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SISU bedriver ett program for forskning oeh
urveekling inom informationsteknologins tiWimpnings-
omraden - Effektiv IT. Grunden till programmet ar en
forstudie inom detta omrade som SISU genomfort pa
uppdrag av Naringsdepartementet oeh NUTEK.
Forskningen koneentreras till omraden som har stor
ekonomisk relevans for svenskt naringsliv oeh,
forvaltning.

Malet med programmet ar att svenskt naringsliv oeh
forvaltning ska kunna anvanda resultaten for att:

• Effektivare styra oeh utveekla verksamheter

• Minska kosmaderna for informationsforsorjningen

• Battre utnyttja befintliga informationssystern

• Anvanda battre varderings- oeh kalkyleringsprineiper

• Minska ledtiderna vid inforande av nya system

• Forbattra intern oeh extern kommunikation

Arbetet under forsta aret drivs inom fern forsknings-
omraden: Systemutvecklingens ledtider oeh kvalitet,
Systemarvet, Affdrskommunikation, IT:s ekonomi Deh
management samt Verktyg for verksamhetsutveekling.
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Bakgrund
Under 1993/94 paborjades ett delprojekt benfunnt ITs ekonomi oeh
management inom ramen for SISU:s projekt Effektiv IT. Vi avser fortsatta
arbetet under kommande ar.

Denna rapport sarnmanfattar tankar, ideer oeh forslag som hittills har kommit
fram. Forutom kontakter med de nia fOretag som stott Effektiv IT sa bygger
resonemangen pa seminarier dar intresserade ekonomer deltagit, bI a revisorer
oeh en intemrevisor, oeh pa litteratur inom omrMet.

Problemet
Enligt traditionellt foretagsekonomiskt synsatt oeh redovisningsseden i de
Hinder vi karmer till sa raknas stOrre delen av foretags satsningar pa IT -
utveckling som kostnad for det ar satsningen sker, snarare an som investering.
Det samma galler for andra s k mjuka varden: utveeklande av personalens
kompetens, marknadssatsningar rnm. Till foljd av detta ar omfattningen hos
sadana satsningar diiligt kand, Iiksom besclndet (stoeken) av t ex IT -resurser
sett som en tillgangsmassa.

Fran tid till annan har tanken darfor lanserats att arsredovisningen bor
kompletteras med mer eller mindre forrnell vardering av detta kapital. Viktiga
skal fmns i att fOretag sam for sin verksamhet ar beroende av IT beskrivs pa ett
ofuHstandigt satt i sina arsredovisningar, oeh att redovisningens konventioner
kan leda till att viktiga satsningar uteblir eHer aventyrar foretagets frarntid, nar
de som nu maste hanteras som lOpande kostnader for verksamheten. Mot en
andrad redovisning talar bI a att dessa tillgangar oftast saknar ett avskiljbart
yarde.

I denna rapport belyser vi dessa fragor oeh ger vara preliminara svar pa de
fragor som brukar stallas kring utveckling av arsredovisningen.
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Grunder

Om vardering, mal och beslutsunderlag

Om absoluta viirden overhuvud taget existerar ar en etisk och filosofisk fraga.
Svaret avgor om varderingar ar mojliga som i nagon mening iir konstanta over
tiden och giltiga oavsett sammanhanget. I foretagsekonomin tror vi knappast
pa sadana. Anda kan en balansralrning ge sken av att vi gor det. Och en del
resonemang kring systemvardering 0 likn kan antyda samma sak.

Den ideala balansviirderingen skulle grundas pa en av alia accepterad prognos
om foretagets framtid. Med den osakerhet om framti den som iir ofuinkomlig
maste viirdena i balansrakningen uttryckas som en diskonterad nuviirdesumma
av vantevarden. I brist pa en sadan prognos tillgriper vi konventionella varden
som vi tror aU vi hjalpligt har lart oss art tolka.

En tiinkt ideal balansvardering skulle krava rnanga antaganden. Eftersom den
skulle behova vara accepterad av alIa tankbara an vandare sa skuUe den oeksa
forutsatta art dessa bara intresserade sig for rnonetara utfaU, eller att de hade
samma oversattning av framtida iekemonetar nytta till pengar. De skulle oeksa
behova ha samma tidspreferens - nagot som ar otroligt redan rned tanke pa
olika manniskors olika aterstaende livslangd. Oeh slutligen skulle de behova
en delad tm om frarntiden, t ex i form av samma sannolikhetsskattningar.

Med ekonomens antagande om perfekta marknader skulle man i och for sig
kunna radda sig undan detta. Varderingen pa marknaden antas spegla
information som alla har tillgang till. Bedomer vi frarntiden olika sa bor det
leda till att vi i varje stund omprovar vart agande, overvager art kopa och salja
rattigheter. Kunde vi forbattra marknaderna for informationssystem, databaser
och for den delen aven kuunig personal sa skulle en ideal balansrakning base-
rad pa marknadsvarden vara mojlig. Marknaden skulle ta hansyn till all
existerande kunskap.

Men sa iir det ju iute. Dels finns det institutionella hinder: vi far inte salja vara
anstallda till hogstbjudande konkurrent. Dels ar kunnandet och systemen sa in-
tegrerade ivar verksamhet art de iute gar att frikoppla och saIja. I brist pa
marknadsvarde sa far vi aeceptera att varje sadan tillgang har manga varden,
baserat pa vem som gor varderingen oeh vilka antaganden om frarntid och
preferenser som den speglar.

For ovrigt ar det ju skillnaden mellan olika bedomningar om framtiden och
mellan olika riskattityd och tidspreferens som iir sjalva motom i en ekonomi,
det som far oss att satsa pa att utveckla olika nya losningar! I stiilletfOr att
vara gene relIt gittig utgar di.iifor varje vi.irdering fran de mal och den
framtidstra sam vi.irderaren eller beslutsfattaren har.
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En offentlig arsredovisning utgar fran konventioner som bor vara allmant
kanda, men som inte utger sig for aU vara ratt vardering for migon ens taka
Hisare. Den som overvager aU kopa eU foretag omvarderar balansrakningens
olika poster i Ijuset av sina mil, sin egen information oeh sina mojligheter att
gora migot av det kopta foretaget. Au vi overhuvud taget fmner det angelaget
aU publieera offentlig bokslutsinfonnation beror pa aU breda grupper av be-
slutsfattare (kreditgivare oeh agare, saval befmtliga som presumtiva) har raU
likartade situationer. Dessa praglas av en distans till foretaget som gor att den
konventionella infonnationen kan ha eU yarde som i varje fall ar storre an
hittills kfuJ.daaltemativs.

Bilden i arsredovisningen ill alltsa ofullstfuJ.dig. Dess brister kan Hi olika
foIjder. Lange har man diskuterat hur VD:ar kan komma aU inrikta sig pa att fa
foretaget aU se bra ut i redovisningen snarare an at! vara bra: en overdriven
yard av borskursen. Pa senare ar diskuteras risken att man forsummar t ex IT-
satsningar dartor att de kostar omedelbart oeh inte ger nagot i balansrakningen
synligt kapital.

Hur myeket bor da VD beklaga sig om marknaden inte fOrsw uppskatta hans
langsiktiga satsningar pa IT eller marknadsutveekling? Varden av
balansrakningen far avvagas mot hur man hanterar mer langsiktiga, i
balansrakningen osynIiga varden. Pa saU oeh vis speglas speiregiema i en
kapitalistisk ekonomi i dess redovisningeregler, oeh om VD har svart aU fa
marknaden aU uppskatta sina osynIiga tillgangar sa ar det inte sjalvklart aU
marknaden har feL

Viktigare an att andra de offentliga spelregiema tror vi dartor aU det ar at! ut-
veekla varn metoder for att identifiera vilken infonnation som passar till vilka
besIut, oeh at! uppfostra ekonomer oeh foretagsledare i aU anvanda ett sadant
sprak. Inuti foretag bor man kunna gora en rikare, mer situationsanpassad
bedomning an den som utgar fran externa redovisningsmatt. Satsningar pa IT
(eUer utbildning eUer marknadsfOring) maste grundas pa egna varderingar av
framtida nytta. Detta diskuterade vi i en skrift haromaret (Falk oeh Olve,
1991). En utvidgad version vantas bli pubIieerad under 1994. Delar av
resonemangen finns ocksa i en annan rapport i Effektiv-IT-projektet,
Ekonomisk vardering av IT-satsningar.
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Redovisningens syn: kostnad eller tillgang?

Moo utgift menar ekonomen ett atagande att betala nagon annan for en vara
eller tjanst. Utbetalningen kan folja omedelbart eller senare. En avgorande
utgangspunkt i all ekonornisk redovisning ar att utgiften klassas antingen som
kostnad eller tillgang.

Kostnad ar utgiften om den kopta resursen forbrukas under redo-
visningsperioden. Man forsoker fOrstas da ocksa faoga vad kostnaden avsag.
Kan man ange en tydlig sMan kostnadsbarare, van ligen en produkt, en kund
eller ett projekt, talar vi om direkta kostnader. Ovriga kostnader kallas for
ornkostnader. Andra termer ar indirekta kostnader eller overhead.

Finns resursen kvar (i huvudsak) oforbrukad vid periodens slut sa anser vi
utgiften ha inneburit forvarv av en tillgang. Normalt ar detta vad vi menar med
foretagets investeringar. Enligt redovisningens normer viirderas tillgangar i
regel till de utgifter vi haft for anskaffandet. Under tillgangens livstid rninskar
vi sedan vardet med avskrivningar. Dessa blir da kostnader far den period de
avser. Mer sallan gors bedornningar av vad tillgangen skulle kosta att anskaffa
vid tidpunkten fOr sadana viirderingar, vad dess yarde fOr oss ar nar den
anvaods, eller vad vi skulle fa for den vid forsaIjning.

Skillnaden tillgang-kostnad ar givetvis kaod far de fiesta. Anledningen till att
upprepa det har ar att det moderna fOretaget tycks ha en viixande andel utgifter
som skulIe kunna betraktas som investeringar, men som enligt redovisningssed
inte ses som sadana. Att de inte gor det beror framfcr allt pa tva faktorer:

1. De tillgangar som blir foljden av utgiftema ar inte tillrackligt patagligafor
att vi ska wiga lita pa att de har ett bestaende varde. Redovisare och revisorer
utgar i forsta hand fran externa bedomares informationsbehov och syn pa
saken. "Forsiktighetsprincipen" innebar att de varden som foretaget ager aldrig
bor averskattas.

Det ar givetvis svm att overtyga sig om att immateriella tillgangar motsvarar
det ena eller andra vardet. Till detta bidrar ocksa att deras karaktiir av lOsningar
gor dem svara att betrakta separat. Redovisare och revisorer efterstravar
objektiva utsagor, och for dessa tillgangar ar svm att hitta marknadsnoteringar.
Det gar nagot liittare att faststaIla vardet for sadant som foretaget kopt utifran
an fOr nagot som man utvecklat sjalv. Sadana immateriella varden forekomrner
i balansriikningar som goodwill, nar man t ex kopt ett annat foretag och priset
till stor del maste forklaras med de system, kundregister 0 likn som ingatt. Och
da vill revisorerna i regel fbrsiktighetsvis att goodwillen avskrivs under ett
fatal ar.

2. Ett naraliggande men i grunden annat skill har att gbra med agandet av
tillgangen. Av fIera skill ar iigarens raU - ach mojligheter aU hiivda den -
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mindre tydlig an for materiell egendom. Kunskaper oeh information
betraktades Hinge som fria nyttigheter. A yen om det nu pa vissa omraden finns
lagligt skydd for upphovsmannen sa ar i praktiken tillgangen ofta hitt att
kopiera eller pa annat satt dra nytta av, utan att det gar att krava betalning.

Kunskap har karaktar av vad nationalekonomer kallar kollektiv nyttighet, dvs
den kan utnyttjas av en utan att den andres nyttjande omojliggjorts. I sin
enklaste form fungerar da marlcnader illa som losning pa fragan hur - oeh hur
myeket - den sam skapat oeh ager kunskapen ska belOnas. Jfr hur vi genom
lagstiftning om upp hovsmannaratt har skapat visst skydd for t ex tonsattare,
oeh hur det kravts sarskilda institut som STIM for att organisera betalningar.

Betraffande bada punktema ar det viktigt aU minnas att vi talar om
gradskillnader. En speeialbyggd maskin eller lokal kan vara nog sa materiellt
pataglig, men anda sakna yarde for andra an den som byggt den. Vardet kan
dessutom vara helt avhangigt av att produkten far avsattning pa marknaden.
Det kan tom vara sa att kostnaden for anlaggningen till stor del avsag att
utveckla nya produktionsupplagg, som nar de vill finns pa plats kan konuna att
kopieras till Higre kostnad av konkurrenter utan att vi kunnat skydda nagon
ensarnratt till losningama. Deh visst finns det kunskaper som ar i hOgsta grad
patenterbara oeh pa olika vis mojliga att skydda oeh vardera.

Det ar alltsa inte konstigt nar redovisare som yrkeskar hanvisar till gallande
ratt och objektiva marknadsmojligheter som skill till den ofullstandiga
beskrivningen av det sam ibland kallas strukturkapital i dagens bokslut. Inte
ens i den intema redovisningen, dar ju inga formella hinder fmns, verkar
foretagare ha funnit det angelaget att utveckla modeller for att beskriva
satsningama pa mjukvara, utbildning nun, oeh det kapital som de leder till.

Hur skulle sadana modeller fungera? Ett exempel ar latt att konstruera.
FOljande torde vara en vanlig erfarenhet. Ett foretag forsoker hilla sin a
eentrala IT -kostnader pa en nagorlunda konstant niva. Antag fOrenkelhetens
skull att ande1en egentliga anlaggningskop ar forsumbar, oeh att i borjan av pe-·
rioden merparten utgors av programutveekling, anvandarutbildning oeh lokalt
anskaffad utrustning som i huvudsak tas som lopande kostnad eller belastar
lokala enheter. Efterhand som olika system har anskaffats oeh byggts upp oeh
fIer anvandare anslutits konuner underhallet av befmtliga system att krava allt
storre resurser. Utryrnmet for nyutveekling krymper - se figuren nedan.
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VaIjer foretaget att - kanske bara for internt bruk - betrakta utvecklings-
satsningen och de utgifter den innebar inte sam en kostnad utan som en
investering (tillgang) sa kanuner under bOrjan av perioden arskostnaden fOr IT
att framsta som vasentligt Higre. Nagan del av utvecklingen leder kanske inte
till nagat markbart resultat och kan betraktas som ett "utvecklingssvinn".
Gradvis karnmer delar av det IT-kapital sam blir foljden av investeringama att
fa borja avskrivas, men vissa delar av programvaran ach de kunskaper sam blir
foljden av utbildningen kan ha en mycket hing planenlig livsHingd. Om mojligt
bor vi skilja pa olika slag av IT-kapital, t ex for intern kammunikation,
ekonamiadrninistration, kunddata rum. For vart och ett bar det ocksa vara
m6jligt att urskilja underhau. och tillaggsinvesteringar.

Den bild vi da far skiljer sig fran den ferra. Antar vi liksom i ferra bilden att
utrymmet fOr egentlig utveckling krymper kammer sa sminingom tillskotten
till kapitalstocken att minska, och nar vissa system Mdras och har avskrivits
kan aven arskostnaden fOr detta kapital konuna att krympa. Se bild nedan.
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AI de arliga utgifterna lika stora komrner i oeh for sig sa smaningom bada
betraktelsesatten att ge samma arskostnad. Vi nar ett slags "steady state". Men
arskostnadens sarnrnansattning kan ocksa vara intressant, oeh redan att pavisa
den kan ge insikter. Det viktiga ar niimligen vilka signaler till anviindama som
redovisningen ger. Hur val vardar vi vart kapital av kunddatabaser? Vad geT
det for utbyte? Maste vi acceptera att iigna storre resurser at nyutveckling?
Kan vi acceptera att underhilll ater upp so.mycket resurser, kanske inom
omraden diir vi borde overviiga att ersatta gamla system med nya?

Har talar vi a1ltsa om hur redovisningens bild kan paverka interna beslut. Det
ar i forsta hand inom foretaget sam en modifierad redovisning borde kunna fa
tilltro. Men aven utanfor foretaget skulle - am de invandningar sam vi talade
am forut inte ar for starka - information am ett IT -kapital kunna vara
vardefull. Det kanju galla en av foretagets viktigaste produktionsresurser, oeh
hur den vardas oeh utvecklas eller forsummas har star betydelse for fmansiarer
och andra.

De pengar vi lagt ner pa att bygga systemen bar i oeh for sig inte avgara vilket
yarde vi nu as litter inforrnationen. Det finns paralleller i talet am hur man bor
bortse fransunk costs i produktutveckling eller kapt utrustning nar den fardiga
produkten prissatts, eller hur bilister inte bar avskrackas fran att utnyttja den
fardiga bran genom en broavgift sam syftar till att atervinna vad det kostat att
bygga bron. Anda kan det vara vardefullt med paminnelser om vilka belopp
sam maste intjanas for att gamla beslut ska visa sig kloka. Och inte minst
brukar det ha in verkan i fOrvag, vid beslutstidpunkten, om de vars nytta av
investeringen utger motiv for den vet att de ocksa i efterskott maste bevisa att
den var ekonomiskt valbetiinkt.

Sammanfattning

I foretagets redovisning ar det vi talar am valet mellan aU klassa en utgift som
kostnad eller tillgangsokning (investering). For internt bruk ar det i princip fritt
fram att fuldra sederna sa att ett IT -kapital redovisas och 16pande feljs upp. An
sa knappast sker forvanar oss men kan tyda pa att det trots alla gada skill
uppfattas om svm eller inte tillrackligt anvandbart vid beslut.

[ den extema redovisningen ar laget ett annat pa grund av bl a bristande
mojlighet att urskilja (separera) IT-Iosningarna fran deras sammanhang, oeh
svangheterna att bevisa ett forsvarbart agande.

Mot dessa invandningar star behovet att baure informera fbretagets omvarld
am hur det hanterar resurser sam allt oftare ar helt avgbrande for fbretagets
framtid.
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PrincipHiget

Programvara som tillgang

Varderingen av en tillgang bor teoretiskt grunda sig pa vilken skillnad det gor
for innehavarens framtida ekonomi att tillgangen finns. En fOrsta svanghet vid
vardering av programvara som vi redan har berort ar dess karaktar av
intellektuell produkt, Hitt att kopiera men ofta knuten till nagon viss
anvandning oeh inte alltid forema! for transaktioner over marknaden. En enkel
uppdelning kan vara:

TILLGANG ...

...SOM SKA SALJAS

...SOM SKA BRUKAS

...oeh darmed inte finns kvar (1)

...men dar vi kan ta fIer kopior (2)

...oeh dfu vi vettill vad (3)

...oeh dar vi annu inte overblickar foljdema (4).

Ifall 1 talar vi om en normal handelsvara. I fall 2 liknar programvaran en
prototyp eller fOrlagsrattigheten till en bok. Det forsta fallet kraver att vi
bedomer risken att varan forblir osaJd; i det andra fallet att vi uppskattar
framtida forsiiljning och lOnsamhet.

I fall 3, det manifesta (redan etablerade) bruksfallet, kan vi i prineip rilia ut
ett yarde pa samma satt som for en agd maskin. Vad vi har betalat for den ar i
basta fall en approximation av maskinens yarde. Men det intressanta ar
egentligen vad vi skulle viilja att gora nu om den forstordes: skulle vi ersatta
den med en likadan, eller fmns det kanske battre altemativ? Det relevanta
vardet, vad det skulle kosta att aterstalla funktionen, kanske speglas i
forsakringsvardet eller kan beraknas. Eller oeksa kan tillgangen vara genuint
oersattlig, som vid t ex fodusten av information om tidigare kunder oeh deras
kop. Varderingen maste da avse den inverkan pa kommande resultat som en
sadan fodust skulle ha, oeksa det ett slags forsakrlngsresonemang.

Vi ar har pa glid mot fall 4, dar tillgingen helt oeh hillet kan betraktas som ett
slags option pa framtiden och varderas som en sactan. Det kan t ex galla aU vi
byggt upp kunddatabaser som i framtiden kan fa nya tillampningar, eller aU vi
har valt en viss teknisk losning trots aU vi ar osakra om framtida standard.
Liknelsen med en option besclr i aU vardet beror pa vilken utvecklingen blir:
kanske visar sig tillgangen rnycket nyttig, kanske maste den skrotas utan att
nagonsin ha utnyttjats.

8
Effekt;v IT - IT i arsredovisningen

Svenska Instituter for SysremurveckJing



Pi samrna satt ar det ju med en valutaoption, t ex ratten art inom ett halvar
salja USA-dollar for 8 kr. am kursen fOrblir Higre sa visar sig optionen ha ert
yarde som ar hagre ju Higre kursen blir: vi kan ju di kopa dollar billigt oeh
salja dem for 8 kr. am daremot kursen bela perioden ar bver 8 kr sa ar
optionen vardeibs, oeh vi kommer inte aU utnyuja den. Vad den ar yard i
dagsHiget beror pa var tro om sannolikheten for olika dollarkurser. Den tron
skiljer sig mellan olika aktbrer, oeh det oeh viljan att ta risker farklarar varfbr
en optionsmarknad vuxit fram. For manga aktorer ar det viirt pengar aU gardera
sig mot mbjliga risker. De kanske vet aU de kommer art ha dollar art salja
under hal varet oeh viiI se till att de da kommer art fa rninst 8 kr for demo Trots
aU de kanske bed orner det osannolikt art dollam gar under 8 kr koper de i sa
fall en option (eller ingar ett terminskontrakt): konsekvenserna av en Higre leurs
i kombination med den sannolikhet som dock finns yager tyngre an kostnaden
for optionen. Priset pa denna blir ert slags forsakringsprernie.

Pi liknande saU kan dator- oeb programvaruinvesteringar ses som optioner pa
framtida majliga utveeklingar, med en medveten risk aU optionen blir varde16s.
Sannolikheten for olika utveeklingsfarlopp, oeh kiinnedom om vara reaktioner
pa dessa, avgor i sa fall tiUgangens yarde.

Vissa kombinationer av fallen ovan ar tankbara: t ex har det hant aU
egenutvecklade system for t ex personalredovisning, avsedda enbart for eget
bruk, senare visat sig gi aU salja kommersiellt. Dessutom tillkommer som eU
slag meUanform pagaende utvecklingsarbeten: ofardiga system kan ju vara pa
vag mot savill avsalulOsningar som system for eget bruk. Vi har di en
uppdelning av olika slags programvara som bor kunna anvandas for aU
inventera oeh darefter vardera denna:

VARULAGER

Motsvarar fall I
oeh2ovan

Kopt utifran, eUer
egen kopiering fcln
"masterexemplar"

Anviinder inte
ails sjalv utan
saljer oforandrad

Yarde beror av
marknadspris oeh
antaI kunder
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"FaD-RON"

Motsvarar
fall 4 ovan

Utvecklat sjalv,
eUer kapt del-
system

Avses ingi i eller
mojliggora kom-
mande fOrsaljning

Leder till nagot av
fallen till vanster
eller hoger

SYSlEMFOR
EGETBRUK

Motsvarar
fall 3 ovan

Kopt eUer
utveeklat sjillv

Anviinder bara
sjalv (administ-
rativt system)

Yarde beror av
utnyttjande nu
eUer i majlig framtid
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Till vanster har vi da de fall dar det komrnersiella vardet ar mer uppenbart,
omedelbart oeh objektivt varderbart, eftersom det varderade kan separeras fran
fOretaget oeh bli foremaI for transaktioner pa en marknad. Osakerhet galler
framst kommersiell bedomning, men kan aven avse rnttighetsskydd.

Till hoger finns exempel pa lOsningar sam ar helt integrerade med foretagets
verksamhet oeh lika svara att vardera sam traditionella rotiner oeh register: t ex
instruktionsparmar oeh kartotek over kunder.

Imitten kan det fortfarande vara oklart om nedlagda utgifter komrner att leda
till resultat, oeh dessutorn kan den frarnforskade programvaran ibland vara
avsedd att inga i det man hoppas salja, ibland utgora styrsystern for dess
produktion oeh forsaljning.

Iundantagsfall kan alltsa ett system bide vara nyttigt i eget bruk oeh mojligt
att siilja. Det kommer da att behova bedomas ur bada perspektiven (bOger resp
vanster ovan).

Extern redovisning

Traditionellt ses det inte sam en tillgang att ett foretag lagt ned resurser pa att
utveekla administrativa rotiner, informationsbanker oeh andra sactana "system
for eget bruk" (hOgra spalten ovan). Det vi ovan kallat FoU-ron varderas
utifran vad de vantas leda till far framtida farsaljning, alltsa knutet till den
vanstra spalten ovan. Detta ar helt naturligt eftersom det ar i den externa
fOrsaljningen som foretagets yarde skapas. Fragestiillningen vid vardering
galler niirmast hur omedelbar oeh bevisbar kopplingen mellan tillgangen oeh
en sadan forsaljning maste vara. Har har en viss utveekling boIjat markas.

En utgangspunkt kan vi ta i synen pa FoU-satsningar. Om detta handlar
Bokforingsnamndens rekommendation BFN R 1. Den utgar fran att utgifter for
FoU enligt bokforingslagen (l7§ andra styeket) i vissa fall far aktiveras sam
anlaggningstilIgang i bokslut. Enligt rekomrnendationen ska for aktivering
galla attl:

- utgifterna kan anses vara av vasentligt yarde for foretaget under kommande ar

- 16pande underhilll, mindre modifieringar oeh 16pande anpassningar far inte inga

I Den fullstiindiga texten flOns i BFN U88:16, Redovisning av utgifter fOrdataprogram bos
anviindare, ocb BFN RI, Redovisning av forsknings- och utvecklingskosmader, till vilkeo den
hiinvisar.
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FoU-arbetet ska vara klart avgransat oeh ha en bestfund tilliimpning i sikte:
antingen avsedd for forsaljning eller for direkt anvandning i den egna
verksarnheten

int:aJ.cteneller besparingen ska vara sannolik oeh kunna visas

nedlagda utgifter ska vara klart avgransade oeh mindre an de beriiknade
intakterna eller besparingarna

- i utgifterna ~ar raknas in ett skaligt paHigg for omkostnader.

Enligt rekornrnendationen far man inte i efterhand aktivera sMant som tidigare
ar betraktats som kostnad. Eftersom grundforskning definitionsmassigt inte har
nagon bestarnd tilHimpning i sikte betyder det att grundforskning aldrig kan
aktiveras, daremot tilHimpad forskning oeh utveeklingsarbete, aven sadant som
avser tillgangar for eget brule - om deras anvandbarhet for verksamheten kan
VISas.

Avskrivning ska sedan ske, normalt med minst en femtedel om aret.
Nedskrivning ska ske om man inte llingre vantar sig att uppna de beraknade
merintakterna eller besparingarna.

Bokforingsnarnnden har senare uttalat sig om anvandares utgifter for
dataprograrn (BFN U88:16). Huvudregeln ar att de ska kostnadsforas lapande
oeh alltsa inte hanforas till datorinvesteringen. Men om de uppfyller de
kriterier for att aktivera FoU-utgifter som refererats ovan, oeh den beraknade
ekonomiska livslangden averstiger 3 ar, sa kan aktivering ske. Tillgangen
rubrieeras da Oavskriven utgift: dataprogram.

Jamfort med vara resonernang i forra avsnittet betyder detta att framtida
majligheter, "options" -delen av en IT -satsning, inte kan bli foremaI for
aktivering. Det kan oeksa vara svart att bevisa dess anvandbarhet for
verksamheten oeh dess konsekvenser i form av merintii.kter oeh kostnads-
besparingar. Ar detta majligt kan i och for sig aven programvarukop eller
egenutveekling aktiveras. Men det galler endast under en begransad tid.

Vi tycker aU Bokforingsnarnndens syn ar helt rirnlig, eftersom den extema
redovisningen ska presentera en bild som kan verifieras oeh vara forenlig med
traditionellt farsiktig sed. Mojligen skulle en nagot mer omfattande aktivering
av kopt programvara kunna motiveras med att derma utsatts for en marknads-
viirdering. Men ofta har koparen mindre mojligheter att salja vidare data-
program an vad man har for kopta rnaskiner eller andra inventarier, oeh hittills
har utveeklingen inneburit att det kopta snabbt blivit foraIdrat.

Det allvarligare problernet galler inte prograrnvara oeh IT som sadant.
Faretagets framtidsutsikter hanger allt oftare pa hur man vardar sitt
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strukturkapital. Med detta avses bestindet av rutiner, utvecklade losningar
(dittsligt skyddade eller ej, dokumenterade eller ej), informationsbanker,
kontakter nun. Dessa innebar i princip skillnaden mellan ett sfubart foretag dar
allt kunnande finns hos individema och ett foretag som lyckats fang a sin
kompetens i en mer permanent form, dar faretaget kan fortslitta att verka liven
om de ansllillda tar sitt kunnande och gar. Hiir har IT -utvecklingen bidragit,
men egentligen ar problemet generellt och avser hur vi i redovisningen ska
beskriva liven manuella rutiner, kartotek mm. (Se liven Dahlgren et al, 1994.)

Nar det gillier FoU anger Bokfaringsnarnnden i sin rekornmendation att "FoU-
kostnader av betydelse for bedamningen av fOretagets langsiktiga resultat och
sta1lning skall anges i arsredovisningen", bl a i enlighet med internationell
praxis. Hit raknas savill grundforskning som tillampad forskning och
utvecklingsarbete, och i varderingen av kostnaderna ska inga aven andel i
indirekta kostnader och planenliga avskrivningar pa de anlaggningar som
anvands i FoU-arbetet. Det inses dock Hi.ttatt beloppsuppgifterna inte
nodvandigtvis sager sa mycket om arbetets effekter och kornmersiella yarde.

Vi talar alltsa har om utgifter som nu kostnadsfors i stallet for aU betraktas som
investeringar i strukturkapital. I de citerade skriftema raknas de i huvudsak
som s k organisationskostnader. Bland dessa kan det alltsa finnas satsningar
som ocksa borde uppmarksarnrnas av lasaren av en arsredovisning. Kanske ar
det viktigare att ange vilken del av foretagets kostnader som avser sadan
frarnfusyftande verksarnhet an att fundera over en aktivering - i den extern a
redovisningen - av FoU och prograrnvara? Det skulle t ex kunna galla
faretagets kostnader far rekrytering, personalutveckling, skapande och yard av
databaser och rutiner rnrn. Aterigen ar det i den interna redovisningen som
sadana organisationskostnader med avsedd langsiktig verkan forst borde
sarredovisas. I sWrre koncerner kombineras ofta avkastnings- eller vinstmal
med krav pa att vissa langsiktiga satsningar och program fullfoljs, och i det
sarnmanhanget resonerar man aven kring vad de kostar. Kanske kan man pa
sikt aven fa enighet kring hur kostnadema i den extema redovisningen kan
delas upp efter deras kort- och langsiktiga verkan, varvid de langsiktiga bl a
utgars av FoU. Eftersom vi talar om kostnader for perioden sa yore en sadan
redovisning rnindre kanslig an en aktivering av utgifter.

Amerikansk sed

Seden skiljer sig ocksa mellan lander. I USA kan man t ex aktivera en stbrre
del av sina utgifter an iSverige, nagot sam bl a svenska bOrsbolag fatt beakta i
sin redovisning. T ex Ericsson anger sedan nagra ar tillbaka i sin
arsredovisning den skillnad som skul1e uppstc1om man foljdeUnited States
Generally Accepted Accounting Principles (U.S. GAAP):
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"Note 23..•. (d) Capitalization of Software Development Costs

In accordance with Swedish accounting principles, software development costs
are charged against income in the year incurred. Under accounting principles
generally accepted in the United States, the costs are capitalized after the
product involved has reached a certain degree of technical completion.
Capitalization ceases and depreciation begins when the product becomes
available to customers. The depreciation period of these capitalized assets is
from three to five years. Capitalization amounting to SEK 3,068 m. (SEK
2,429 m. in 1992) has increased income and depreciation amounting to SEK
1,992 m. (SEK 1,356 m. in 1992) was charged against income for the period
when calculating income in accordance with US accounting principles .••
(Ericsson Annual Report 1993, p. 39)

Dessa hOgst aktningsvarda belopp bar givetvis stiillas i relation till Ericssons
totalsiffror. Lat oss borja med resultatrakningen. Koncemvinsten s1culle alltsa
paverkas pa foljande vis:

Resultat efter skatt
+ Aktiverade utvecklingskostnader
-A vskrivningar pa tidigare aktivering
Summa

2835
3068
1992
3911

Den okade vinsten foranleder dock okning av latent skatteskuld. (Och ifall vi
gor tankeexperimentet att derma form av aktivering blev till god sed i fier
Hinder sa skulle faktiska skattekostnader uppsta.) I Ericssons redovisning
forekommer flera andra justeringar av bokslutet ifall amerikansk sed ska
tillfunpas, och summan av alla justeringar blir mindre an dessa tva poster.
Skatteeffektema anges endast samIat for alIa, varfor vi inte har nagon siffra pa
hur mycket just aktivering av mjukvara paverkar. Att skatta skatteeffekten ar
svm, da skattema uppstar i olika Hinder med olika skattetryck. Men med
svensk (numera internationellt sett ratt lag) bolagsskatt skulle nettoeffekten,
utan hansyn till bokslutsdispositioner, bli att den rapporterade arsvinsten detta
ar okade med drygt en fjardedel. (Vinstokningen knappt 1,1 mdr foranieder
skatt pa drygt 0,3 mdr; nettookningen 0,8 jamfors med den svenskt redovisade
vinsten pa 2,8.)

Vi kan ocksa jamfora arets aktivering av mjukvara enIigt noten ovan, 3 068
Mkr, med vardet pa arets nyanskaffade anlaggningstillgangar, 3805 Mkr
(enligt finansieringsanalysen).

Effekterna pa balansrakningen ar svarare att se. Har rapporteras bara
summaeffekter av alIa GAAP-justeringarna pa det egna kapitalet, som enligt
amerikansk sed skulle vara 22762 Mkr i st f enligt svenska regier 21 305 "MIa.
Anlaggningstillgangama var enligt svensk sed 25 198 Mkr minus ackumulerade
avskrivningar 13 352 Mkr. Det som ska tillkomma som mjukvarukapital ar
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inte bara arets nettookning, enligt ovan 3068 - 1992 = 1 076, utan motsvarande
okningar de senaste 3-5 aren. Efter denna tidsrymd ska enligt noten dessa
investeringar vara bortskrivna. Ericsson befmner sig f n i en intensiv investe-
ringsfas. Om nagra ar kan avskrivningar, atminstone for denna form av mer
kortlivade investeringar, komma aU uppga tililika stora belopp sam
investeringama. Men balansvardet, saval brutto som netto efter avskrivningar,
hamnar givetvis pa en vasentligt bOgre niva om mjukvara raknas in. Om vi antar
art 1993 ars belopp var exeeptionellt oeh darfor raknar med den Jagre gransen
av livslangdsintervallet 3-5 ar sa skul1e vi kunna tala om ert bruttovarde som
skulle vara ca 9 mdr kr hogre och ett nettovarde som skulle oka med ca halften
av detta. Det innebar en uppvardering av Eriessons anHiggningstillgangar med
storleksordningen 35 %.

Det yarde vi ser i en sadan fofi:indring av redovisningen ar inte primm att
bernkna foretagets yarde eller agamas formogenhet. Daremot kan okad
oppenhet betraffande hur foretaget vardar sina verksamhetsforutsattningar, i
detta fallet fOr Ericsson helt avgorande utvecklingssatsningar, ha betydelse fOr
omvarldens tillit. Den oppenheten, om an inte i helt lattolkad form, finns nu i
detta fall tack yare de amerikanska prineipema.

Vi aterkomrner i nasta kapitel till andra asikter om vikten av att aodra
redovisningsseden.

Sammanfattning

Vi konstaterade att programvaruutveckling sam idag betraktas sam arskostnad
kan ha mer eller mindre direkta tillampningar i sikte. Nar det finns "en bestfund
tilHimpning i sikte" kan man i Sverige enligt Bokforingsniirnnden valja aU
aktiyera utgiftema, dvs se dem som en investering. A.ven i amerikansk sed
kravs ett visst matt av fardigstaUande, men i atminstone Ericssons tolkning
talas om tekniskt fardigstaUande. I praktiken ar dock seden mer restriktiv i
Sverige an i USA.

Vissa satsningar har mer grundforskningslik karaktar, t ex aU bevaka utveck-
lingen och ha vissa inmutningar som forbereder fOr t ex tiinkbar framtida
utveckling av datatekniskt slag. SMana tycks inte vara aktiverbara i nagotdera
landet.
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Utvecklingsf6rslag - och nagra kommentarer
Vem ska fa se den "dolda skattkistan"?

I sin bok Den dolda skattkistan (Studentlitteratur 1993) argumenterar Bert-
Olov Bergstrand, Christer Lundgren oeh Per Soderstrom for att satsningar pa
t ex programvaruutveckling och kompetens bor ses som "mjuka investeringar"
pa ungefar det satt som vi talat om ovan, och ocksa pa sikt tas upp i foretags
balansrakningar. Det ledde till en serie inIagg i Dagens Industri under vintern
1993-94 dar flera debattorer forcle "kampen for de mjuka vardena".

Om en utgift ses som en mjuk investering i stallet for kostnad sa okar som vi
beskrivit ovan det redovisade resultatet. Att man inte far gora sa ansag
debattorema ha bidragit till konkurser oeh krisar. Men for att radda ett foretags
overlevnad kravs ocksa att nagon ar villig att finansiera. Annars blir det
konkurs pga likviditetsproblem, vad an balansrakningen sager. Agare och
langivare staller inte upp med mer utvecklingsmedel bara for att
balansrakningen okar med mjuka poster. Det kravs annan bevisning. Och det
ar har det intressanta bOrjar.

Vad kravs for att fa nagon att finansiera utvecklingsinsatser som om de
misslyckas har ett realisationsvarde nara noll? Problemet gaIler aven harda
investeringar i speciaIanpassade lokaler, produktionslinjer osv. Hur kan agarna
forsta och fo1ja hur deras pengar forvaltas? Vi kfulner igen problemet fran
debatten om hur FoU-kravande nyfOretagande bor stOttas. Antingen sker
satsningar i storforetag eller sa kravs uthillligt stOd fran nagra fa finansiarer.
Gemensarnt ar att dessa behover en insyn som gar vida langre an den
arsredovisningen ger. Att styra FoU och bedoma ekonomin i t ex
personalutbildning ar svm nog aven for hogre chefer i de fOretag det galler.
Hur kan da utomstaende fmansiarer kanna sig nagorlunda sakra pa att inte bli
lurade av overoptimistiska eller oseriosa utvecklingsforetag? Eller om
satsningen sedan gar fel veta am det bara var otur?

Som vi sade fornt ska dagens arsredovisningar tjana en blandning av syften.
Visst kan man tanka sig att blanda till det ytterligare med aven mjuka varden. I
sin bok ar Bergstrand m f1ratt fbrsiktiga: som ett "tankeexperiment" kan man
borja med att redovisa de mjuka vardena i noter och kommentarer. En parallell
blir da hur manga fOretag pa attiotalet redovisade s k overvarden i fastigheter.
Da gays ibland ocksa utdrag ur intyg fran specialiserade varderingsfmnor. Det
visar pa en av de vagar som vi sakert kommer att se. Oeh problemen kring tillit
och trovardighet blir de samma.

Kommer revisionsfmnor an ta risken att - sakert vid sidan av gangse
revisionsberattelse - kommentera hur foretag vardar sitt kompetenskapita1?
Eller blir det sarskilda rating-institut? Debattbrerna tyeks mena att det racker
att pa ett overgripande plan satta sig in i t ex databransehens specifIka
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forutsattningar fOr aU gora dessa bedomningar. Stiimmer det? Ansvaret for en
sadan vardering maste ocksa klaras nt, annars kommer marknaden knappast att
f<ista nagon vikt vid den.

Kanske ar det troligare aU kompetensen att gora sadana varderingar - am den
flnns -lierar sig med finansiarema och sjaIv gor riktade satsningar i de foretag
som befinns lovande. Klarar dagens banker och riskkapitalbolag det? Da ar det
inte balansrakningens vardering som ar intressant, utan insyn i foretagets
planer och system.

Kompletterad arsredovisning?

Att vardera nagot i balansrakningen ar sjalvfallet inte den enda mpjligheten.
Uppgifter vid sidan av, men anda med krav pa uppgiftslarnnande ("off balance-
sheet items"), ar tankbara. Darmed far vi en flerdirnensionell redovisning:
uppgfterna vid sidan av antas ju inte (atminstone inte omedelbart) ga att
summera till balansrakning eller resultatrakning, och kommer vi overens om
ett annat matetal an pengar kan vi anvaoda det. Framst ar det forstas enheter i
storre foretag som infOr foretagsledningen behover matt for att beskriva vad de
presterar i termer av t ex uppodlade marknader eller intern kompetens.
Myndigheter och andra icke affarsdrivande organisationer kan behova visa
olika prestationsmatt fOr en bred are omvarld. Har tanker vi oss att aven ett
vinstdrivande foretag skulle behova komplettera sin traditionella redovisning
med olika indikatorer pa hur dess position utvecklas och darmed dess
mojligheter att skapa vinst i framtiden. Framst i tjansteproduktion och i
synnerhet i s k kunskapsforetag blir olika faktorer viktiga sam inte ails fang as i
traditionella resultat- och balansmatt.

Tanken att det ar en sadan flermaIsrapport som behovs har aterkommit i
debatten allt oftare: jfr bl a offentlig programbudgetering pa sent sextiotal, de
forhoppningar som bade i offentlig och privat verksamhet knots till
nollbasbudgetering och de senaste arens tal om kvalitetssakring. Sarskilt ar det
forstas i offentlig forvaltning som man har forsokt utveckla metoder for
prestationsbeskrivningar. Men aven fOr vanliga foretag har det kommit fram
forslag. Den s k Konrad-gruppen foreslog for nagra ar sedan aU
kunskapsforetags utveckling i offentliga bokslut borde beskrivas moo t ex
indikatorer pa personalens kunskaper. Med tanke pa hur manga toretagsledare
som garna omtalar sina fOretag som kunskapsforetag sa borde des sa matt fa en
stor spridning. Sarskilt viktigt ar det forstas att varda det strukturkapital som vi
narnnde torut.

Nedan visas en enkel prestationsbeskri vningsmodell. Knyter vi an till Konrad-
tankarna och till resonemangen om balanced scorecard sa ar det viktiga inte att
fa en absolut, logiskt-hierarkisk koppling mellan varje matt i modellen och
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nagot overordnat foretagsm31. Daremot bar vi kunna na samforstind om att de
olika faktorer som ingar ar vettiga indikatorer pa framsteg och varda att folja.
Vi forespdikar s31edesett slags flerm3.lssyn.
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Trots detta skadar det givetvis inte att fa fram en vardering i pengar av de
poster dar detta ar mojligt. Ett kund register som mvt hardvara, mjukvara men
kanske i synnerhet informationsinharntande och registreringsarbete bor t ex
kunna vtirderas atminstone approximativt i termer av nedlagda resurser. I basta
fall kan vissa delar av strukturkapitalet liven beskrivas i termer av en
marknadsvardering.

Tjansteforbundet gay hOsten 1993 ut en skrift med titeIn Tjansteforetagets
varden som till stor del bygger pa Konrad-resonemangen. Totalt foreslas dar
34 kvantitativa matt, grupperade i fern kategorier: Marknad, Kund,
Individer/kunskaper, Strukturvarde och Finansiella styrtaL Den sista gruppen
svarar for drygt en tredjedel av matten, och dar iterfinns fOrutom traditionella
matt sasom soliditet en rad andra nyckeltal. som gar att riikna fram fran en
vanlig arsredovisning.

Det ar ide andra grupperna sam andra slags matt bIrr aktuella. IT-matten som
intresserar oss har aterfinns under rubriken Strukturvarde. Vi ska har diskutera
dessa forslag. Aven am de avser tjansteforetag ar de, med sina fortjanster och
svagheter, lika relevanta for myndigheter, atminstone i deras roll an ge
medborgare service, och for varuproducerande foretag, dar ju allt mer av
arbetet gar ut pa att producera intern och extern service.

De matten pa strukturvarde sam Tjansteforbundet fOreslar ar fern till antalet.
Vi citerar hela detta avsnitt, med en forkortning vad galler matt nr 20 som ju
inte ar vart huvudintresse har:
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"STRUKTVRV ARDE

Position/Nuliige (historik)

17. Antal datorer/person
Definition

Antal datorer/person. Dator betyder PC eller anslutning via bildskarrn till mini-
eller stordator.

Syfte
Visar datortillganglighet; mata antal bildsk1irmar/person, datakunnighet.

18 Antal IT-pakettperson
Definition

Antal programpaket internt utveeklade eller externt koptaJperson.

Syfte
Indikerar datatillganglighet, datakunnighet.

Rorelseriktning

19. IT-investeringar
Definition

- Alia kostnader for interna dataavdelningen (ink!. avskrivningar)
- Externt inkopta konsulttjanster
- Inkop hard- oeh mjukvara
Skall roatas for bade ny- oeh reinvesteringar.

Syfte
Mater underhall oeh utveckling av strukturvardet, visar
rationaliseringspotential.

20. Forskning oeh utveeklinglforsaljning

StabilitetlRisk

21. IT-kostnader/personalkostnader
Definition

Arets IT -kostnader (se definition avan) relaterat till arets personalkastnad.
Redovisas som pracenttal. Personalkostnaden definieras som lOnekostnad,
IOnebikastnad och ovriga personalkostnader.

Syfte
Ger humankapital i Wrhallande till strukturvarde, visar rationaliseringspotential. "

18
Effektiv IT - IT i arsredovisningen

Svenska Institutet/or Systemutveckling



Matten kan givetvis kritiseras, men man bar hilla i minnet att avsikten ar att fa
fram ett batteri mitt som kan fungera som rikslikare vid rapporteringen. Da
kravs enkla definitioner oeh att det ar Bitt for foretagen att mata. Det ar
sannolikt beteeknande att de fyra matten framsw som lite banala oeh
mangtydiga. Vad ar t ex en dator eller ett IT -paket? Oeh aven om vi tror oss
forsta vad vi ska ralena, blir det inte en summa av applen oeh paron? Om mixen
blir likartad i olika foretag kanske det inte spelar sa star roll, utan vid
jiirnforelser sajiirnnar det ut sig. Men anda: ger matten tillriiekligt mycket
grund ens fOr jarnforelser over tiden kring en oeh samma foretag? Oeh kan de
alls anvandas vid jiimforelser mel1an olika fOretag?

Sarskilt kritisk kan man vara betraffande matten pa kostnader (m 19 oeh 21
ovan). I var parallellt utgivna rapport Ekonornisk vardering av IT -satsningar
har vi forsokt att sortera ut begreppen rorande vilka utgifter som bOr ses som
arskostnad resp investering (anskaffning). Att gora det fullt ut kan upplevas
som onodigt krangligt, nar det bara galler en uppgift som lamnas informellt,
vid sidan av ett bokslut dar myeket av anskaffningsutgifterna and<i behandlas
som lOpande kostnad. Ett forsok till uppgiftsinsamling av detta sLaghar dock
paborjats av SCE. (Om problemen med deona undersokning se nyssnamnda
SISU-rapport.)

Tjansteforbundets definition sammanfor urskiljningslOst alla utgifter, bade
kostnader och investeringar, under rubriken IT -investeringar. Men nar sarruna
matt aterkommer sam taljare i ill 21 kallas det for IT-kostnader! Eller har man
tankt sig att de tre streckade bestandsdelarna i nr 19 ska specificeras? Genom
att ta moo bade avskrivningar oeh inkop far man dessutom en dubbeltackning.
Sa daliga defmitioner fortjanar inte ens detta svarhanterade omracte!

I en SCB-enkat varen 1994, som beskrivs i rapport 11 i denna SISU-serie,
efterfragades ett antal man som motsvarar Tj ansteforbundets nr 17 och 18.
De ar forstas inte helIer nagot slutligt svar pa hur en komplenering av
arsredovisning bor goras, men aven om de inte ar avsedda fOr det syftet sa ska
de svara mot en liknande behov: att ange status i t ex olika branseher och gora
det mojligt for foretag att jamfora sig med rnedelviirden.

De matt sam SCB anvaode , framdiskuterade i samrad med bl a NUTEK,
Dataforeningen i Sverige, SISU m fl, ar fOljande:

- Procent av anstiillda sam for sitt arbete behOver tillgang till en
datorarbetsplats, terminal eller motsvarande

- Genomsnittligt antal IT-paket/standardprograrnvaror (kopta eller utvecklade
inom foretaget) som finns tillgangliga for den personal sam regelmassigt har
ITIdatastoo i sitt arbete
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Dessutom stills fnigan om foretag sjalv anvauder nagra nyckeltal, t ex i stil
med dem som Tjansteforbundet foreslagit. Genom Ja eUer Nej far svarande
foretag oeksa ange vilka former av IT-verksamhet som forekommer.

Analys av risker: foretags 'taffarsposition"

Vi har redan stallt fragan hur myeket matten pa IT-verksamhetens omfattning
egentligen sager am hur val foretaget vardar sitt strukturkapital. Forsok att
finna samband mellan datoranvandning och t ex lOnsamhet misslyekas i regel
(se rapport ill 11 i denna SISU-serie). AIltfOr myeket hanger forstas pa att
anvandandet ar klokt. Det galler dock troligen alla matt som ar objektiva i
bemarkelsen observerbara oeh oemotsagligt sanna - sa langt de racker! Vad vi
egentligen skulle behOva ar indikationer till agare och andra via arsredovis-
ningen om foretagets mest sannolika framtida utveekling, kompletterad med
matt pa risker. For den teoretiske ekonomen innebar "risk" i detta sammanhang
matt pa spridningen runt vantevardet fOr t ex framtida betalningsstrornmar. I en
ideal arsredovisning borde saIedes VD oeh styrelse ange foretagets kanslighet
for olika tankbara framtida scenarior; om man t ex genom sin IT -arkitektur ar
sarbar for vissa tankbara teknik- oeh marknadsutvecklingar.

En utvecklad sadan redovisning ar naturligtvis osannolik bade med tanke pa
konkurrens - vad bor man beratta? - och pa svangheten att enas om objektiva
beskrivningar. F6rsok fmns dock. Svensk Affarsanalys ar en konsultforetag
startat av Per Erik Kihlstedt. Vi beskriver dess metod har som exempel pa ett
angreppssatt som havdas vara genereUt, oeh som tydligt utgar fran en
systematisk genomgang av kopplingen mellan fOretagets tillgangar oeh olika
majliga framtida handelsefarlopp.

Foretagets bakgrund ar att dess grundare i olika ehefsjobb upptackte att den
viktigaste informationen vid fOretagskop kom fram i fOrbigaende ("sam
bisatser"). For ea 10 ar sedan bOrjade han att konstruera ett verktyg fOr att
systematiskt kartlagga sa objektivt som mojligt vilka beroenden som kan ha
skadlig inverkan pa ett visst foretags intjaningsformaga. Under tio ar har ca
200 analyser gjorts i 75 foretag ide mest skiftande branscher, oeh aven i Hinder
med myeket storre osi:ikerhet an Sverige (Polen). Hittills har analyserna varit
manuella oeh omfattat intervjuer med det studerade fOretagets ledning oeh en
analys med utgangspunkt fran 300 variabler. Nu har en diskettvariant utveck-
lats dar kuuden sjalv ska kunna ga igenom fragelistan och sedan skieka in
disketten till Svensk Affarsanalys. Man har da barjat tala om Business
Position, BuPo.

Affarspositionen i:irvad som fOrklarar aU ett foretags tillgangar ar varda mer an
slaktvardet. Analysen utgar fran en intressentrnodeU, dar varje viktig relation
klassas som Dominerande-Underordnad-Allians-Konkurrens. All strategi bor
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vara stravan efter allianser, eftersom dominerande stallning aUtid pa sikt kan
utmanas. Analysens samrnanvagning av aspekter (behov, konkurrenssituation,
kompetenser, resurser; relaterat till tillvaxt mm) leder till en fyrstaliig
betygsattning pa skalan A-F av foretagets relationer till och beroende av sin
marknad, medarbetare, ovriga resurser och omvarld, med utpekade sarskilda
relationer som kraver uppmarksamhet eller atgard.

Ett sadant betyg ar avsett att anvandas av bl a banker och vid intygande i
revisionsberattelse av hur fOretag mar. Beroendena ar enligt Kihlstedt objektivt
beskrivna i modellen; det ar lasaren som far tillfoga bedomningar av
sannolikheter for att riskema infrias. Ronen uppges vara overraskande stabila
over tiden, om man gor om analysen pa samma fOretag.

Sammanfattning: olika kompletteringar av arsredovisningen

Last utan aUtfor mycket djupsinnig eftertanke innebar balansvarderingen av ett
fOretag en monefur vardering som ar entydig, dvs utgar fran vad vi kan kalla ett
slags normalscenario for foretagets utveckling.

Komplettering med andra prestationsmatt tillfor en flermattssyn, fortfarande
utan nagon precisering av olika scenarior, men med en mojlighet fOr (eller om
man savill ett krav pa) lasaren att sjalv gora antaganden om vad de olika
matten sarnmantaget betyder for foretagets langsiktiga utveckling. Matten kan
vara mer eller mindre harda; i tilltagande man kommer vi sakert att i arsredo-
visningar fa se besked om hur igenkanda foretagets varumarken ar pa
marknaden, marknadsandelar, attityder hos kunder, aterkopsfrekvens, och
kanske aven fa matt pa personalens trivsel, kunskaper mm. Konradgruppens
och Tjansteforbundets mattfOrslag hor hit, men aven rena
attitydundersokningar ar en mojlighet.

Den riskanalys som vi beskrev i forra avsnittet til1for en mer uttalad
granskning av olika tankbara framtider. De varderingsintyg som
upphovsmannen tanker sig skulle val i och for sig avse f6retagets generella
riskutsatthet; men man kan ocksa tanka sig att precisera vilka risker f6retaget
skulle tala och lata Hisaren vaIja hur detta bor paverka varderingen.

En mer partiell sadan riskanalys representeras av den klassiska
soliditetsupplysningen. I dess renodlade form talar man ju i princip om ett
nedlaggningsvarde pa foretaget, dvs ett synnerligen pessirnistiskt scenario som
mojligen intresserar langivare men knappast agare eller potentiella aktiekopare.
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Dessa olika perspektiv fbrMller sig till varandra som i fbljande figur:

Enstaka,
"normal"
utveckling

Flera, medvetet
"konditionellt"
resonemang

MATT: Flera. pa olika
matskalor

Enstaka, namligen
pengar

Konrad,
Tjanstefbrbundet
mfl

Konventionell
arsredovisning

Riskanalys,
t ex Svensk
Affarsanalys

(Likvidations-
yarde)
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Aktuell debatt - ett uttryck for insikt!

Infonnationsbehov - en typologi over anvandare

Vi har pa senare ar resonerat kring ITs foretagsekonomi med olika insatta
personer: ekonomichefer, revisorer ill fl. Vi moter ett start intresse men ocksa
en betydande vilsenhet. AlIa inser att foretag i vaxande grad maste satsa pa IT
och andra former av strukturkapital, intellektuellt kapital eUer vad vi valjer att
kalla del. Men vara traditionella spelregler och institutioner at knappast gjorda
for detta. Som vi har antytt at aganderatten ofta svar att i praktiken skydda eller
overfora, och tillgangsvardet iir (annu) mer beroende av sarnrnanhang och
anvandning an vid andra strategiska investeringar.

Siirskilt i vara resonemang med externrevisorer moter vi diirfor standpunkten
aU del. skulle tillfora fOga att infora vardering av mjuka tillgangar i fore tags
balansriikningar. Daremot anser man det av uppenbar vikt for foretagets interna
styming, och aven for marknadens bedomning av fOretagets skotsel, att ha
nagon form av infonnation om hur fOretaget hanger med i utvecklingen.
Resonemanget ar parallellt med vad man sedan lange havdat am FoU-
satsningar - dock utan aU man funnit nagra losningar utover vissa
beloppsuppgifter i extern redovisning.

Vilka olika beslutsbehov ar det som vi skulle behova tiUgodose? Har at en
forsta ansats till katalog eller typologi som utgar fran olika avnamare av
information, med boIjan hos de sam behover minst informationsmangd:

Kortsiktiga ldngivare: sam ger "oinformerad" kredit mot formell siikerhet:
kraver information om i princip likvidationsvardet hos tillgangarna. Klassisk
forsiktighetsprincip. Immateriella varden oftast ointressanta. Nedre delen av
var figur i forra avsnittel.

I.i1ngsiktiga ldngivare, placerare som ger obligationslan och andra mer
informerade krediter. Torde ofta krava aU affarsutsikter beskrivs, ibland av
ombud (rating-fOretag). Immateriella varden intressanta atminstone vad avser
riskexponering. Men i huvudsak traditionella redovisningshandlingar.

Smaiigare, finansiella place rare i aktier: foljer borskursen som kan paverkas
av information kring kompetensutveckling - vilken information bor och kan
ges 15pande och nyttjas av marknaden? Troligen ovre delen av var figur, men
hur stort iir egentligen intresset aU brottas med den tlerdimensionella
beskrivningen somju kraver mer av aktivt stallningstagande fran lasaren?
Kanske innebar detta en marknad for specialiserade foretag sam ger "ratings"
och ract.

Aktiva agare (stora nag for aU inte kunna salja omarkligt): borde kunna gora
risksatsningar - vad vill de veta? Knappast ett enstaka BR-varde! Det ar framst
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dessa som bor kunna klara aU ta del av mer komplicerad (flerdimensionell)
information.

For fullstandighetens skull tar vi aven med informationsbehoven hos grupper
som framst kan ses som interna:

Styrelse, ledningsgrupp, VD: maste bade lrunna 16pande bedoma (inventera)
Higet och "tangentens riktning" relativt konkurrenter, framtida kundbehov osv
och kunna ta stiillning till foreslagna projekt. Riskspridning ar nbdvandig-
kanske ett fatal projekt lyckas storartat medan majoriteten rnisslyckas? Men
beslutsunderlag for beida slagen av beslut kravs. Dessutom kravs att incitament
ger rau signaler.

Enhetschefer: maste inom de ramar som ges kunna fatta beslut motsvarande
overordnad lednings. Dessutom maste de kunna forvalta.och nyttiggora
tidigare satsningar. For detta kravs bade beslutsunderlag t ex i form av
intempriser och incitamentslbelbninsgssystem.

Synpunkter fran r6rda samtal

Svangheten att verifiera, och tanken att IT som tillgang kanske inte ens har ett
i rimlig mening objektivt yarde, aterkom ofta i de serninariediskussioner som
vi har haft. Har ar ett axplock av synpunker som kompleuerar vad som sagts
ovan.

REDOVISNINGEN

"Arsredovisningen blir allt mindre relevant for framtiden. "

"Balansrakningar ar ett rnischmasch (historiska varden kombinerade med en
salig blandning av nuanskaffningsvarden) - men ett konventionellt sprak som
vi tror oss fOrsta. Flytta gransen for vad som ska med ytterligare lite gar val - t
ex kan amerikaner aktivera mer av utvecklingskostnadema for dataprogram.
Men det ar viktigare att utveckla arsredovisningens ovriga information. Ayen
det bOr vara reviderbart och behover inte vara subjektivt."

Det at framst vid ojarnn anskaffningstakt som periodiseringsfnigan blir viktig.
"Om inga pucklar sa gar det ju foga skillnad."

"Iu storre ett beslut at, desto mer liknar det en prognos over foretagets framtida
resultat."

"Om man aktiverar utvecklingskostnader tror marknaden att foretaget ar pa
dekis."
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"Vi behover oeksa vardera informationen sam fmns i systemen, heIst med matt
som medger jamfarelser mellan olika verksamheter."

"Om det ill"informationen sam har yarde - varfar vill"derar vi da en fysisk CD
hagIe an sarnrna musik lagrad ien dators rninne?"

"Personalresurser har funnits pa balansrakningen - pa slaveriets tid."

Varden ar sallan additiva. Var oeh en bland olika nyekelfaktorer kan helt
stoppa verksamheten oeh varderad utifran framtida betalningsfaljder alltsa ha
ett hOgt varde!

ANDRAMAIT

Problemet ar informationsteoretiskt - hur ge en trovardig oeh intrangande
beskrivning? "Kopplingen till redovisningen ar forlamande." Ett nytt sprak
behavs. Ex: utbildningsniva, anstallningstid ... Det viktigaste ar att lOpande
falja upp oeh halla reda pa: attitydstudier 0 lilcn.

"Man tror sig fOrsta kronor."

Bland det som behOvs:

- beskrivning i arsredovisningen, kanske genom egen rad i resultatrakningen
(inte i balansrakningen), men hellre annan beskrivning

- nyttouppfaljning lopande genom aggregerande av intervju- oeh enkatron

- identifering oeh beskrivning av resurser som ill"vasentliga far framtiden,
aven nar de "inte kostat" (t ex upparbetade varumarken eller egenutveeklade
system)

Offentligheten ar ett problem - fare tag vill inte Himna ut information som i oeh
fOr sig yore relevant for marknaden.

REVISION

"Revisorer maste intressera sig aven far andra matetal an kronor- aven
forvaltningsrevision har ju till vart omrade oeh kvaliteten pa interna
managementsystem. "

"Vems intressen skyddar revisom? Styrelsen maste forse sig med aven annan
information. "
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"Ju mer relevant information, desto svarare aU revidera." (Kan bero pa att
relevans avser specifikt beslutsbehov, medan revision ska verifiera
informationen for mer generellt bruk.)

VADGORA?

"Fa foretag att beskriva hur de fattar beslut, fOljer upp, och hur man kan gora
mer djupgaende utvarderingar."

"Fortsatt att overtyga foretagsledningar am aU IT-investeringar bor ses som
investeringar! Borja med aU beskriva hur ett foretags IT ser ut, vad jobbar de
anstallda de facto med, ar systemens omfattning coh prestanda rirnliga. Pa sa
satt skulle man forma en grund av matetal sam man skul1e kunna aterkomma
till regelbundet."

SLUTSATSER

Ett allmant intryck fran vara samtal med revisorer ar aU de pMallande ofta kom
in pa de intema styrsystemen oeh sag det som mest angelaget aU utveckla demo
Vid matena var vi overens om

- att i den interna stymingen borde vasentligt mer av IT-utgifterna raknas som
investeringar

- aU det ar kornrnunikationen runt IT-investeringar i denna interna mening, hur
de utnyttjas och deras betydelse far faretags intjaningsfarmaga som vi vill
fOrbattra

- aU till sadana IT-investeringar rakna aven irnrnateriella tillgangar

- aU aven icke-monetara matt kan vara liimpliga som beskrivningssprak far
dessa syften

- art maUen ska tjana de beslutsfora oeh beslutssituationer dar IT -satsningar
och deras nytta avgors

- art dessa maste utformas med hansyn till aU IT ofta ar en infrastruktur sam
ska majliggora affarer pa ett indirekt vis, och dador gemensam far olika delvis
kanske annu okanda brukare oeh anvandningsomraden.

Dessa <1sikteravser alltsa snarare det omrade vi behandlar i var andra rapport
Ekonomisk vardering av IT -satsningar. I de seminarier med nagra ekonomer
som var tankta att ge underlag far vara resonemang kring intern styming korn
vi daremot pafallande ofta in pa bokslutsfragor. Dar ansags det som viktigt aU
ha seder for extern redovisning sam faugar IT pa eU saU sam sedan kan
paverka den interna diskussionen i faretaget!
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Sammanfattning
Infcir fortsatt arbete

Vi tror att matt och bedomningsprocedurer gar att utveckla sa aU vi far en
b~ittre dialog mellan IT-ansvariga, ekonomer och foretagsledare. Arbetet hittills
har dock styrkt var overtygelse att det ar kommunikationen kring forhallandena
i enstaka foretag som iir det viktiga, snarare an nagra generella matt eller
m8.ltal. Det ar egentligen osakerheten om framtiden som pUgar beslutsfattarna
och den forsvinner inte for att vi far battre mitt. Daremot kan vi sakert bli
duktigare pa aU ta tillvara kunskap som finns utspridd hos olika individer i
fciretaget.

Detta gor aU vi knappast tror pa att prioritera forandringar av
extemredovisningsseder, atminstone vad giiller de traditionella
bokslutshandlingama. Daremot finns det olika former av kompletterande matt
som kan bli intressanta. Fragan instiiller sig da vem som bor ta initiativ till aU
utveckla dem, och hur pass standardiserade de beb6ver vara om huvudsyftet
egentligen ar att skapa konununikation kring de ens taka fallen. For enhetlighet
talar behovet att vara overens om mattens tolkning och att underHitta for lasare;
for mangfald de battre mojlighetema att ge relevanta beskrivningar.

En mojlig fortsattning inom ramen for SISU:s Effektiv IT-projekt ar au
konkret prova t ex matt i stil med dem som foreslagits av Tjansteforbundet och
anvants i SCB-enkaten, garna utvecklade till aU beskriva "IT-stocken" pa ett
battre vis. Det skul1e kunna goras i anslutning till den genomgang av IT -kapital
i nagot foretag som kan bli aktuell i intemredovisningsdelen av projektet.

Provokativa pastaenden?

Ett annat satt att sammanfatta iir aU spekulera i vad som kan banda framover
med redovisandet sam samhiillsinstitution. Hac ac nagra punkter, formulerade
mer for att provocera till eget tiinkande och stillningstagande an som prognos.
De har inte framkomrnit i samtalen med revisorerna utan utger egna
spekulationer:

1. Revisionsbyraernas betydelse kommer at! avta - ratinginstitutens aft aka!

Feretag blir allt mer ohjalpligt beroende av kunskapskapital som ar osynligt i
den formella redovisningen. Det enda den duger till ar aU beskriva
likvidationsvarden. (Kunskapskapitalet ar namligen svart aU realisera da dess
yarde ar knutet till en specifIk situation.) Forsiktighetsprincip kommer att
tillarnpas anou mer strikt, och BR blir intressant endast fOr formell kreditprevn
mg.
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Eftersom investerare inte har nytta av arsredovisningar sa blir
revisorsprofessionen allt mindre intressant. Bortsett fran att begransa
forskingring 0 likn fmns det inget intresse fOr revision. Daremot vaxer
ratinginstituten i betydelse. De utveeklar metoder for aU inventera oeh
kornrnunieera kunnande oeh kompetens hos foretag.

2. Dagens immaterialratt ar for primitiv fOr kunskapsintensivaforetag

lndustrialismens uppsving kopplar vissa (t ex 1993 ars Nobelpristagare
Douglass North) till skapandet av institutionella former som mojliggjorde att
mobilis era riskkapital for aU investera i uppbyggnad av indus trier. Hur ar det
med kunskapsforetag oeh mjuka investeringar i allrnanhet? Gar det aU
mobilisera riskkapital for prograrnvaruutveekling 0 Iikn? Dagens
irnrnaterialratt oeh patentmojligheter ar sannolikt otillraekliga. Vi kan fa
myeket striktare skydd for int~llektuella varden. Foljderna av det blir inte bar.a
positiva. S k fri akademisk forskning forsvaras, oeh inspektionskostnadema
blir ansenliga. Om det paskyndar eller bromsar manskligt frarnatskridande
finns det delade meningar om.

3. Borsvardering av fore tag Leder till ett for oinformerat agande for
ll1ngsiktiga och utlu1.11igasatsningar

(Forts pa foregaende punkt.) Har kanske borsnoterade foretag spelat ut sin roll
som foretagsforrn for verksarnhet som beror av IT oeh kunskapskapital? Bl a i
USA hojs roster att marknadens kortsiktighet gor att de stora, utMlliga
risksatsningarna kraver ett narmre, battre informerat agande! Nar kapital
investeras irnrnateriellt kanske detta ar nOdvandigt?

4. Det ar risken, inte vardet sam vi borde beskriva blittre

Naringslivet som experimentmaskin (fritt efter Sehumpeter oeh Gunnar
Eliasson): Foretag ska ga i konkurs i lamplig utstraekning. Endast genom
risktagande UppSt3..rde mutationer som kravs fOr artemas fortbestand. Ett sunt
naringsliv maste ge mojlighet for investerare att medvetet satsa pengar i
riskforetag. Foretag borde battre beskriva riskerna i sina AR oeh prospekt.
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