetsmått för kunskapsföretag inom samma bransch
skulle man då som komplement till bedömningen av personrisken kunna bedöma om det enskilda företaget har
en tillräcklig betalningsberedskap eller ej, dvs om det finns en finansiell risk som måste beaktas vid den totala
riskbedömningen.
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Kapitalbehov
Affärsidé och kapitalintensitet
Är det i mötet och samspelet mellan stora kapitalplacerare och kunskapstunga företag som de riktigt lönsamma affärsidéerna finn s?
Delvis förhåller det sig säkerligen på det sättet. De tidigare nämnda exemplen, fastighetsföretag, finansbolag, rederier och investmentbolag,
talar sitt tydliga språk. Här kan man verkligen tala om hävstångseffekt = kunskapens hävstång. Den skulle kunna mätas i hur mycket större
vinstökningen per anställd blir än kapitalökningen per anställd. (Se vidare nedan under kapitalintensitetens betydelse.)
I oexploaterade kunskapsföretag kan det vara möjligt för kapitalplacerare att tjäna stora pengar. Det gäller dock att vara uppmärksam på
när hävstångseffekten börjar avtaga. Det finns en riskabel gräns någonstans och det ligger nära till hands att tro att den gränsen är uppnådd när
det finansiella kapitalets utveckling prioriteras framför kunskapskapitalets utveckling.

Affärsidén förändras
Att gränsen är riskabel hänger samman med att affärsidén förändras när företaget börjar utnyttja mer kapital. Företaget förändras från ett
litet kunskapsintensivt och personberoende konsultföretag till ett mer industrialiserat kunskapsföretag med andra krav på strukturkapital och
ledning.
Aven de kapitalförvaltande företagen tenderar till att bli mer industrialiserade när de växer. De får litet av samma karaktär som banker och
försäkringsbolag, dvs förmågan att bygga säkra och effektiva rutiner och system får relativt sett allt större betydelse. De professionella
personerna övergår då ofta till att ta hand om affärsutvecklingen, om de inte väljer att själva starta om på nytt i ett eget litet konsultbolag.
När det gäller de industrialiserade kunskapsföretagen är det egentligen inte en direkt ökning av kapitalintensiteten som ger ökad lönsamhet,
utan ett större
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konsultföretag) som producerar lika mycket förädlingsvärde som skogsindustrin men med en bråkdel av dennas kapitalbehov. En konsult
behöver tydligen bara 580.000 kr i kapital för att skapa 333.000 kr i förädlingsvärde.
Högteknologiföretagen satsar mer kapital men kommer inte över konsulterna i förädlingsvärde. Förklaringen är framför allt att Ericsson
drog ned snittet med sitt dåliga resultat 1987. Annars skulle dé nått nästan upp till läkemedelsföretagen som väl snarast bör betecknas som en
blandning av kunskapsföretag och tillverkningsföretag.
I läkemedelsindustrin ger en insats av ca 1 miljon kr per anställd ett förädlingsvärde på hela 400.000 kr.

Pengar blir en hävstång
Vad som emellertid går att åstadkomma om en duktig människa får hand om riktigt mycket pengar visas av de kapitalförvaltande bolagen
i diagrammet till vänster. Där har vi brutit ut siffrorna för de mest kapitalintensiva företagen.
I finansbolagen, dvs leasing och övrig kapitalutlåning men ej banker, har varje anställd ca 500 miljoner kr till sitt förfogande och skapar
med detta kapital ett förädlingsvärde på hela 3 miljoner kr. Det är kanske inte så mycket i relativa tal (jämfört med konsulterna ovan) men i
nominella tal finns det inga konsulter som kommer upp i så höga förädlingsvärden. I rederibranschen når de anställda över 10 miljoner kr i
förädlingsvärde med ungefär samma kapital och i de rena investmentbolagen samma nivå med 3 miljarder.
I jämförelse med dessa bolag hamnar alla rörelsedrivande verksamheter i skuggan. Dessa hamnar längst nere i vänstra hörnet i diagrammet.
Inte undra på att kapitalägarna jagar duktiga kapitalförvaltare och erbjuder dem fantasilöner.
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Risken med ett kunskapsföretag
Det finns dock en skillnad. Risken med att investera i ett kunskapsföretag är visserligen inte större men den är annorlunda jäm fört med
risken med att investera i ett “vanligt” företag med hög kapitalsubstans.
Risken för en investerare som bara bidrar med sitt kapital i ett kunskapsföretag hänger intimt ihop med hur stort strukturkapital som
kunskapsföretaget har. Nyckeltal för att bedöma strukturkapitalet har vi givit exempel på i kapitel IV och V och för bedömning av stabiliteten
har vi givit några nyckeltal i kapitel VII.
Problemet som investerare står inför är alltså att försöka bedöma risken att förlora sina pengar om han eller hon satsar på Indevoaktier
jämfört med Volvoaktier.
Risken med Volvoaktien är relativt väl känd och genomanalyserad. Men risken med Indevoaktien? Det finns knappast någon finansanlytiker
som idag har någon aning om vilka variabler som är väsentliga för att bedöma den risken.
Problemet är nytt och det gör att även om Indevo, som i sin årsredovisning för 1988, verkligen gör ett allvarligt menat försök att redovisa
sin verksamhet på ett bra sätt, kan läsarna ändå inte sätta in detta i sitt sammanhang. Det finns inga jämförelsetal, inga branschsnitt, ingen
historia.

Annorlunda risk
Vi menar alltså att det främst är i riskbedömningen som kunskapsföretagen skiljer sig från andra företag. Risken är annorlunda men inte
större. Risken för investerare i kunskapsföretag skall inte behöva vara större. Det finns väl ingen rimlig anledning varför det skall vara svårare
för kunskapsföretag att attrahera riskkapital än för andra?
Problemet är emellertid att risken idag faktiskt är större. Detta hänger dock enbart samman med att risken är okänd och okvantifierbar
eftersom de relevanta nyckeltalen inte anges. Och även om de idag skulle anges, förstås de ännu inte av flertalet läsare.
Det kommer alltså att ta tid innan investerarna lärt sig använda de nya nyckeltalen och tid innan kunskapsföretagen lärt sig att beräkna
dein och presentera dem på ett bra sätt.
Vi ger därför i detta kapitel några exeinpel på analyser med hjälp av de nya nyckeltalen. I bilagor längst bak i boken redovisas också de
analyser som redaktionerna på Affärsvärlden och Ledarskap gjort av företagen i tre kunskapsbranscher; datakonsulterna, finansföretagen och
reklambyråerna.
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Finansiella nyckeltal ger ingen vägledning
Årsredovisningen är normalt en god hjälp för att bedöma vinstpotentialen och risken i ett företag. De historiska
siffrorna utgör underlag för framtidsbedömningen. Tyvärr ger enbart finansiella nyckeltal ringa vägledning.
I en B-uppsats i företagsekonomi vårterminen 1988 studerar och analyserar tre studenter den ekonomiska
utvecklingen av små teknikbaserade avknoppningsföretag i Linköping med hjälp av de 18 finansiella nyckeltal
som finns i Statistiska Centralbyråns årliga rapport. De studerade 28 avknoppningsföretag. Alla kunde betraktas
såsom kunskapsföretag. Med hjälp av Linköpings Universitets statistikdataprogram bearbetades materialet genom
statistiska och ekonomiska analyser. Slutsatsen studenterna drog var att de inte kunde dra någon slutsats alls.
Inga samband mellan de finansiella nyckeltalen och företagens utveckling gick att urskilja.

Värdet på en intäktsperson
Normalt sett fungerar substansvärdet som ett slags kontrollvärde vid värderingen av ett företag. Substansvärdet
är det egna kapitalet justerat för dolda reserver. I kunskapsföretag är emellertid inte substansvärdet användbart
eftersom det är människorna i företaget och inte kapitalet som genererar vinsten. Ett intressantare kontrollvärde
får man därför genom att värdera och bedöma de intäktsskapande personerna.
Som vi redogjorde för i kapitel VI kan man räkna ut ett förväntat förädlingsvärde per intäktsperson med
hänsyn tagen till alla kostnader som en intäktsperson drar med sig.
Värdet på en intäktsperson blir då helt enkelt den diskonterade förväntade vinsten över en tidsperiod.
Enligt vår erfarenhet kan den förväntade långsiktiga vinsten av en intäktsperson inte överstiga en viss nivå.
Denna maxnivå varierar mellan olika affärs- idéer och branscher och troligen också mellan länder. Det verkar
dock finnas vissa rimliga nivåer som det är svårt att överstiga.
I 1989 års penningvärde verkar den uthålliga inaxnivån i vinst före skatt per intäktsperson ligga runt 200.000
- 250.000 kr. Det tycks inte finnas något kunskapsföretag på börserna i världen som uthålligt kommer över den
nivån. Möjligen kan det finnas privata kunskapsföretag som inte offentliggör sina vinstsiffror.
Detta gäller kunskapsföretag med den generella affärsidén “konsult”. (Se kapitel II.) Kapitalintensiva
kunskapsföretag kommer mycket högre i vinst per intäktsperson. (Se kapitel VIII.)
Mer normala vinstnivåer är 50.000 - 100.000 kr per intäktsperson. Detta är
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alltså vad man rimligen kan förvänta sig av en intäktsperson i genomsnitt.
För att beräkna värdet diskonterar man den förväntade vinsten över tiden. Diskonteringsfaktorn kan sättas till 6-8% efter skatt. Detta utgör
en realränta på ca 3% samt en riskpremie på ca 3-5%.
Varför denna låga diskonteringsfaktor? Vi antar att en intäktsperson alltid bör kunna komPensera inflationen. En intäktsperson ger inte
heller automatiskt upphov till ökade kapitalkrav pga inflationen. Därför justerar vi inte diskonteringsfaktorn för inflationen.
Med en beräknad skattesats på 35% blir avkastningskravet före skatt således 9,2%-I 2,3%.

Nuvärdeskalkyl
Ett företags värde per intäktsperson blir (om den yrkesverksamma tiden är 30 år och den förväntade vinsten 50.000 kr per år och person)
således 394.000 - 514.000 kr vid 9,2% resp 12,3% diskontering.
Förväntat nuvärde per intäktsperson vid 10% diskontering och 30 års förväntat yrkesverksamt liv ger följande resultat:

Vinst kr

Nuvärde kr
30 år

50.000
100.000
150.000
200.000

470.000
940.000
1.400.000
1.900.000

Avsikten med dessa beräkningar är inte att sätta en prislapp på människor. Värdena skall ses som rimlighetskontrollvärden vid
företagsöverlåtelser eller börsvärdering.
Varför beräkna värdena enligt 30 års yrkesverksamt liv? Man kan med fog hävda att antalet år i en sådan här kalkyl inte bör överstiga t ex
intäktspersonernas förväntade anställningstid. Den får man genom att använda siffran för personalomsättningen som dessa har.
Emot denna syn kan man säga att varje intäktsperson som slutar bör ersättas med en ny som bör kunna generera samma vinstnivå. Om
kostnaderna för reinvestering, dvs återanställning, belastas direkt i resultaträkningen skall man därför använda vårt sätt att räkna. Motsvarande
sätt att räkna tillämpas ju för maskiner och inventarier samt fastigheter. Förutsättningen är givetvis också att företaget inte skall läggas ned
utan fortsätta verksamheten.
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Vinstkrav och vinstfördelning
Antag att konsultföretagets intäktspersoner fakturerar 700 tkr i genomsnitt. Kontorsomkostnader,
avskrivningai, sekreterare och administration kostar 300 tkr per intäktsperson. Intäktspersonernas förädlingsvärde
är alltså 400 tkr per person.
Av detta förädlingsvärde bör intäktspersonen ha en viss summa för utbildnina m.m. (dvs “reparationer och
underhåll” av kunskapskapitalet), säg 20 tkr.
Aterstår 380 tkr. Anställda i industrin brukar normalt få ut omkring 65% - 75% av sitt förädlingsvärde i lön
+ sociala avgifter. Detta blir i exemplet 280 tkr.
Återstår 100 tkr. Av detta bör finanskapitalet få sin del. Säg att avkastningskravet på det egna kapitalet inkl
riskpremie är 12% efter en verklig skatt på 35%, dvs 18,5% före skatt. Säg att det egna kapitalet uppgår till 200
tkr per intäktsperson. Finanskapitalets avkastningskrav tar då ytterligare 37 tkr i anspråk. Dessutom finns kanske
räntekostnader och ränteintäkter. Dessa skall också dras ifrån resp läggas till. I detta exempel antar vi att
räntenettot är noll.
Återstår därmed 63 tkr. Denna summa kan kallas kunskapskapitalets “över- vinst” om man så vill. Hur skall
den fördelas?
Det är givetvis en känslig fråga och måste avgöras från fall till fall. Det finns ingen given fördelningsnyckel
men enligt vår mening ger detta sätt att räkna en bättre förståelse hos alla parter vilka faktorer man bör ta
hänsyn till innan man sätter lön och delar vinst.
En viktig fråga är investeringar. Skall en del av de 63 tkr återinvesteras i FoU för att öka kunskapskapitalet?
Ja, troligen.
Säg att ledning och intäktspersoner är överens om att avsätta 30 tkr för FoU och utbildningsinvesteringar per
intäktsperson i detta exempel. Dessa investeringar tas direkt som kostnader i resultaträkningen och ininskar den
synliga vinsten.
Därefter återstår 33 tkr i vinst. Antag att fördelningen blir 50/50. Då erhåller intäktspersonen 16,5 i vinstandel
och finanskapitalet 16,5 tkr ytterligare i vinst. Finansiären/ägaren har därmed fått totalt 37 tkr + 16,5 tkr = 53,5
tkr.
Men dessutom har ju 30 tkr satsats i FoU enligt ovan. Den delen av FoU som är ren investering bör man
lägga tillbaka till vinsten vid beräkningen.
Antag att ledningen kommer fram till att 20 tkr är ren investering i strukturkapital som ska ge ökade intäkter
i framtiden. Om denna vinstnivå kan anses stabil de närmaste åren - efter att risknivån analyserats - kan inan
beräkna värdet på en genomsnittlig intäktsperson enligt modellen ovan på vinsten 53,5 + 20 tkr = 73,5 tkr, dvs
ca 700.000 kr. Värdet är alltså sett ur den externa ägarens, den passiva kapitalägarens, synvinkel.
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Exempel på analyser
Nyckeltal säger ingenting om man inte har något att jämföra med. Vi måste skapa en inbyggd referensram av erfarenhet som hjälper oss
att bedöma siffrorna.
När det t ex gäller gamla etablerade nyckeltal som räntabilitet vet alla att en räntabilitet på 3% är dålig medan en på 20% är mycket bra.
Att en vinstmarginal (vinst i procent av försäljningen) på 10% i industrin är riktigt bra medan en vinstmarginal på 2% i handelsföretag är
hyfsad, klarar de flesta analytiker också. Soliditeten för ett industriföretag “bör” ligga på ca 30% är också en sådan här tumregel som
analytiker ofta använder.
Men sedan börjar det bli svårt. Hur många vet t ex att bankerna har en soliditet på bara 5% och att 8% anses som bra för en bank? Så vad
ska man säga om ett förädlingsvärde på 400.000 per anställd? Är det högt eller lågt? Bra eller dåligt? Vi måste skapa den här referensramen
för oss själva innan de nya “Konrad-talen” säger något.

A-lag, B-lag och C-lag
Tidningarna Affärsvärlden och Ledarskap har därför under fyra år kompletterat sina analyser av börsens kunskapsföretag med de nya
nyckeltal som Konradgruppen rekommenderat. De nyckeltal tidningarna använt mest är förädlingsvärden per anställd, vinst per anställd samt
ett aktierelaterat “eget” mått: börsvärde per anställd.
I september 1988 gjorde Affärsvärlden en analys av börsens datakonsultföretag med hjälp av Konradtal. Tidningen använder bl a ett
fyrfältsdiagram med två axlar - på ena axeln anges förädlingsvärdet per anställd och på den andra vinstmarginalen. I detta diagram placeras
datakonsulterna in.
Tanken är att mäta två dimensioner samtidigt. Förädlingsvärdet per anställd mäter effektiviteten i verksamheten och vinstmarginalen “det
som blir över”. Vinstmarginalen används alltså istället för räntabiliteten.
Resultatet blev att tidningen kunde dela upp marknaden i ett A-lag, ett B-lag och ett C-lag, där A-laget klarade både effektivitet och
överskott över genomsnittet. I A-laget återfanns som överlägsen etta Data Logic och som tvåa Enea Data och Enator samt IBS.
Data Logic framstod som aristokraten bland konsultföretagen när tidningen sedan jämförde utbildningsnivåer, erfarenhet och ålde r, dvs
konsulternas kunskapskapital. Intressant nog fanns alltså en samvariation mellan hög effektivitet och högt kunskapskapital. Analysen visade
också att Cap Gemini hade ovanligt unga konsulter med lägre utbildning, vilket föranledde tidningen att
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varna för att det skulle komma bli problem med fusionen mellan de två bolagen, vilket det också blev. (Cap
Gemini köpte Data Logic i augusti 1988). Samtidigt kunde också konstateras att Ena tor framstod som tämligen
genomsnittlig i branschen, i motsats till bolagets image av “high flyer”.
De nya nyckeltalen gav alltså mer information som i det här fallet kunde nyansera den officiella bilden av
företagen i databranschen. (Se vidare bilagekapitlet längre bak i boken.)
Affärsvärldens och Ledarskaps redaktioner har också gjort analyser av reMambranschen och
organisationskonsulterna Ined samma metodik. Aven den kapitalintensiva fondkommissionärsbranschen har
analyserats med hjälp av “Konradtal”.

Börsens värdering av kunskapsföretag
Ett företag har inget värde förrän det säljs, det är en gammal sanning för företagsvärderare. På börsgolvet
säljs och köps aktier, dvs andelar i företag.
Det finns allmänt accepterade värderingsmodeller för aktievärdering som baserar sig på p/e-tal, räntabilitet,
direktavkastning och substansvärde. Studerar vi de svenska kunskapsföretagen på börsen ger deras nyckeltal
egentligen en ganska förvirrande bild. Hur värderar börsen egentligen kunskapsföretagens kunskap?
Några exempel ur Affärsvärldens placeringsindikator i juni 1989 på nästa sida visar att kunskapsföretagens
lönsamhet är betydligt högre jämfört med börsens genomsnitt. Räntabiliteten på det egna kapitalet ligger på
nivåer som är extrema. Regeln är snarare över än under 20%, vilket man inte finner i några andra branscher.
Man kan t ex jämföra med verkstadsföretagen, som väl kan sägas utgöra den svenska börsens kärngruppering.
Verkstadsindustrin uppvisar en lönsamhet på 13% i genomsnitt. (Siffran är en prognos för helåret 1989, gjord i
juni 1989).
Placerarna var i juni till och med nöjda med en ännu lägre lönsamhet eftersom de värderade upp kapitalet
i verkstadsföretagen till 167%. Det är detsamma som att säga att de nöjde sig med ca 7% avkastning efter skatt.
(12/1,67).
Börsgenomsnittet för avkastning var ännu lägre. Placerarna värderade i genomsnitt börsens företag till 138%
med endast 8% räntabilitet, dvs de krävde bara drygt 5% räntabilitet på sitt investerade kapital. Att siffran är så
låg beror på att det finns så många fastighetsbolag på den svenska börsen vars synliga avkastning är mycket låg.
Största delen av fastighetsbolagens vinster utgörs av osynliga värdestegringar på dolda reserver.
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p/e-tal

Kurs/
substans

Räntabilitet

Direktav
kastning

Indevo (konsult)
KällData (data)
Industri-Matematik
BNL (information)
AwaPatent (konsult)
Programator (data)
FFNS (arkitekt)
Viak (konsult)

12
13
19
11
12
13
29
33

1380%
303%
402%
362%
274%
489%
93%
204%

114%
23%
21%
33%
22%
39%
3%
6%

0,9%
1,3%
1,1%
3,0%
3,8%
3,5%
0,9%
0,2%

Börsen totalt
Fastighetsbolag
Verkstadsindustri

17
43
13

138%
102%
167%

8%
2%
13%

2,2%
0,9%
2,8%

Värdera dolda reserver
Fastighetsbolagens substans utgörs till stor del av fastigheter med dolda reserver. I deras bokföring redovisas emellertid sällan de dolda
reserverna eller deras förändring. Istället beskrivs reserverna i årsredovisningen relativt utförligt i en fotnot. Den synliga avkastningen är bara
ca 2 % i fastighetsbolagen, eftersom värdeökningen på fastighetsbeståndet inte ingår.
Börsen värderar det finansiella kapitalet efter vilken avkastning det ger. Högt avkastande kapital värderas högre. Det är därför helt logiskt
att kunskapsföretagens höga synliga räntabilitet medför att deras kapital värderas upp kraftigt av börsen, dvs deras aktier värderas långt över
deras substansvärde.
I augusti 1987 var således placerarna beredda att betala nära 14 kronor för varje krona av konsultföretaget Indevos kapital. Men så
avkastade detta kapital inte mindre än 114% samma år som verkstadsbolagen visade 12% i räntabilitet.

Osynliga balansräkningar
Studerar man de börsnoterade kunskapsföretagens årsredovisningar finner man att de alls inte har så mycket kapital. Det är tydligt att det
finns en “substans” som inte framgår av årsredovisningarna. Börsens placerare har förstått att det finns dolda balansräkningar som avkastar de
höga synliga vinsterna. De “räknar baklänges” utifrån avkastningen och bestämmer därav värdet på kapitalet, dvs aktierna.
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Hur det kan se ut i kunskapsföretag Ined mycket kapitalsubstans ser man på Viak och FFNS. De äger många
fastiglIeter; i Viak utgör t ex fastigheterna ca 2/3 av balansräkningen.
Trots att de är tekniska konsulter resp arkitekter har de alltså en mycket stor kapitalmassa och värderas
därför snarare som fastighetsbolag än som kunskapsföretag.
I Affärsvärldens Placeringsindikator är substansen justerad för den dolda reserven i fastigheterna även om
den inte är bokförd i balansräkningen.
Det är numera självklart för aktiemarknaden att begära årliga uppgifter om den dolda reserven i fastigheter
och det är lika självklart för Viak och FFNS att ta fram dessa.
Men frågar man vilken dold reserv dessa kunskapsföretag har i sitt kunskapskapital får man inget svar. Ändå
är det ju uppenbart att det finns en dold balansräkning även i dessa. Inte fastigheter men väl kunskap.

Aktiemarknadens dilemma
Idag går det inte att göra liknande justeringar för kunskapsföretagen. Där famlar analytikerkåren i blindo.
Och därmed aktiemarknaden.
Använder man vanliga fundamentala metoder, som utgår från det finansiella kapitalet för att värdera
kunskapsföretagen på börsen, verkar deras nyckeltal därför extrema. Lika extrema som fastighetsbolagens om
man inte skulle justera deras resultat och balansräkningar för inflationsvinsterna.
Och extrema nyckeltal brukar vara varningssignaler för placerare. Det finns i längden inget företag som
orkar med överlönsamhet. Det vet aktiemarknadens aktörer sedan länge.
Baserat på nyckeltal som de ovanstående borde bara riskbenägna personer köpa aktier i kunskapsföretag.
Visserligen ser p/e-talen relativt ofarliga ut men de extrema lönsamhetstalen verkar riskabla. Detta visar sig
också i att det är förhållandevis få av de stora tunga institutionella placerarna på börsen som vågat satsa på
kunskapsföretagen.
Är det verkligen så att kunskapsföretagens aktier inte är lämpliga investeringsobjekt för storplacerare? Eller
“vet börsen” något som inte dessa vet?

Exemplet Edebe
Edebe är ett av de företag som redovisar sitt kunskapskapital i årsredovisningen för 1988. Under avsnittet
“Edebes medarbetare - kompetenta samarbetspartners” redovisas flera av “Konradtalen”. Uppgifterna om
förädlingsvärde, antal år i yrket, utbildningskostnader samt andelen intäktspersoner saknas
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dock. Vissa siffror är dessutom endast ögonblickssiffror utan historiska jämförelser.
Edebe har dock tilläinpat den här redovisningsmetoden både 1987 och 1988 och man kan alltså göra vissa jämförelser. Medeltalet
anställda har t ex minskat med 26 personer eller med 7,5%. Man kan då ifrågasätta om uppgifterna om personalomsättning, som skulle
förändra siffran 9% till 10,2%, verkligen är riktig. Den långsiktiga trenden i Edebes personalomsättning visar samtidigt en stegring från 4%
1984 till drygt 10% 1988. Den totala nivån är dock inte särskilt hög för att vara ett dataföretag.
Jämförelsen mellan 1987 och 1988 när det gäller åldersstruktur och anställningstid visar emellertid på en betydande “förgubbning”.
Åldersstrukturen i Edebe ser ut så här:

Ålder

Mer än 40 år
30-40 år
Under 30 år

1988

47%
33%
20%

1987

41%
36%
23%

Anställningstiden har följande utveckling:
Anställningstid

Mer än 10 år
5-10 år
3-5 år
1-3 år
Mindreän1år

1988

51%
18%
14%
12%
5%

1987

39%
18%
13%
23%
7%

Vilka funderingar och slutsatser kan man dra av ovanstående “förgubbningstendenser” och minskning av medeltalet
anställda? Det kan naturligtvis finnas naturliga förklaringar till utvecklingen, men Edebe överlåter åt läsaren att spekulera
om orsaken.
Samtidigt kan den uppmärksamine läsaren notera att företagsledningens innehav av aktier minskat från 17,8% 1987
till 12,8% av rösterna 1988. Därmed kan läsaren börja fundera om ett avhopp skett av nyckelpersoner, ett avhopp som
i så fall borde ha kommenterats i årsredovisningen.
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Schema för värdering av börsens kunskapsföretag
1. VERKSAMHETSANALYS

Områden

Företagets ledning
Styrelse
VD
Affärsidé, generellt
Det personliga kunskapskapitalet
Strukturkapitalet
Investering / uppbyggnad
Personal
Avtal Ined nyckelpersoner
Probleinlösningsförinåga / produkten
Marknadspositionen
Kunds trukturen
Organisk tillväxt
FoU
Stabiliteten
Personalen
Avhoppskänsligheten
Affärsutvecklingens möjligheter
Kapitalintensiteten
Övrigt
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Påverkar bedömningen av värdet:
Negativt
Neutralt
Positivt
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2. FINANSIELL ANALYS

Resultat:

1987

1988

1989

1987

1988

1989

Fakturerad försäljning
Rörelseresultat före avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Kostnadsbokförda investeringar
Räntabilitet på eget kapital
Vinstmarginal
Vinst / anställd
Förädlingsvärde
Förädlingsvärde / anställd
Produktivitet
Antal anställda
Personalkostnader
Förädlingsgrad
Löneintensitet
Investeringar

Finansiell stabilitet:

Soliditet
Räntetäckningsgrad
Likviditet
JEK
JEK/ anställd
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3. ÖVRIGA NYCKELTAL FÖR BÖRSBOLAG

Affärsvärldens nyckeltal i Placeringsin dikatorn
med vissa tillägg enligt nedan:
Förädlingsvärde / anställd
Vinst / anställd
Vinst/anställd, tillväxt 3 år
JEK / anställd
JEK/anställd, tillväxt 3 år
Börsvärde / anställd
Antal anställda
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De marknadsnoterade
kunskapsföretagens
årsredovisningar 1988
De flesta kunskapsföretag som noteras på någon av marknadslistorna redovisar i sina årsredovisningar för 1988 åtminstone några av de
nyckeltal som vi rekommenderar i den här boken.
I en uppsats framlagd vid Uppsala Universitet hösten 1988 granskar MarieLouise Söderlund, Ulrica Pettersson och Magdalena Lidhall,
hur 22 kunskapsföretag på börsen redovisar de mått som vi föreslår. Undersökningen uppdaterades våren 1989 och det är resultatet av denna
uppföljning som redovisas i detta kapitel.

Kunskapskapitalet
En verbal beskrivning av företagets affärsidé finns i 19 av de 22 årsredovisningarna. Personalens utbildningsnivå redovisas av 13 företag,
varav ett företag endast redovisar konsulternas utbildningsnivå. Två företag anger endast hur stor del av personalen som har akademisk
utbildning medan den mest utförliga årsredovisningen beskriver olika utbildningskategorier. I fyra årsredovisningar anges antal år i yrket
totalt, i en av dessa endast för konsulterna. Genomsnittiigt antal år i yrket finns med i två årsredovisningar och andelen konsulter i nio.
Intresset för de IP-relaterade mätten är svagt (IP = intäktsperson). Tre företag redovisar andelen lP och endast ett anger intäktspersonernas
utbildningsnivä, hur många år de ha i yrket totalt samt genomsnittligt antal år i yrket.
En verbal beskrivning av rekryteringspotentialen finns med i sex årsredovisningar, men ingen är särskilt uttömmande. Forskning och
utveckling anges av nio företag och utbildningssatsningar redovisas av sex företag. Två företag har med ett avsnitt om avtal med nyckelpersoner.
Det ena redogör för ett konsor
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tialavtal som tecknats mellan ledande personer i företaget, medan det andra förklarar att man inte har några avtal med nyckelpersoner~ Inget
företag har någon heltäckande beskrivning av sitt strukturkapital. Några har dock uppmärksammat begreppet och redogör kortfattat om det.

Kunskapskapitalets avkastning
Det allra vanligaste avkastningsmåttet är vinstmarginal, dvs vinsten i förhållande till omsättning eller förädlingsvärde. Vinst/omsättning
uppges av 18 företag och vinst/förädlingsvärde av tre. Jämförbarheten minskas dock av att företagen använder olika resultatbegrepp för att
beräkna vinsten. Förädlingsvärdet per anställd och vinst per anställd redovisas av tre respektive fem företag.
Förädlingsvärdet per intäktsperson och vinst per intäktsperson anges av tre respektive två företag.

Rörelsens stabilitet
Ett mått på rörelsens stabilitet är åldersfördelningen bland de anställda. Den redovisas i diagram eller tabellform av tio företag,
genoinsnittsåldern anges av nio. Nio företag redovisar antal anställningsår och andel nyanställda, varav ett företag särredovisar uppgifter för
intäktspersonerna. Elva företag redovisar andelen långvägare varav två uppger siffror enbart för intäktspersonerna.
Personalomsättningen anges av elva företag, andelen stora kunder av fyra och andelen återköp av tre företag. Organisk tillväxt anges i
fyra årsredovisningar.

Finansiell stabilitet
Soliditet är det vanligaste nyckeltalet för finansiell stabililtet och anges av alla företag utom ett, som av speciella skäl just detta år gav ut
en årsredovisning med enbart lagstadgad information. Räntetäckningsgrad och likviditet finns med i nio respektive elva årsredovisningar.

Bästa “Konradårsredovisning”
Av de 22 granskade årsredovisningarna utmärker sig fem framför de andra; Ångpanneföreningen, Indevo, BNL, Finansrutin och WMdata.
Av dessa fem gör WM-data den bästa beskrivningen av sin personalsituation med hjälp av “Konradtal” och gör ett bra försök att redogöra
för sitt strukturkapital genom en beskrivning av WM-datas företagskultur. Denna text finns i bilagekapitlet (kapitel XII).
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Det bästa med WM-datas årsredovisning år att ledningen i denna försöker göra en analys Ined hjälp av nyckeltalen. Analysen saknas
annars i de flesta årsredovisningarna, även de bästa. Detta är naturligt eftersom nyckeltalen är så nya att jämförelser saknas både för
föregående år och mellan företagen.
Användningen av Konradtal i några årsredovisningar redovisas i bilagekapitlet och Sven-Erik Johansson berömmer Indevos
årsredovisning i kapitel XI.
Det är glädjande att så pass många av de granskad~e~ företagen anser det viktigt att redovisa sin personal med hjälp av nyckeltal.
Annu är dock redovisningarna ganska trevande. Många företag anger nyckeltal men gör ingen analys, vilket lämnar läsaren frågande. Det
är naturligtvis svårt att göra analyser med hjälp av nyckeltal som man inte använt tidigare och när det inte finns några jämförelser med
andra år eller med andra företag.
Detta kommer sannolikt att ändra sig. l takt med att allt fler företag använder nyckeltalen blir det också allt lättare att göra analyser.
En slutsats man skulle kunna dra av denna granskning av de marknadsnoterade kunskapsföretagens årsredovisningar är att de företag
som tycks ha lättast att acceptera sådana här nyckeltal är de som har en hög andel “konsult- tjänster” i sitt sortiment och en mindre del
“hårdvara”.

Granskade årsredovisningar
BNL Information AB 1988
Databolin AB 1988
Datema AB 1988
Edebe Promotion AB 1988
FFNS Gruppen AB 1988
Finansrutin Data AB 1988
IDK Data AB 1987/88
Indevo AB 1987/88
Industri-Matematik 1987/88
International Business System (IBS) AB 1988
AB Jacobson&Widmark (J&W) 1988
Källdata AB 1988
Memory Data AB 1987/88
Modulföretagen Data AB 1988
Måldata AB 1988
Opiab-Företagen AB 1988
AB Programator 1988
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Pronator AB 1988
Pulsen AB 1987/88
Viak AB 1988
WM-data Nordic AB 1988
AB Ångpanneföreningen 1988

Resultatet av undersökningen
Nedanstående uppställning visar hur många företag av de 22 granskade som
använt nedanstående nyckelta i sina årsredovisningar för 1988.
1. KUNSKAPSKAPITAL

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

Verbal beskrivning av affärsidén
Utbildningsnivån - alla anställda eller enbart IP
Antal år i yrket - totalt, alla anställda
Antal år i yrket - genomsnitt, alla anställda
Andelen lP eller konsulter
Rekryteringspotential
genomsnittsår i yrket hos IP
relativt löneläge
forskning och utveckling
verbal beskrivning
Forskning och utveckling
Utbildning
Specialavtal med nyckelpersoner
Strukturkapital

19
14
5
3
12
6
0
0
0
6
9
6
2
0

3. KUNSKAPSKAPITALETS AVKASTNING

a)
b)
c)
d)
e)
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Förädlingsvärde per anställd
Förädlingsvärde per IP
Vinst per anställd
Vinst per IP
Vinstmarginal
vinst / omsättning
vinst / förädlingsvärde

3
3
5
2
18
3

KAPITEL X

4. RÖRELSENS STABLILITET
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Andelen stora kunder
Andelen återköp
Organisk tillväxt
Genomsnittsålder - alla anställda
Antalet anställningsår
Andelen långvägare
Andelen nyanställda
Personalomsättning
Åldersfördelning

4
3
4
9
9
11
9
11
10

5. FINANSIELL STABILITET
a)
b)
c)

Soliditet
Räntetäckningsgrad
Likviditet

21
9
7
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Kunskapsföretagets
värde
Av Sven-Erik Johansson

Vad är företagsvärde?
Den revisorsgeneration som påbörjade sina studier under 1950-talet fick bl a lära sig grunderna för att värdera företag. Lärarna på
Handelshögskolan förklarade för oss - med stöd av den mycket knapphändiga litteratur som fanns på området, i första hand en liten skrift av
företagsekonoinins nestor Oskar Sillén - att företagsvärdering handlade om att beräkna ett värde på företagets substans och till detta värde
lägga företagets goodwillvärde.
När vi kommit litet längre fram i yrkeskarriären fick vi lära oss av nya auktoriteter att det var avkastningsvärdet som utgjorde företagets
värde.
Grundstenarna för att bestämma avkastningsvärdet var företagets framtida uthålliga vinst och valet av diskonteringsprocent för att komma
fram till vinstens kapitalisering till ett nuvärde. Man betonade att det var lämpligt att också beräkna ett substansvärde för att stämma av mot
avkastningsvärdet. Om skillnaden mellan avkastningsvärdet och substansvärdet var stor fanns det anledning att uttala ett varningens ord. Det
var därför av stor vikt, att företags- värderingen innefattade en grundlig företagsanalys, som kunde ge en så fyllig och rättvisande beskrivning
som möjligt av företagets resurser, resultatförmåga, styrka och svagheter osv.

Gamla regeln - fem gånger årsvinsten
När vi som yrkesrevisorer i praktiken tillämpade de metoder som vi lärt oss och i en värderingsrapport presenterade ett beräknat företagsvärde,
visade det sig inte sällan att uppdragsgivaren var beredd att betala ett högre pris för
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Om detta skulle antagits svara mot den uthålliga vinsten skulle man vid en diskonteringsfaktor av 5 få ett
avkastningsvärde på 70 mkr.
Om man kunde räkna med att det framtida uthålliga resultatet fördubbiades skulle man få ett avkastningsvärde
på 140 mkr. Företagets justerade egna kapital enligt balansräkningen uppgick till ca 52 mkr enligt
årsredovisningen. Med justeringar för övervärden i fastigheter mm skulle man kanske kunna öka det egna
kapitalet med några tiotal miljoner kronor.
Dessa siffror skall jäinföras med Indevos totala börsvärde några månader efter årsbokslutet på ca 244 mkr.
Det handlar rimligtvis om ett värde på företagets mjuka resurser - i Indevos årsredovisning kallat för organisations- värde - på inellan 100 och 150 mkr.
En del av detta organisationsvärde har uppstått genom att företaget investerat i uppbyggnad av sin organisation, satsning på nya affärsområden, utveckling av sin internutbildning, marknads- och profilsatsningar etc,
som har ett långsiktigt värde. Kostnaderna har belastat varje års resultaträkning och har härmed självfinansierats.
Men en del av organisationsvärdet beror på aktie- marknadens bedömning av företagets framtida vinstpotential.
Sannolikt lägger aktieköparna i sin bedömning också in en stark tilltro till företagsledningens förmåga.

Nya begrepp och metoder
Det är en av de stora förtjänsterna med den första skriften Den nya årsredovisningen, och nu boken Den
osynliga balansräkningen, är att Arbetsgruppen Konrad tagit de första stegen för att skapa begrepp och metoder
så att vi på ett mera rättvisande sätt än hittills kan beskriva, analysera och bedöma 1990-talets kunskapsföretag,
antingen de är ett Indevo eller något annat mindre välkänt företag.
Men även om arbetsgruppen åstadkommit ett mycket värdefullt pionjärarbete, finns det utrymme för att
kommentera och diskutera en del områden i skriften.

Vad är kunskapsföretag?
Uttrycket kunskapsföretag har kanske främst genom Karl Erik Sveibys bok Kunskapsföretaget blivit ett
begrepp och i olika sammanhang diskuteras vad begreppet skall omfatta.
I skriften Den nya årsredovisningen liksom i andra skrifter och artiklar uttalas, att begreppet kunskapsföretag
kan omfatta både statliga myndigheter och storföretags forskningsavdelningar, men det blir emellertid i första
hand
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konsultverksamhet av olika slag, som man koncentrerar sig på.
Det är kanske förståeligt att begreppet kunskapsföretag får den inriktningen, dvs mot konsultföretag. I konsultverksainhet är kunskapen så
uppenbart koncentrerad till enskilda individer och man säljer kunskapen huvudsakligen i form av debiterad tid. Det är härmed inte så
koinplicerat att registrera och mäta.
Utvecklingen av samhället och näringslivet har emellertid redan nått det stadiet, att för en stor del av alla företag och organ isationer är det
kunskapen som är den viktigaste resursen, inte det finansiella kapitalet eller de fysiska produktionsresurserna. Med den utgångspunkten
måste begreppet kunskapsföretag få ett bredare innehåll än vad man nu år på väg att ge det.
Man talar vidare i Den nya årsredovisningen om att kunskapsföretagens produktion är “icke standardiserad, kreativ, starkt individberoende
och komplext problemlösande”. Det kan dock diskuteras, om det längre är berättigat att säga att ett kunskapsföretags produktion måste vara
icke standardiserad och kreativ.
För att 1990-talets tillväxtorienterade kunskapsföretag skall kunna uppnå en god ekonomi måste man i de flesta fall åstadkomma en
standardisering av produktionen - låt vara att produktionen ligger på en hög nivå. Begreppet kreativ vill jag definiera som förmåga att se nya
möjligheter och kombinationer och att kunna utveckla nya lösningar på problem. Men om produktionen och produktionsresurserna är uppbyggda
och utvecklade på lämplig nivå, finns så mycket informahon om olika tänkbara modeller och lösningar, att det mest handlar om att kunna
utnyttja inkrmationen. Det i egentlig bemärkelse kreativa inslaget blir härmed begränsat.

Årsredovisning och intern redovisning
Argumenten för varför det behövs en ny årsredovisningsstandard för kunskapsföretag är starka. Men det handlar inte bara om att
kunskapsföretagen idag inte vet hur de skall presentera sin verksamhet i årsredovisningen för att externa ägare skall få sina svar. Problemet
sitter djupare. Man har ingen eller dålig redovisningsteknik för att i den interna redovisningen fånga upp och hantera informationen. I stor
utsträckning beror detta på att det inte finns någon utvecklad och vedertagen terminologi och begreppsapparat för vad som är resurser och
investeringar, intäkter och kostnader i ett kunskapsföretag.

Ett omfattande utvecklingsarbete
Vi står inför ett stort och mycket angeläget utvecklingsarbete framöver. Jag vill dra parallellen med arbetet med att utveckla BASkontoplanen. När vi i en
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liten arbetsgrupp startade utvecklingsarbetet i början av 1970-talet handlade det om ett intensivt och djupborrande
arbete med begreppsapparaten. Ett av skälen till att starta arbetet med att skapa en enhetlig kontoplan var, att de
årsredovisningar och de jämförelsetal, som då presenterades på branschnivå var av så varierande kvalitet. För
att komma till rätta med detta problem måste man nå en situation, där företagens interna redovisning följer
samma mallar och använder samma begrepp.
BAS-kontoplanen i förening med utvecklingen av den externa rapporteringen har lett fram till en också
internationellt sett god standard för den externa rapporteringen. Men jag skulle vilja påstå, att utvecklingen
under de senaste åren ändå sprungit ifrån redovisningen. Vi saknar en begreppsapparat för den interna
redovisningen i kunskapsföretagen.

Verksamhetsidén, tillväxten och ledningskapitalet
Rune Andersson, Trelleborg, Mats Gabrielsson, Datatronic, Christer Jacobsson, Pronator och Ulf Hubendick,
Indevo kan tas som exempel på ledaren och företrädare för företag som byggts upp och utvecklats under 1980talet. Aven om företagen har en längre företagshistoria, så har den stora framgången kommit under den här
perioden. Hur mycket har företagsledaren betytt för företagens utveckling?
De flesta externa bedöinare är nog benägna att ge de här företagsledarna en stor del av äran för att företagen
blivit en ekonomisk framgång och gett de ägare som var med på ett tidigt stadium en hög utväxling på sitt
satsade kapital.

Hur mycket är företagsledaren värd?
Hur mycket av företagens värde och värdeutveckling skall härmed tillskrivas företagsledaren? Hur mycket
i ledningskapital tappade Datatronic, när Mats Gabrielsson sålde sina aktier i Datatronic och släppte sitt
engagemang i företaget? Hur inycket kunskapsvärde tappar Trelleborg om Rune Andersson lämnar företaget
eller Indevo om Ulf Hubendick tröttnar på att styra konsulter?
Liksom i många andra företag, stora som små, som gått igenom en dynamisk förändring under 1980-talet
har den ursprungliga affärsidén i de företag som jag har tagit som exempel förändrats, utvecklats och breddats.
Det handlar om att man haft en verksamhetsidé och idéer om hur man kan bedriva affärsutveckling inom olika
områden.
I den process, där inom ramen för den breda verksamhetsidén olika affärsområden och affärsmöjligheter ses
och utnyttjas, spelar företagsledningen en
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Företagets strukturkapital
Det är företaget som sådant, inte de individuella konsulterna eller konsultområdena som är det mest primära.
Man framhåller också i årsredovisningen att det strukturkapital som Indevo byggt upp i form av goda relationer
till uppdragsgivarna gör att bolagets namn och allt det står för borgar för en stark fortlevnad.
Genom att inrikta sig mot företagsbyggande - och här är namnfrågan och imagen runt denna en väsentlig
faktor - och tillväxt blir man mindre sårbar för den stora risk som alla kunskapsföretag lever med, nämligen
viktiga medarbetares avhopp. Den utveckling mot ett totalt företagstänkande och reducerat beroende av de
enskilda medarbetarna som jag låtit Indevo illustrera bör vara något som alla kunskapsföretag måste sikta mot,
om man vill kunna uppnå ett långsiktigt högt företagsvärde.

Ett särskilt ledningskapital
Den avgörande rollen för att denna utveckling både kommer till stånd och sedan fortsätter spelar
företagsledningen, antingen det handlar om en person eller ett team. I Indevos fall kan man kanske anta att det
är ett teamwork mellan VD Ulf Hubendick, den arbetande styrelseordföranden Bertil Sjögren och kanske
ytterligare några med tunga ledningspositioner i företaget, kombinerat med betydande eget aktieägande.
Den resurs som ledningen utgör anser jag är fel att sammanföra med annat kunskapskapital. Det handlar om
ett särskilt ledningskapital, som bör åtskiljas från företagets strukturkapital och humankapital.

Kunskapskapital = organisationsvärde
När man bedömer ett kunskapsföretags värde måste man fillämpa en helhetssyn på företaget. Utöver de
hårda (redovisade) tillgångarna har företaget ett totalt kunskapskapital, som gör det möjligt att uppnå en långsiktig
vinst som är högre än normal avkastning på det redovisade ägarkapitalet. Detta kunskapskapital kan enligt mitt
synsätt sägas ha tre beståndsdelar.
a) Strukturkapital
b) Humankapital
c) Ledningskapital.
Med anknytning till exemplet Indevo kan man i stället för begreppet kunskapskapital använda begreppet
organisationsvärde för att sammanfatta dessa mjuka tillgångar hos företaget.
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För att illustrera helheten i kunskapsföretaget vill jag använda följande schema för en analytisk resultaträkning och balansräkning.
I centrum för värderingen ligger, som det alltid gjort, beräkningen och bedömningen av det framtida uthålliga resultatet. Men när man
skall bedöma detta blir i ett kunskapsföretag det totala kunskapskapitalet den avgörande faktorn. Man måste gå igenom och kritiskt analysera
och bedöma de tre komponenterna strukturkapital, humankapital och ledningskapital.

Kunskapsföretagets resultaträkning
Fakturerad försäljning

X

Rörelsens kostnader före arbetskraftskostnader

X

Förädlingsvärde

X

Arbetskraftskostnader

X

Rörelseresultat före investeringar i organisationen

X

Kostnadsförda investeringar:
Strukturkapital
Humankapital
Ledningskapital

X
X
X

X

Rörelseresultat före avskrivningar på anläggningar

X

Avskrivning på anläggningar

X

Rörelseresultat efter avskrivningar på anläggningar

X

Resultat finansverksainheten

X

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

X

Bokslutsdispositioner

X

Skatt

X

Redovisat resultat

X
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Bilagor
WM-datas årsredovisning
WM-datas beskrivning av personalen i årsredovisningen 1989.

Sexhundra medarbetare ägnar idag sina liv åt WM-data. Bakom dem finns något tusental familjemedlemmar, även de viktiga
människor i WM-data- gemenskapen.
Tillsammans utgör de en mycket stark företagskultur med hög produktionsförmåga, stabilitet och erfarenhet.
Fundamentalt inom WM-data är att odla en god företagskultur som leder till lyckliga medarbetare, tillfredsställda kunder och hög
uthållig lönsamhet. Tanken är nämligen att WM-data ska bättre än något annat konsultföretag i branschen ta hand om sina medarbetare.

Helhet och livskvalitet
“Är du inte lycklig hemma, är du inte heller lycklig på jobbet...” och vice versa. Den helhetssynen på människor är vägledande för det
mesta som sker inom WM-data.
Omtanke, trygghet och livskvalitet är några nyckelord. Det är bara hela och harmoniska människor, inte konsultrobotar, som klarar att i
längden prestera professionella resultat.

Stabil organisation
Stabilitet är kännetecknande för organisationen. De 600 medarbetarna är verksamma i något av de 20 WM-data-bolag som finns
spridda geografiskt, främst i Sverige, i övriga nordiska länder samt i Benelux. Grupperna är små, ingen chef leder fler än 50 m änniskor.
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medarbetarna, står i centrum för uppmärksamheten. Att vara konsult, dvs arbeta åt kunder och vara intäktsperson, är hög status.
Friheten för medarbetarna är hög, förutsatt professionella resultat och lönsamhet. Värderingar och spelregler är klara och väl kända för var
och en.
Andelen adininistratörer är begränsad. Byråkratin är minimal. Det finns en tro på att den enskilda medarbetaren alltid fattar d et bästa
resultatet.
Den interna informationen präglas av öppenhet och rikedom. Detta för att varje medarbetare ska känna trygghet och tillit inför vad som
sker.

Målinriktad utbildning
Utbildningsinsatser är alltid målinriktade och relaterade till konkreta kund- uppdrag.
Populära bland medarbetarna är de tematräffar som förekommer någon kväll per månad. Oftast är det allmänbildande ämnen inom det
professionella området, men även t ex privatekonomiska frågor förekommer. Träffarna har stor social betydelse för konsulterna som ju
mestadels arbetar ute hos kunderna.
Kundrelationerna är som regel långvariga, därför är det extra viktigt att som konsult känna var man hör hemma. Utöver detta förekommer
många andra aktiviteter för medarbetarna på fritiden -.ofta tillsammans med kunderna, ofta tillsammans med familjerna.
En annorlunda och mycket uppskattad utbildning är “Andersson, Svensson och Hanzon”. Det är en gemensam vardagspsykologisk
begreppsapparat som funnits hos WM-data i flera år. Med hjälp av denna ökar förståelsen för andra människors sätt att fungera.

Noggrann rekrytering
Den stora andelen medarbetare som verkat länge i WM-data, bidrar till god stabilitet och konsekvens i kunskapsutvecklingen. Aldre
konsulter lär de yngre. Hälften av alla nyrekryterade kommer in i företaget via någon som redan är medarbetare och det med gott resultat.
Varje miss i rekryteringen är dyrbar. Därför sker flera intervjuer innan någon ny medarbetare kommer in i WM-data.
Även om WM-data består av ett 20-tal bolag, existerar inget revirtänkande. Det naturliga för alla medarbetare är att sluta upp bakom
affärsidén att vara det kompletta datakonsultföretaget och hjälpa varandra vid behov över bolagsgränserna. Det är ovanligt för konsultbolag
av WM-datas storlek att det på detta sätt går att åstadkomma effektivt samspel i konkreta projekt.

Djupare värden
Titlar, kontokort, biltelefoner, stora rum med påkostad inredning, personligt
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reserverade P-platser - den typen av ytliga satsningar förekommer inte inom WM-data. Istället handlar det om
djupare värden för medarbetaren; t ex att få nya stimulerande arbetsuppgifter, att ha regelbundna planeringsoch utvecklingssamtal med sin ledare, att få utbildning inom viktiga områden, att få finansiellt stöd vid behov
och del i resultatet genom ett gratifikationssystem. De flesta medarbetarna har dessutom valt att vara aktieägare
i företaget och får på så sätt del i värdetillväxten.
Den medarbetare som önskar byta arbetsområde (teknik, applikationer eller geografiskt) kan normalt få sin
vilja igenom, förutsatt att WM-data verkar inom området. Det internationella kontaktnätet öppnar dessutom
möjligheter för medarbetare att följa utvecklingen inom vissa områden eller att ta utlandsuppdrag.
I linje med ambitionen att aktivt integrera arbetsliv och familjeliv, får även familjen direkt del i belöningar
- alltså inte enbart medarbetaren. Filosofin som är mycket uppskattad, bygger på en respekt för att familjen och
fritiden får sitta emellan när medarbetaren måste göra extraordinära insatser.
En ständig dialog med WM-data-familjerna pågår via olika aktiviteter, t ex julgransplundringar, datakurser
för barn, cirkus- och teaterbesök samt idrotts- dag för hela familjen.
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i) Andel nyanställda
j) Anställningstid - genomsnittliga anställningstid samt andel av medarbetarna som varit anställda 0-2 år, 3-5 år, 6-10 år, 11-1 5 år, 16-20
år, 21-25 år samt 26 år eller mer
k) Åldersfördelning - uppdelning på åldersgrupper, andel män, andel kvinnor samt förändring i åldersgrupparna inellan två år
l) Genomsnittsålder
m) Projektens storlek - andel projekt under 100 timmar, 101-1.000 timmar,
1.001-10.000 timmar samt projekt över 10.000 timmar
n) Antal kunder totalt
o) Antal kunder som svarar för mer n 50% av faktureringen
p) Debiteringsgrad - andel debiterad tid av total närvarotid
q) Andel intäktspersoner - medarbetare i intäktsskapande verksamhet i procent av hela personalen
r) Bonussystem
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Datakonsulterna
Från Affärsvärldens och Ledarskaps databilaga september 1 988.

Startskottet har gått. Fem företag, fyra svenska och ett franskt, aspirerar på ledarskapet bland datakonsulterna
i Sverige och Norden. Men att det blir någon av dagens svenska stjärnor - branschettan Programator, rika WMdata, omskrivna Ena tor eller nykomlingen ÅF Maiidator - som tar täten är inte självklart.
Svenskarna måste dra upp tempot annars är risken stor att de blir frånåkta av de stora internationella
konsultbyråerna. Redan har den kanske attraktivaste konsulten, Data Logic, gått förlorad till franska Cap Gemini.
Omstruktureringen lär fortsätta ytterligare några år. Utvecklingen, både internationellt och i Sverige, går
mot en polarisering nied några få stora konsulthus och en mängd sinåföretag.
Erfarenheterna från andra konsultbranscher, t ex inom bygg, visar att det är de inellanstora som kommer i
kläm. De är för små för att kunna hålla sig med den specialistkoinpetens som krävs för de stora projekten, men
för stora för att kunna konkurrera med de små konsulternas flexibilitet.

Konsulthusen tar över
Internationellt kommer det enligt vissa bedömare att finnas en handfull stora konsulthus i världen i början
av 1990-talet. Somliga med kanske 50.000 konsulter och mångmiljardomsättning. T ex har~a~merikanska
Arthur Andersen med 8.500 konsulter som mål att trefaldiga konsultverksamheten till tio miljarder kronor
1992. Aven amerikanska EDS och franska Cap Gemini satsar hårt. Dessutom har datortillverkarna fått upp
ögonen för denna lukrativa verksamhet, bl a har IBM offentliggjort planer på att gå in i branschen.
Med en omsättning på över två miljarder kronor och mer än 3.700 anställda svarar idag de fem stora
konsultgrupperna i Sverige för uppskattningsvis en tredjedel av den svenska marknaden. Men för att kunna
konkurrera med de stora internationella konsultjättarna räcker inte detta. Därför måste svenskarna växa både
hemma och utomlands.
Programator och WM-data borde ha störst förutsättningar att lyckas. Men frågan är om de har den ledning
och den ägarstruktur som krävs för en större satsning internationellt.

Progamators ägare
Programator har visserligen haft en spektakulär tillväxt och uppger sig idag vara störst i Norden. Men
lönsamheten har inte hängt med. Dessutom råder det
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närmare 100 mkr och en i stort sett skuldfri balansräkning, mycket stort handlingsutrymme. Men ledningen är
dels tämligen oprövad när det gäller större företagsförvärv, dels känd för att vara försiktig i risktagandet.
Köpet av Beijer Information Group är det hittills största och några ytterligare större affärer tycks inte hnnas i
sikte, åtminstone inte under den närmaste hden.
WM-data är i stort sett det enda bolag som klarat sig utan direkta misslyckanden utomlands. Det är också det
bolag som har den största utlandsandelen, men verksamheten är framförallt koncentrerad till Norden och de
tidigare ambitionerna att etablera sig på andra västeuropeiska marknader har tonats ned.
Liksom i Programator är ägandet ett osäkerhetsmoment i WM-data. Huvud- ägarna Tord Wilkne, VD och
Hans Mellström, ordförande, är båda i 50- årsåldern och frågan är hur länge de har ork och ambitioner att fortsätta.

Pronators diversebutik
Enators förutsättningar är mera oklara. Från att ha varit den mest omtalade konsulten är bolaget att döma av
siffrorna på väg att bli ett genomsnittsföretag.
Enator har inordnats i Pronators diversebutik i konsulting och entreprenörerna är borta. Dessutom har Enator
drabbats av stora problem inom utlandsrörelsen och tvingats dra ned verksamheten. För bolaget gäller nu i första
hand att lösa de problem som finns och få upp lönsamheten igen, innan det är möjligt att ta några offensiva steg.

Mandators entré
Den verkliga högoddsaren är Ångpanneföreningens ÅF Mandator. Bolaget gjorde entré i somras och är en
sammanslagning av AWBolagei~ och Plandata.
Det kommer att krävas ett långt och tålmodigt arbete innan Angpanneföreningens inhopp i datakonsultbranschen
är i hamn. Ledningen är också försiktig och tror att det kommer att dröja in på 1990-talet innan Mandator når en
hygglig lönsamhet.
En fördel för Mandator skulle kunna vara ägarens starka förankring i industrin och kopplingen till
Wallenbergssfären. Men mot bakgrund av den snabba omstrukturering som sker i branschen finns det skäl att
fråga sig om inte ÅF är lite sent ute för att ha en chans att kunna ta upp konkurrensen med de stora.

Cap Geminis offensiv
Då framstår franska Cap Gemini som den mest offensiva konsulten idag. Genom köpet av Data Logic dubbleras
omsättningen i Sverige och den nordiska
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verksamheten lär i år inte komma så långt efter Programator.
Fransmännen har också som uttalat mål att bli störst i Norden. Siffrorna för det svenska bolaget Cap Gemini BRA visar också att man i
första hand satsar på expansion framför lönsamhet.

Skillnader i kundstrukturen
Skillnaderna mellan datakonsulterna kan man också avläsa i kundstrukturen. Fördelningen mellan stora och små uppdragsgivare samt
inriktningen på branscher är viktig för att bedöma bolagens riskprofil.
En datakonsult med ett fåtal kunder i enstaka branscher torde vara mer sårbar än kollegan med en mängd kunder spridda över alla
branscher.
Men det kan också betyda att den förstnämnde konsulten huvudsakligen jobbar med stora, ofta avancerade projekt, medan den andre
främst är inriktad på kortare jobb av standardkaraktär.
Enator är mer än någon annan beroende av ett fåtal uppdragsgivare. De fem största kunderna svarade förra året för hela 40% av omsättningen.
Hit hör b la SAS, Linjeflyg och Televerket.
Detta överensstämmer också med den image som ledningen försökt skapa kring bolaget. Enator marknadsförs gärna som specialist på
stora strategiska dataprojekt där det krävs både data- och managementkunnande.
Även i ÅF Mandator väger de fem största kunderna mycket tungt. Dessa sägs svara för uppskattningsvis 35-40% av intäkterna.
Den viktigaste kunden är den offentliga sektorn, och i synnerhet försvaret, med drygt en tredjedel av omsättningen. På detta område är
Mandator klart ledande. Ingen annan konsult har så hög andel. Uppdragen i den offentliga förvaltningen är ofta stora. Dessfttöm har man legat
långt framme i användandet av ny teknik. Däremot lär lönsamheten inte vara lika god som hos de privata uppdragsgivarna. Den offentliga
sektorn kräver mer bearbetning, saintidigt som rabatter är vanliga.
Utmärkande för Mandator är också dess svaga ställning inom industrin. Med endast 10-15% av intäkterna hainnar bolaget långt efter
konkurrenterna. Hos flertalet ligger andelen på 35-55%.
l ägarens, Ångpanneföreningens, planer ingår dock en ökad satsning på industrin. Men frågan är om inte målet att inom fem år göra
Mandator till en av de ledande datakonsulterna i industrin är lite väl optimistiskt.
WM-data är i mycket motpolen till Enator och Mandat-or. De fem största kunderna svarar för mindre än 10% av omsättningen. Aven
fördelningen mellan branscher är tämhgen jämn. Störst är handel och distribution med ca 30% följd av bank, finans och försäkring med 25%.
105

KAPITEL XII

Från risksynpunkt bör alltså WM-data vara hyggligt rustat. Sku]le en eller ett par av storkunderna försvinna
behöver det inte få några allvarliga följder för resultatet. Likaså är man inte beroende av utvecklingen i en
enskild bransch. Dock skall noteras att WM-data tillsammans med Mandator har den relativt högsta andelen
inom den finansiella sektorn.
Programator är det bolag som ligger närmast WM-data. Men med den skillnaden att i Programator väger
industrin tungt, med ca 40% av omsättningen.
Franska Cap Geininis båda företag, Cap Gemini BRA och Data Logic, kompletterar varandra på flera områden.
BRA har sin huvudsakliga kundkrets bland industriföretag, med hela 55% av omsättningen, medan Data Logic
är förhållandevis starkare inom handel och distribution samt offentlig förvaltning.
Utlandsverksamheten spelar än så länge en tämligen begränsad roll hos datakonsulterna.

Volym eller lönsamhet?
Datakonsulterna kan delas in i två grupper, de som i första hand har satsat på volym och de som har prioriterat
lönsamhet. Till den förstnämnda kategorin hör uppenbarligen branschettan, Programator, som de senaste fem
åren haft en årlig tillväxt på i genomsnitt 65%!
Det betyder att omsättningen i stort sett har fördubblats var 18:e månad. Då ingår ändå inte Programators
engagemang i den tekniske konsulten J & W och finansbolaget Finansor.
Lönsamheten har dock inte hängt med i samma spekulativa tempo. Med en vinstmarginal på i genomsnitt
10% och en avkastning på totalt kapital runt 13- 14% placerar sig Programator i mellanskikt~t.
Det skall dock framhållas att Programators konsultrörelse endast svarar för 55-60% av dataverksamheten.
Resten utgör bl a servicebyråtjänster och produktförsäljning. Man bör därför vara försiktig med slutsatserna vid
jämförelse med “rena” konsultbolag.
Också Plandata har, åtminstone under tidigare ägare, fört en synnerligen expansiv politik. Omsättningen har
i genomsnitt ökat med drygt 40% per år sedan 1983. Denna jakt på volym har dock haft förödande konsekvenser
för lönsamheten. Med en genomsnittlig avkastning på sju procent och vinstmarginal på knappt en procent
hamnar Plandata i botten bland datakonsulterna.
Om inte Angpanneföreningen hade tagit över Plandata, skulle bolaget sannolikt snart ha stått inför stora
ekonomiska problem.
Den andra kategorin företag, som har prioriterat lönsamheten, representeras i första hand av WM-data.
Bolaget står i en klass för sig, nästan oavsett vilket
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lönsamhetsmått man väljer. Totalkapitalet har i genomsnitt förräntats till 29% de senaste fem åren. Och vinstmarginalen har i g enomsnitt
legat strax över 19%.
WM-data uppvisar också en stark tillväxt, men 34% per är får anses normalt i den expansiva konsultbranschen. Dessutom dras
femårssnittet upp av fjolårets stora förvärv av Beijer Information Group, som f ö drog ned lönsamheten något i fjol.
Närmast WM-data kommer Data Logic, som förutom en god lönsamhet har det klart högsta förädlingsvärdet (intjäningsförmågan) per
anställd, 435.000 kr förra året. Det är hela 60% bättre än Plandata som stannade på 270.000 kr.
Ena tor, AR-bolagen och Cap Gemini redovisar också en hygglig lönsamhet över fem år med en genomsnittlig förräntning runt 19-20%
per år. Däremot har marginalerna, med undantag för Enators, inte varit särskilt märkvärdiga.

Vinsten halverades
För alla tre gäller dessutom att nyckeltalen har försäinrats det senaste året. Enators vinst rasade i fjol från 37 mkr till 25 mkr, enligt
uppgift, pga förluster i utlandet. Cap Geminis vinst nästan halverades och AR-bolagens föll från 3 mkr till 1 mkr.
Även om bolagen gick med vinst är resultaten klart otillräckliga. Såväl Ena tor som Cap Gemini och AR-bolagen är i behov av en
snabb förbättring för att kunna konsolidera verksamheten för fraintida behov.
Som framstår av tabellens sista kolumn, som visar relationen mellan personalkostnader och förädlingsvärde, var det i stort sett bara
Data Logic och WM- data som tjänade tillräcklig t mycket i fjol för att både betala hyggliga löner och bygga upp substansen i företaget.
Data Logic framstår som aristokraten bland datakonsulterna när det gäller kunskapskapitalet. Det är därför inte särskilt överraskande
att bolaget också har det i särklass högsta förädlingsvärdet och bland de högsta lönerna.
Med i genomsnitt tolv år i yrket, varav fem hos Da-ta Logic, torde bolagets konsulter tillhöra de mest erfarna och kunnigaste. Over
80% har dessutom akademisk utbildning.

Tre i topp
Det är i stort sett bara Programator och ÅF Mandator som kan jämföra sig med Data Logic när det gäller ålder och erfarenhet.
Utbildningsnivån är däremot lägre.
Mandator har den äldsta personalen, genomsnittsaldern ligger runt 36-37 år, och Programator den längsta anställningstiden, i
genomsnitt tio år.
Det höga talet för Programator beror på att man även räknar in anstållnings
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tid i förvärvade bolag. Med tanke på koncernens många köp de senaste åren lär den faktiska tiden vara
betydligt kortare.
I detta sammanhang kan Cap Gemini närmast betecknas som juniorerna. Med en genomsnittsålder på 31
år har bolaget inte bara den yngsta utan även den minst erfarna personalen.
Det förklarar Cap Geminis låga förädlingsvärde, de relativt låga lönerna och den höga
utbildningskostnaden. Med en utbildningsbudget motsvarande närmare 20% av omsättningen ligger bolaget i
topp bland datakonsulterna.
Som framgått tidigare har Cap Gemini av allt att döma prioriterat tillväxt framför lönsamhet. Nyckeltalen
för kunskapskapitalet befäster det intrycket.
En stor del av nyrekryteringen har uppenbarligen också skett direkt från högskolorna. Tre av fyra har
akademisk examen, vilket placerar Cap Gemini på andra plats efter Data Logic.

Familjeproblem
Eftersom det är fråga om investeringar i kunskapskapital bör Cap Gemini, rätt hanterat, få igen detta i
form av bättre nyckeltal och högre lönsamhet, när konsulterna har blivit mer erfarna.
Men med den profil bolaget har idag förstår man varför ledningen inte vill driva igenom en fusion med
systerföretaget Data Logic. Åtminstone på kort sikt. Skillnaderna mellan bolagen är så pass stora att det finns
en överhängande risk för konflikter. I värsta fall skulle det kunna innebära att det “mer professionella”
Data Logic tappar tempo och status.
Även Enator har en påfallande ung personal med kort tid i yrket. Lönerna ligger dock väsentligt över
konkurrenterna. Särskilt om man tar hänsyn till ålder, utbildning och erfarenhet.
WM-data skiljer sig från övriga datakonsulter med att ha en överraskande lågutbildad personal.
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Dataaktierna
Från Affärsvärldens och Ledarskaps databilaga september 1988.

För fjärde året i rad har Affärsvärlden analysera t databolagens aktier enligt en speciell värderingsmodell. Av 1988 års analys kan man dra
följande slutsatser:
1. Kurserna är så gott som normaliserade.
2. Dataaktierna utvecklas sämre än börsen som helhet.
3 Flera av de övervärderade bolagen har drabbats av bakslag.
4. Den snabba ökningen av antalet anställda har dragit ner vinsten per anställd.
5. Memory och Pulsen är enligt modellen övervärderade medan WM-Data och
Databolin förefaller något undervärderade.
Vad är en riktig värdering av dataaktier? Om dataaktierna värderas enligt sedvanliga fundamentala kriterier skulle man alltid komma fram
till att dataföretagen är kraftigt övervärderade. I många företag värderas det egna kapitalet upp till 400%.

“Oförklarliga” aktiekurser
För att försvara denna värdering krävs en räntabilitet på eget kapital på ca 50%. Det klarar inte något av de 19 noterade databolagen, även
om de är lönsamma nog med sedvanliga mått mätt; räntabiliteten på eget kapital är för databolagen i genomsnitt drygt 20%, vilket är mycket
bra och nästan dubbelt upp mot exempelvis många verkstadsföretag.
Databolagen har ofta små reala tillgångar. Istället kan man säga att de anställda utgör kapitalet, dvs dataföretagen är kunskapsföretag.
Traditionella mått för lönsamhet och substans kan alltså vara missvisande vid värdering av företagen.
Affärsvärlden har, för att komplettera traditionella mätmetoder, tagit fram en värderingsmodell för kunskapsföretag, där man kan se hur
företagets anställda värderas av marknaden i relation till deras intjänandeförmåga. Intäktsskaparna i dataföretagen är alltså personer och inte
maskiner eller fastigheter.

Börsvärde och vinst per anställd
Modellen baseras på två nyckeltal, börsvärdet per anställd och vinsten per anställd. För att börsen skall vara villig att sätta ett högt pris på
de anställda krävs att de anställda presterar en motsvarande hög vinst.
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Som en rimlig värdering av de anställdas vinst före skatt har vi i modellen satt 15% av börsvärdet per
ans[älld. Det innebär att placerarens avkastningskrav är 15% före skatt och 7,5% efter skatt. Det är ett lågt
avkastningskrav, som här motiveras av att databolagen överlag betalar långt mindre än 50% i skatt. Är skatten
t ex 25% blir avkastningskravet efter skatt 11,25%.
Med tanke på den stigande inflationen och turbulensen i databranschen finns det dock argument för att
avkastningskravet i modellen borde vara högre. Nya produkter och modeller kan över en natt försätta ett företag
i stora svårigheter. Felprognoser och fallissemang är inte ovanliga. Personalen är idag en knapp tillgång och den
är också mycket lättrörlig, vilket flera databolag har blivit varse genom åren, senast Pulsen och Enator. Allt
detta gör att riskpremien borde vara större än för övriga branscher.
För börsen som helhet är avkastningskravet med denna förenklade modell 12,5% före skatt, på ett vägt
genomsnitt. Det innebär att databolagens avkastningskrav logiskt sett borde ligga högre.

Hög prislapp på de anställda
Analysen enligt den här modellen har tidigare resulterat i slutsatsen att databolagen har varit övervärderade.
De anställda har fått en prislapp som inte stått i paritet med vad som varit en långsiktig intjänandeförmåga.
Aven marknaden tycks ha dragit den slutsatsen. För tredje året i rad har dataaktierna inte följt med uppgången
på börsen.
Aven om databolagens avkastningskrav på 15% kan sägas vara försiktigt tilltaget har det inte hindrat
marknaden från att sätta lägre avkastningskrav. I fjol blev marknadens avkastningskrav på databolag för första
gången över 10% (se snittet för 1987 i diagrammet). I år blev det drygt 14% (se snittet för 1988 i diagraminet).
Det innebär att marknaden, vis av dåliga erfarenheter, successivt höjt avkastningskravet tre år i rad. I
diagrammet motsvarar den heldragna linjen ett avkastningskrav på 15%. De bolag som ligger över denna linje
har ett lägre avkastningskrav vilket innebär att de enligt modellen är övervärderade.
Omvänt har bolagen under linjen ett högre avkastningskrav. Ju längre ned till höger ett bolag ligger i
diagrammet desto lägre är det värderat. Det innebär att bolag som Databolin och Edebe enligt modellen är
undervärderade, under förutsättning att de långsiktigt kan bibehålla vinsten per anställd.
Den stora förändringen från fjolåret är att databolagen överlag har förflyttats nedåt till vänster i diagrammet.
Det innebär att såväl vinsten per anställd som värderingen per anställd har sjunkit. En av anledningarna till
förskjutningen i diagrammet är att antalet anställda har stigit. I jämförelse med fjolåret är det en
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bibehålla sin höga värdering flera år i rad.
Ett exempel är Memory. Varje anställd på Memory värderas av marknaden till nästan 1,5 mkr. Den värderingen
skall ses mot bakgrund att varje anställd drar in 170.000 kr i ren vinst. Vinsten per anställd har visserligen
sjunkit något men är fortfarande hög. Förvärv av en stor aktiepost i det amerikanska dataföretaget Mark i våras
har även hjälpt upp Memorys kurs. Trots detta har aktien utvecklats sämre än dataindex.
Datatronic är ett annat exempel. 1987 var vinsten per anställd 160.000 kr och 1988 steg den till 175.000 kr.
Trots detta styrkebesked finns liksom i Memorys fall anledning att vara försiktig - det är svårt att upprätthålla en
så bög lönsamhet i det långa loppet.
Dataservicebolaget Edebe är ytterligare ett bolag som har lyckats med bedriften att öka vinsten per anställd.
Det är dock från en betydligt lägre nivå.
Konsultbolaget WM-data tillhör också kategorin stora förflyttningar. WM- data köpte i fjol två bolag, Datareal
och Beijer Information Group. Dessa bolag hade inte tillnärmelsevis samma höga lönsamhet som WM-data.
Följden blev att vinsten per anställd sjönk varigenom bolaget föll kraftigt i diagrammet.
Extrem utveckling visar dataleasingföretaget Cominvest. Bolaget tjänar mest per anställd men jämförelsen
med övriga företag är inte helt relevant, då verksamheten har ett stort inslag av finansbolagsrörelse.
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Managementkonsulterna
Från Ledarskaps konsultguide januari 1989.

En ny komet har stigit upp på konsulthimlen - Logistema. Företaget tillhör A-laget både i fråga om lönsamhet och tillväxttakt.
Förädlingsvärdet per konsult är så högt som en miljon kronor och omsättningen ökar med mer än 50% per år. Hotet mot de etablerade bolagen
är kanske inte så stort, eftersom Logistema jobbar processorienterat med huvudsaklig inriktning på styrsystem och har ett stort inslag av
ingenjörer bland konsulterna.
Snabbväxaren nummer ett är annars Invent Management. Invent har för Ledarskaps räkning särredovisat konsultdelen i den annars ganska
svårtydda årsredovisningen. Siffrorna visar att Invent med rasande fart är på väg in på konsultmarknaden.

lndevo köper tillväxt
Indevo befäster sin ställning som etta när det gäller omsättning. En stor del är köpt tillväxt. Indevo har köpt reklambyrån Blanking och
fondkommisionären Nordia under bokslutsåret och dessa båda svarar för halva Indevos omsättningsökning. Därmed framstår Indevo alltmer
som ett konglomerat av olika kunskapsintensiva tjänsteföretag, vilket gör att jämförelsen med de andra bolagen haltar något.
Strategispecialisten McKinsey växer däremot organiskt men lyckas ändå gå om PA International (fd EF) som tappar mark.
PA har en ny ledning med Raimo Issal som färsk VD i den svenska rörelsen. Han har en tuff uppgift som väntar. PA har tappat 19% i volym
på en marknad som vuxit med drygt 20% det senaste året.
Cicero fortsatte under 1987 expansionen i omsättningstermer genom förvärvet av Mysigma, men det har börjat dyka upp f’rågetecken i
samband med bolagets alla förvärv. Nyligen sålde Cicero dotterbolaget InfoCenter med 30- talet anställda och det ryktas om avhopp bland
nyckelpersoner. Ciceros resultatsiffror övertygar inte heller. Förädlingsvärdet per konsult, 383.000 kr är lägst i hela branschen.
Att storleken inte är väsentlig visar det lilla konsultföretaget Nordic Management som är på frammarsch. Nordic ligger i samma
högstatussegment som McKinsey och når ett förädlingsvärde per konsult på över 700.000 kr.
Förlorarna, om man nu kan tala om sådana i den marknadssituation som råder, återfinns bland de medelstora bolagen. Varken Sinova,
Consultus eller
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Fortfarande är det dock så att även dessa huvudsakligen jobbar med Nordenbaserade bolag. Det är först när man får uppdrag av de utlandsägda
multinationella företagen som man kan tala om en internationell prägel.

Fullservice eller specialisering?
Den växande marknaden drar till sig blickarna från flera håll i dag. Fyra typer av aktörer kan urskiljas: generalistkonsulterna,
strategispecialisterna, reklambyråerna och revisorerna.
Såväl generalisterna som företagen inom reklam och PR har vuxit utefter två linjer: fullservice och standardisering. De besjälas av tanken
att kunna erbjuda sina klienter ett fullt sortiment av tjänster. Har man väl fått in kunden i butiken är mycket av insäljningsarbetet avklarat
även när det gäller andra tjänster, är argumentet. Speciellt i förändringsprocesser är det lätt att se behovet av konsulthjälp på en rad områden.
Närmast till hands ligger rekryteringstjänster som följer direkt på organisationsförändringar.
Genom rekryteringsjobbet får man en bra relation till den nya ledningen, som ofta behöver hjälp med att kommunicera sina tankar för att
skapa sin kultur. Sedan kan man ta itu med trimning av kostnaderna, kapitalrationalisering - och varför inte bygga om de ekonomiska
styrsystemen så att de stämmer överens med den nya företagsstrukturen.
Den andra utvecklingslinjen är ökad grad av standardisering. På det sättet kan man låta mindre kvalificerad och billigare personal jobba
i repetitiva uppdrag under ledning av kvalificerade seniorer som projektledare med kontroll över kvaliteten. Detta är en av anledningarna till
t ex Mc Kinseys höga vinstsiffror. Dessa konsultföretag satsar på att utveckla strukturkapitalet och minskar på så sätt beroendet av nyckelpersoner.
Riskerna med de här utvecklingslinjerna är å ena sidan att det kan vara svårt att få kvalitet i alla delar av ett fullservicesortiment och å
andra sidan att en för långt driven standardisering kan ge kvalitetsproblem, och att attraktionskraften för de stjärnor som kan utveckla nya
koncept minskar om de inte får tillräckligt stort spelutrymme.

Revisorerna nya konkurrenter
Nya aggressiva konkurrenter på marknaden är revisorerna. De sitter fast i en ordentlig prispress på sin traditionella marknad, även
internationellt. Revisionsmarknaden växer inte till närmelsevis lika fort som konsulting. Dessutom har revisonsföretag mycket stora uppbyggda
organisationer. Revisorerna tränger därför in på marknaden för managementkonsulting över hela världen.
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Fondkommissionärerna
Från Affärsvärldens finansbilaga 1988.

Fondmäklarna har under 1980-talet kunnat skära guld med täljkniv. Lönsamheten har varit extremt hög och
utvecklingen har skett i rekordfart. Ingen annan bransch kan peka på ett mer succéartat decennium.
Affärsvärldens analys de 21 fria fondkommissionärerna och marknaden de verkar på visar dock att det är
mycket som talar för att kärvare tider kan väntas. Börsomsättningen, som ökat dramatiskt under 1980-talet, sjunker
liksom omsättningshastigheten (omsättningen i förhållande till börsvärdet). Förslag till nya lagar och skatter gör
det ännun svårare att tjäna pengar.
Fondkommissionärernas rekordår inföll 1986. Vinst före extraordinära poster uppgick då till sammanlagt 1.300
mkr och den genomsnittliga marginalen (vinst i förhållande till totala intäkter) var hela 62%! Den uppåtgående
trenden vände dock 1987. Vinsten sjönk med 13% till 1.150 mkr och marginalen minskade till 50%, en fantastisk
nivå även det, trots allt.

Ridit på börsvågen
I korthet är det fyra faktorer som gjort denna företagsgrupp så otroligt framgångsrik:
1. Sedan början av 1980 har börskurserna skjutit i höjden och Generalindex har fram till skrivande stund nästan
niofaldigats.
2. Det samlade börsvärdet har under samma period ökat från ca 50 miljarder kronor t,ll 560 miljarder (inkl OTC
och övriga inofficiellt noterade bolag).
3. Omsättningen på börsen har också utvecklats rekordartat. Under 1980 uppgick den totala börsomsättningen till
knappt 8 miljarder kronor. Toppåret 1986 omsattes aktier för 142 miljarder, för att falla tillbaka något till 125
miljarder kronor under oktoberrasets 1987.
4. En mängd nya finansiella instrument har tillkommit. Penning- och obligationsmarknaderna har fötts och
utvecklats, liksom options- och terminsmarknaderna.
Under hela perioden har således intresset för och behovet av finansinarknaderna stigit. Mycket pengar har
funnits att hämta i ren mäkleriverksamhet.

Fondkommissionärerna når mycket höga förädlingsvärden per anställd som framgår diagrammet till höger. Genomsnittet
för 1987 låg på 1,4 milijoner kronor per anställd, med Fischer Partner i topp på otroliga 15,9 milioner. Även
vinstmarginalerna är extremt höga.
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Personalen på mäklarfirmorna har upptäckt hur lätt det har varit att tjäna pengar på förmedling av affärer. Eftersom det egentligen inte behövs
något kapital, utan endast kundkontakter och viss branschkunskap, har det lockat till att öppna eget i stället för att dra in pengar åt någon
annan.
Dessutom har ju nya marknader och instrument utvecklats under hela tiden, vilket berett plats för nya företag och nya förmågor. Firmor
som Stockholms Optionsmarknad (OM) och Penningmarknadsmäklarna (PM) är exempel på hur man skapar nya behov och nischar in sig på
ett visst segment inom mäkleribranschen.

Vinstmarginal och förädlingsvärde
I Affärsvärldens sammanställning över fondkommissionärernas utveckling och resultat för de senaste två åren fokuserar vi på två faktorer
- hur bra företaget går, mätt som vinstmarginal, och de anställdas intjäningsförmåga, mätt som förädlingsvärde per anställd.
Att vi riktar intresset på just förädlingsvärdet och inte på vinst per anställd kanske tarvar en förklaring. På en marknad där personalen är
företagens viktigaste resurs och omsättningen pekat spikrakt uppåt har det varit en aldrig sinande efterfrågan på erfarna och nya förmågor.
Antalet anställda har följt med den övriga utvecklingen uppåt. Bara mellan 1986 och 1987 ökade medeltalet anställda med drygt 30% till
nästan 1.100 personer. Därför har lönekostnaderna rakat i höjden. Lönenivån varierar dock mellan de olika kommissionärerna och genom att
se på förädlingsvärdet rensar man bort dessa skillnader och får ett jämförbart mått på de anställdas intjäningsförmåga, oavsett lön.

Förädlingsvärdena sjunker
Med en vinstmarginal på 9% och ett förädlingsvärde per anställd på närmare 16 miljoner kr (!) för verksamhetsåret 1986/1987 står Fischer
Partners som den säri~lassiga vinnaren, på en nivå högt över alla andra.
Ovriga bolag som ligger över genomsnittet, dvs där vinstmarginalen överstiger 50% och förädlingsvärdet per anställd överstiger 1.400
tkr, är OM, Carnegie, Merchant och slutligen Alfred Berg, som med nöd och näppe klarar ribban. Ett högt förädlingsvärde visar även
Transferator, som dock inte riktigt klarar marginalen.
Inget företag kan peka på en hög marginal i kombination med ett lågt förädlingsvärde. H&P och Aros tar sig visserligen över
marginalkravet, men avståndet till genomsnittet är litet.Övriga 11 bolag hamnar utspridda under
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genomsnitten. Att notera är dock att Nordia och United Brokers resultat endast avser 8 månader, vilket påverkar förädlingsvärdet.
Tendensen för gruppen är att de, i jämförelse med andra branscher, fantastiska marginalerna och förädlingsvärdena sjunker. Blan d de 18
kommissionärer där jämförelsen är relevant (Aragon utgår pga den sena starten 1986) har vinstmarginalen mellan 1986 och 1987 dalat för 14
av dem, varit oförändrad för en och stigit för endast tre.

Kostnaderna ökar
Förädlingsvärdet, som bara är jämfört för 16 bolag (Aragon, Nordia och United Broker utgår av ovan nämnda skäl), har under samma
period fallit för alla utom Hagströmer och Merchant. Detta tyder på att fler kostnader än bara personalkostnader ökar.
Enligt ekonomisk teori når alltid överlönsamma branscher efter viss tid en “normal” lönsamhetsnivå genom att fler aktörer söker sig dit
och konkurrensen hårdnar.
Sedan 1980 har antalet fondkommissionsbolag ökat från 7 till 21. Bara under det senaste året har två nya firmor tillkommit - Gyllenhammar
& Partners Fondkommission och Göteborgs Fondkommission.
Antal anställda har exploderat och eftersom tillgången på personal understigit efterfrågan har lönerna stigit till, för många, fantasinivåer.
Dessutom har firmorna successivt vuxit ur sina lokaler och behövt nya större lokaler, mitt i Stockholms city förstås.
Efter ett tag blir det svårt att få ekvationen att gå ihop. Kostnaderna ökar hastigt. Samtidigt ökar konkurrensen om intäkterna och, ännu
värre, underlaget för intäkterna minskar i takt med lägre omsättning och förslag på nya skatter och lagar. Lönsamheten sjunker.

Anpassning till nytt affärsklimat
Vilka framtidsutsikter har då de olika fondkommissionärsfirmorna?
Trots sjunkande vinster och ökande kostnader går det inte att tala om bransch i kris. Nyckeltal som genomsnittlig vinstmarginal på 50%
och förädlingsvärde per anställd på 1,4 mkr hör ingalunda till vanligheten. Det är mer en fråga om vad som händer i en grupp företag som
under ett antal år inte behövt bry sig om kostnaderna, eftersoin intäkterna ökat i snabb takt. Intäkterna kommer främst från courtage och
därefter från utlåning.
För några år sedan såg i princip alla firmor likadana ut. Det gällde att jaga courtageintäkter, eller klarare sagt, skyffla aktier åt ena eller
andra hållet i så hög
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takt som möjligt. Den största skillnaden mellan bolagen var storleken.
I takt med utvecklingen på de finansiella marknaderna, både i Sverige och utomlands, har verksamheten
utvidgats till att gälla mer än bara ren aktiehandel.
Framväxten av penning- och obligationsmarknaderna har lett till att företag som PM och Transferator bildats.
Optionsmarknaden i Sverige skapades i mitten av 1985 av sedermera oerhört framgångsrika OM. Dessa nya
instrument handhas också av de mer traditionella mäklarfirmorna, som Ohmans, Carnegie och Alfred Berg.
Fler och fler fondkommissionärer ger sig också in på s k corporate finance verksamhet, dvs främst emissioner,
börsintroduktioner och företagsaffärer.

Strategier och nyckelpersoner
Idag går det således att finna större skillnader mellan mäklarfirmorna, både vad gäller storlek, strategi och
ägarbild, än för 3-4 år sedan. Och dessa faktorer kommer med stor sannolikhet att ha betydelse för respektive
bolags framtida framgång.
På en marknad som visar mättnadstendenser är receptet på framgång oftast att antingen vara stor eller att ha
en väl utarbetad strategi och verka i utvalda nischer. I en så personberoende bransch som denna blir dessutom
en viktig faktor att kunna hålla kvar nyckelpersoner.
Intäktsmässigt störst är Carnegie Fondkommission, nyligen uppkört av PKbanken. Totala intäkter för 1987
uppgår till drygt 480 Inkr, vilket är över 40 gånger mer än minstingen Nordia. Också Nordia har för övrigt ny
ägare, managementkonsulten Indevo. Relativt nya Gyllenhammar & Partners sällar sig också till småttingarna,
med 10-12 anställda och hittills en ganska anonym verksamhet. M
Carnegie, liksom Alfred Berg, profilerar sig också genom en medveten utlandssatsning. Carnegie säger sig
inte har någon speciell marknad. Idag finns bolaget representerat i London, New York, Schweiz och Danmark.
Alfred Bergs strategi går ut på att ha hela Norden som bas i sin verksamhet och man har intressebolag i Norge
och Danmark. I framtiden blir det sannolikt viktigt att finnas utanför Sveriges gränser. Många tror att handeln i
Stockholm kommer att minska ytterligare, till förmån för bl a London. Redan nu har en oroväckande stor del av
handeln med svenska aktier flyttat till London.
Dessutom är ju intentionerna från regeringen att successivt lätta på valutaregleringen, för att så småningom
släppa marknaden helt fri, och då gäller det som fondkommissionär att vara förberedd.
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Marknadsnischer
Alfred Berg är känd för att vara duktig på såväl aktieanaIys som corporate finance och är förmodligen den enda av de fria
fondkommissionärerna som kan ta upp konkurrensen med bankerna vad gäller det sistnämnda området.
Aven Öhmans har aktieanalys som specialitet. Tidigare fick ett fåtal större placerare prenumerera på analyserna, numera släpps de utan
kostnad, men fortfarande till ett relativt begränsat antal kunder.
Öhmans, som fram till i fjol i princip enbart handlat med aktier och aktierelaterade instrument, beslöt under senhösten att etablera en
avdelning för handel med räntebärande papper. Med tanke på den minskade omsättningen på penningmarknaden kan detta tyckas vara en
felsatsning, men från bolagets sida hävdar man att så icke är fallet.
Vid sidan av dessa mer traditionella fondkommissionärer hittar vi några mycket specialiserade firmor. Transferator handlar uteslutande
med penningmarknadsinstrument och obligationer. Eftersom handeln med dessa papper bedrivs i ett inarket maker-system har man full
kompetens på det sättet att handla.
Penningmarknadsmäklarna (PM) bedrev tidigare samma slags verksamhet som Transferator. I tron att även aktiehandeln i Sverige skulle
utvecklas mot en market maker marknad startade PM under fjolåret en aktiemarknadssida. I och för sig pekar utvecklingen fortfarande åt
detta håll, men inte inom det tidsperspektiv som PM tänkt sig.
Stockholms Optionsmarknad (OM) bedriver inte någon fondkommissionärsverksamhet i egentlig mening. OM startade sommaren 1985
handel med standardiserade optioner i Sverige. Verksamheten går ut på att tillhandahålla en marknadsplats för optioner och terminer på
aktier, index och statspapper. Man tar inga egna positioner utan fungerar helt och hållet som sainmanförare av köp- och säljorder från anslutna
fondkommissionärer och banker.
OMs framtid hänger dels på vad som kommer att hända med omsättningen efter den utvidgade omsättningsskatten efter årsskiftet och dels
på hur utlandssatsningarna i Frankrike, Finland och Norge lyckas. I den nyligen presenterade halvårsrapporten redovisas nästan en halvering
av resultatet och behovet av en breddning av intäktsbasen understryks.

Bara de stora profilerar sig
Förvånansvärt är att det nästan enbart är de intäktsmässigt stora kommissionärerna som också profilerar sig på något sätt. Bakom dessa
bolag finns ett antal som varken är utpräglat stora eller har någon väl uttalad strategi.
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personer från Götabanken till Aragon och Consensus gamla ledning med flera gick till Alfred Berg, för att nämna ett par. Idag s kulle ett sådant
avhopp kunna betyda dödsstöten för något av de mindre bolagen.
Sammanfattningsvis är det ännu för tidigt att uttala sig om hur det egentligen kommer att gå för de guldkantade mäklarfirmorna. l ett
kärvare klimat gäller det att kunna hävda sig.

Överlevnadsrecept
De fondkommissionärer som kommer att överleva 1990-talet har sannolikt skapat en profil som bygger på någon eller några av följande
kompetenser:
1. Tradingkunnande. När, snarare än om, vi får ett market maker system även på aktiesidan kommer kraven att förändras. Mäklarfirmorna
tvingas då att ta egna positioner i en mycket större utsträckning.
2. Analyskunnande. Hittills har fondkommissionärerna främst använt analyser i syfte att skapa affärer som genererar courtageintäkter. Med
ett market maker system tvingas fondkommissionärerna att ta betalt för sin analys på ett annat sätt än genom courtaget. Det är ingen
tillfällighet att flera kommissionärer det senaste året har satsat på förvaltningsuppdrag typ fonder. Här finns en naturlig användning för
analysen, och även nya inöjligheter att få ersättning för den.
3. Corporate finance. Många pratar om detta område som viktigt, men få mäklarfirmor kan peka på någon större framgång. Mycket talar
dock för att denna kompetens kommer att efterfrågas mer om de senaste årens strukturomvandling i industrin fortsätter. Annu har vi t ex bara
sett ett fåtal s k manageinent-buy-outs i Sverige.
Internationaliseringen av fondkommissionärsbranschen ger ytterligare en väg att profilera sig. När valuteregleringen försvinner ökar
konkurrensen. Antingen får bolagen flytta m ed affärerna utomlands, dvs att som Carnegie öppna eget kontor i London och New York.
Alternativet är att bygga upp en kompetens om kapitalmarknaden i Sverige eller Norden i syfte att bli en naturlig partner för utlänningar som
vill göra affärer på denna exotiska marknad. Den sistnämnda strategin försöker Alfred Berg genomföra.

125

KAPITEL XII

Reklambyråernas lönsamhet
Från Affärsvärldens och Ledarskaps reklambyråbilaga maj 1989.

Ingen byrå har hotat Rönnberg & Co när det gäller lönsamhet de senaste åren. Med en genomsnittlig
vinstmarginal på över 5% och nästan 1.200.000 kronor i förädlingsvärde per person är Rönnbergs branschens
obestridda primadonna.
Mer oväntat i vår sammanställning över lönsamheten 1986-1988 är att två mindre byråer går in efter
Rönnbergs. Både Adaptus Stockholm och HDM/ MKs fierårslönsamhet ger platser i A-laget. Adaptus menar
dock att 1987 och framförallt 1988 varit extrema år sett från arbetsbelastnings- och resultatsynpunkt och att
resultatet därför blir svårt att upprepa.

Hög beläggningsgrad
Brindfors håller ställningarna, väl över den genomsnittliga marginalen på drygt 9% och det genomsnittliga
förädlingsvärdet på 537.000 kronor per anställd som krävs för att ta en plats i A-laget i treårsdiagrammet.
Det är imponerande att Brindfors år efter år kan belägga sin personalstyrka så bra att man, trots ibland
mindre lyckade satsningar, kan ligga så högt i lönsamhetsligan.
Kring Brindfors finns ytterligare två nya bekantskaper som visat sig kunna hålla en god lönsamhetsnivå. Det
är Greydottern Observera, som nu särredovisas, och Garbergs.
Inte mindre än 8 byråer platsar i A-laget för 1986-1988. I treårssammanställningen i fjol var det bara fyra
byråer som nådde så högt. Från i fjol har Ted Bates och RKAB lämnat A-laget. Ted Bates siffror är speciella
eftersom byråledningen inte velat lämna ut vinsten för 1988. Resultatet har därför skattats av Affärsvärlden/
Ledarskap. RKAB var 1988 för liten för att komma med.

Lönsamhetsribban har höjts
Genom 1988 års kraftiga generella resultatlyft har både marginal- och förädlingsvärderibban höjts betydligt.
För 1985-1987 räckte 8% i vinstmarginal och 310.000 kronor i förädlingsvärde. Med fjolårets gränser hade
också Ted Bates, Blanking och Blomquist platsat i A-laget. Liksom tidigare seglar Hall & Cederquist högt i
förädlingsvärde medan marginalen inte räcker till.
Hälften av byråerna finns i C-laget, där de i många fall verkar vara fast förankrade. Young & Rubicam har
visserligen tagit ett stort steg uppåt, men det fattas ännu en bit.
126

KAPITEL XII

Reklambyråernas personalomsättning
Från Affärsvärldens och LedarskaPs reklambyråbilaga maj 1989.

Personalen må vara reklambyråernas viktigaste resurs, men den är också den mest lättflyktiga. De byråer
Affärsvärlden och Ledarskap granskat hade under 1988 en Personalomsättning På över 20% i genomsnitt. Bara
någon enstaka byrå kom under 10 %.
Det här är siffror som andra branscher baxnar inför. Översatt till ett gigantiskt tjänsteföretag som S-EBanken skulle det betyda att 2.000 av bankkoncernens 10.000 anställda skulle sluta under ett år och ersättas av
nya. Det skulle givetvis vara en helt omöjlig situation för banken, som historiskt har en Personalomsättning På
snarare under än över 1%
Men reklamvärlden verkar överleva personalens flyttande. En anledning är säkert att hög personalomsättning
är något som hör branschen, och kreatörernas image, till.
En annan mer teknisk förklaring är att det bara krävs att tre personer slutar och ersätts På en byrå med 15-20
anställda för att den procentuella omsättningen skall bli hög.

Ohållbart i längden
Det går emellertid inte att klara en hur hög personalomsättning som helst under många år. De nivåer som
Ehrenstråhle, Falk & Pihl, Arbman & Alinderbyråerna, Pettersson & Brusquini med flera hade 1988 är naturligtvis
ohållbara i längden.
Några byråer får en hög personalomsättning därför att de ökat personalstyrkan under året.
Dit hör t ex Wildellgruppen och Pettersson & Brusquini. För somliga byråer saknas uppgifter eftersom det
inte funnits några uppgifter om antalet anställda 1987 tillgängliga, men inget tyder På att dessa skulle ha en
personalomsättning som avviker från mönstret.

Inga entydiga slutsatser
Vilka faktorer kan då spela in På hög eller låg personalomsättning?
Utifrån de sifferuppgifter som finns om hur mycket som satsas På utbildning, löneläge (dvs hur mycket varje
anställd kostar) och byråns ekonomiska resultat är det svårt att dra några entydiga slutsatser.
Ett exempel: Ted Bates satsar mycket På utbildning, ca 25.000 kr per anställd
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och år och hade 1988 en låg personalomsättning. Det följer skolboken.
Men Brindfors, som satsar ännu mera På utbildning, hade betydligt större personalförluster är Ted Bates.
Kanske var det lugnet efter stormen för Ted Bates som blev av med en stor styrka i slutet av 1986.
Ett par tendenser tycks dock finnas:
1. Byråer i lönsamhets A-laget verkar ha något lägre omsättning.
2. Det ser inte ur som om de materiella faktorerna som lön eller utbildning skulle vara avgörande. Snarast är
det nog så att dessa två bitar alltid finns med. Ingen kan driva byrå utan att betala marknadslöner och utan att
ställa upp med möjligheter till förkovran.

Toppbyrårerna satsar på utbildning
Beloppen som satsas på utbildning varierar mycket mellan de olika byråerna. Dels beror det sannolikt på att
somligt räknas som utbildning på den ena byrån, men inte på den andra, dels är den angivna summan ett snitt för
alla anställda, alltså inte bara nyckelpersoner byråerna är speciellt måna om att behålla.
Här finns en klar tendens att byråer som platsar i lönsamhetstoppen, som Rönnbergs, Garbergs och Brindfors,
sa-tsar mera på utbildning än övriga. Frågan är bara vad som är orsak och verkan. Ar det lönsamheten som gjort
det möjligt att lägga ned större resurser på utbildning, eller är det tvärtom?
I snitt lade reklambyråerna ned mellan 15.000 och 20.000 kronor i utbildning per anställd under 1988.

Tar ut för mycket i lön
Affärsvärlden och Ledarskap har ti~ig~re kritiserat reklambyråledningarna för att låta de anställda, liksom
de själva, ta ut för mycket av förädlingsvärdet som lön. Det har helt enkelt blivit för litet kvar för att kunna
bygga upp ett stabilt företag.
Fjolårets kraftiga resultatförbättring verkar inte ha fått något genomslag på kraftiga löneökningar, ännu.
Personalens andel av förädlingsvärdet har därför i snitt sjunkit, men ligger fortfarande högt jämfört med andra
branscher.
Som tidigare är det de mest lönsamma byråernas anställda som får lägst andel av förädlingsvärdet. Dels kan
de byråer med sämre lönsamhet inte sänka sina löner, då försvinner personalen, dels ligger kreatörer i regel på
en lönenivå där ökningar med dagens skattesystem i princip saknar värde.
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Definitioner
av nyckeltalen
Anställd
Med anställd avses genomsnittligt antal heltidsarbetande under året. EventuelJa frilansare och underentrePrenörer skall inte ingå. Arbetad
tid omräknas till heltider enligt rikförsäkringsverkets normer.

Antalet anställningsår i genomsnitt
Totala antalet anställningsår för alla anställda dividerat med antalet anställda.

Antalet anställningsår för intäktspersoner
Samma definition som ovan men räknat enbart På intäktspersoner.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto med tillägg för räntekostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Avhoppskänslighet
AvhopPskänsligheten mäts i hur mycket vinsten påverkas om 10 personer slutar, alternativt om en hel resultatenhet slutar.

Beläggning
Beläggning är det totala antalet debiterade timmar i procent av totala antalet debiterbara timmar för intäktspersoner.

Extern kostnad
Kostnader som medför utbetalningar till leverantörer utanför företaget. Kallas också “out of pocket-kostnad”. (Se även intern kostnad.)
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Forsknings- och utvecklingskostnader
Både interna och externa kostnader för FoU skall redovisas totalt. Lämpliga nyckeltal är FoU i procent av
förädlingsvärdet samt FoU i procent av försäljningen. Sättet att beräkna värdet av intern tid skall framgå, t ex om
det är till samma värde som till extern kund eller endast lönekostnad. (Se vidare under rubriken Forskning och
Utveckling i kapitel IV.)

Försäljning
Med försäljning avses alltid fakturerad försäljning exklusive vidaredebiterade kostnadsutlägg.

Förädlingsvärde
Förädlingsvärdet är rörelseresultatet före avskrivningar med tillägg för arbetskraftskostnader och leasingkostnader.
Kostnader för leasing (avskrivningar och ränta) ingår för att få en riktig jämförelse mellan företag som
leasingfinansierar och företag som lånefinansierar. Arbetskraftskostnaderna kan schablonberäknas som lön + 50%
sociala kostnader. Till arbetskraftskostnaden räknas alla förmåner som kan hänföras till en arbetstagare, t ex bilförmån,
fri lunch etc.

Förädlingsvärde per anställd
Förädlingsvärdet dividerat med totalt antal anställda.

Förädlingsvärde per intäktsperson
Förädlingsvärdet dividerat med antalet intäktspersoner.

Genomsnittsålder
Genomsnittsåldern för alla anställda respektive genomsnittsåldern för intäktspersonerna. (Se nedan definitionen
På intäktspersoner.)

Individkapital, antal år
Summan av antalet år i yrket hos alla intäktspersoner.

Intern kostnad
Kalkylmässiga kostnader för personal samt kalkylerade kostnader som ej medfört utbetalningar från företaget.

Intäktsp ersoner
Med intäktspersoner avses de personer som är verksamma i kunskapsföretagets
132

KAPITEL XI

direkta produktion. Personerna skall planera, producera, bearbeta samt presentera den produkt som kunden efterfrågar.
Avgränsningen mellan intäktsperson och icke intäktsperson i ett företag är svår. Naturligt är att personal som direkt är involverad i
kundarbetet, även om de inte är direkt professionella inom huvudkunskapen, inkluderas bland intäktsPersonerna, t ex säljare och annan
marknadsPersonal.
Däremot inräknas inte den personal som ingår i avdelningar som betjänar kunskapsföretaget som organisation, t ex personal På
ekonomiavdelningen, personalavdelning, vaktmästeri etc.
Den gråzon som kan finnas genom att personal arbetar blandat måste lösas så att den tid som av sätts för kundarbete hänförs till detta,
resterande tid till internt arbete.

Intäktspersoner, andel
Totalt antal intäktspersoner i procent av totalt antal anställda.

Kundomsättning
Kundomsättning är den andel av årets totala försäljning som kan hänföras till nya kunder. Redovisas som procenttal.

Kundrelationernas varaktighet
Kundrelationernas ålder uppdelade i grupperna mindre än 2 år, 2-5 år och mer än5år.

Kund struktur
Kundstrukturen beskrivs lämpligast ge-nom att ange procentuell andel av försäljningen till eller förädlingsvärdet för de 3, 5 och 10 största
kunderna. Dessutom kan man ange hur många kunder som svarar för 50% av den totala försäljningen. (Se också under Storkunder.)

Likviditet
Likviditeten kan beräknas på olika sätt.
a) OmsättningstiIlgångar minus varulager och förskott till leverantörer dividerat med kortfristiga skulder. Detta kallas kassalikviditet.
b) Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder kallas balanslikviditet. Observera att man bör justera för eventuellt oredovisat
värde På Pågående uppdrag.
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Likviditetsreserv
Likviditetsreserven är det antal månader kassan räcker om nuvarande och pågående uppdrag avslutas och
inga nya tillkommer.

Långvägare
Andelen “långvägare” beräknas såsom antalet intäktspersoner med minst 3 års anställningstid vid slutet av
året i Procent av totala antalet intäktspersoner.

Nyanställda
Andelen nyanställda beräknas såsom antalet intäktspersoner med högst 1 års anställningstid vid slutet av året
i procent av totala antalet intäktspersoner.

Organisk tillväxt
Organisk tillväxt är företagets försäljningsökning i procent, rensad från företagsköP.

Personalomsättning
Personalomsättning anger antal personer i olika kategorier som slutat under året i procent av inedelantalet
anställda i samma kategori. Aven intern personalomsättning bör redovisas, dvs hur många inom olika
kategorier som flyttat inom företaget.

Räntetäckningsgrad
Räntetäckningsgraden kan redovisas på flera sätt:
a) Resultat efter finansnettÄ plus räntekostnader dividerat med räntekostnaderna.
b) Samma beräkning som ovan men med resultatet korrigerat för kursdifferenser och justerat för eventuell
oredovisad förändring av värdet på pågående uppdrag.

Soliditet
Soliditeten kan mätas på flera sätt:
a) Redovisat eget kapital + 50% av redovisade obeskattade reserver i procent av balansomslutningen.
b) Redovisat eget kapital + redovisade obeskattade reserver i procent av balansomslutningen.
c) Som a) men justerat för goodwill och övervärden i realtillgångar i procent av balansomslutningen.
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d) Som b) men justerat för goodwill och övervärde i realtillgångar i Procent av balansomslutningen.
I samtliga fall sker justering för eventuell reserv i pågående uppdrag och för eventuell skillnad mellan bokfört värde och
försäkringsmatematiskt värde av pensionsförpliktelser.

Storkunder
Andelen storkunder är antalet kunder som tillsamans svarar för 50% av faktureringen i procent av totala antalet kunder.

Utbildning
Personalens utbildning bör delas upp i:
a) Personal med grundskoleutbildning
b) Personal med gymnasieutbildning
c) Personal med akademisk examen
d) Personal med licentiats- och doktorsexamina.
Personal med ej avslutad gymnasial utbildning eller enstaka gymnasiekurser bör hänföras till grundskoleutbildade. Personal med ej
avslutad akademisk examen eller enstaka akademiska kurser bör hänföras till gymnasieutbildade. Doktorander bör hänföras till ka tegori
c).

Utbildningskostnader
I kostnaderna för utbildning skall både interÉa och externa kostnader redovisas. Sättet att beräkna värdet av intern tid skall framgå1 t ex
om det är till samma värde som till extern kund eller endast lönekostnad (se vidare under kapitel III).
Lämpliga nyckeltal är:
a) Utbildningskostnader i procent av försäljningen eller i procent av förädlings
värdet.
b) Utbildningsdagar per anställd och utbildningsdagar per intäktsperson.

Utmanande uppdrag
Se utförligare beskrivning under rubriken “Utmanande uppdrag” i kapitel IV.

Vinst
Med vinst avses i denna bok alltid vinsten efter avskrivningar och finansnetto
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men före extraordinära poster. Detta vinstbegrepp används eftersom det ger den bästa uppfattningen om den
uthålliga vinsten i företaget.

Vinstmarginal
Vinstmarginalen kan mätas På två sätt:
a) Vinsten enligt definitionen ovan i förhållande till försäljningen.
b) Vinsten i förhållande till förädlingsvärdet.

Vinst per anställd
Vinsten dividerad med totala antalet anställda.

Vinst per intäktsperson
Förädlingsvärdet dividerat med antalet intäktspersoner.

Yrkeserfarenhet
Den genomsnittliga yrkeserfarenheten räknat i antal år får man fram genom att dividera det totala antalet
yrkeserfarenhetsår för företagets intäktspersoner med antalet intäktsPersoner.

Återköp
Andelen återköp är lika med fakturering till kunder man hade året innan dividerat med total fakturering
aktuellt år.
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