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Förord 
Som avslutning på Civilekonomprogrammet med inriktning redovisning har vi gjort en C-uppsats på 

15 poäng inom ämnet Lean accounting. 

Uppsatsen har gett oss en djupare förståelse för den ekonomiska styrningen inom företag och hur 

den kan anpassas efter behov. 

Vi vill tacka vår handledare Henrik Linderoth vid Högskolan i Skövde för bra vägledning och respons. 

VI vill även tacka våra opponenter som hjälpt oss att förbättra uppsatsen med sina tankar och åsikter. 

Slutligen vill vi även tacka vår goda vän och logistik konsult, Markus Lundgren som varit vårt bollplank 

och ställt upp med goda råd och tips kring vår informationsinsamling. 
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Lean accounting – a more efficient management system in 

process orientated companies 

Summary 
The main purposes of this study have been to describe existing differences and similarities between 

traditional methods of management accounting models and new thinkings in terms of lean 

accounting. Furthermore this study aim to describe and understand if lean accounting appears to be 

a more efficient working model in companies with process orientated production. Based on studies 

in litterateur we are able to state that there are main differences between those two management 

accounting models but also similarities though many factors are related to the idea of lean and they 

are also possible to trace from previous economic models. Now a day the environment of the 

companies is dynamic and quickly changing and a great deal of flexibility is needed. To meet this 

need, streamlining in the productionprocess have been in focus for a long time and new filosofies 

constantly arises in this area. 

The first part in the frame of reference is about standard costs and calculations. Since long time ago 

standard costs and calculations have been a common base to estimate production costs and how to 

manage decision related to the production activities. In the year of 1987 an argumentation started 

called relevance lost, the discussion was about weakness in, and how those calculations and 

economic models really gave and performed a correct plan for decisions. Furthermore the discussion 

also criticizes the relevance and up-to-datedness in the economic system. This discussion was related 

to the fact that many companies have become more complex and cost share have raised. The ABC- 

calculation was found out of this argumentation, and gives an answer on this discussion with a more 

deep going share of cost than other product calculations. The ABC-calculation is built on the activities 

in the company. Process modeling like ABC-calculation is about the activities in the company. Those 

activities should be linked in to value chains. It has been shown very common that companies now a 

day are managed by process modeling. The thoughts about a company which is based on production 

activities linked together to value stream can be found back in Porter´s value chain model. Many 

companies have left their hierarchy management in favor for decentralization, in order to establish a 

more advantageous process model to create more flexibility and to be better prepared for changes 

and fluctuating demands. Production is running more based on demands rather than prognosis and 

the stock-keeping should as long as possible be eliminated though many products in short time can 

be out of date. Just-in-time is a well known term that many companies already have implemented. 

Just-in-time together with total-quality-management (TQM) is about to create a higher effectiveness 

of the company process activities without having any quality reduction, these are the main principles 

in terms of lean production. This is a process orientated view which is building the thoughts behind 

these two terms forward. Streamlining and loss of wastage should be proceeding according to the 

actual demands and small stock with focus on creating an amount of costumer value. 

Increased flexibility is made throughout process orientated companies whom manage their 

production according physical demands in order to meet the severe competition. Another winning 

strategy is to push to the company against profitable goals. Furthermore lean advocate to see the 
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total view in the organization. In order to do so not only production need to work more efficiency, 

also the support activities need to be integrated. The sight of the management accounting models 

and its need of change have been argued for about many years and the interest for this have 

increased dramatically. The main reason for this is the great deal of philosophies with focus on 

improvements in production that has continuous arises. The management accounting systems have 

all though not been following and changed in the same way. The systems are not working together to 

reach common goals, this is a reason why lack of information can arise in the decision making 

process. Lean accounting as a managing model has arised as an answer on a accounting system 

better fitted to the structure in processoriented companies. 
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Sammanfattning  
Målsättningen med denna uppsats har varit att beskriva förekommande skillnader och likheter 

mellan traditionella ekonomistyrningsmetoder och nytänkandet lean accounting. Vidare syftar 

uppsatsen till att förklara och förstå om lean accounting framstår vara en effektivare styrmetod i 

processorienterade företag. Genom att studera dessa begrepp med grund i en litteraturstudie har vi 

kunnat konstatera att markanta skillnader förekommer mellan dessa styrsystem, men även likheter 

går att urskilja då flera faktorer inom lean-begreppet går att spåra tillbaks ur tidigare uppkomna 

styrmetoder. I den dynamiska och föränderliga miljö som dagens företag verkar i krävs en hög grad 

av flexibilitet, effektiviseringar inom produktionen för att skapa flexibilitet har länge varit i fokus och 

nya filosofier har ständigt uppkommit inom detta område.  

I den teoretiska referensramens första del behandlas standardkostnader och kalkyler. De ligger som 

bas och har sedan länge tillbaks använts för att beräkna produktkostnader som ska ligga som 

underlag för bland annat produktionsbeslut. År 1987 uppkom debatten relevance lost som 

diskuterade bristen i och huruvida dessa kalkyler och ekonomisystem i övrigt gav ett korrekt 

beslutsunderlag. Vidare handlade diskussionen om att brister uppstod gällande relevans och 

aktualitet i informationen från ekonomisystemen. Detta hade sin grund i att företag blivit mer 

komplexa och andelen omkostnader i företaget hade ökat. ABC-kalkylen uppkom som ett svar på 

denna diskussion, med en mer djupgående kostnadsfördelning än tidigare produktkalkyler. ABC-

kalkylen bygger på en uppdelning av företaget i aktiviteter. Processtyrning handlar likt ABC-

kalkylering om företaget i aktiviteter. Dessa aktiviteter ska sammanlänkas till så kallade värdekedjor. 

Att styra företag enligt processtyrning har visat sig bli allt vanligare. Tankarna med företaget som en 

process uppbyggd av aktiviteter går att återfinna i Porter´s värdekedja. Många företag har alltså 

övergett den hierarkiska styrningen till fördel för en mer decentraliserad processtyrning, detta för att 

skapa mer flexibilitet och snabbt kunna möta förändringar och efterfrågan. Produktion styrs alltmer 

efter efterfrågan än prognoser, lagerhållning ska i möjligaste mån elimineras då produkter i allt 

snabbare takt blir omoderna. Att arbeta med just-in-time är ett välkänt begrepp som många företag 

börjat implementera. 

Just in time, tillsammans med begreppet total quality management (TQM) som handlar om att 

effektivisera företagets processer utan att minska på kvaliteten, utgör grundtankar inom begreppet 

lean production. Detta processorienterade synsätt bygger vidare på tankarna bakom dessa två 

begrepp. Effektiviseringar och slöserieliminering ska ske inom produktionen genom efterfrågestyrd 

produktion och minskad lagerhållning med fokus på att skapa kundvärde. 

Ökad flexibilitet skapas genom processtyrda företag, vilka tillverkar efter efterfrågan, detta är en 

viktig faktor för att klara dagens konkurrens. Att kunna styra företaget mot verkligt lönsamma mål är 

en annan viktig faktor. Lean förespråkar vidare att se helheten inom organisationen och för att kunna 

göra detta krävs det inte bara att produktionen effektiviseras, alla övriga stödsystem måste även 

integreras. Synen på ekonomistyrning och dess behov av förändring har varit ett diskuterat ämne de 

senaste årtiondena och intresset för detta har ökat markant. Grunden till detta är de många filosofier 

med fokus på förbättringar inom produktion som kontinuerligt uppkommit, 

ekonomistyrningssystemen däremot har inte följt med och förändrats i samma takt. Systemen 

arbetar inte samman med varandra mot gemensamma mål, därmed kan en brist uppstå i det 
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beslutsunderlag som tas fram därigenom. Lean accounting som styrmetod har uppkommit som ett 

svar på ekonomistyrning som är mer anpassad efter strukturen i processorienterade företag.   
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1 Inledning  
I Inledningen ges en förklaring till uppsatsens syfte och problemställning samt bakgrunden till 

denna. För att ge en överblick över uppsatsens utformning, görs en disposition av denna samt ett 

tydliggörande av uppsatsens avgränsningar.  

1.1 Problembakgrund 
Strukturen på dagens företag har utvecklats sedan en lång tid tillbaka. Till en början tillverkades 

endast enstaka produktgrupper inom företagen, produktionen skedde helt utifrån företagets 

maxkapacitet. Vad kunden önskade var inte i fokus, här handlade tillverkningen enbart om 

massproduktion av det företaget hade och kunde tillverka. Målet för företagen var vinstmaximering. 

Tillverkning av enstaka produkter växte till att omfatta flertalet produktfamiljer, detta i sin tur 

medförde ett ökat behov av mer utförliga kalkyler för att avgöra vilka kostnader som skulle belasta 

respektive produkt. Företagen och produktionen växte, så gjorde också konkurrensen på en marknad 

som nu fått en allt snabbare förändringstakt. Behovet av att styra företaget mot ekonomiska mål blev 

ett faktum. För att företagen skulle kunna växa och bibehålla sin position på marknaden räckte det 

inte enbart med en anpassning till förändringarna. Företagen behövde även skapa sig en god 

framförhållning för att stå stadigt inför förändringarna.1  

Begreppet ekonomistyrning tog sin form, detta avser allt arbete inom företaget som görs för att 

uppnå ekonomiska mål, med andra ord arbetet med att styra, planera och kontrollera företaget för 

att skaffa information för uppföljning och analys.2 

Traditionell ekonomistyrning handlar delvis om att genom kalkylering arbeta fram en 

standardkostnad på enhetsnivå för att sedan, genom budgetering kunna prognostisera framtida 

produktion. Denna typ av prognostisering och målstyrning användes inom företagen fram till 1990- 

talet. IT(Information Technology)- eran tog då över och ett modernare, datoriserat system för att 

kunna fortsätta med den ekonomistyrning som ansågs vara nödvändig utvecklades.3 

Den ökade konkurrensen medförde att kundernas valmöjligheter ökade och så även deras krav på 

företagen och dess produkter. Företagen insåg snart att massproduktion och vinstmaximering var en 

dålig idé, att vara lyhörd inför kundernas önskemål blev istället en viktig framgångsfaktor. 

Fokuseringen på enbart produktion flyttades mot att bland annat erbjuda service och kringtjänster, 

tillsammans med produkterna. Kundtillfredsställelse blev ett vanligt förekommande begrepp. För att 

hänga med i den snabba förändringstakten började företag också i större grad satsa på forskning och 

utveckling. Dessa tillkommande faktorer gjorde att företagens kostnadsstruktur förändrades från att 

ha omfattat stora delar direkta kostnader kopplade till produktionen till större andel omkostnader, 

det vill säga indirekta kostnader utan direkt koppling till en specifik produkt. Att fördela dessa 

omkostnader skapade utökade krav på kalkylsystem.4  

                                                           
1 Ax et al., (2005), Ax & Ask, (1995), Cunningham et al, (2003), Bergstrand, (2003) 
2 Ax et al., (2005) 
3 Ax et al., (2005) 
4 Ax et al., (2005), Ax & Ask, (1995), Cunningham et al, (2003) 
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En debatt som uppstod om att ekonomisystemen inte kompletterade de nya produktionsteknikerna 

uppstod och gick under namnet Relevance lost, denna debatt har fått stort genomslag och har mötts 

av både positiv och negativ kritik.5     

Som ett svar på relevance lost diskussionen uppkom ABC- kalkylering, som innebar en mer detaljerad 

omkostnadsfördelning. Denna kalkyleringsform bygger på att företagets verksamhet indelas i 

aktiviteter. I motsats till den traditionella hierarkiska uppbyggnaden så krävs det för att kunna 

tillämpa ABC-kalkylen ett processorienterat, vertikalt synsätt.6 

De processorienterade synsätten medförde att nya filosofier fick stort genomslag i jakten på att leda 

företaget mot uppsatta mål. Västvärlden hämtade inspiration från de filosofier som används i öst, 

främst från Japan. De positiva effekterna av de tillverkningstekniker som användes där har gett 

resultat under en längre tid, men det är först på slutet av 1980-talet som teknikerna verkligen har 

uppmärksammats och fått genomslag i västvärlden.7  

Just In Time (JIT) och Total Quality Management (TQM) blev välkända filosofier och svarade mot de 

förändringar som var nödvändiga på marknaden, såsom kund- och kvalitetsstyrning. 

Moderniseringen har i huvudsak inriktats på effektivisering i produktion. Ekonomi och dess 

styrsystem som ofta är avskiljda från produktionen har inte utvecklats i samma takt, informationen 

därifrån har därför visat på brister. Ekonomisystemen bygger fortfarande i stor grad på ett föråldrat 

perspektiv. Standardkostnader och påläggskalkyler används trots förändringar mot processorienterat 

flöde i företagen. Det vill säga, produktionen har moderniserats medan ekonomisystemen däremot 

inte har följt med i samma utveckling.8 

I boken “The machine that changed the world” framgår hur biltillverkaren Toyota lyckades producera 

och designa bilar som motsvarade kundens önskan, snabbare och även till en lägre kostnad än sina 

konkurrenter. ”Toyota production system” (TPS) som blev benämningen på det system som Toyota 

arbetade efter, blev snabbt uppmärksammat och ansett som det bästa för att skapa effektivitet, 

kundvärde och lönsamhet. Detta system kom snart att framstå som en förebild för andra företag att 

lära av, så kallat benchmarking9. Grundtankarna inom TPS handlar om att organisera företaget i 

aktiviteter sammanlänkade till värdekedjor och i dessa kedjor eliminera slöseri för att skapa ett 

effektiviserat flöde. Ur Toyota production system har begreppet lean vuxit fram. I detta perspektiv 

har kund och kvalitet en betydande roll. Företaget ska inrikta sig på att skapa värde för kunden 

igenom hela processen, där det är möjligt. Kundens behov ställs i fokus och arbetet med att på ett 

effektivt sätt uppnå både externa och interna mål blir avgörande för företagens framtid. Detta i 

enlighet med TPS, dock förespråkar detta begrepp ett helhetstänk som ska genomsyra hela 

organisationen.10 Första steget in i lean sker via förändringar i produktionen, men för att uppnå den 

helhet som lean syftar till krävs att även övriga styr- och stödsystem integreras i arbetet och inte 

lämnas utanför. Lean accounting har arbetats fram som en utveckling av ekonomistyrningsarbetet. 

Detta begrepp anses vara en bättre styrning för företag som organiserat sina processer utefter 

värdeflöden, så kallade processorienterade företag. Detta ska, genom att ge en mer korrekt och 

                                                           
5 Ax & Ask, (1995) 
6 Ax & Ask, (1995) 
7 Ax et al., (2005) 
8 Johnsson & Kaplan,(1987)  
9 Cunningham et.al., (2003) 
10 Cunningham et.al., (2003) 
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aktuell information av kostnadsstrukturen och bättre beslutsunderlag, stödja företagen i deras 

strävan mot ökad lönsamhet.11 

1.2 Problemdiskussion 
Målet med ekonomistyrning är att styra och leda ett företag mot ekonomiska mål. Med andra ord, 

arbetet är inriktat mot att planera, genomföra, följa upp, utvärdera och anpassa företagets 

verksamhet i strävan att uppnå ekonomiska mål, finansiella såsom icke-finansiella. 

I och med de förändrade förhållandena på marknaden gällande företagsstruktur och den nya synen 

på företagens verksamhet har nya synsätt och metoder för styrning vuxit fram. Ekonomistyrningen 

har dock inte följt med i denna utveckling, vilket gör att relevansen och tillförlitligheten minskar i den 

information som framkommer ur dessa system och som ligger till grund för beslut. 

Ständiga förbättringar inom produktionen har sedan länge varit i fokus. I en tidsålder där tid är 

dyrbar och kundens behov och kvalitet blir allt viktigare framgångsfaktorer, bör företagen kunna 

skapa effektivare system och en mer korrekt kostnadsbild av den redan effektiviserade och 

omarbetade produktionen. Detta för att på längre sikt nå fördelar gentemot konkurrenter. 

Diskussion råder mellan hur den vanligt förekommande ekonomistyrningen verkligen ger en 

rättvisande bild av lönsamhet och kostnadsstruktur, lean accounting har kommit som en utveckling 

av styrprocesser i de företag som valt att frångå den ursprungliga massproduktionen. 

2 Problemformulering 
Den utvecklingen som skett efter relevance lost diskussionen har haft sin huvudinriktning på 

produktionen, nu krävs även att ekonomisystemen integreras för att skapa en helhet. Är lean 

accounting ett styrsystem som synkroniserar bättre med ”lean tänk” i produktionen än den 

traditionella ekonomistyrningen och i så fall på vilket sätt? 

3 Syfte 
Examensarbetets syfte är att jämföra den traditionella ekonomistyrningen med lean accounting. 

Jämförelsen kommer att ske genom en litteraturstudie av dessa två områden. Och genom detta visa 

de brister som uppstår då gamla ekonomisystem används tillsammans med de nya 

produktionssystem som arbetats fram.  

3.1 Avgränsning  
Studien kommer att ge en överblick över uppkomsten av den traditionella ekonomistyrningen, hur 

denna har legat och ligger till grund för dagens ekonomistyrning. De nya synsätt och metoder som 

uppkommit i och med marknadens allt snabbare förändringstakt, samt ökad konkurrens och 

kundfokusering. Avgränsningar görs sedan mot synsättet lean production och hur lean accounting i 

förhållande till traditionell ekonomistyrning ger en mer riktig bild av kostnadsstrukturen i företaget. 

Inom lean- filosofin diskuteras fem stora områden; Financial accounting, Operational accounting, 

Management accounting, Support for lean transformation och Buisness Mansgement. Ämnet lean är 

                                                           
11 Maskell & Baggaley, (2004) 
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till stor del logistikinriktat, men tyngdpunkten och perspektivet för denna uppsats kommer att ligga 

på ekonomistyrningsdelen. 

3.2 Disposition 
Strukturen i uppsatsen följer modellen som visas i figur 3.1. Uppsatsen delas in i fem delar där den 

teorietiska referensramen delas upp ytterligare i tre delar, detta för att ge en förståelse för 

uppsatsens uppbyggnad, samt att ge läsaren möjlighet att studera uppsatsens specifika avsnitt. 

Figur 3.1 

 

                                                     

Källa: Egen figur 

Inledning: Här ges en förklaring till uppsatsens syfte och problemställning samt bakgrunden till 

denna. För att ge en överblick över uppsatsens utformning, görs en disposition av denna samt ett 

tydliggörande av uppsatsens avgränsningar.  

Metod: I detta kapitel redogörs för hur vi har valt att gå tillväga i genomförandet av vår studie och 

skapandet av uppsatsen. Hur informationen samlats in och vilka metoder som använts.  

Teoretisk referensram: I detta kapitel kommer den teoretiska grunden för uppsatsen beskrivas, 

utgångspunkten är den ursprungliga ekonomistyrningen och dess utveckling till vad den är idag. 

Genomgången följs sedan av en beskrivning av lean accounting. Referensramen är indelad i tre delar 

för att ge läsaren en möjlighet till reflektion inom varje område.  

• Del 1: Traditionell ekonomistyrning, traditionell kalkylering, Självkostnadskalkylering, 

Bidragskalkyl, Budgetering och Standardkostnader. 

• Del 2: Relevance Lost, ABC-kalkylering, Porter´s värdekedja, Processtyrning, 

Prestationsmätning, Räntabilitet, Du Pont, Balanced Scorecard, Benchmarking, Modern 

ekonomistyrning, Målkostnadskalkylering, Kaizenkalkylering, Just-in-time, Total quality 

management. 

• Del 3: Lean filosofin, Lean production, Lean accounting 
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Analys: Syftet med analysen är att knyta ihop uppsatsens olika delar. Lean accounting ställs mot den 

framarbetade ekonomistyrningen, i ett jämförande perspektiv. Vidare visas likheter och skillnader 

mellan de båda teorierna.  

Slutsats: I detta kapitel ställs teorin i relation till problemformuleringen och uppsatsens 

problemformulering ska besvaras. 
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4 Metod 
I detta kapitel redogörs för hur vi har valt att gå tillväga i genomförandet av vår studie och 

skapandet av uppsatsen. Hur informationen samlats in, vilka metoder som använts samt 

undersökningsdesign.   

4.1 Tillvägagångssätt 
Syftet med uppsatsen är att genom en litteraturstudie jämföra lean accounting med ursprunglig 

ekonomistyrning. Flera olika modeller har genererats över tiden, dessa ligger till grund för diskussion. 

Teori definieras som ”systematiska studier av ett område med beprövade metoder för att erhålla 

samlad och översiktlig kunskap”
12

. 

Teori kan antingen ses som något som styr och påverkar insamling och analys av data alternativt 

något som kommer fram efter att data är insamlad och analyserad. I det först nämnda fallet blir då 

syftet med forskningen att besvara de frågor som uppkommer ur teorin. Det går alltså att urskilja två 

olika synsätt på förhållandena mellan teori och forskning, deduktiv och induktiv. Dessa två är de 

huvudsakliga tillvägagångssätten för att förklara verkligheten och ta fram redovisningskunskap.13 

I en deduktiv ansats syftas det till att förklara verkligheten, med utgångsläge i teorin14. Denna teori 

står för den vanligaste uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och empiri inom 

samhällsvetenskaperna ser ut. Här är utgångsläget en befintlig teori som ska prövas i praktiken, de 

slutsatser som ska dras ska komma genom en tankemässig och logisk slutledning. I prövningen ställs 

hypoteser upp om huruvida teorin stämmer överens med verkligheten eller inte. Informationen som 

samlas in därefter är styrd av de uppställda hypoteserna. Resultatet som framkommer visas genom 

att hypoteserna förkastas eller bekräftas. Därefter ses det till den eventuella förändringen av teorin 

som uppstått, det kan tänkas att den förändrade teorin är grund för nya hypoteser som får gå samma 

väg som de första.15  

Induktiv metod är när grunden ligger i empirin, alltså i praktiken, denna används sedan som underlag 

för att forma ny teori. Observationer som sker ska alltså leda fram till ett resultat som i sin tur ska 

ligga till grund för att en ny teori bildas. Denna metod är mer förutsättningslös, det vill säga att 

författaren som gör undersökningen inte bör ha några förväntningar innan. Dessa kan annars komma 

att styra undersökningen åt något håll genom att bara vissa data samlas in. Dock finns det alltid en 

viss insikt i det område som studeras, så total objektivitet kan inte uppnås. 16 

En deskriptiv teori handlar om att kunna förklara och förstå, det finns alltså inget syfte att ändra på 

det som gäller. Denna teori beskriver inom ekonomistyrningen hur det fungerar på företag idag och 

varför det är som det är. Det krävs ofta en utförlig deskriptiv grund för att kunna utveckla normativa 

                                                           
12 Artsberg, (2005) 
13 Artsberg, (2005) 
14 Artsberg, (2005) 
15 Bryman & Bell, (2005) 
16 Bryman & Bell, (2005) 
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teorier. De normativa teorierna handlar om förbättring av de deskriptiva teorierna, så för att 

normativa teorier ska bli aktuella krävs det ett problem i de deskriptiva teorierna.17  

I denna uppsats används ett deduktivt tillvägagångssätt. Vi ställer oss observerande till två redan 

befintliga teorier, syftet är inte att skapa teori utan att jämföra redan befintliga. Utgångsläget för 

studien har inneburit en djupgående teorigenomgång. Istället för att ur denna teorigenomgång ställa 

upp hypoteser har vägen gått direkt till datainsamling, där artiklar och ytterligare litteratur på 

fokusområdet har studerats. Internet har använts som sökfunktion vid datainsamlingen, där relevant 

inforamtion utifrån vår problemställning valts. Sökord som lean accounting, lean production har 

tillsammans med ett flertal övriga lean-begrepp fungerat som ledord vid sökningarna. Utifrån denna 

samlade information jämförs de teorier som har behandlats. 

Till en början bygger denna uppsats på en deskriptiv grund genom att en beskrivning av bakgrunden 

till dagens ekonomistyrning ur litteraturen görs. När vi sedan övergår till den moderna 

ekonomistyrningen antar studien en mer normativ inriktning. Normativa teorier blir aktuella som 

möjliga lösningar när problem anses förekomma i deskriptiva teorier. Här anses problemet ligga i den 

traditionella ekonomistyrningen och lösningen, den normativa teorin blir i denna studie, lean-

filosofin. Litteraturen om lean är att anse som normativ då den förklarar praktiskt hur de upplevda 

bristerna enligt denna litteratur ska lösas. 

4.2 Undersökningsmetod 
Teorin i undersökningar spelar olika roll beroende på vilken strategi som forskaren väljer. Beroende 

på hur en frågeställning ser ut så kommer undersökningen styras på ett kvantitativt eller ett 

kvalitativt sätt. Data som samlas in består utav siffror eller text, detta är en av de punkter som är 

avgörande för huruvida undersökningen ska ta sin form. En undersökning behöver inte vara av den 

ena eller den andra karaktären snarare så kan de knytas samman då praktiken ibland är mer komplex 

än teorin kan beskriva. Viktigt är ändå att kunna ställa upp de två olika metoderna mot varandra och 

se vilka likheter och skillnader som finns.18 

I användningen av en kvantitativ metod så undersöks en större mängd data, teorier prövas och sedan 

ska resultatet visa på om teorin stämmer eller ej alternativ om ett samband förkommer. En 

kvantitativ, numerisk undersökning baseras på information som omvandlas till siffror och mängder. 

Det är vanligt att den kvantitativa metoden hänger ihop med ett positivistiskt synsätt, och för att 

bedöma studiens innehåll så bedöms studiens validitet och reliabilitet. För vidare beskrivning av 

dessa begrepp, se under stycket trovärdighet. Den kvantitativa metoden kan ses som en motsats till 

den kvalitativa då den är mer formaliserad och strukturerad. Den information som tagits fram genom 

den kvantitativa metoden bearbetas sedan med statistiska metoder. Den vanligaste 

undersökningsformen för en kvantitativ metod är en enkätstudie där svarsalternativen ofta är givna. 

Metoden är vanligtvis deduktiv eftersom empirin är kategoriserad redan innan informationen blir 

insamlad. Resultatet kan leda till nya kategorier.19 

Då undersökningsstrategin innebär att en kvalitativ metod är utgångspunkt, genomförs 

undersökningen med intervjuer där den intervjuade får fria frågor att besvara och frågeställaren till 

                                                           
17 Artsberg, (2005) 
18 Bryman & Bell, (2005) 
19 Bryman & Bell, (2005) 
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stor del lyssnar och förstår. Här skildras teorier istället för att prövas och inriktningen blir ett 

tolkande synsätt, med andra ord induktiv. Kvalitativ metod syftar till att skapa förståelse i det sociala 

sammanhanget utifrån deltagares olika tolkningar. Metoden handlar om att det finns en 

frågeställning eller en problemformulering, sedan görs ett val av platser och personer som ska 

undersökas.  Insamlingen av data sker som steg nummer tre, I vår uppsats har litteratur, 

internetkällor, sökord och artiklar användas som underlag för referensramen, utifrån detta görs en 

tolkning som leder till ytterligare insamling eller en förståelse av verkligheten, därefter görs en 

sammanställning och ett resultat framställs.20  

Denna studie bygger på en grundlig litteraturgenomgång för att få en förståelse för 

ekonomistyrningens utveckling. Den teoretiska referensramen delas in tre delar där den första visar 

hur traditionell ekonomistyrning ser ut, detta är den ursprungliga ekonomistyrningen. I del två 

behandlas de brister som anses föreligga i den traditionella ekonomistyrningen med ursprung i 

debatten relevance lost, samt modeller som uppkommit som utveckling av ekonomistyrningen. Här 

redogörs även för ett modernare sätt att styra processorienterade företag. I del tre genereras lean 

konceptet, först lean som begrepp därefter lean production som ofta är ett första steg i 

implementeringen av lean. En djupgående förklaring till lean production görs för att skapa en 

förståelse för dess grundtankar, samt för att skapa underlag för och underlätta en förklaring av lean 

accounting.  Vi har för att besvara vår problemformulering gjort tolkningar utifrån utvald litteratur 

snarare än deltagare och platser. Eftersom studiens syfte är att jämföra teorier så krävs det en 

litteraturstudie för att få en grundläggande kunskap för analys. Strukturen i arbetet har formats så 

att den följer en tidslinje, detta för att underlätta läsarens förståelse för vilka modeller som ingår i 

respektive del. Då västvärlden och Asien, framförallt Amerika och Japan har dragit lärdom utav 

varandra så följer stukturen modellernas uppkomst. Japan tog lärdom utav amerikansk 

massproduktion som representeras utav del ett i referensramen.  De anpassade sina styrsystem efter 

vad som var möjligt för dem och deras resurser. Efter debatten om bristen i relevansen i västerländsk 

ekonomistyrning uppkom utvecklade modeller inom ämnet, framgångsrika metoder som uppkommit 

i öst uppmärksammades utav västvärlden, då det visade sig vara effektivt och möjligt att använda 

dessa metoder även i västerländsk styrning. Detta beskrivs i del två. Del tre är ytterligare utveckling 

utav de asiatiska styrningsmetoderna som delvis anpassats och kombinerats med västvärldens 

företagsstruktur.  

Figur 4.1 

 Väst     Öst  
 

         

        

        

        

        
Källa: Egen figur 

Utifrån den utveckling som existerat inom ekonomistyrningen har vi valt relevant litteratur på 

området för att få en utförlig grund av ekonomistyrningen i sin helhet. Det är inom detta ämne som 

                                                           
20 Bryman & Bell, (2005) 
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utveckling anses ha skett och som även är fokus för denna uppsats. Efter att ha skapat en 

grundläggande förståelse för ekonomistyrning så har inriktningen av datainsamlingen flyttats 

successivt mot huvudämnet lean accounting. Där har vi genom att samla in ytterligare relevant 

information i form av artiklar och litteratur skapat samma grundläggande förståelse för denna 

filosofi. Urvalet har främst grundats på framstående författares verk och uttalanden. När tolkning av 

dessa två styrningsfilosofier har gjorts skapar de underlag för vidare diskussion. I sammanställnigen 

diskuteras dessa mot varandra och resultatet kommer sedan ska svara på om lean accounting bättre 

synkroniserar och ger en mer rättvisande kostnadsbild av värdeskapande flödesprocesser än 

ursprunglig ekonomistyrning.      

4.2.1 Trovärdighet 

För att kunna göra en bedömning av studien som gjorts så kommer begrepp som reliabilitet och 

validitet in som viktiga bedömningskriterier. Reliabilitet handlar om hur stabilt ett mått är, det vill 

säga om resultatet av en undersökning skulle bli detsamma om undersökningen skulle genomföras 

på nytt med samma förutsättningar och samma metod. Den används i de flesta fall i kvantitativa 

undersökningar där mätningar genomförs. Vidare behandlar validitet bedömningen om huruvida 

slutsatserna i undersökningen hänger ihop eller inte. Det finns flera typer av validitet, 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet . Dessa inriktar sig på 

specifika områden för att göra en mer detaljerad bedömning av undersökningen.21 

Reliabilitet och validitet är begrepp som används mest inom de kvantitativa undersökningarna, de 

kvalitativa undersökningarna har fått sina egna ställningstaganden. Det finns författare som menar 

att kvalitativa undersökningar ska bedömas efter helt andra kriterier. I Bryman & Bells bok från 

(2005) refereras Guba & Lincoln (1994) som föreslår två kriterier som kan anses vara en grund för 

bedömning, trovärdighet och äkthet. Trovärdighet i sin tur som kan delas in i fyra områden likt 

validitet, kan göras vid bedömningen i kvantitativ undersökning.22 

• Tillförlitlighet som är en motsvarighet till intern validitet. Att ett resultat är tillförlitligt stärker 

att undersökningen har utförts med beaktande av de regler som råder och att de personer 

som varit delaktiga till resultatet får möjlighet att bekräfta att den sociala verklighet som 

uppfattats är korrekt.  

• Guba & Lincoln beskriver att överförbarhet är en bedömning av hur väl överförbara 

resultaten av en undersökning är på en annan miljö. Resultatet av den miljö som undersöks 

måste vara så utförligt att andra personer kan ta del av den information som tillhandahållits 

och använda denna som hjälpmedel när en eventuell undersökning görs på nytt i en annan 

miljö. 

• Pålitlighet är en motsvarighet till reliabilitet. De som genomför undersökningen måste inta 

ett granskande perspektiv så att det frambringas fullständig och tillgänglig redogörelse av alla 

delar i undersökningsprocessen.  

• Att styrka och bekräfta är att likna med objektivitet, när undersökningen genomförs ska inga 

personliga värderingar eller den teoretiska inriktningen få påverka varken utförandet eller 

slutsatsen. 

                                                           
21 Bryman & Bell, (2005) 
22 Bryman & Bell, (2005) 
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Det andra bedömningskriteriet som Guba & Lincoln uttrycker är äkthet. Inom detta område 

diskuteras ett flertal kriterier men rent generellt behandlas frågor som innefattar forskningspolitiska 

konsekvenser i största allmänhet. Rättvis bild, taktisk- och pedagogisk tillförlitlighet för att nämna 

några.23                

Trovärdighet 

- Tillförlitligheten i uppsatsen är hög, då en formell struktur har tillämpats, det finns ingen 

empiri och därmed inga individer som behöver bekräfta information. Det finns inga 

intervjuer med individer och därmed ingen grad utav tolkningsfel, genom delad uppfattning 

av en beskrivning. Bedömningen av tillförlitligheten görs istället utifrån litteratur som gåtts 

igenom. Den bedöms vara positivt vinklad till viss del, i de senare delarna utav 

referensramen och mer neutral i de första delarna. Då del ett och även del två fram till stycke 

5.16 Modern ekonomistyrning, är väl inarbetad och studerad under en längre tid anses den 

vara mer forskningsbaserad än de modeller och filosofier som behandlas i de senare delarna i 

uppsatsen som är mer utav en tyckande karraktär.    

- Överförbarheten på denna studie anses vara låg då undersökningen troligtvis skulle få ett 

annat resultat, då lean filosofin och framförallt lean accounting är ett ämne som är under 

stark utveckling. 

- Pålitligheten bedöms som hög då litteraturgenomgången är grundligt utförd och stor vikt vid 

jämförelsen mellan lean accounting och de tidigare framarbetade metoderna görs. Urvalet av 

de modeller som redogörs för har koppling till jämförelsen i analys och problemformulering. 

Pålitligheten i studien kan dock i vissa avseenden vara låg då utvald litteratur inom 

traditionell och modern ekonomistyrning inte behandlat de områden som lean accounting 

gjort. En utförligare insamling utav information hade varit möjlig om inte uppsatsen varit 

tidsbegränsad. 

- I bedömningen av att kunna styrka och bekräfta anser vi att hade liten eller ingen insikt i 

vissa områden därav en hög grad av objektivitet, dock inte total.  

Äkthet  

Generellt är äktheten i uppsatsen av medelmåttlig karaktär, de inarbetade styrningsverktygen är 

beprövade och använda i praktiken, och det har författats om dem i ett flertal böcker och 

artiklar. Metoderna har mött både positiv och negativ kritik. Relevance Lost- debatten är ett bra 

exempel på detta. Lean filosofin däremot är ett relativt nytt begrepp och ny metod att anpassa 

sig till som företag, den litteratur som skrivits kan i flera avseenden anses som positivt vinklad 

och det drar ner bedömningen av äktheten. På grund av att lean accounting är ett nytt 

styrningssätt och litteraturen är begränsad så har insamlingen gjort att äktheten ökar.  

 

                                                           
23 Bryman & Bell, (2005) 
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5 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer den teoretiska grunden för uppsatsen beskrivas, utgångspunkten är den 

ursprungliga ekonomistyrningen och hur den har utvecklats. Genomgången följs sedan av en 

beskrivning av lean accounting. Vidare ges en förklaring av de begrepp som används i uppsatsen.  

Del 1 
I denna del beskrivs de väl inarbetade och ursprungliga ekonomistyrningsmodellerna, de ligger till 

grund för de modeller som redogörs för i del två samt till viss del även i del tre . Del ett är i uppsatsen 

benämnd som den ursprungliga ekonomistyrningen alternativt traditionell ekonomistyrning. 

5.1 Traditionell ekonomistyrning 
Ekonomistyrning anses vara ett viktigt styrområde i de flesta organisationer. Begreppet innefattar 

hur vi väljer att styra för att få en god ekonomi i företaget.24  

Enligt Ax et al. lyder den traditionella definitionen av ekonomistyrning: ”Ekonomistyrning avser all 

den planering och uppföljning som bedrivs i ett företag där måttenheten är pengar.”25  

Med andra ord det arbete som är inriktat mot att planera, genomföra, följa upp, utvärdera och 

anpassa företagets verksamhet i strävan att uppnå ekonomiska mål av såväl finansiell som icke-

finansiell karaktär.26 Som Bruzelius kortfattat nämner i sin bok ”Integrerad organisationslära”, 

precisera ekonomiskt ansvar, formulera ekonomiska mål samt utforma och utnyttja lämpliga 

ekonomisystem för styrning.27 

Ekonomistyrningens huvudsakliga uppgifter är prissättning, styrning och kontroll samt att fungera 

som informationsunderlag för analys. För att kunna genomföra dessa uppgifter krävs olika styrmedel, 

de främsta formella styrmedlen enligt Ax et al. är:28 

• Produktkalkylering 

• Budgetering 

• Standardkostnader  

• Intern redovisning 

• Internprissättning 

• Prestationsmätning 

• Processtyrning 

En genomgång och beskrivning av de mest relevanta formella styrmedlen görs nedan för att skapa en 

förståelse för det grundläggande arbetet med ekonomistyrning. Dessa begrepp utvecklas sedan och 

byggs på under rubriken ”modern ekonomistyrning”. 

                                                           
24 Bergstrand, (2003) 
25 Ax et al., (2005) 
26 Ax et al., (2005) 
27 Bruzelius, (2000) 
28 Ax et al, (2005) 
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Eftersom ekonomistyrningen inte är reglerad i någon lag finns det heller inga regler för dess innehåll 

eller utformning, därmed kan den anpassas helt efter företagets behov till skillnad från den externa 

redovisningen29.  

5.2 Traditionell kalkylering 
Produktkalkylering som utgör ett samlingsnamn för de kalkyler som används i företaget har likt 

budgetering och intern redovisning sitt främsta huvudsyfte i att mäta företagets intäkter och 

kostnader. Ax et al. nämner två huvudsakliga synsätt på produktkalkyler som förekommer i 

praktiken. Dessa är självkostnadskalkylering och bidragskalkylering. Den huvudsakliga skillnaden 

mellan dessa består i att självkostnadskalkyleringen baseras på en fullständig kostnadsfördelning, 

medan bidragskalkylen bygger på en ofullständig kostnadsfördelning.30 

Produktkalkyler är en sammanställning av ekonomiska konsekvenser, intäkter och/eller kostnader för 

olika objekt eller händelser. De används främst för planering, prissättning, produkt- och 

sortimentsval, lönsamhetsberäkning, kostnadsuppföljning och kontroll.31 

5.3 Självkostnadskalkylering 
I en studie från 1990-talet angående kalkylpraxis i svensk tillverkningsindustri visar resultatet att så 

många som 90 % av företagen använde kalkyler baserade på självkostnad.32 

Som nämnts ovan utmärks en självkostnadskalkyl av fullständig kostnadsfördelning, företaget ser det 

som att deras kalkylobjekt är de som orsakar kostnaderna och därför ska de belastas med sin andel 

utav dem. Den bortser från hur mycket en specifik produkt i realiteten nyttjar utav den totala 

kostnadsmassan.33 

Två huvudmetoder för självkostnadskalkylering förekommer: 

5.3.1 Periodkalkyl: 

Periodkalkyler används när tillverkningen i företaget består av endast en eller av flera likartade 

produkter vad gäller resursförbrukning. Denna kalkylmetod förekommer därmed främst vid 

massproduktion, det vill säga när företag tillverkar stora kvantiteter av en viss vara utan att rikta sig 

mot någon speciell kund. Med denna metod beräknas självkostnaden för produkten för en viss 

tidsperiod. Skiljer sig företagets kalkylobjekt åt vad gäller resursförbrukning anses inte periodkalkylen 

lämplig, istället förespråkas då orderkalkylen.34 

Samtliga kostnader för tidsperioden slås samman och divideras på tillverkad volym. Detta leder fram 

till en snittkostnad.35 

5.3.2 Orderkalkyl 

Till skillnad från periodkalkylen är orderkalkylen tillämplig då företaget producerar varor som skiljer 

sig mycket åt i resursutnyttjandegrad. Kostnaderna delas in i direkta och indirekta kostnader. 

                                                           
29 Ax et al, (2005) 
30 Ax et al, (2005) 
31 Holmström,  (2003) 
32 Ax et al, (2005) 
33 Ax et al, (2005) 
34 Ax et al, (2005) 
35 Ax et al, (2005) 
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Självkostnaden för kalkylobjektet beräknas oberoende av tidsaspekten och varje produkt följs upp 

som unik.36 

Definitionen av kalkylobjektets självkostnad vid orderkalkylering enligt Ax et al lyder: 

”Självkostnaden utgörs av kalkylobjektets direkta kostnader plus fördelade omkostnader.”37 

Vid användandet av denna metod förs då de direkta kostnader som produkten orsakar direkt till 

kalkylobjektet, medan de indirekta kostnaderna, omkostnader som inte kan hänföras direkt till 

produkten, först registreras på det ställe i företaget där de uppkommer. Sedan förs de via beräknade 

omkostnadspålägg till objektet. Här blir det aktuellt med fördelningsnycklar för att beräkna de 

omkostnadspålägg, som ska belasta produkten. Med fördelningsnycklar avses tid (ex: maskintid), 

kvantitet (ex: antal stycken) och värde (ex: materialkostnad). Dessa utgör då basen för beräkningen 

av omkostnadspålägget.38 

Formel för beräkning av omkostnadspålägg:39 

 

 

Två metoder för orderkalkylering förekommer, påläggsmetoden och ABC-metoden. Den senare 

beskrivs längre fram på sidan 18.  

5.3.3 Påläggsmetoden 

En vanligt förekommande kalkyl för självkostnadsberäkning är påläggskalkylen. Omkostnader 

grupperas först i breda omkostnadsposter, för att som tidigare nämnts fördelas ut genom 

omkostnadspålägg enligt formel ovan. Fördelning av omkostnader sker sedan likt modellen för ABC-

kalkyleringen figur 5.1, med skillnaden att fördelning sker via kostnadsställen snarare än aktiviteter. 

Uppställning av påläggsmetoden:40  

  Direkt material (dm) 

+Direkt lön (dl) 

+Materialomkostnader (mo) 

+Tillverkningsomkostander (to) 

=Tillverkningskostnad (to) 

+Försäljnings- och administrationskostnader (affo) 

=Självkostnad (sjk) 

 
   

Kalkylering med fördelning av omkostnader på detta sätt kan skapa problem eftersom det 

förekommer svårigheter i att bestämma kalkylobjektens verkliga andel av omkostnaderna. 

Traditionella mätetal promotar höga produktionsvolymer som fördelar ut overheadkostnader 

(omkostnader) på flertalet produkter och därmed drar ned enhetskostnaden. Detta leder till en hög 

                                                           
36 Ax et al, (2005) 
37 Ax et al, (2005) 
38 Ax et al, (2005) 
39 Ax et al, (2005) 
40 Ax et al, (2005) 

Omkostnader 
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grad av produkter i arbete och stora lager. Dessa mätetal reflekterar helt enkelt den era i vilken de 

var utvecklade, som kategoriserades av små produktvariationer och stordriftsfördelar i 

produktionen.41 

Bergstrand listar i boken ekonomisk styrning upp förekommande kritik mot självkostnadskalkylering: 

• Vissa fördelningar saknar samband med produkterna. De kan exempelvis komma att belastas 

med overheadkostnader på grund av den fullständiga kostnadsfördelningen. 

• Vissa verksamheter kan framstå som mer lönsamma i kalkylen än vad de i realiteten är på 

grund av att de undgår fördelningar. Vanligt exempel på detta är service och biprodukter. 

• Samkostnader kan inte alltid fördelas på ett logiskt sätt, vilket går emot 

självkostnadskalkylens principer med fullständig kostnadsfördelning. 

• Eftersom produkter utnyttjar resurser i olika stor grad, så kan de genomsnittligt beräknade 

påläggssatserna göra att resultatet av kalkylen blir missvisande.42 

5.4 Bidragskalkyl 
I motsats till självkostnadskalkylen, består bidragskalkylen av en ofullständig kostnadsfördelning. 

Endast kostnader som förorsakas av kalkylobjekten ska inkluderas, dessa är så kallade särkostnader, 

det vill säga kostnader som tillkommer eller bortfaller beroende av handlingsalternativ. Övriga 

kostnader som avser verksamheten i sin helhet, som kvarstår och inte beror av handlingsalternativ 

benämns som samkostnader. Dessa inkluderas alltså inte vid bidragskalkylering på produktnivå.43 

Det som räknas fram genom en bidragskalkyl är kalkylobjektets täckningsbidrag, särintäkter 

reducerat med särkostnader. Detta täckningsbidrag kan ses som kalkylobjektets bidrag till 

verksamheten. Vad gäller samkostnaderna så måste även dessa täckas, beräkning av detta sker 

genom att se till täckningsbidragen för samtliga kalkylobjekt, dvs. det totala täckningsbidraget i 

företaget. Detta ska täcka företagets samkostnader för att ett negativt resultat inte ska uppstå. Ett 

argument för detta, att inte fördela ut samkostnaderna, som Ax et al nämner, är att samkostnader är 

svåra att fördela ut på produkterna på ett rättvisande sätt. Även bidragskalkylen kan likt 

självkostnadskalkylen beräknas genom order- eller periodkalkyl.44  

5.5 Budgetering 
Tillsammans med produktkalkyleringen är budgeten ett av de äldsta styrmedlen för organisationer. 

En budget är en form av handlingsplan för vad företaget har för förväntningar för verksamheten för 

en viss tidsperiod. Budgeten är uppbyggd i ekonomiska termer, främst finansiella data, men även 

icke-finansiella inslag förekommer. Syftet med att upprätta budgetar är att lägga upp en planering, 

sätta upp målsättningar, skapa underlag för ansvarsfördelning samt för resursfördelning och 

uppföljningsunderlag där standardvärden kan jämföras med utfall.  Budgetar upprättas såväl för 

företaget som helhet, och för enskilda avdelningar och produkter m.m. En vanlig tidsperiod för en 

budget är ett år, men detta varierar. Ligger budgeten fast för en viss tidsperiod utan förändringar är 

den att klassa som en fast budget. Alternativ till den fasta budgeten förekommer, detta då 

                                                           
41http://www.industryweek.com/articles/accounting_for_lean_tastes_14766.aspx  
42 Bergstrand, (2003) 
43 Ax et al., (2005)  
44 Ax et al., (2005)  
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förändringar sker under budgetperioden. Rörliga, flexibla, reviderade eller rullande budgetar är 

varianter på dessa.45 

Budgeten kan som en del av den ekonomiska styrningen, sägas vara en av de processer som används 

för att styra verksamheten mot de ekonomiska mål som ställts upp. Tre budgetrelaterade processer 

förekommer vanligen. Planering, löpande styrning och uppföljning. Planeringen handlar om att 

diskutera om framtida förväntningar, den löpande styrningen innefattar arbetet med att arbeta mot 

dessa mål och uppföljning av budgeten handlar om att jämföra utfallet i redovisningen mot 

planerade värden i budgeten och hitta förklaringar till eventuellt uppkomna avvikelser.46 

5.6 Standardkostnader 
Definition av standardkostnader enligt APICS:”The target costs of an operation, process, or product 

including direct material, direct labor, and overhead charges.”47 

Standardkostnader är förut beräknade värden på en viss resurs eller prestation gällande för en viss 

framtida tidsperiod. En standardkostnad framställs genom att ett standardpris multipliceras med en 

standardkvantitet. Standardkostnaderna används i flera syften, men främst för produktkalkylering, 

budgetering, internredovisning samt för avvikelseanalys och internprissättning, med syftet att 

underlätta kontroll av bland annat ansvarsområden, budgetering samt kalkylering. De vanligaste 

standardsen är löne- och materialstandards, men även fördelning av omkostnader via 

omkostnadsstandarder förekommer. I en avvikelseanalys analyseras uppkomna avvikelser, det vill 

säga skillnader mellan standardkostnad och verklig kostnad. Analysen görs för att få svar på frågor 

som, var avvikelsen uppkommit, av vilken orsak, samt vem som bär ansvaret för denna avvikelse.48 

De främsta områden för standards är lönestandards, hur lång tid ett arbetsmoment tar multiplicerat 

med timlönen. Materialstandards, beräkningar sker utifrån produktionsprocessen och vilka 

komponenter som ingår samt kostnaden för dessa. Omkostnadsstandarder, fördelas ut på produkter 

genom pålägg. Pålägget beräknas genom att en standard sätts i förhållande till normal volym.49 

5.7 Brister med standardkostnader enligt Ax:  
• I takt med ökad automatisering av tillverkningsmiljön minskar andelen lönekostnader som är 

relaterade till tillverkningen, därmed minskar nyttan med lönestandards. 

• I de nya tillverkningsfilosofierna såsom TQM och JIT minskar behovet av ett separat 

standardkostnadssystem på grund av att fokus på material redan finns inbyggt i arbetet med 

filosofierna. Detta gör att nyttan med materialrelaterade standards försvinner. 

• På grund av allt kortare produktlivscyklar blir standards snabbt inaktuella och det innebär 

mycket arbete att uppdatera dem. Arbetet är inte värt mödan eftersom nya produkter med 

allt kortare intervall introduceras. 

• Utvecklingen har gått mot att sätta fokus på kostnadsreducering i ett tidigt skede av 

produktlivscykeln, snarare än under tillverkningsskedet. Nyttan med standards reduceras 

därmed. 

                                                           
45 Ax et al., (2005) 
46 Ax et al., (2005) 
47 Cox lll et al. (2001) 
48 Ax et al., (2005) 
49 Ax et al., (2005) 
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• Standards anses som konserverande, framhålls görs istället arbetet med Kaizenkalkylering, 

(beskriven på sida 30). Detta för att följa den förändringstakt som blir allt mer aktuell på 

marknaden.50 

Vidare betonar Cunningham i sin bok Real numbers, en som hon anser viktig anledning till att 

standardkostnader och fördelning av omkostnader via kostnadsställen blir missvisande. Hon menar 

på att de fördelningssätt som används uppkom för länge sedan, då omkostnader inte var en lika stor 

del av företagets kostnader som de är idag. Dessa metoder uppfyller alltså inte, när andelen 

omkostnader i förhållande till totala kostnader ökar, längre kraven på en rättvis fördelning av dessa.51

                                                           
50 Ax & Ask, (1995) 
51 Cunningham et.al, (2003) 
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Del 2 
Under denna del behandlas den utveckling som uppstod efter debatten Relevance Lost. En kort 

genomgång utav denna debatt ges som inledning. De modeller som redogörs för här har koppling till 

de tidigare beskrivna under del ett. Därefter följer det som vi i uppsatsen benämner som modern 

ekonomistyrning med ett inledande stycke (5.16) som förklarar den vidare utvecklingen inom ämnet 

ekonomistyrning. 

5.8 Debatten om ”Relevance lost” 
”Today´s management accounting information, driven by the procedures and cycles of the 

organisation´s financial reporting system, is too late, too aggregated, and too distorted for 

managers´planning and control decisions”.52 

En central diskussion som har förts på temat om brister i ekonomistyrsystem är den som Thomas 

Johnson och Robert S. Kaplan ger i boken ” Relevance Lost”. I boken tar de upp de brister som när 

undersökningen gjordes, 1987, framkom i de amerikanska företagens ekonomistyrsystem. Boken är 

en del av den diskussion som pågått sedan början på 1980-talet. Johnsson och Kaplan menade på att 

informationen som togs fram var för sen, irrelevant, kortsiktig och alltför aggregerad för att utgöra 

ett bra underlag för beslut. Därmed, ansågs ekonomistyrningen och produktkalkyleringen förlora sin 

relevans. Det centrala budskapet i boken är att företagens ekonomistyrningssystem inte har 

utvecklas alls eller mycket lite i förhållande till hur företagens miljö har förändrats53. Arbetet som en 

controller utför handlar till allt för stor del om transaktioner och arkivering istället för att vara 

understödjande till och sträva efter produktionseffektivisering54. Produktionen hade tagit ett steg 

mot ett modernare sätt att producera efter kundens behov, medans externredovisningens krav kom 

att få en bromsande effekt på de ekonomiska styrsystemens utveckling, eftersom företagens rutiner 

och system många gånger grundades på externredovisningens krav. Det är ur detta perspektiv som 

Johnson & Kaplan menade att relevansen gick förlorad.55 

Johnson & Kaplan menar vidare att marknaden blivit mer splittrad och att alltmer detaljerad 

information krävs, traditionella kalkyler brister här. Dagens företag är mer komplexa än tidigare och 

arbetar dessutom i en allt högre konkurrens vilket kräver mer exakt information. I företagens miljö 

ställs nu ökade krav på snabb och lättillgänglig information, detta är något som systemen inte klarar 

av.56 

Boken fick stor genomslagskraft och har bemötts av både positiv och negativ kritik, den benämns 

som en klassiker och har inspirerat till många efterföljande artiklar och böcker. Den har även mötts 

av kritik där det menas att den bromsade utvecklingen är oriktig, de menas att praktiken är mer 

utvecklad än vad som görs gällande i teorin.57  

Företagen i Sverige vid den här tidpunkten hade haft en annan utveckling än USA inom det här 

området. Ekonomistyrningen och produktkalkyleringen hade följt med till viss del men debatten 

                                                           
52 Ax & Ask, (1995) 
53 Johnsson/ Kaplan, (1987) 
54 Maskell, (1996) 
55 Ax & Ask, (1995) 
56 Johnsson/ Kaplan, (1987) 
57 Ax & Ask, (1995) 
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skapade även här en diskussion som gav upphov till ett flertal artiklar, böcker och event inom 

området. Det positiva ur denna debatt var att ekonomistyrningen fick ytterligare uppmärksamhet.58  

5.9 ABC-kalkylering 
Defintionen av ABC enligt APICS dictionary:  

“A cost accounting system that accumulates costs based on activities performed and then uses cost 

drivers to allocate these costs to products or other bases, such as customers, markets, or projects. It 

is an attempt to allocate overhead cost on a more realistic basis than direct labor or machine 

hours”.59 

ABC-kalkylering, Activity-based-costing är i många avseenden lik påläggskalkylen. Uppkomsten av 

ABC-kalkylen kan kopplas i hop med Robert S. Kaplan och Robin Cooper som under 1980-talet 

genomförde en undersökning på ett antal företag gällande deras syn på brister i den då 

förekommande produktkalkyleringen, genomgången ovan. Denna undersökning visade på att det 

grundläggande problemet låg i hur omkostnader fördelades till produkterna. Tre underliggande 

orsaker till detta problem som Cooper och Kaplan identifierade var: 

• Andelen omkostnader hade ökat. 

• Andelen fasta kostnader hade ökat. 

• I huvudsak användes endast volymrelaterade fördelningsnycklar.60  

Behovet av ABC-kalkylen uppkom alltså i samband med att företagens arbetsmiljö förändrades från 

att omfatta stabila marknader till mer dynamiska, med bland annat snabb teknologisk utveckling, 

ökad konkurrens och kortare produktlivscyklar. Dessa faktorer skapade ett förändringstryck på 

företagens arbetssätt, ökad kvalitetssatsning, kundfokusering och produktdifferentiering för att 

nämna några. De nya marknadsförhållandena och arbetssätten skapade i sin tur mer komplexa 

verksamheter och ett ökat behov av kostnadsfördelning för att få fram mer exakt information.  De 

traditionella självkostnadskalkylerna brister när behovet av en mer djupgående kostnadsfördelning 

uppstår. 61 

Omkostnader har en tendens att öka i komplexa verksamheter på grund av de nya arbetsmoment 

som krävs för att klara av de förändrade marknadsförhållandena. Dessa satsningar kan inte direkt 

kopplas till en specifik produkt och enkelt fördelas via kostnadsbäraren, produktionsvolym. Ett större 

behov av kalkyler för mer utförlig fördelning av omkostnader uppkommer då, än vad som 

förekommer i en traditionell verksamhet.62 

De förbättrade analysmöjligheterna och rättvisare kostnadsfördelningarna som ABC-kalkylen i 

förhållande till påläggskalkylen ger, skapar en ökad förståelse om var kostnaderna uppstår i företaget 

och hur fördelning bör ske.63  
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59 Cox lll et al. (2001) 
60 Johnsson/ Kaplan, (1987) 
61 Ax & Ask, (1995) 
62 Ax & Ask, (1995) 
63 Jensen, (1994) 
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Vid kalkylering enligt denna metod ses alla kostnader som rörliga och större ansträngning läggs som 

sagt ned på omkostnadsfördelning. Kalkyleringen ägnas mer uppmärksamhet i sin helhet. Kalkylen 

kan sägas skapa ”attention-directing information”, uppmärksamhetsinformation. Detta bidrar till att 

även åtgärder och förbättringspotentialer kan framgå. Den blir med andra ord inte endast ett 

underlag för prissättning och lönsamhetsberäkningar i likhet med övriga produktkalkyler. Även kund 

och marknadsanalyser kan förbättras då kund och aktivitet kan kopplas ihop.64 

5.9.1 Begreppen inom ABC-kalkylering 

De centrala begreppen är aktivitet och kostnadsbärare. Dessa motsvarar de som benämns 

omkostnadspost och fördelningsnyckel vid självkostnadskalkylering.65  

Aktivitet 

Företaget ses som att det är bestående av en uppsättning aktiviteter. En aktivitet är en arbetsuppgift 

eller ett arbetsmoment i företaget. En utgångspunkt inom ABC-kalkylen är att det är dessa aktiviteter 

som orsakar kostnader. Kostnaden för en produkt beror av hur olika produkter tar aktiviteter i 

anspråk. Varje produkts utnyttjande av aktiviteter fördelas sen ut på produkterna via 

kostnadsdrivare. I ett tillverkande företag kan aktiviteter exempelvis vara produktutveckling, 

materialinköp och kvalitetskontroll.66  

Kostnadsdrivare 

”A cost driver is a variable which determines the work volume or workload of a particular activity”67. 

En kostnadsdrivare betraktas som en länk mellan aktiviteter och kalkylobjekt. Denna motsvarar 

påläggskalkylens fördelningsnyckel. Ett exempel på kostnadsdrivare kan vara antal inköpstimmar. 

Kostnadsdrivaren har även en andra funktion, att förklara varför aktivitetskostnaderna uppgår till 

vissa belopp och avgör även omfattningen på varje aktivitet. Med andra ord kan man se att den 

totala kostnaden för inköp av material (aktivitet) beror på hur många inköpstimmar som använts 

(kostnadsdrivare).68  

                                                           
64 Ax et al., (2005) 
65 Ax et al., (2005) 
66 Ax et al., (2005) 
67 Innes & Mitchell (1992)  
68 Ax & Ask, (1995)   
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Figur 5.1 Kostnadsfördelning enligt ABC-kalkyl 
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5.9.2 Brister med ABC-kalkylen enligt Ax et al: 

• Kostnadsdrivare och aktiviteter kan vara svåra att identifiera och matcha. 

• Antagandet om att samtliga kostnader är rörliga, på grund av kalkylens långsiktiga inriktning 

är tveksamt. 

• Kostnaden för arbetet med kalkylen kan komma att överstiga nyttan om verksamheten är 

komplex och leder till ett mycket stort antal aktiviteter och kostnadsdrivare.  

• ABC-metoden är inte beslutsrelevant den tar snarare fram så kallad ”signalinformation” som 

istället för som underlag för prissättning och dylikt används för att identifiera 

problemområden såsom exempelvis olönsamma produkter. Detta är ingen direkt nackdel 

med kalkylen utan motsvarar bara ABC-kalkylens egentliga syfte. Om däremot ett 

problemområde genom kalkylen har identifierats så krävs kompletterande, beslutsrelevant 

kalkylinformation från annat håll.69  

5.10 Porter´s värdekedja 
Michael Porter, professor på Harvard universitet har tagit fram värdekedjan som ett verktyg för 

att identifiera möjliga vägar för ett företag att skapa mer kundvärde. Ett företag kan ses som 

sammanhängande aktiviteter som utförs för att designa, producera, marknadsföra, leverera och 

stötta produkterna. Tanken att se företaget som värdekedja bestående av aktiviteter är grunden i 

ett processorienterat företag. Värdekedjan består av fem primära aktiviteter och fyra 

understödjande aktiviteter. De primära aktiviteterna handlar om processen från att köpa in 
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material, förädla detta till färdiga produkter, distribuera dessa vidare, marknadsföra dem samt 

ansvara för eventuell service. De understödjande aktiviteterna består av inköp, utveckling, 

human resource samt företagets infrastruktur. Dessa aktiviteter ska utgöra ett stöd för att de 

primära aktiviteterna ska fungera.70  

Figur 5.2 Porters värdekedja 
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Källa: Kotler, (2003), sid 70 

Företagets uppgift, när det är uppbyggt på detta sätt, är att undersöka kostnader och prestationer i 

varje värdeskapande aktivitet av värdekedjan för att hela tiden söka förbättringspotentialer utan att 

minska vinstmarginalen. Viktigt för företaget är även att se till och jämföra sig med konkurrenter och 

deras förbättringsarbete gällande kostnader och prestationer, med andra ord benchmarking.71 

Grunden för att skapa en processtyrd organisation är att varje del eller aktivitet av organisationen ska 

fungera väl, men främst ligger framgången i hur väl alla aktiviteter är koordinerade och 

sammanlänkade till varandra.72 

5.11 Processtyrning 
”Processtyrning är en metodik för att förbättra företagets processer och aktiviteter i syfte att höja 

kundvärden”73. 

Begreppet processtyrning har växt fram ur tankarna att företag i sin organisation hela tiden ska jobba 

med förbättringar och sätta skapande av kundvärde i fokus. De grundläggande idéerna för 

processtyrning är företaget som värdekedja och ABC-kalkylering. Med andra ord, företaget ses som 

en värdekedja och denna värdekedja byggs upp av aktiviteter.74 

                                                           
70 Kotler, (2003) 
71 Kotler, (2003) 
72 Kotler (2003) 
73 Ax et al., (2005) 
74 Ax et al., (2005) 
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Att arbeta med processtyrning innebär som nämnts ett fokus på att förbättra företagets verksamhet. 

Utgångspunkten för arbetet sker ur ett värdekedjeperspektiv, detta ställer företagets kunder i 

centrum. Resultatet av detta blir då att möjliga förbättringar ur ett kundperspektiv framhålls.75 

Likt definitionen ovan så skall processtyrningen förbättra företagets processer och aktiviteter i syfte 

att höja kundvärden. Ax et al tar i sin bok upp vissa möjliga förbättringsinsatser inom ramen för 

processtyrning: 

• Eliminera eller reducera icke-värdeskapande aktiviteter, alla aktiviteter ska i möjligaste mån 

skapa värde. Aktiviteter som inte tillför något värde alls, ska helst elimineras i sin helhet. 

Undantag gäller de aktiviteter som trots att de inte skapar kundvärde, ändå är nödvändiga 

sett ur ett verksamhetsperspektiv. Även dessa ska dock reduceras i möjligaste mån. 

• Sök ständigt förbättringspotential i såväl värdeskapande- som icke värdeskapande 

aktiviteter.  

• Processer byggs upp av aktiviteter genom att aktiviteterna länkas samman till ett flöde. 

Förbättring ska ständigt eftersökas i processerna. Förbättringsmöjligheterna tas fram genom 

att studera hur olika aktiviteter är sammankopplade i processen. Att eliminera aktiviteter, 

ändra ordningsföljd eller på andra sätt effektivisera flödet mellan aktiviteterna är exempel på 

förbättringspotentialer. 

• För att få processerna att fungera på möjligast effektiva sätt är det viktigt att standardisera 

aktiviteter och processer. Detta innebär att regler för utförandet av aktiviteter sätts upp. Om 

regler för dessa inte skulle finnas kommer arbetet med dem att utföras på olika sätt 

beroende på vem som utför arbetet.76 

5.12 Prestationsmätning  
Till skillnad från tidigare nämnda produktkalkyler samt budget och internredovisning som mäter 

intäkter och kostnader handlar detta begrepp snarare om att mäta de prestationer som genomförts 

eller ska komma att genomföras i verksamheten. En prestation kan exempelvis avse tillverkning av en 

viss produkt eller arbetet med att få nöjda kunder. Att mäta prestationer innebär att man sätter ett 

prestationsmått i förhållande till en viss storhet för att därigenom få fram jämförbar information över 

tid och mellan företag om prestationen.77 

Som ekonomistyrningen definierar så ska företaget styras för att uppfylla mål av skilda slag. Målen 

kan vara av både finansiell som icke-finansiell karaktär. För att nå dessa, så kallade huvudmål, bryter 

företaget ner dessa i delmål och bestämmer sedan utifrån företagets strategi hur arbetet ska läggas 

upp för att nå dessa. Utgångspunkten för prestationsmätning blir sedan ur dessa delmål, med andra 

ord kan prestationsmätningen ses som ett stöd för företaget att förverkliga sina strategier.78 

Prestationsmått av finansiell karaktär har länge varit dominerande, framförallt gällande mätning av 

lönsamhet, resultat och kostnader. I takt med omvärldsförändringar, ökat konkurrenstryck, 

kundfokus samt flödesproduktion har dock icke-finansiella mått fått större utrymme i dagens 

                                                           
75 Ax et al., (2005) 
76 Ax et al., (2005) 
77 Ax et al., (2005) 
78 Ax et al., (2005) 
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prestationsmätningar. Ax et al nämner i sin bok Den nya ekonomistyrningen ett antal upplevda 

svagheter med finansiella prestationsmått: 

• Måtten fokuserar allt för mycket på historiska, redan inträffade händelser.  

• Styrning efter finansiella mått följer ofta den externa redovisningens perioder och risken blir 

därmed att styrningen endast blir ett kortsiktigt agerande. 

• Det är svårt att genom finansiella mått finna orsaker till problem och därmed 

förbättringspotentialer 

• Finansiella mått kan vara svåra att förstå för medarbetare, de ska ju för att kunna dra nytta 

av dem, kunna sätta dem i relation till sitt eget arbete. Därför är det viktigt med förståelse av 

måttet. 

• Måtten ger för lite information om vad som skapar framtida värde, till exempel lönsamhet. 

• Måtten ger lite eller många gånger, ingen vägledning till hur företagets strategiska mål ska 

uppnås.  

• Eftersom företagen utsätts för allt hårdare konkurrens läggs också större vikt vid 

konkurrensmedlen nöjda kunder och medarbetare, kvalitet, god service och korta 

leveranstider. Ett behov skapas därmed av icke-finansiella prestationsmått, som mäter hur 

väl företaget lyckas med dessa konkurrensmedel.79 

Trots dessa upplevda brister används prestationsmått ändå i stor utsträckning, de främsta områden 

där prestationsmätning används är inom de punkter som följer nedan, måttet räntabilitet som är ett 

väl använt mått, vilket faller in under finansområdet, beskrivs här. En utförligare beskrivning av dessa 

görs vidare under avsnittet om lean accounting.80  

• Finans 

• Kunder 

• Personal 

• Tid 

• Produktivitet 

5.13 Räntabilitet 
Räntabilitet är ett annat ord för lönsamhet, måttet är vanligt förekommande i de flesta företag både 

inom externredovisningen och ekonomistyrningen. Lönsamhetsmåttet är ett relationsmått, det vill 

säga ett resultatmått som sätts i förhållande till något uttryck för det kapital som brukas i företaget. 

Flera slag av räntabilitetsmått förekommer. Nedan visas grundformeln för lönsamhetsmåttet följt av 

formeln för räntabilitet på totalt kapital (Rt) som skiljer sig något från grundformeln.81 

Resultat/ Kapital = Lönsamhet82 

                                                           
79 Ax et al., (2005) 
80 Ax et al., (2005) 
81 Ax et al., (2005) 
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5.13.1 Räntabilitet på totalt kapital 

Detta är ett mått på avkastningen på företagets totala kapital, hur väl de har lyckats förränta detta. 

Rörelseresultat + finansiella intäkter/ totalt kapital = Räntabilitet på totalt kapital83 

5.13.2 Du-pont 

För att mer detaljerat kunna se hur lönsamhet uppstår i företaget och vilka faktorer som påverkar 

den kan Du-pont modellen användas. Genom denna kan analyser göras av förändringar i företagets 

lönsamhet över tiden. Modellen möjliggör helt enkelt en fördjupad inblick i uppkomsten av 

företagets resultat och kapitalbindning.84  

Genom att spalta upp de finansiella måtten på det vis som nedan framgår av Du-pont schemat, bildas 

en måttstruktur. Denna kan i sin tur användas för finansiell styrning internt i företaget.85  

Figur 5.3 Du Pont Modell  

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 

 

Källa: Greve, (2003), sid 95 

Du-pont modellen beskriver sambandet mellan företagets tillgångar, prestationer och finansiella mål 

och kan användas både för historisk analys och för att utreda finansiella konsekvenser av planerade 

åtgärder. Du-pont modellen förespråkar en finansiell styrning, vilken likt finansiella prestationsmått 

fått kritik för dess kortsiktiga inriktning. Ett alternativ till denna finansiella styrning är det 

balanserade styrkortet som kompletterar finansiella mått med icke-finansiella, detta mått diskuteras 

utförligare nedan.86 

                                                           
83 Ax et al., (2005) 
84 Greve, (2003) 
85 Greve, (2003) 
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5.14 Balanced scorecard ” det balanserade styrkorte t” 
Utvecklingen av balanced scorecard startade i början av 1990-talet i ett nordamerikanskt projekt, 

som gick ut på att prestationsmätning inte längre skulle utgå från de finansiella mått som ställts upp, 

då företagens miljö karakteriserades mer och mer av kundfokus och interna processer. De finansiella 

måtten behövde kompletteras med icke- finansiella då finansiella grundande sig i allt för stor 

utsträckning på historiska händelser. Utgångspunkten ligger i hur företagets startegiska vision ska 

kunna kopplas samman med den operativa nivån i företaget och skapa kommunikation. Företagets 

strategi ska beskrivas i en strategikarta där det beskrivs hur värde ska skapas för företagets 

huvudintressenter. Kartan grundar sig i fyra perspektiv som speglar företagets verksamhet, det 

finansiella perspektivet, kundperspektivet, interna processperspektivet och lärande- och 

tillväxtperspektivet.87 

Figur 5.4 Generisk strategikarta. 

Finansiella perspektivet 

 

   
Kundperspektivet 

          Produkt-tjänsteattribut                                                   Relationer                    Image 

Interna processperspektivet 

  
Lärande- och tillväxtperspektivet 

  
Källa: Hämtad och omarbetad bild från Kaplan & Norton 2004, sid 31 

I det finansiella perspektivet är produktivitet och försäljningsökning två huvudtermer, dessa två i sin 

tur består av delkomponenter som har till uppgift att främja företagets potentiella nya kontakter och 

stärka de redan befintliga, och att internt främja kostnadsstrukturen och det bundna kapitalet på ett 

så positivt sätt som möjligt. Kundperspektivet är till för att visa vad företaget har att erbjuda sina 

kunder. Det visar vilken position företaget har tagit gentemot sina konkurrenter gällande 

kundrelationer och förmågan att attrahera nya kunder. Det interna processperspektivet knyter 

samman hur de två föregående perspektiven ska uppnås, det är det perspektivet som visar hur väl de 

uppsatta målen i kund- och finansiella perspektivet uppnås. Lärande- och tillväxtperspektivet visar 

                                                           
87 Ax et al., (2005) 



 Lean accounting 
-ett effektivare styrsystem i processorienterade företag 

 Del 2 

Högskolan i Skövde - 26 - Jenny Jonsson 
Institutionen för teknik och samhälle  Elin Larsson 

hur företagets immateriella tillgångar kopplas samman med den långsiktiga strategin. Dessa 

tillgångar består av humankapital, informationskapital och organisationskapital. De fyra perspektiven 

har samband med varandra, det vill säga att för att kunna uppnå ett mål så måste ett annat redan 

vara uppfyllt, en kedja av orsak-verkan samband.88 

Figur 5.5 Strategikarta med strategiska teman. 
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1. Teknologiskt partnerskap 5.   Just-in-time 

2. Intern produktutveckling 6.   Flexibel produktion 

3. Lösningsförsäljning  7.   Bidra till samhällsutvecklingen  

4. Relationsstyrning 

Källa: Hämtad och bearbetad bild från Kaplan & Norton (2004), sid 368  

Som ett nästa steg ställs mål, mått och målnivåer upp för de olika strategiska teman som valts, det är 

detta som benämns det balanserade styrkortet. För varje orsak- verkankedja som går genom alla fyra 

perspektiv ställs mål och mått upp. För att nå de uppställda målen så inrättas även en handlingsplan 

som löper parallellt med målen, den har till uppgift att visa initiativ och budget. I det sista skedet 

återstår att få ut det balanserade styrkortet på den operativa nivån.89   

5.15 Benchmarking 
Begreppet handlar om ständigt lärande, i ett företagsekonomiskt sammanhang innebär detta 

förmåga att jämföra och låta sig inspireras av andra för att kunna bli bättre i den egna verksamheten. 

När benchmarking används så inriktar sig företag vanligtvis på ett specifikt område, exempelvis 
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produktion, personal eller finansiella aspekter. Det finns tre huvudinriktningar inom benchmarking; 

intern-, konkurrensinriktad och funktionsinriktad benchmarking, vilken som väljs beror på syftet.90  

I den interna benchmarkingen läggs fokus på det som sker inom organisationen, ofta på enhetsnivå, 

men i koncerner kan det vara företag som lär utav varandra. Informationen som tas fram internt är 

oftast lättillgänglig och har hög tillförlitlighet och samarbetet kan få positiva effekter som gynnar 

helheten. Det negativa är att den inte tar hänsyn till konkurrenterna.91 

I företagets närmaste omgivning finns konkurrenterna på samma marknad, dessa är ett bra 

jämförelseobjekt. Konkurrensinriktad benchmarking anses vara mer slagkraftig än den interna då det 

ofta finns fler att jämföra sig med och aspekter som ses ur ett annat perspektiv kan bli tydligare. Det 

finns situationer där det byggts upp benchmarking- relationer mellan företag på samma marknad, 

där informationsutbyte sker inom olika områden.92  

Funktionsinriktad benchmarking liksom konkurrensinriktad benchmarking inriktar sig på den externa 

omgivningen, skillnaden är att här ses ett steg längre än till konkurrenterna på samma marknad. Det 

väsentliga är att den funktion (tillverkning eller marknadsföring exempelvis) som är av intresse är 

jämförbar och att den är möjlig att överföra på den egna verksamheten.93   

En benchmarkingprocess kan delas in i sex steg för att underlätta tillvägagångssättet, Sara Cook 

beskriver dessa steg i en modell. 

Figur 5.6 Benchmarking- cykel 
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Källa: Sara Cook, (1995), sid. 4 

5.16 Modern ekonomistyrning 
För att följa med i den utveckling av företagsstuktur som skett under senare tid har 

ekonomistyrningen varit tvungen att genomgå förändringar för att kunna uppnå sitt syfte, leda 

företag mot de lönsamhetsmål som är uppsatta och att ligga som underlag för beslut samt ge en 

rättvis bild av företaget. En mängd modeller och program har tagits fram för olika slag av 

företagsformer.94 

En modernare definition av ekonomistyrning har vuxit fram, även denna citerad av Ax et al. 

”Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa 

ekonomiska mål.”95 

Med ekonomiska mål avses lönsamhet, försäljning, kassaflöde, nöjda kunder, produktivitet och 

”värde för pengarna” för att nämna några.96 

Den ursprungliga, traditionella ekonomistyrningen fokuserar i hög grad på massproduktion och 

kostnadseffektivitet snarare än att möta kundernas behov. I takt med ökad globalisering av 

marknaden och internationalisering av ekonomin har konkurrensen hårdnat bland företagen, detta 

har tvingat företagen att ändra sina strategier. Dagens ekonomistyrning har växt fram ur dessa 

grunder. De nya tankesätten och filosofierna bygger på att i dessa nya strategier skapa flöden i 

företaget, sätta kunden i fokus, engagera medarbetare samt arbeta med kvalitet, flexibilitet och 

service.97 

I den ursprungliga ekonomistyrningen lades stor vikt vid finansiella prestationer. Användningen av 

dessa har i den moderna ekonomistyrningen minskat och kompletterats av icke-finansiella mått, för 

att mer motsvara det ökade intresset att tillfredsställa kundernas behov. Detta är utmärkande för de 

nya teorier som växt fram inom ekonomistyrningen, vilka innefattar både finansiella och icke-

finansiella mått.98  

5.17 Målkostnadskalkylering 
Målkostnadskalkylering eller enligt det engelska uttrycket, target costing innebär en form av 

marknadsdriven ekonomistyrning. Utformningen av ekonomistyrningsarbetet görs utefter de 

marknads- försäljnings- eller vinstmål som företaget har så att dessa mål kan uppfyllas. Att 

organisera ekonomistyrningsarbetet i förhållande till dessa mål utgör kärnan i 

målkostnadskalkylering.99 

                                                           
94 Ax et.al., (2005) 
95 Ax et.al., (2005) 
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Målkostnadskalkylering är att ses som en process, arbetet med denna process skiljer sig åt mellan 

företag. I sin bok Cost management nämner Ax et al dock ett antal grundläggande moment som 

förekommer i denna process:100 

• Fastställande av försäljningspris  

• Fastställande av vinstkrav 

• Fastställande av målkostnaden 

• Nå målkostnaden genom värdeanalys 

Arbetet med målkostnadskalkylering görs innan produkten rent fysiskt finns till, det vill säga när 

produkten är i idéstadiet. Målkostnad har alltså en stark koppling till företagets arbete med 

produktutveckling. Företaget önskar först skaffa sig information om produktens värde för kunden 

samt deras betalningsvilja. Detta fastställs vanligtvis genom marknadsundersökningar. Med detta 

som utgångspunkt sätts sedan ett vinstkrav på produkten upp. Slutligen kan målkostnaden fastställas 

genom att försäljningspriset reduceras med företagets vinstkrav.101 

Försäljningspris – vinstkrav = målkostnad102 

När målkostnaden är fastställd kommer behovet av värdeanalysen in, syftet med 

målkostnadskalkylering är att sätta en målkostnad, lägre än vad företaget i dagsläget kan tillverka 

produkten till, sedan organisera arbetet för att möjliggöra att uppnå denna målkostnad. 

Målkostnaden kommer därmed kräva en stor del kostnadsreducerande insatser, men nivån måste 

givetvis vara realistisk satt. Att organisera arbetet görs med hjälp av värdeanlaysen, produkten 

analyseras och ifrågasätts inom alla de aktiviteter den genomgår såsom design- tillverknings- och 

leverantörsanalyser. Detta för att finna eventuella möjligheter till elimineringar och alternativa 

tillverkningsmetoder. Leverantörerna ifrågasätts i denna analys, och en önskan är att även dessa ska 

organisera sitt arbete för kostnadsreducering, så att prisnivåerna hålls nere. En närmare relation till 

leverantörerna skapas därmed.103 

Ett starkt argument för målkostnadskalkylering är att 70-90 % av produkters tillverkningskostnader 

sätts redan i produktutvecklingsstadiet, därför kan reduceringsarbetet redan under detta stadium 

visa sig väldigt effektivt. Viktigt är ändå, att trots detta kostnadsreducerande arbete inte minska 

produktens kundvärde.104  

I boken Den nya ekonomistyrningen nämner Ax et al att trots att mycket talar för 

målkostnadskalkylering, sett ur ett ekonomiskt styrperspektiv, finns det ändå ett antal upplevda 

problem med denna kalkyleringsmetod:105 

• Att fastställa försäljningspriset redan i produktutvecklingsstadiet kan innebära stora 

svårigheter 

                                                           
100 Ax & Ask, (1995) 
101 Ax & Ask, (1995) 
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104 Ax & Ask, (1995) 
105 Ax et.al., (2005) 
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• Vid produktutvecklingen får produkten inte lämna utvecklingsstadiet förrän målkostnaden är 

uppnådd, detta kan leda till långa produktutvecklingstider. 

• Kostnadsreducering sätter stor press på involverade personer som kan leda till missnöje och 

utbrändhet. Även pressen på leverantörerna kan bli för stor och skada samarbetet. 

• Målkostnadskalkylering innebär en stark marknadskoppling, detta kan ställa till problem om 

företaget försöker att tillfredsställa allas önskemål. 

• Konflikter inom organisationen kan komma att uppstå, då det förekommer olika 

uppfattningar om produkter. Ett vanligt exempel på detta är mellan marknads- och 

tillverkningsfunktionerna. 

5.18 Kaizenkalkylering 
Kaizen faller in inom ramen för processtyrning och är det japanska uttrycket för förbättring. Kaizen 

ses som en process där ständig förbättring är i fokus. Syftet är att klara kostnadsmål ska sättas upp 

och genom olika förbättringsinsatser uppnås. Förbättringsarbetet ska likt tanken med processtyrning 

genomsyra hela företaget och vara en del av vardagen. Vid användandet av kaizenkalkylering ska 

arbete med kostnadsreducering kontinuerligt pågå från det att tillverkning av produkten påbörjats 

och fortsätta under hela tillverkningsprocessen, med andra ord ständig förbättring av redan 

existerande processer. Detta till skillnad från målkostnadskalkylering där kostnadsreduceringsarbetet 

sker under utvecklingsstadiet, innan produkten börjar tillverkas.106 

Ett stort informationsflöde är nyckeln till att skapa ett hållbart förbättringsarbete, Ax et. al. nämner 

två former av informationskällor som anses viktiga i det här arbetet, en extern och en intern. Den 

externa består i av att lära av andra, hur andra företag arbetar i sina processer, så kallat 

benchmarking.  Den interna består i att ha ett gott informationsflöde internt för att lättare kunna se 

var förbättringspotentialer finns, även här handlar det om benchmarking fast då på en intern nivå.107 

I figuren nedan visas skillnaderna mellan målkostnadskalkylering och kaizenkalkylering. 

Målkostnadskalkylering är alltså kalkyleringsarbetet som sker innan tillverkningen av produkten 

startar. Kaizenkalkyleringen pågår som nämnts kontinuerligt under hela tillverkningsprocessen.108 

Figur 5.7   

         
 

          

         

         

 Idé & Grund Detalj Produktions Tillverkning  

 Planering Design Design planering     

         
Källa: Ax et.al,(2005), sid. 676 

                                                           
106 Ax et.al., (2005) 
107 Ax et.al., (2005) 
108 Ax et.al., (2005) 
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5.19 Just- In- Time 
En filosofi om hur företag kan styra sin produktion mot uppsatta mål är Just in time (JIT), det är ett 

stort och flexibelt system som kräver tid och mer resurser än andra metoder som används inom 

modern ekonomistyrning.109     

Just in time betyder tidstrimmade resurs- och varuflöden, begreppet innebär att produktionen 

befinner sig i ständigt granskad rörelse. Komponenter och slutprodukter produceras direkt emot 

efterfrågan och råvaror beställs efter behov, snarare än prognos, detta för att minska lagerhållningen 

då den binder onödigt kapital. Det lager som accepteras bör vara i rörelse, antingen ut till kund eller 

på väg in i produktionen.110  

P J O´Grady beskriver i sin bok ” Just In Time-filosofin i praktiken” fyra olika grundläggande punkter 

inom JIT:111 

• Angrip de primära problemen 

• Eliminera slöseri 

• Sträva efter enkelhet 

• Utveckla system som upptäcker problem i tidigt stadium 

Vanligt förekommande primära problem i produktionen kan vara varierande maskinkapacitet mellan 

maskiner, vilket skapar så kallade flaskhalsar, stora tillverkningsvolymer, långa ledtider och 

kvalitetsproblem. För att komma tillrätta med problemen så krävs det att dessa bearbetas direkt och 

inte återkommer. Enligt JIT så bör det finnas en systematisk underhållsplan för maskinerna så att ett 

kontinuerligt flöde skapas i produktionen som medför att tillförlitligheten ökar. Tillverkningstiden kan 

variera i delar av produktionen, men det är den totala tillverkningstiden som är av väsentlig 

betydelse.112 

Elimineringen av slöseri återkommer i flera diskussioner om JIT, det är vad det hela går ut på, att 

arbeta för värdeskapande. För att minska slöseriet i produktionen krävs det att hela företaget 

ständigt är engagerat, inte bara under en tid utan en vana att alltid söka efter bättre och effektivare 

produktionssystem ska skapas. Individerna på den operationella nivån är de som arbetar närmast 

produktionen, och är därför oftast de som har mest insikt i hur produktionen kan effektiviseras. Att 

göra rätt från början och att inte behöva upprepa aktiviteter är exempel på vad som kan definieras 

som slöseri, en annan är lagerhållning som anses vara både kostsamt och kapitalbindande.113 

Punkten enkelhet uppnås genom att det finns en struktur på produktionen och produkterna som ska 

förflyttas genom aktiviteter. Att arbeta fram ett schema där produkterna får ingå i olika grupper 

beroende på vilka processer de ska genomgå och att sedan strukturera produktionen efter detta, är 

en av många lösningar på ett enkelt flöde. De traditionella styrsystemen skjuter produkterna framåt i 

produktionen (eng. push-system) till nästkommande aktivitet, oavsett denna aktivitets kapacitet. I JIT 

                                                           
109 O´Grady, (1990) 
110 Bruzelius & Skärvad,(2000) 
111 O´Grady, (1990) 
112 O´Grady, (1990) 
113 O´Grady, (1990) 
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används istället motsatsen, det vill säga ett avlastningssystem som benämns kanban (eng. pull-

system). Utfallet av detta system är att tillverkning styrs av efterfrågan så om efterfrågan på 

produkter avtar så gör tillverkningen det också. Systemet kan därmed liknas vid ett dragande system. 

Denna typ av system kräver inte så avancerade datorsystem därmed blir styrningen klart enklare.114  

 
Figur 5.8 Hur ett dragande system fungerar 
 

   Om aktivitet 2 har slut på komponenter 

   ger den besked till föregående aktivitet 
 

        

       

       

       

       

   När aktivitet 1 tar emot besked från   

   aktivitet 2 skickar den komponenter dit 
 
Källa: P J O´Grady,(1988) fig.3.6 

 
Den sista grundläggande punkten handlar om att bygga system som uppmärksammar problem, när 

problemen kommer tillkänna ska de snabbt lösas på ett effektivt sätt och därmed ska produktionen 

få en högre total effektivitet. Uppstår ett problem stannar produktionen och all kraft läggs på 

lösningen, detta kan vara svårt att motivera men i ett längre perspektiv så blir flödet effektivare och 

mer felfritt.115 

5.20 TQM 
Total quality management (TQM) står för kvalitetstänk genom hela organisationen. En koppling 

mellan de genomförda förbättringar och att utnyttja frigjord kapacitet effektivt krävs för att TQM ska 

lyckas. Ett vanligt mått på om en förbättrande åtgärd gett resultat är räntabilitet, detta ger dock inte 

insikt i vilken del som förbättrats utan är endast ett översiktsmått. TQM handlar om att genom fokus 

på förbättrande åtgärder effektivisera alla företagets delar och processer utan att äventyra 

kvaliteten, avgörande är hur effektivt och resurssnålt företag kan omvandla input till output, med en 

kvarhållen kostnadsmedvetenhet för att skapa största möjliga lönsamhet. Prestationsmåtten inom 

företaget måste synkronisera med dess strategier och företagsmiljön, för att konceptet med TQM ska 

få en positiv effekt. Det är inte ovanligt att företag en tid efter en implementering av TQM känner 

missnöje med den vinstbild som förväntats uppnås. Orsaken är då oftast att förbättring har skett av 

faktorer som primärt inte påverkat ökning av vinsten i motsvarande utsträckning. Förbättringarna 

kan istället ha haft mer inverkan på produktionseffektiviteten.116 
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TQM principer som är grunder för ett framgångsinriktat resultat:117 

• Skapa ett nytt måttsystem  

• Skapa processer som är vinstmaximerande över tiden 

• Ge en väsentlig beslutsprocess i sin helhet istället för på avdelningsnivå 

• Återge en metod som ur analyser visar relationen mellan resurserna och vart fokus på 

kraftansträngningar ska beaktas.

                                                           
117 Stein, (1994) 
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Del 3 
Här behandlas och redogörs för uppsatsens huvudområde, lean accounting. Först ges en 

övergripande förklaring utav lean-filosofin, sedan redogörs vidare för det vanligen första steget i 

implementeringen av lean, det vill säga lean production. Detta ska skapa en förståelse för 

grundtankarna bakom lean. Slutligen beskrivs lean accounting, som handlar om en strävan att 

implementera lean-tänkande även i företagets styrsystem. Detta ska sedan ligga som underlag för en 

diskussion kring behovet av förändringar inom ekonomistyrning. 

5.21 Lean filosofin 
Begreppet lean kommer ursprungligen ifrån Toyota production system.118 Lean är en affärsstrategi 

som kan implementeras i alla delar av organisationen, filosofin syftar till att strukturera 

organisationen utefter värdeflöden, slöseri ska elimineras och flöden effektiviseras. Lean eftersträvar 

minimalism i processerna.119 

Figuren nedan beskriver hur lean ofta implementeras i produktionen som ett första steg och att 

ekonomifunktionen bör synkroniseras i dess processer. Detta för att uppnå helheten med lean samt 

för att visa på de fördelar med lean som vidare beskrivs nedan. 

 

5.22 Lean production 
Lean produktion går ut på att åstadkomma mer med mindre resurser, både materiella och 

immateriella. Toyota nämns ofta i samband med lean, detta har sitt ursprung på 1930-talet då Toyota 

hämtade inspiration från amerikanska Ford´s produktionssystem. Bristen på resurser och teknisk 

utveckling gjorde att de var tvungna att lära av varje situation i kombination med att vara 

resurssnåla. The Machine that Changed the World, en forskningsstudie som presenterades på 1980-

talet, fick stor betydelse för fordonsindustrin och dess framtid. Studien handlar om Toyotas 

produktionssystem som kom att få stor genomslagskraft i västerländska företag på grund av dess 

effektivitet, kundvärde och lönsamhet. Sedan dess har många företag försökt använda sig utav 

Toyota production system men med varierande framgång.120 

Blucher och Öjmertz skriver i sin bok Utmana dina processer att ”För att kunna nå önskad framgång 

med lean production så krävs det förståelse för konceptet och dess principer i sin helhet”
121

.  Att 

endast försöka använda delar av de moderna metoder och verktyg som används av framgångsrika 

                                                           
118 Maskell & Baggaley, (2004) 
119 Blucher & Öjmertz, (2008) 
120 Cunningham et.al., (2003), Blucher & Öjmertz, (2008) 
121 Blucher & Öjmertz, (2008)  
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leanföretag, eller plocka ut det bästa utav dem leder ofta till att handlingskrafterna bakom skapande 

av lönsamhet uteblir. Istället måste företag som anammar lean- filosofin arbeta fram ett system där 

alla organisationens delar riktas mot ett gemensamt strategiskt mål. Analyser och förbättringar ska 

inte ske enbart i delar av processen, utan hela företagets produktionssystem ska ses som ett enda 

flöde. Effektivitet ses här som ett viktigt mått på prestation och mäts på den totala 

genomloppstiden.122 

Figur 5.9 

 

Källa: J Stenzel (2007), sid. 22  

Lean production anses vara en mycket flexibel produktionsform där det bland annat strävas efter 

stor varians, korta ledtider och skapande av kundvärde. En mycket central grundregel är att dela in 

aktiviteter och resurser som värdeskapande och icke- värdeskapande. De som anses som 

värdeskapande är de som skapar ett värde för kunden, det vill säga själva förädlingen av exempelvis 

råmaterial. De aktiviteter som klassas som icke- värdeskapande delas ytterligare in i två kategorier, 

de nödvändiga som faller som skyldighet för företaget och de onödiga som benämns slöseri. Detta 

slöseri ska i möjligaste mån minimeras. När detta är gjort, finns det möjlighet till kundorderstyrd 

produktion. Detta innebär en förbättring av produktionsprocessens effektivitet genom minskade 

lager och produkter i arbete, samt flexibilitet.123 

                                                           
122 Blucher & Öjmertz, (2008) 
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I boken Utmana dina processer redogör Blucher och Öjmertz även för sju olika slöserier. Dessa har 

oftast samband med tillverkning men kan anses som generella då de även kan kopplas samman med 

andra avdelningar i företaget. Väsentligast av dessa sju varierar beroende på vilken del av flödet eller 

företaget som fokus ligger på.124 

• Överproduktion: Om företaget tillverkar mer än de behöver eller tidigare än de behöver 

produkterna.  

• Lager: Om lagret är större än vad som verkligen är nödvändigt 

• Väntan: På nästa process eller på förändring av något slag 

• Rörelse: Onödiga rörelsemönster som kan tära på individerna i företaget 

• Omarbete: Upprepade reparationer av maskiner och omarbete när en procedur måste 

göras om som inte tillför värde för kunden 

• Överarbete: När arbetet görs mer omständigt än vad kunden begär 

• Transporter: Onödiga transporter internt och externt.125 

Det har tillkommit en åttonde variant av slöseri, medarbetarnas outnyttjade kreativitet. Denna 

innefattar företagets slöseri med kompetensutnyttjande.126 

Det är inte bara för kunden som företaget ska skapa värde, även för övriga intressenter är det viktigt 

att företaget är effektivt. Värdeskapande blir ett centralt begrepp för företaget i sin helhet, 

aktiviteter ska med andra ord skapa värde även för ägare, medarbetare och samhället. Värdet som 

skapas för kunden i produktionen bör vara större än alternativa produkter, för att vinna 

konkurrensfördelar. För en långsiktig framgång krävs det att företaget visar ett positivt resultat som i 

sin tur blir ett värde för företagets ägare. Ett positivt resultat ger möjlighet till utveckling men även 

medarbetarna spelar en viktig roll för framgång här. Grunden till att få engagerade medarbetare är 

att de känner trygghet och att värde skapas även för dem. Inom lean- filosofin ses medarbetarna som 

viktiga kompetenskällor, deras utvecklingsmöjligheter och vilja att förändra ska tas tillvara. När 

företaget ses som en attraktiv arbetsplats så gynnas samhället, arbetskraft stannar kvar på orten och 

bidrar till ett gott samhällsklimat.127 

Lean production liksom modern och traditionell ekonomistyrning strävar efter lönsamhet och tillväxt, 

för att uppnå detta krävs i grunden en tillit mellan medarbetare och företaget. Inom lean production 

sker förbättring kontinuerligt, detta kan skapa oro bland individerna i företaget. Effektivisering 

genom att plocka bort kompetens är inte ett bra alternativ, om medarbetarna däremot känner en 

trygghet med ständiga förbättringar så kan fokus läggas på att bli ännu effektivare i produktionen. En 

positiv cirkel skapas, produktionens effekter påverkar efterfrågan från kund, vilket i sin tur ger 

lönsamhet, detta ger mer resurser och möjlighet till ytterligare “ett varv i cirkeln”, en ständigt 

pågående process. Det är dock inte helt uteslutet att uppsägning av medarbetare måste ske vid 

övergången till lean production. För att då bibehålla förtroende är det viktigt med ärlighet och 

öppenhet ifrån start, och att i ett tidigt skede gå ut och informera om strukturförändringen. I ett 

längre perspektiv så sker en omstrukturering av medarbetare naturligt och då finns möjligheten att 

                                                           
124 Blucher & Öjmertz, (2008)  
125 Blucher & Öjmertz, (2008) 
126 Blucher & Öjmertz, (2008) 
127 Blucher & Öjmertz, (2008), Cunningham et.al., (2003) 
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genom detta minska personalstyrkan. Att organisera samarbete i olika arbetsteam eller lagformer är 

ett bra sätt att skapa delaktighet och engagemang bland medarbetare, det är ledarens roll att stötta 

och se till att detta skapas. Vidare beskrivning gör under punkt 5.23 Lean accounting.128 

Det första steg ett företag tar mot lean production sker genom att en utgångspunkt återfinns, från 

vilken förändringen kan börja. För att alla ska veta hur produktionsprocessen ser ut och vad som sker 

i den samt när, förekommer scheman över denna. Detta schema över hur processen ser ut ska helst 

ritas upp av de som verkligen befinner sig i och har förståelse för produktionen, med andra ord 

arbetsteamet, snarare än som vanligt förekommande, av tekniker utan egentlig koppling till 

produktion. Arbetsteamet har ofta mer förståelse och kunskap om hur produktionen ska ske på 

smidigaste sätt och teknikerns roll blir istället mer stödjande.129  

TPM (engelsk definition) är ett koncept som betyder totalt produktivt underhåll, syftet är att 

företagets produktionsprocess ska ha så få störningar som möjligt. TPM bygger på att uppföljningar 

görs av driftsstörningar, operatörsunderhåll och förbättringsgrupper. Stopp, haverier och andra 

driftstörningar räknas som slöseri, TPM:s syfte är att minimera detta.  Det första steget i TPM 

behandlar kundens behov och vad denne anser vara värde, det andra steget handlar om att uppfylla 

kundens önskemål i produktionsprocessen. Detta sätt att producera kallas för ett dragande system 

(eng. pull- system), till skillnad från det traditionella som benämns som ett tryckande system (eng. 

push- system) där produktionen är igång även om efterfrågan i nästa led inte finns och risken för att 

skapa onödigt mycket produkter i arbete uppkommer. En utförligare förklaring görs under stycke 

5.19 JIT. En anpassad produktmix underlättar TPM i produktionen. Skapar företaget ett flöde där 

produkten går direkt från en process till en annan utan väntetid så minimeras antalet produkter i 

arbete, exempel på metoder som kan användas är U-cells produktion och lineproduktion som visas i 

figur 5.10. Här visas ett något modifierat exempel på en lineproduktion, där flera värdekedjor 

kopplas samman till en enda stor värdeprocess.130 
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Figur 5.10  
     

  
 

 
  

    

 
      
      
      
      

  

 

    
 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Källa: J. Stenzel (2007), sid 25  

Som sista steg kan kanban (beskriven under 5.18, JIT) vara ett användbart verktyg som synkroniserar 

och ger instruktioner om vad som ska produceras. För att lyckas med ett framgångsrikt 

produktionssystem så krävs det kvalitetstänk i alla led av processerna. Brister kan leda till att 

kundernas intresse avtar och då mister hela kanbanproceduren sin funktion då felaktiga detaljer 

levereras internt. En felaktighet av olika slag i produktionen ska alltså definieras och åtgärdas 

omgående för att kvalitet ska vara möjligt.131 

Ledarskapet i ett företag är en viktig del för att lean- filosofin ska fungera, syftet är att skapa en 

organisationskultur med öppenhet och engagemang som grund. Ledare ska vara medvetna om att 

medarbetare är den viktigaste resursen och allt annat är utbytbara beståndsdelar. Den absolut 

väsentligaste principen som en ledare ska tillägna sig är att genom frågeställningar och stöd 

stimulera till att medarbetarna blir självständiga och utnyttjar den kompetens som de besitter. När 

en ledare tar direktivet så minskar engagemanget, därmed inte sagt att de kan i de situationer det 

krävs, ta det avgörande beslutet. I många företag sitter ledaren avskilt från den dagliga 

verksamheten, i lean production ska ledaren vara synlig och finnas till för konversation om arbetet 

som sker i företaget. När ledare tar steget ut i företaget skapas ett förtroende mellan parterna, 

ledaren får större insikt om vad som verkligen händer och medarbetarna får en slags bekräftelse på 

deras relevans.132 
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Lean-filosofin är vanligt förekommande i produktionen, men den är användbar även i övriga delar av 

företaget. För att uppnå den av filosofin förespråkade helheten, faller det ganska naturligt att 

implementera lean även i de administrativa processerna, den ekonomiska uppföljningen och inom 

produktutvecklingen. Det är först när helheten i lean konceptet uppnåtts som maximala 

konkurrensfördelar och lönsamhet kan tydliggöras.133 

5.23 Lean accounting 
Definition: “Concepts designed to better reflect the financial performance of a company that 

has implemented lean manufacturing processes. These may include organizing costs by value 

stream, changing inventory valuation techniques and modifying financial statements to 

include nonfinancial information”
134

. 

I företag där massproduktion förekommit och fortfarande förekommer är ledstjärnan ofta 

kostnadsreduktion, tillverkning sker i stora volymer för att dra stordriftsfördelar och därmed minska 

kostnad per produkt. Huvudfokus inom lean är istället att maximera kundvärde och eliminera slöseri, 

på så sätt kan på sikt kostnadsbesparingar göras. Utefter detta som grund är lean accounting 

utformat och som en ytterligare del i lean filosofin har begreppet arbetats fram för att uppnå de 

helhets fördelar som lean utlovar 135. Det finns ytterligare avdelningar i företag att implementera lean 

i men det faller utanför ramen i detta arbete då fokus ligger på ekonomistyrning. Lean enterprise är i 

litteraturen det sammanfattande begreppen för lean production och lean accounting. Lean 

konceptet förespråkar enkelhet och eliminering av slöseri och bygger på att tänket ska genomsyra 

och integrera samtliga delar i organisationen. 136 

Lean accounting innefattar redovisning, kontroll, mätmetoder och ledningsfilosofier som ska påverka 

leantänkandet och användningen av detta. Lean accounting ska leda till bättre beslutsfattande 

genom en mer aktualiserad, förståelig och riktig information137. Lean accounting strävar efter att 

spara tid och pengar genom att reducera steg i transaktionsprocessen som är att anse som slöseri. 

Standardkostnader ska ersättas med mer aktuella kostnader och användandet av kostnadsställen ska 

i stor utsträckning upphöra138.  Det ska även fungera som ett stöd för att motivera långsiktiga 

förbättringar av lean helheten i företaget genom att tillhandahålla mått och information som är 

starkt lean-fokuserade. Potentiella finansiella fördelar och strategier ska identifieras för att ständigt 

se förbättringspotentialer och vinstmål. Detta ska slutligen resultera i ett stöd och en hjälp för 

företag att effektivisera sig, öka kassaflöde samt intäkter.139 

Uppkomsten av själva lean som ett självständigt begrepp har delvis grund i de tidigare metoder och 

filosofier som funnits. Det var först när Womack och Jones gav ut en bok vid namn Lean Thinking år 

1996 som självaste definitionen av lean- konceptet beskrevs och även en utförligare beskrivning av 

                                                           
133 Cunningham et.al., (2003), Stenzel, (2007) 
134 http://www.journalofaccountancy.com/Issues/2004/Jul/TheLowdownOnLeanAccounting.htm  
135 Stenzel, (2007) 
136 Maskell & Baggaley, (2004) 
137http://www.maskell.com/lean_accounting/subpages/lean_accounting/components/What_is_Lean_Accounti
ng.pdf 
138 Frances A Kennedy, Sally K Widener, A control framework: Insights from evidence on lean accounting 
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filosofin gjordes. Det framgick tydligt i deras analys att lean inte bara var tillämpligt inom 

tillverkningsprocesser utan även i övriga delar av företaget.140 

Används de traditionella beräkningssätten ges inte en rättvisande bild av lean-production och 

fördelarna med att implementera lean döljs. Många företag har på grund av att de inte sett några 

direkta finansiella resultat lagt ner implementeringen av lean filosofin. Som en lösning på detta växte 

lean accounting fram, med fokus på att identifiera de ekonomiska resultaten av att implementera 

lean production. Företag fick genom detta koncept hjälp att utveckla och skapa nya mätmetoder och 

system för att se dess egentliga framgångar efter leanimplementeringen. Därmed har påverkan 

flyttats från att bara omfatta tillverkningen till att även omfatta ekonomin141.  

Företag har de senaste årtiondena påverkats av flertalet framväxande filosofier, de flesta variationer 

av samma grundidé, fokus på flöden och ständiga förbättringar i företagets alla processer. Dessa 

filosofier har hjälpt företagen att effektivisera sig i sin tillverkning, men under tiden kontinuerliga 

förändringar skett inom tillverkningen har utvecklingen av ekonomiarbetet i företagen i princip stått 

still. Nya idéer och teorier har framkommit, såsom ABC-kalkylen, men denna modell har i motsats till 

de nya filosofierna inom tillverkning skapat en större komplexitet för ekonomifunktionerna. Detta på 

grund av att ABC-kalkylen är baserad på gammal redovisningstradition. Kalkylen kan som nämnts 

tidigare ge mer utförlig och användbar information än tidigare produktkalkyler, dock är kalkylen i sin 

användning komplex och uppfyller därmed inte de krav på enkelhet som leanfilosofin förespråkar.142 

I artikeln ”Lean-accounting: What´s it all about?” diskuterar de ofta refererade lean-författarna Brian 

H. Maskell och Bruce L. Baggaley problemen med de traditionella ekonomisystemen, varför dessa är 

så ”anti-lean”143. 

• Processerna är stora, komplexa och slösaktiga genom att de innefattar stora delar icke-

värdeskapande arbete. 

• Systemen förespråkar massproduktion och höga lagernivåer eftersom kostnaden per produkt 

framstår lägre enligt dessa ekonomisystem. 

• Systemen brister och klarar inte av att visa på fördelarna av lean-implementeringen i 

företaget. Snarare framstår lean som ett dåligt val enligt dessa beräkningsgrunder. 

• Inte många i företaget förstår sig på den egentliga innebörden av de mätningar som tas fram 

genom dessa traditionella system. Mätningarna används trots detta många gånger som 

underlag för beslut. Att engagera och få alla medarbetare involverade i företagets processer 

är en huvudtanke inom lean, en förståelse av mätetalen är då viktig för att kunna relatera till 

sin egen arbetsinsats. 

• Standardkostnader används som underlag för vinstberäkning och produktrationaliseringar 

med mera, vilket kan leda till felaktiga beslut eftersom dessa grundar sig i metoder för 

massproduktion.144 
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5.23.1 Syfte och vision med Lean accounting 

• Syftet är att reducera icke-värdeskapande arbete och utnyttja den tiden till 

förbättringsarbete istället145.  

• Skapa relevant, aktuell och förståelig information för att skapa incitament till att sprida lean i 

organisationen, samt ge ett bra underlag för beslutsfattande för att öka kundvärdet, 

tillväxten och kassaflödet. 

• Använda lean verktyg för att eliminera slöseri från redovisningsprocesserna men ändå 

upprätthålla en god finansiell kontroll. 

• Skapa en effektiv intern redovisning men även uppfylla krav och restriktioner som 

förekommer för den externa redovisningen146. 

I boken practical lean accounting nämner Maskell & Baggaley att lean accounting består av fem 

stycken huvudområden. 147 

• Financial accounting 

• Operational accounting 

• Management accounting 

• Support for lean transformation 

• Business management  

Dessa diskuteras vidare nedan var och en för sig för att få en djupare insikt i vad de innefattar. 

5.23.2 Financial accounting  

Tidigare högt transaktionsorienterade processer samt finansiella rapporter och arbeten med stark 

resultatfokusering ska vid användandet av lean accounting övergå till processer med minimalt antal 

transaktioner och en kontroll inbyggd i själva processtrukturen148. De finansiella rapporterna ska 

genom förenklingen av dessa komma att ses som en form av stöd och hjälpa till i arbetet med 

slöserieliminering. De ska även visa på fördelarna med lean-arbetet samt dessutom öppna upp för 

mer riktig och aktuell information som i sin tur ska bli mer användbar i verksamheten och främst 

effektivisera arbetet på den operationella nivån utan att frångå de normer och praxis som upprättats 

och är att anse som legala.149 

Företaget måste alltid upprätta sin externa redovisning enligt gällande lag. Länge har dock även den 

interna redovisningen och övriga interna beräkningar upprättats i enlighet med denna struktur. Men 

den interna redovisningen och styrningen är dock frivillig att utforma efter företagets egna behov. 

Lean accounting förespråkar en förändring och eliminering av denna starka koppling mellan 

externredovisning och ekonomistyrning. Begreppet kan ses som en påbyggnad av de nya tankarna 

inom ekonomistyrning, med syfte att göra ekonomifunktionen integrerad i företagets lean-tänkande 

istället för som tidigare, endast ha berört tillverkningen.150 

Lean accounting konceptet ska alltså bättre reflektera de finansiella prestationerna hos ett företag 

som implementerat lean i sin tillverkning. Hur företagen väljer att använda sig av lean accounting 
                                                           
145Stenzel, (2007) 
146 http://www.maskell.com/subpages/lean_accounting/articles/Lean_Acctg_Whats_It_All_About.pdf 
147 Maskell & Baggaley, (2004) 
148 Maskell & Baggaley, (2004) 
149Stenzel, (2007) 
150 Stenzel, (2007) 
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varierar, men arbetet kan innefatta att organisera kostnader utefter uppbyggda värdeströmmar, 

förändra tekniker för lagervärdering samt förändra de finansiella rapporterna genom att inkludera 

icke-finansiell information i dessa.151 

Företag ser ofta lager som en tillgång, lean accounting menar att detta bara är delvis sant då 

material, produkter i arbete och färdiga produkter är tillgångar men det är de endast då de befinner 

sig inom företagets väggar. I ett annat perspektiv är lager en uppskjuten kostnad som kommer att 

realiseras. Enligt redovisningsrekommendationer ska kostnaderna för tillverkning av en produkt 

redovisas under samma period som försäljningen. När ett lager byggs upp så blir detta inte fallet då 

kostnaderna minskar och när lagret sedan säljs av så ökar kostnaderna152. Att hålla lagernivån nere 

på en minimal nivå är ett starkt lean argument, detta kan till en början vid implementering av lean 

visa sig som negativt i företagets lönsamhetsberäkning. Under tiden då försäljningen fortgår från 

lagret och ingen ny input tillförs så kommer resultatet att minska eller gå åt ett negativt håll, detta är 

för att posten ”kostnad sålda varor” ökar utan att intäkterna gör det. I detta förändringsskede är det 

viktigt att vara medveten om att kostnaden för att hålla lager var dold i det gamla systemet som en 

tillgång. Denna uppställning skildras nedan i figur 5.11. Det kan vara ett alternativ att lägga till en 

post som visar hur mycket lagerreducering som gjorts, detta för att ge en mer rättvis bild av 

verksamheten under en bestämd period153. Resultat är vanligtvis uppbyggt efter standardkostnader, 

Orest Fiume skriver i Joe Stenzels bok om lean accounting, att enligt lean accounting filosofin så är 

standardkostnaduppställning av lönsamhet krångligt för de intressenter som vill ta del av företagets 

resultat. Även om det framgår vilka intäkter och kostnader som innefattas under perioden så säger 

de inte så mycket för den som inte har en djupare kunskap inom ekonomi.154 

Figur 5.11 

Standardkostnads exempel   

 Aktuellt år Föregående år 

Nettoförsäljning 100 000 90 000 

Kostnad sålda varor   

Standardkostnader 48 000 45 000 

Prisvarians inköp -3000 10 000 

Åtgångsvarians material -2 000 5 000 

Effektivitetsvarians arbetskraft 7000 -8 000 

Nivåvarians arbetskraft -2 000 9 000 

Indirekt volymvarians 2000 2 000 

Indirekt åtgångsvarians -2 000 -8 000 

Indirekt effektivitetsvarians 16 000 -17 000 

Summa kostnad sålda varor 64 000 54 000 

Bruttovinst  36 000 36 000 

Bruttovinst % 36% 40% 

  

Källa: Stenzel, (2007), sid. 61 
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I lean företag strävas det efter enkelhet, även i den externa redovisningen. För att informationen 

som arbetas fram ska kunna vara beslutsgrundande så måste den vara lättförståelig även av de 

intressenter som inte har en djup ekonomisk erfarenhet. Det ska framgå av den externa 

redovisningen vad som skett under perioden och även hur och varför det ser ut som det gör, givetvis 

inom ramen av de redovisningsnormer och praxis som råder i det land där företaget är verksamt. I 

exemplet nedan (figur 5.12) visas samma företag som ovan men med en annan uppställning som gör 

det möjligt att se vilka förbättringar och vilka problem som fortfarande finns kvar. Orest Fiume visar i 

Joe Stenzels bok om lean accounting även en alternativ uppställning som kallas ”Plain English”som 

visas nedan.155 

Figur 5.12 

”Plain English”   

 Aktuellt år  Föregående år Förändring  % 

Nettoförsäljning 100 000 90 000 11,1 

Kostnad sålda varor    

Inköp 28 100 34 900  

Lager: Materialbehållning 3 600 -6 000  

Totalt material 31 700 28 900 9,7 

Processkostander    

Fabrikslöner 11 400 11 500 0,9 

Fabriksförsäljning 2 100 2 000 5 

Fabriksförmåner 7 000 5 000 40 

Service och underhåll 2 400 2 500 -8 

Avskrivning inventarier 2 000 1 900 5,3 

Defekt material  2 600 4 000 -35 

Totala materialkostander 27 500 26 900 2,2 

Innehavande kostander    

Värdenedgång byggnader 200 200 0 

Byggnadsunderhåll 2 200 2 000 10 

Totala innehavande kostander 2 400 2 200 9,1 

Totala tillverkningskostnader 61 600 58 000 6,2 

Bruttoresultat tillverkning 38 400 32 000 20 

Kostnad för frigjord icke utnyttjad arbetskraft -2 400 4 000  

Redovisat bruttoresultat 36 000 36 000 0 

 36,00% 40,00%  

Källa: Stenzel, (2007), sid. 62 

I figuren ovan visas att lagerhållningen minskat och att tillverkningskostnaderna för perioden 

minskat, denna post innehåller inga kostnader från föregående periods tillverkningskostnader som i 

standardkostnadsmetoden. Dessutom har det frigjorts kapacitet som inte utnyttjats maximalt, detta 
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tas upp som en kostnad. Förklaringen till detta kan vara att företaget är i början av lean 

implementeringen. De måste hitta nya möjligheter att utnyttja den frigjorda kapaciteten.156 

Vidare handlar financial accounting om inköp, dessa styrs av Kanban-system som diskuterats tidigare 

under just-in-time, och produktionen styrs av kundordrar, likt kriterierna för ett pull-system. 

Traditionellt har dessa tidigare byggt på ett så kallat push-system, där inköp och produktion snarare 

styrts av prognoser än efterfrågan.157  

5.23.3 Operational accounting 

Denna del förespråkar att skapa en tillit till en visuell kontroll genom låga lagernivåer och korta 

ledtider i produktionen. Inom de delområden som innefattas i den operationella nivån har 

standardkostnader vid redovisning av dessa varit väl använda traditionellt. Dessa så kallade 

produktionskostnader, ska inom lean accounting istället ersättas av kostnader som beräknas utifrån 

värdeflödet för att ge underlag för att skapa mer verkliga kostnader. 158 

Produkt kostnader/ värdeflödeskostnader 

Produktionskostnader inkluderar framförallt material-, arbetskrafts- och övriga omkostnader samt 

kostnader för lagerhållning159.  

Kostnadsinformationen för dessa är relaterad till det flöde produkten genomgår i värdekedjan till 

skillnad från ett traditionellt system där kostnadsinformation hämtas från företagets verksamheter 

och sedan sänds via ett separat system. Detta system fördelar och beräknar sedan dessa kostnader 

genom kostnadsställen som är skilda från aktiviteterna på fabriksgolvet160. Användandet av 

standardkostnader och beräkning av kostnad per produkt elimineras, kostnaderna summeras och 

fördelas nu istället per värdekedja snarare än per produkt, likt arbetet med standardkostnader 

gjort161. Att beräkna och ta reda på kostnader för enstaka produkter är sällan förekommande inom 

lean accounting. Detta kommer av att motsvarande nödvändig information nu går att finna i 

värdekedjan. Viktiga beslut sker alltså som nämnts på en värdeflödesnivå snarare än på produktnivå. 

Uppkommer trots detta behov av att beräkna den individuella produktkostnaden så används enligt 

Maskell, inom lean accounting, ”features & characteristics costing”. Här tas produktkostnaden fram 

baserad på vad som verkligen påverkar produkten när den genomgår värdeflödet. Begreppet kan på 

svenska sägas motsvara ”kostnader fördelade via kännetecken & egenskaper”. En ökad förståelse för 

vad som i verkligheten påverkar produkten ska alltså uppnås genom detta. Features & Characteristics 

costing anses enligt leanförespråkare vara ett snabbare och mer riktigt sätt att beräkna 

produktkostnader än traditionella standardkostnader fördelade via kostnadsställen är. Redovisning 

av kostnader kan förenklas mycket genom att kostnader fördelas direkt till värdekedjan som 

representerar företagets flöde.162 
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Inom lean production förespråkas det att se helheten, så är även fallet inom lean accounting. Det 

finns ett flertal metoder som beskriver hur ett pris ska fastställas eller hur kostnader för en specifik 

produkt tas fram. Inom lean accounting menas att detta inte är relevant då det inte används i 

praktiken, där det är marknaden som bestämmer vilket pris per enhet som är rimligt. Det spelar alltså 

ingen roll om ett försäljningspris har räknats fram om inte kunden är beredd att betala detta. Företag 

bör alltså koncentrera sig på att reducera kostnaderna inom hela verksamheten istället för på 

enhetsnivå för att bli lönsammare163. Vid användandet av kostnader på en värdeflödesnivå samlas 

kostnader på en högre nivå i organisationen och eliminerar därmed behovet av att använda sig av ett 

komplext produktkostnadssystem.164  

Arbetskrafts- och indirekta kostnader (eng. overheadkostnader) 

Den fördelning genom standards som traditionellt gjorts av dessa ska i likhet med materialkostnader 

samt i enligt med strävan inom lean accounting elimineras, alla kostnader ska i möjligaste mån ses 

som direkta kostnader kopplade till värdekedjan.165 Lean strävar mot att produkter skall belastas med 

de verkliga kostnader som dessa genom sitt resursutnyttjande orsakar. Ju mer kostnader som kan 

länkas samman och fördelas via värdekedjan desto färre resursdrivare behövs. Eftersom kostnader 

som är möjliga att spåra och som med säkerhet kan kopplas till vissa produkter inte behöver fördelas 

via några kostnadsställen, skapar de en högre precision gällande den verkliga produktkostnaden.166  

De flesta system baserade på standardkostnader använder arbetskraft som resursfördelare av 

omkostnader i tillverkningen. Detta kan vara missvisande eftersom arbetskraft vanligtvis är den 

minsta komponenten i den totala produktkostnaden. Kostnader för arbetskraft uppkommer inom 

lean företag ur värdekedjan och de personer som tillhör denna, ingen skillnad görs mellan direkt och 

indirekt arbetskraft.167 

Lager 

När tillverkningen är lean-anpassad och förändrade inköpsmetoder introduceras i verksamheten, 

faller som resultat av detta, lagernivåerna märkbart. Pull-system och Kanban gör att en utökad 

lagerkontroll skapas. Den detaljerade uppföljning av lagret som tidigare skett via datorsystem blir 

inte längre nödvändig vid denna lägre lagernivå som medfört utökad kontroll. De flesta traditionellt 

styrda företag använder standardkostnader och datoriserade lagersystem för att värdera lagret i 

balansräkningen, dessa ersätts nu av förenklade mätningar tack vare detta. Värdet av lagret kan 

beräknas genom antal dagar lagerhantering görs av råmaterial, produkter i arbete och färdiga 

produkter.168  

Varor på lager värderas ofta som nämnts via standardkostnader beräknade utefter marknadsvärde, 

men i dagens snabba marknadsutveckling blir produkter fort omoderna, vilket resulterar i att dessa 

inte kan säljas till marknadsvärde. Risken är med andra ord stor att en övervärdering av lagret görs.169 

Lean företag skapar intäkter genom att maximera flödet utefter efterfrågan från kunder, istället för 

                                                           
163 Cunningham et.al., (2003) 
164 Stenzel, (2007) 
165 Stenzel, (2007) 
166 Huntzinger, (2007) 
167 Stenzel, (2007) 
168 Stenzel, (2007), P. J. O´Grady, (1990) 
169 http://www.journalofaccountancy.com/Issues/2004/Jul/TheLowdownOnLeanAccounting.htm 



 Lean accounting 
-ett effektivare styrsystem i processorienterade företag 

 Del 3 

Högskolan i Skövde - 46 - Jenny Jonsson 
Institutionen för teknik och samhälle  Elin Larsson 

att maximera resursutnyttjande. De märker också att konsekvensen av maximalt resursutnyttjande 

leder till överproduktion och lager som är att anse som slöseri.170 

Traditionella massproducerande företag karaktäriseras av att de har mycket produkter i arbete, höga 

lagernivåer och låg omsättningshastighet på lagret. 171Ofta blir därför lagret en av de största 

tillgångarna i balansräkningen för dessa företag och används inte sällan som säkerhet vid banklån. Ett 

lean företag som implementerat pull-system har inte dessa lagernivåer eftersom de genom dessa vet 

hur mycket lager som måste finnas tillgängligt. Allt annat överlager anses som slöseri och måste 

elimineras. Målet med lager för ett lean företag är att produkter i arbete och ska vara få eller i princip 

obefintliga, färdigvarulagret ska även det vara litet, men framförallt ha hög omsättningshastighet.172 

Material kostnader 

När företag börjar arbeta med lean reduceras storleken på materialbeställningarna, istället ökar 

andelen beställningar. Material ska beställas efter behov istället för i stora volymer som läggs på 

lager 173. Detta medför låga lagernivåer och materialet ska i möjligaste mån används omgående när 

det levereras. De materialkostnader som uppkommer fördelas till värdeströmmen direkt och 

användandet av standardkostnader ska elimineras. Materialkostnader beräknas med andra ord på 

det aktuella material som använts i värdekedjan.174  

Kundvärde och målkostnad  

Till skillnad från traditionella företag som styr verksamheten utifrån kostnader och marginaler så 

fokuserar ett lean-företag på värdet som skapas för kunderna och på vinsten som skapas i 

värdeströmmen. Målkostnaden startar med kunden som utgångspunkt. En förståelse för vad som 

skapar kundvärde krävs, värdet skapas inte enbart genom produkten utan även genom kringtjänster 

såsom service och andra värdeförhöjande aspekter.175  

Målkostnadsarbetet börjar alltså med att genom en djupgående analys få en klar förståelse för vad 

som skapar värde för kunden. Målkostnaden kan ses som ett verktyg för att förstå hur företaget 

skapar värde för sina kunder samt hur detta ska kunna utökas. Grunden till denna förståelse skapas 

genom att arbeta nära samman med kunderna och på så sätt få en klar bild av deras behov. Utifrån 

detta läggs sedan planer upp för hur företaget kan skapa mer värde för kunderna. När en god 

förståelse för värdeskapande har byggts upp, kan arbetet med att via aktiviteter bygga upp 

värdeströmmar göras. Dessa aktiviteter ska slutligen skapa mer värde, minska slöseri och öka 

vinster.176 

Målkostnad används när nya värdekedjor ska implementeras, när nya produkter ska introduceras i en 

redan befintlig värdekedja samt på nuvarande produkter i nuvarande värdekedjor. Arbetet med 
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målkostnadsprocessen integrerar hela värdeflödet och gör att arbetsteamets främsta fokus läggs på 

behovet av att styra verksamheten utifrån kundvärde.177  

5.23.4 Management accounting 

Management accounting handlar om förflyttningen av fokus från historik- och resultatorientering till 

mer användning av aktuella prestations- och icke-finansiella mått. Organisationen uppbyggd utefter 

värdeflöden tar över den ursprungliga funktionsindelningen och fokus flyttas från kostnader till 

värden.178 

En strategi som främjar och underlättar de uppställda målen är en viktig grund för företags strävan 

efter lönsamhet. Det absolut viktigaste målet med lean är som tidigare nämns att skapa ett värde i 

alla tänkbara delar i företaget. Det finns tre övergripande områden som fokus måste finnas på för att 

lean konceptet ska fungera som strategi179. Dessa illustreras i figur 5.13.  

Figur 5.13 

  

Källa: Stenzel, (2007), sid. 210  

Förändringssupport handlar om att följa förändringar som sker på den operationella nivån i 

företaget, vanligen tillverkningsdelen. För att sedan följa med i de andra avdelningarna med en 

synkroniserad förändring som understödjer redan utförda förändringar. Detta så att de passar in i en 

helhet som främjar de mål som upprättats och som följer lean konceptet. Att vidare utreda och 

kartlägga om den information som delges från ekonomipersonal verkligen används, och anpassa 

denna så att den passar in i de tidigare nämnda målen är ett annat viktigt fokus som måste beaktas. 

Det sista utav de stora områden som speciellt fokus måste läggas på, är att hitta och eliminera det 

slöseri som finns. Detta område återkommer ständigt i diskussioner som innefattar lean filosofi. Alla 

dessa fokusområden hänger ihop och påverkar varandra enligt modellen ovan.180  

Traditionell ekonomistyrning fokuserar som nämnts, mycket på finansiella mått vid 

prestationsmätningar och finansiella rapporter. I den moderna ekonomistyrningen och lean 

accounting har fokus flyttats från dessa finansiella mått och andra mer icke-finansiella mått för 

prestationsmätning har framhållits. Figur 5.14 visar att ekonomistyrningen i ett lean-företag ska flytta 

fokus från den traditionella som fokuserar mycket på resultat och att analysera detta resultat, ofta 
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grundat på historiska händelser, till att genom att bland annat skapa värdeflöden och förståeliga 

prestationsmått, öka möjligheten att förstå orsaker till händelser och fokusera på framtiden.181 

 

Figur 5.14 
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Källa: Maskell & Baggaley, (2004), sid 294 

Figur 5.15 

Strategiska mål Strategiska mått Värdeflödesmått Cell/Process- mått 
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  Kundnöjdhet Produktionsstillestånd   

        
Källa:  J. Stenzel, (2007) sid. 86 
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I ett uttalande som Brian Maskell, författare och ansedd expert på området gjort, ”handlar lean 

accounting om ”real numbers” alltså att ta fram riktiga siffror som alla kan förstå och relatera till. 

Kostnaderna debiteras värdeströmmarna och knyts till verkliga människor, maskiner, material och 

stödfunktioner. Det traditionella fördelningsarbetet reduceras eller elimineras helt. Bättre 

information leder helt enkelt till bättre beslutsfattande. Han avslutar med att säga att det vore fel av 

honom att påstå att lean accounting leder till en försäljningsökning, det är en sanning med 

modifikation. Däremot skapar lean accounting ett bättre beslutsunderlag, vilket i sin tur bör leda till 

högre intäkter, vinster och ökad tillväxt”.182 

I arbetet med lean accounting ses alla redovisningstransaktioner som potentiellt slöseri, så mycket 

transaktioner som möjligt ska elimineras. Likt lean-production tänket att tillverka just-in-time så ska 

även redovisningsteknikerna, enligt lean-accounting utvecklas just-in-time, med andra ord när 

behovet uppkommer. Få standardiserade procedurer förekommer inom lean accounting, även dessa 

anpassas efter behov för att ta fram lämplig, behövlig information snarare än perfekt.183 

Prestationsmått 

För att ett företag ska veta att de verkligen är på väg mot de satta målen både på kort och lång sikt, 

måste de hitta mått som visar hur väl uppfyllandegraden är och om de är i rätt riktning. Det är 

fastställt att om måtten är satta så bildas det en vilja att uppnå dem, risken är då att helheten 

försvinner. Det är därför viktigt att målen som skapar detta beteende är väl valda. Ett utav de mest 

använda prestationsmåtten är räntabilitet, detta visar med en enda siffra hur väl företaget lyckas 

uppfylla de lönsamhetsmål som finns. Räntabiliteten kan sedan brytas ned i ett antal steg till de 

operationella nivåerna för att se var påverkan kommer ifrån. Kan förbättringar och effektiviseringar 

ske inom dessa steg kommer det påverka ledet mot en mer positiv räntabilitet. Genom att bara 

granska ett företags balansräkning fås ingen förståelse för hur produktiviteten ser ut. Det hela 

handlar om vad företaget har för input och hur de omvandlar det till output.184  

Figur 5.16 Produktivitet 

 
       

 

 

Källa: Egen figur 

På marknaden finns det fysiska och finansiella faktorer att ta hänsyn till då företag ska öka sin 

produktivitet. De fysiska faktorerna behandlar endast relationen mellan input och output 

kvantitetsmässigt, en viktig del av produktivitet. Medans de finansiella delarna hanterar priset som 

företag betalar för input och output, relationen visar hur prisbilden ser ut. I ett sista steg 
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183 Stenzel, (2007) 
184 Stenzel, (2007), Cunningham et.al., (2003) 
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multipliceras de fysiska och de finansiella faktorerna ihop och relationen mellan input och output 

visar sig som intäkter minskat med kostnader i form av vinst.185 

Ovan i stycke 5.22 om Lean production diskuteras slöseri inom lean filosofin, detta ska elimineras 

även inom lean accounting. Metoden är densamma men en anpassning till ekonomistyrningen och 

dess uppgifter blir naturligtvis nödvändig. Med utgångspunkt i vilka arbetsuppgifter som skapar värde 

och för vem värde ska skapas, blir det lättare att urskilja vad som är värdeskapande eller inte. Det 

finns naturligtvis även inom lean accounting arbetsuppgifter som inte är värdeskapande men som 

ändå är nödvändiga och måste göras, exempel på dessa kan vara legalt styrda bestämmelser. 

Exempel på faktorer som ses som slöseri på ekonomistyrningsområdet kan vara att lokalerna inte 

utnyttjas på effektivaste sättet och att dubbelarbete förekommer inom administrativt arbete, vilket 

är vanligt förekommande inom arkivering.186 

 Jean E. Cunningham et.al. skriver i Real Numbers (2003) att det inte kan definieras några konkreta 

förslag på vilka mått som ska användas i ett företag, mått ska istället väljas utifrån företagets mål och 

strategier, de bör även uppfylla vissa uppställda krav.187 

• Att stödja företagets långsiktiga strategi, allra helst vid själva övergången till lean. De 

ursprungliga måtten stödjer den traditionella styrningen, därför är det extra viktigt att dessa 

inte hålls kvar då de kan bli missvisande vid nya tankesätt. 

• Välj endast ett fåtal mått, vad som är få avgörs av hur stort företaget är. Det bör finnas ett 

mått på varje nivå i företaget som de anställda kan relatera till. 

• Majoriteten av mått bör vara av icke-finansiell art. Då elimineringen av slöseri ska 

genomsyra hela företaget och vara en form av fysisk förändring så bör även måtten följa 

denna linje.  

• Måtten liksom målen bör motivera till en önskvärd kultur och ett beteende som gynnar 

företaget. Det är viktigt att ta i beaktande att måtten inte ska skapa suboptimering i delar av 

företaget. 

• Måtten ska vara lätta att tolka och förstå för de individer som befinner sig i organisationen. 

Individer som kan relatera en förbättring på sin avdelning till ett mått och ett mål som i sin 

tur är kopplat till helheten skapar förståelse för varför förändringar genomförs. 

• Mät processer och inte individer, detta för att inte skapa en beskyllande och ursäktande 

effekt av mätningen. 

• Målen måste vara ambitiösa, se och visa resultat gentemot målen för de involverade för att 

realisera och påvisa att framsteg görs.  

• Behåll måtten var och ett för sig för att inte skapa villrådighet bland personal, detta ger 

tydlighet i vad som behöver förbättras. 

• Måtten bör vara preciserade inom en tidsplan, i ställning till hur omfattande målen är. Detta 

skapar handlingskraft till att faktiskt nå dit som det var tänkt från början och inte nöja sig 

med vad som åstadkommits historiskt. 

• Visa trender över en längre period. Lean förespråkar ständigt pågående förbättringsarbete. 

Även om målen och måtten är inom ett visst tidsperspektiv så bör det gå att se hur 
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utvecklingen varit över en längre tidshorisont för att kunna motivera och se de mindre 

förändringarna. 

• Måtten bör vara visuella till den delen att de strävar mot perfektion. Det kan kanske aldrig 

uppnås men att ändå vara näst intill eller på god väg. 

Budgetering och planering 

Jean Cunningham et.al. diskuterar i Real Numbers (2003) om budgetens existens, som i många fall 

tillsammans med bokslutet är en av de större uppgifter som ekonomiansvariga utför. Det är ett 

ifrågasättande som ska beaktas i lean accounting, för att väcka frågeställningar kring budgetens 

grundfunktion och traditionella antaganden. Detta för att inte falla in i en budgetprocess som byggs 

upp på föregående års budgetarbeten. En budget ska fylla ett flertal funktioner, bland annat ska den 

fungera som ett verktyg för att kommunicera ut till hela organisationen vilka medel som finns till 

förfogande och vilka beslut som tagits. Den ska också spegla företagets framtida position och mål, 

dock får inte arbetet överstiga nyttan.188  

Vidare nämner Maskell & Baggaley i boken practical lean accounting begreppet SOFP, Sales, 

operations, and financial planning som enligt dem är beteckningen för planeringsprocessen i lean-

företag. När organisationen ska ledas utefter värdeflöden tappar budgetering och planering i 

relevans om de läggs upp för hela verksamheten eller per avdelning. Arbetar företaget med lean och 

därmed värdeflöden i produktionen så blir budgetering och planering per värdekedja en mer rättvis 

utgångspunkt för planeringen. Inom lean organisationer utgör alltså arbetet med SOFP en 

planeringsprocess för varje värdekedja. Planeringen och budgeteringen uppdateras varje månad och 

ska i och med detta arbete alltid hållas aktuell.189 

SOFP är en formell process som sker i varje värdekedja och bygger på månatliga rullande budgetar 

som kontinuerligt uppdateras, hålls aktuella och därmed eliminerar mycket av det slöseri som 

förekommer vad gäller årsvisa budgetar som många företag arbetar med. Försäljnings- och 

marknadsavdelningarna lägger som utgångspunkt upp prognoser för varje värdekedja över antal 

produkter som beräknas säljas per månad det följande året.190  

Maskell & Baggaley nämner i boken practical lean accounting varför traditionella budgeter inte 

fungerar väl i ett lean-företag: 191 

• Den årliga budgetprocessen blir snabbt inaktuell och har inte den flexibilitet som krävs för att 

uppfylla en lean-organisations strävanden, att möta snabbt förändrade kundbehov. 

• Mycket tid läggs på budgeteringsprocessen när budgetar skall läggas upp per avdelning och 

sedan sammanställas för hela företaget. Denna process anses inom lean innefatta mycket 

slöseri. 

• Budgetar fokuserar ofta på de finansiella resultaten, istället för att se vad som sker på den 

operationella nivån och möjliga förbättringar. Arbetet på den operationella nivån är ju en 

stor del av grunderna till företagets resultat och bör därmed komma mer i fokus.  

                                                           
188 Cunningham et.al., (2003) 
189 http://www.maskell.com/subpages/lean_accounting/articles/Lean_Acctg_Whats_It_All_About.pdf 
190http://www.maskell.com/lean_accounting/subpages/lean_accounting/components/What_is_Lean_Accounting.
pdf 
191 Maskell & Baggaley, (2004) 



 Lean accounting 
-ett effektivare styrsystem i processorienterade företag 

 Del 3 

Högskolan i Skövde - 52 - Jenny Jonsson 
Institutionen för teknik och samhälle  Elin Larsson 

Inom området management accounting behandlas även ett företags produktdesign. Vid utvecklingen 

av produkter måste flera faktorer beaktas, att designen är genomförbar på ett effektivt sätt, 

produktionsbegränsningar och kundens efterfrågan på produkten, för att nämna ett par. Detta för att 

nå upp till den lönsamhet som förväntats. Kostnadsplanering är ett första steg som handlar om att 

försöka hålla kostnaderna nere på en låg nivå utan att äventyra kundens krav på kvalitet. Ofta är det 

störst kostnader under utvecklingsstadiet av produkten, först under den senare delen av 

produktlivscykeln ökar intäkterna. Det är viktigt att ha medvetenhet om denna obalans då 

kostnaderna visar sig tidigare än intäkterna. Kostnadskontroll är ett andra moment att greppa. Lean 

organisationer gör detta delvis genom elimineringen av slöseri men även genom att presentera 

information som minimerar behovet av kostnadsallokering. Kostnadsfördelningen på produktnivå 

frångås och fördelning sker istället per produktfamilj och värdekedja. Detta ger en mer tidsexakt och 

relevant information för mätning av uppsatta mål192. Om en produktkostnad ändå är nödvändig så är 

det möjligt att beräkna denna på dagsnivå.193 

5.23.5 Support for lean transformation 

Implementeringen av lean accounting är en lång och ofta ganska tung process innan fördelarna visar 

sig. Det är viktigt att även i de tidigare skedena av implementeringen understödja de kommande 

förändringarna som blir aktuella. Lean accounting likväl som lean i övriga delar av företaget strävar 

mot ständiga förbättringar, för detta behövs ett väl fungerande stöd såväl under implementeringen 

som under resans gång194. Ekonomifunktionerna och de finansiella rapporterna ska flyttas från 

resultatorientering till att istället bli ett integrerat stöd för att eliminera slöseri, visa fördelarna av 

lean samt möjliggöra framställning av mer riktig och aktuell information.195 

De finansiella individernas roll 

Lean production har trots sin stora genomslagskraft stött på problem, det främsta handlar om, som 

Cunningham et. al. nämner i sin bok ”Real numbers” att ekonomifunktionen ofta hamnar utanför 

arbetet och inte blir en integrerad part. Att integrera alla parter är som sagt en viktig del, utelämnas 

ekonomifunktionen i förändringen stannar också den gamla kulturen kvar och då även användandet 

av standardkostnader och diverse till den ursprungliga ekonomistyrningen tillhörande 

beräkningsmetoder.196 Ekonomiavdelningens personal bör inte skiljas ifrån produktionen utan istället 

vara en del utav den. Cunningham et.al. beskriver vidare utifrån figur 5.17 nedan, om hur en 

ekonomiavdelning integreras med produktionen, genom att ta steget ut i produktionen och få del 

utav verklig information för att kunna grunda beslut på en mer realistisk grund. Triangeln till vänster 

visar hur det vanligtvis ser ut på en ekonomiavdelning och triangeln till höger demonstrerar hur lean 

accounting vänder på arbetsuppgifterna och skapar en större delaktighet i övriga funktioner.197 
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Figur 5.17 
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Källa: Cunningham et.al., (2003) kap.1, sid 23  

Bemyndigande och lärande och delaktighet 

Det är i personalkompetens det finns möjlighet till den yttersta konkurrensfördel som lean 

förespråkar. I tidigare avsnitt har vikten av att motivera personalen till önskat beteende diskuterats 

och detta ligger nära till hands även i det ständiga lärandet. Att få personalen att se de möjligheter 

som finns i ett företag och utnyttja dessa för att skapa förbättringar ger en god förutsättning för en 

lönsammare framtid och ett bättre värdeflöde. För att ett effektivt flöde ska skapas i företaget krävs 

att alla medarbetare engageras. Alla ska vara delaktiga i arbetet med ständiga förbättringar. 

Delaktighet är ett nyckelord och de anställda ska bemyndigas till utökat eget ansvar.  Ett utökat eget 

ansvar relateras ofta till en form av erkännande för individen, detta medför för det mesta ett större 

engagemang hos denne. De anställda blir mer involverade i processerna för värdeskapande, 

slöserieliminering och ökade vinster.198 Det anses som viktiga delar att anställda kan känna ett stöd i 

sina beslutsfattanden, att kunskap ska förmedlas mellan dem och vara spridd i organisationen. 

Dessutom ska information finnas lättillgänglig mellan avdelningarna. Ett alternativ för att få ett sånt 

här arbete att fungera är, som lean förespråkar att komponera arbetsteam. I sina ”lag” kan de 

motivera och hjälpa den enskilda individen till bra beslut, lättare ta del av varandras kunskap. En 

kunskapsbank ska bildas och ses som en tillgång som alla ska kunna ta del utav. Individen ska kunna 

känna att de krav som ställs på dem är rimliga och att deras kompetens anses som viktig. Följden av 

detta blir att vägen till den effektivaste lösningen för företaget kommer ur delaktigheten i teamet. I 

en sammanfattning som beskrivs av France Kennedy och Peter Brewer i boken Lean Accounting Best 
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Practices for a Sustainable Integration så kommer personalen känna mer engagemang att prestera 

om de blir bemyndigade att fatta egna beslut och får känna att deras arbete är meningsfullt samt att 

företaget värdesätter deras prestation.199  

5.23.6 Business management  

Denna del av lean accounting handlar om att med skapande av kundvärde som främsta fokus för 

beslutsunderlag, styra organisationen utefter uppbyggda värdekedjor, snarare än enligt en 

hierarkiskt uppbyggd, funktionsindelad organisation.200  

Värdeflödesbaserad organisation 

Value stream management handlar om att styra organisation, produktion och produktionsrelaterade 

beslut såsom kapacitet och investeringsbeslut utifrån värdeflöden. Det är i dessa flöden värden och 

intäkter skapas. Genom värdeflödena kan även slöserier identifieras och elimineras. Arbetet 

organiseras genom att det till varje värdekedja skapas ett arbetsteam som länkas samman med 

denna kedja. Teamets huvudfokus ligger på att effektivisera värdeströmmen, öka kundvärdet, 

eliminera slöseri och slutligen som resultat av detta arbete, öka vinsterna. Värdekedjan ska inkludera 

alla aktiviteter från inköp och förädling till slutlig produkt samt marknadsföring och distribution av 

dessa.  Vissa företag gör misstaget att endast inkludera produktionsstegen i sitt värdeflöde, det är 

viktigt att samtliga aktiviteter och allt som är värdeskapande för kunden inkluderas. För att 

möjliggöra maximal potential för värdeskapande kan det vara nödvändigt att företaget även 

inkluderar sina leverantörer och kunder i värdekedjan.201 

Definition värdekedja ur logistikens termer och begrepp: 

”De processer som används för att skapa, producera och leverera varor och tjänster på en 

marknad kallas värdeflöden. För en vara omfattar dessa värdeflöden de företag och 

avdelningar i företag som tillhandahåller råvaror, de som tillverkar detaljer och 

komponenter, de som tillverkar eller monterar slutprodukterna samt de företag i olika led 

som distribuerar produkterna till slutkundsmarknaderna. Ett värdeflöde kan ses som en 

kombination av ett antal värdekedjor.”
202

 
 

Ett värdeflöde representerar allt arbete vi utför för att skapa värde för kunden. Det finns tre syften 

som anses primära vid arbetet med en organisation uppbyggd utefter värdeflöden, fokus, enkelhet 

och ansvar. Fokus innebär att det team som arbetar i värdekedjan tillsammans ska sträva mot att 

skapa och maximiera värdet i värdekedjan, med fokus på att hela tiden effektivisera flödet. 

Enkelheten handlar om att ständigt förenkla processerna, detta är en stor del av ”lean-tänket”. 

Kostnadsställen och transaktioner skall i möjligaste mån elimineras. Det sista primära syftet är 

ansvar, teamet bär ett ansvar för vad de genom sitt arbete i värdekedjan skapar. I sin roll ska de 

arbeta med operationella förbättringar, tillväxt och vinstskapande i värdeflödet.203 

Bildandet av värdekedjor görs genom att alla produktfamiljer med likvärdigt flöde sammanställs i en 

värdekedja. Till varje värdekedja utses en ledare som får ett resultatansvar för värdekedjan. Mått för 

                                                           
199 Stenzel, (2007) 
200 Maskell & Baggaley, (2004) 
201 Maskell & Baggaley, (2004) 
202Mattson, (2004)  
203 Maskell & Baggaley, (2004) 
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att mäta prestationerna i värdekedjan används, dessa rapporteras ofta per vecka och visar på hur väl 

värdekedjan når sina uppsatta mål. Dessa ska utgöra ett stöd och en motivation för ständiga 

förbättringar i värdekedjan. Måttens fokus ska med andra ord främst vara fokuserade på att 

tydliggöra förbättringspotentialer, och de måste kunna visa på värdekedjans möjlighet att på ett 

effektivit sätt skapa värde för kunden. I många fall är prestationsmåtten likvärdiga de mått som 

traditionellt används, det som skiljer är användningen av dem. Traditionellt används måtten ofta på 

hela produktionen snarare än som inom lean, per värdekedja. Desstuom används måtten i lean 

företag för att motivera förbättringar, snarare än att döma ut ansvariga för icke uppnådda mål. De 

används alltså inte som jämförande mått mellan avdelningar, vilket vanligtvis görs traditionellt, 

därmed uppkommer inte konkurrens mellan avdelningarna och risken för suboptimering mellan dem 

elimineras.204 

Box score 

Box-score är ett rapporteringsverktyg som ska ge en enkel summering av prestationsmåtten i en 

värdekedja, både de operationella, de finansiella och även hur hur hög kapacitetsutnyttjandegraden 

är205.  

Främst används box-score scheman för att rapportera kostnader per värdekedja tillsammans med 

utförda prestationer och kapacitetsinformation. Syftet med Box-score är att lättöverskådligt 

presentera enkel och relevant information om prestationerna I värdekedjan. Boxscore information 

rapporteras på veckobasis och jämförs med de mål som är uppsatta för värdekedjan.206 

Den information som framkommer i ett box-score schema visar resultat från värdeflödet inom tre 

dimensioner:207 

• Hur värdekedjan presterar på den operationella nivån 

• Hur värdekedjan presterar på den finansiella nivån 

• Hur värdekedjans resurser används 

                                                           
204 Maskell & Baggaley, (2004) 
205 http://www.maskell.com/subpages/lean_accounting/articles/Lean_Acctg_Whats_It_All_About.pdf 
206 Stenzel, (2007) 
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Figur 5.18  Exempel på hur ett box-score schema kan se ut. 

Datum 
01-
jan 

08-
jan 

15-
jan 

22-
jan 

29-
jan 

05-
feb 

12-
feb 

19-
feb Mål 

Enheter per person 15.10 15.63 14.7 15.91 15.90 16.32 ... ... 20.7 

”on-time”-leverans 100% 100% 100% 100% 100% 100% ... ... 100% 

Andel dagar från råmaterial 
till färdig produkt 6.0 

 
6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 ... ... 5.5 

Andel felfria produkter 80% 80% 81% 85% 85% 87% ... ... 92% 

O
p

er
at

io
n

el
l 

Snitt kostnad 3430 3370 3620 3380 3370 3250 ... ... 2620 

Produktiv 29% 29% 29% 28% 28% 28% ... ... 40% 

Icke-produktiv 54% 54% 54% 52% 52% 52% ... ... 33% 

K
ap

ac
it

et
 

Tillgänglig 17% 17% 17% 20% 20% 20% ... ... 27% 

Intäkter 4710 4850 4560 4900 4880 5260 ... ... 5760 

Material kostnader 1230 1250 1290 1320 1350 1370 ... ... 1390 

Andra rörliga kostnader 490 500 510 540 760 870 ... ... 510 

Fasta kostnader 1200 1200 1180 1160 1160 1160 ... ... 1080 

Vinst 1790 1900 1580 1880 1610 1860 ... ... 2780 

Fi
n

an
si

el
l 

Lönsamhet 38% 39% 35% 38% 33% 35% ... ... 48% 

 

Källa:Hämtad från 

http://www.maskell.com/subpages/lean_accounting/articles/Lean_Acctg_Whats_It_All_About.pdf   

Detta schema visar ett box-score som används för prestationsrapportering veckovis, målen som 

framgår sätts med utgångspunkt ur en värdeflödeskarta. Flera andra användningsområden utöver 

detta förekommer gällande box-score. Exempel på dessa kan vara vid beslut om att godta en 

försäljningsorder eller inte, om outsourcing ska aktualiseras, effekter av utnyttjad frigjord kapacitet 

samt finansiella fördelar av lean-implementeringen. Schemat kan alltså även komma att ses som ett 

jämförelseverktyg mellan olika alternativ208.  

I schemat ovan skall på den operationella nivån, de prestationsmått företaget väljer att använda sig 

av placeras. En uppdelning på tillgänglig, utnyttjad och icke-utnyttjad kapacitet ska göras och på den 

finansiella nivån dokumenteras intäkter och kostnader.209  

Värdeflödeskostnader 

Att beräkna kostnader utifrån värdeflödet är en processorienterad metod som ersätter de 

traditionellt vanligt förekommande produktorienterade standardkostnaderna. Kostnader beräknade 

utifrån värdeflödet anses skapa bättre information än vad standardkostnader gör. Detta eftersom 

informationen innehåller de verkliga kostnaderna orsakade i värdekedjan, kostnadsställen som 

                                                           
208 http://www.maskell.com/subpages/lean_accounting/articles/Lean_Acctg_Whats_It_All_About.pdf   
209 http://www.maskell.com/subpages/lean_accounting/articles/Lean_Acctg_Whats_It_All_About.pdf   
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komplicerar kostnadsfördelningen förekommer alltså inte. Uppdelningen mellan indirekta och 

direkta kostnader försvinner, alla kostnader i värdeflödet ska klassas som direkta kostnader och 

därmed inte fördelas till produkter via kostnadsställen. Omkostnader fördelas alltså till värdekedjan i 

sin helhet snarare än via fördelningsnyckeln arbetskraft som är och varit vanligt förekommande. 

Kostnads- och vinst rapporter uppförs med hjälp av summeringar av intäkter och kostnader i 

värdeflödet. Oftast sker dessa summeringar på veckobasis. Den finansiella information som tas fram 

på detta sätt blir mer lättförståelig och skapar en potential för alla i organisationen att kunna förstå 

den. Detta i sin tur kan skapa en god grund för beslutsfattande. Att rapporteringen sker på en 

veckobasis gör att informationen när den används fortfarande är aktuell210. 

Graden av resursutnyttjande och omkostnadsfördelning tappar i relevans när värdekedjor 

förekommer, istället kopplas fokus primärt på graden av flöde i kedjan och på hur snabbt produkten 

genomgår detta flödet, främst med hänsyn till flaskhalsar. När värdeflödeskostnader används så blir 

kostnaden för varje specifik produkt inte längre nödvändig som beslutsunderlag. Prissättning av 

produkter görs aldrig med utgångspunkt i kostnaden för den enstaka produkten, lean-företag 

fokuserar snarare på vilket värde som skapas för kunden. Detta värde ligger sedan till grund för 

prissättningen. Kundvärdet har ingen relation till produktkostnaden.211 

Kostnader utanför, som inte kan kopplas till en specific värdekedja blir inte fördelade. Fullständig 

absorption av kostnader anses inte nödvändig. Syftet med värdeflödesbaserade kostnader är att 

skapa relevant, förståelig och aktuell information för beslutsfattare, så att fördela och inkludera 

kostnader som uppstår utanför värdekedjan till denna utgör knappast någon hjälp för dessa när det 

gäller att förbättra värdeprocesserna. Dessutom är dessa kostnader att betrakta som små eftersom 

det mesta av arbetet i organisationen på något sätt kan associeras till värdekedjor.212 

Analys av värdeflödeskostnader: 

Analyser för att analysera värdeflödeskostnaderna är ett viktigt planeringsverktyg inom lean 

accounting, dessa analyser visar hur resurserna I värdeflödet används. Lean-tänkande fokuserar på 

material-, information- och kassaflöde genom värdekedjan. Flödet bestäms av graden av tillgänglig 

kapacitet och hur denna utnyttjas. Informationen som fås fram genom analysen hjälper 

beslutsfattaren att maximera fördelarna med lean-arbetet.213 

Analysen bygger på tre steg: 

• Definiera värdekedjan 

• Analysera kapaciteten 

• Använd frigjord kapacitet för tillväxt214 

Kartor över värdeflödet:  

Dessa kartor är ett fundamentalt verktyg inom lean. Kartan ska visa det flöde som går genom 

organisationens olika aktiviteter och därmed ge detaljerad information om varje steg i värdekedjan. 

                                                           
210 http://www.maskell.com/subpages/lean_accounting/articles/Lean_Acctg_Whats_It_All_About.pdf   
211 Maskell & Baggaley, (2004) 
212 Maskell & Baggaley, (2004) 
213 Maskell & Baggaley, (2004) 
214 Maskell & Baggaley, (2004) 
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Syftet med detta är att hjälpa företaget att identifiera värdeflöden samt se och få en förståelse för 

dess processer och flödet av det material och den information som genomgår värdekedjan. Om 

företaget inte har en klar bild av flödet i organisationen är det svårt att identifiera var förbättringar 

behövs. Kartorna anävnds i kombination med värdekedjorna för att se flödet i dessa och identifiera 

förekommande hinder i värdekedjan.215 

Kartorna över värdeflödet kan sägas vara startpunkten för lean tillverkning och därmed även för lean 

accounting. I princip alla aspekter av lean accounting startar med utgångspunkt ur dessa kartor. Som 

tidigare nämnts samlas alla kostnader och rapporteras per värdekedja vid arbetet med lean 

accounting därför är det viktigt att ha väl definierade kartor över värdeflödet.216 Figur 5.19 visar ett 

exempel på en värdeflödeskarta. 

Figur 5.19 Värdeflödeskarta 

 

Källa: D. Blucher et al., (2008) s.24 

Sammanställning förekommande verktyg inom lean accounting 

Lean accounting verktyg används i stor utsträckning för att förstå hur de förändringar som sker i 

värdekedjan påverkar de operationella och finansiella prestationerna samt hur 

kapacitetsutnyttjandegraden förändras i värdekedjan. Ett vanligt förekommande problem är dock att 

framgångsrika resultat ofta framkommer på den operationella nivån i företaget, däremot 

uppkommer inte samma positiva förändring i företagets resultat. Detta beror på de 

kapacitetsförändringar som framkommer, vilka måste utnyttjas effektivt för att se resultat. Det krävs 

att ledningen tar beslut om hur den frigjorda kapacitet som uppkommit genom lean-arbetet, ska 

utnyttjas på bästa sätt för att skapa ännu mera värde och i slutändan ökade intäkter. 217Nedan 

sammanställs de vanligast förekommande och ovan diskuterade verktygen inom lean accounting. 

• Kaizen 

• Value-stream-maps  

• target cost 

• box-scores 

• Fokus på att mäta och förstå värdet som skapas för kunden. 

• Icke-finansiella prestationsmått 

• Värde-skapande 

• Kundlönsamhet 

                                                           
215 Maskell & Baggaley, (2004) 
216 Maskell & Baggaley, (2004) 
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• Process-mapping 

• Competitive benchmarking 
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6 Analys 
Syftet med analysen är att knyta ihop uppsatsens olika delar. Lean accounting ställs mot den 

framarbetade ekonomistyrningen, i ett jämförande perspektiv. Vidare visas likheter och skillnader 

mellan de båda teorierna. 

Här jämförs det i litteraturstudien insamlade materialet som återfinns under den teoretiska 

referensramen. En analys görs utifrån uppsatsens problemställning och med syftet att jämföra 

traditionell ekonomistyrning med lean accounting. Efter att ha studerat ursprunglig ekonomistyrning 

och nytänkandet, lean accounting och vad som skiljer dem åt, lyfts här de primära skillnaderna fram. 

I uppsatsen har en genomgång av ekonomistyrning och metoder inom denna gjorts utefter en 

systematisk ordning av deras uppkomst. Detta för att möjliggöra en analys av skillnader och likheter 

mellan de traditionellt och väl använda metoderna och lean-filosofin. 

Produktion styrs i allt högre grad efter kundens efterfrågan snarare än som tidigare, efter prognoser. 

Denna förändring börjar nu även bli synbar i övriga delar av organisationen i form av ökat kundfokus 

och skapande av delaktighet i arbetet inom organisationen. Utvecklingen och det förändrade fokuset 

har i allt högre grad börjat påverka ekonomistyrningsmetoderna och är gemensamt med tankarna 

inom lean accounting. Den hierarkiska strukturen på ett företags uppbyggnad avtar alltmer till fördel 

för mer decentraliserat arbete.218 

Ekonomipersonal som en integrerad- alternativt frånskiljd del i produktionen 

Jean E. Cunningham et.al. framhäver tydligt i boken Real Numbers att hon anser att 

ekonomiavdelningspersonal alltför ofta är skild ifrån produktionen i ett traditionellt styrt företag. De 

vill att ekonomistyrningspersonal som samlar information, vilken i sin tur ska ligga som underlag för 

beslut om framtiden ska grunda sina tolkningar på mer verkliga och aktuella siffror. För detta krävs 

ett närmre samarbete med organisationens övriga delar och att ekonomipersonalen befinner sig i 

och får förståelse för den dagliga verksamheten i så stor utsträckning som möjligt.219 I och med att 

ekonomistyrningen blir en mer integrerad part så önskas följdeffekten bli att redovisningen blir mer 

tillförlitlig och aktuell, detta är en viktig ståndpunkt inom lean accounting. I den genomgångna 

litteraturen beskrivs inte huruvida vilken position ekonomipersonalen ska ha gentemot övriga 

organisationens delar, främst då produktionsavdelningen. Däremot så ger den moderna 

ekonomistyrningen en mer generell synvinkel, då de metoder som arbetats fram efter relevance lost 

förespråkar en högre samarbetsgrad mellan avdelningar och mer decentraliserade företag. 

Ekonomistyrningens funktion 

Ax et al. nämner att ekonomistyrningens primära uppgifter är prissättning, styrning och kontroll samt 

att ligga som underlag för analys,220 inom lean anses istället styrningens huvudfokus ligga på att 

maximera kundvärde och eliminera slöseri för att på sikt kunna göra kostnadsbesparingar.221 Vidare 
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nämner Ax et al. diverse formella styrmedel som ursprungligen förekommer,222 en diskussion kring 

dessa och dess motsvarigheter och skillnader inom lean accounting följer. 

Produktkalkylering och budgetering är bland de äldre styrmedlen i organisationer. Produktkalkylering 

innefattar flera olika slag av kalkyler. Dessa används för att beräkna företagets intäkter och 

kostnader samt sammanställa ekonomiska konsekvenser för förekommande kalkylobjekt. 

Självkostnadskalkyler, bidragskalkyler och ABC-kalkyler är väl använda metoder för att bland annat 

planera, prissätta och kostnadsberäkna produkter. Självkostnadskalkylen står för en fullständig 

kostnadsfördelning av såväl direkta som indirekta kostnader, antingen genom att fördela totala 

kostnaden på antal produkter eller genom att belasta kalkylobjektet direkt med de direkta kostnader 

de orsakar och fördela de indirekta kostnaderna genom omkostnadspålägg. Bidragskalkylen 

behandlar i princip endast de kostnader som har direkt samband med och förorsakas av 

kalkylobjektet. Gällande ABC-kalkylen så ser den alla kostnader som rörliga och går något längre i sin 

omkostnadsfördelning. Det är antal aktiviteter som produkten tar i anspråk som är avgörande för 

vilka kostnader den ska belastas med. Kalkylerna skiljer sig med andra ord något åt i sin användning, 

dock är gemensamt för dessa att de bygger på standardkostnader.223  

Lean-synsättet frångår denna användning av kalkyler för att beräkna produktkostnader, specifika 

produktkostnader anses inte här vara lika relevanta för pris- och kostnadsunderlag. Snarare är det så 

att marknaden bestämmer vilket pris som faktiskt kan sättas på produkten och därmed indirekt vilka 

kostnader den får bära. De kostnader som uppkommer i organisationen kan i de allra flesta fall 

kopplas till en specifik värdekedja. Denna kostnad fördelas sen över de kalkylobjekt som skapats i 

värdekedjan. Detta sätt att fördela kostnader är benämnt value stream costing. Genom denna 

kostnadsfördelning kan förutberäknade standardkostnader som enligt Maskell & Baggaley är ett 

föråldrat begrepp, frångås till fördel för kaizen costing och målkostnader. Genom detta ska verkliga 

förädlingskostnader beräknade enligt principer för målkostnader fås fram.224 Även fördelning av 

indirekta kostnader via kostnadsställen ska upphöra då alla kostnader i möjligaste mån ska klassas 

som direkta, genom att de kopplas direkt till värdekedjan där de uppstår. Målkostnaden kan likställas 

med de kostnader som eftersträvas för att kunden ska få ett acceptabelt pris på produkten.225 Detta 

kan jämföras med de ursprungliga produktkalkylerna som snarare handlar om att beräkna 

produktens kostnader och prissätta denna, med bas i standardkostnader. 226Lean-tänket att arbeta 

med organisationens olika delar i aktiviteter, kan spåras tillbaka till ABC-kalkylen. 

Vid den traditionella användningen av standardkostnader görs som uppföljning på dessa, analyser av 

uppkomna avvikelser från dem,227 inom lean sker, vid avvikelser, analyser av orsaken till 

problemet.228  
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Budgetens roll 

Gällande budgetering som styrmedel så har den ursprungligen sammanställts genom kommunikation 

mellan avdelnings- och företagsledare. De anställda på den operationella nivån har inte haft mycket 

koppling till detta arbete. Vanligt förekommande traditionellt var att budgeten lades upp för en 

period av ett år, på denna fasta budget har varianter uppkommit.229 Lean använder i sitt 

budgetarbete rörliga budgetar på månadsbasis för ständig aktualitet. Budgetprocessen inom lean 

benämns SOFP, sales, operations and financial planning. Budgetarbetet utgår här ifrån det team som 

kopplas till varje värdekedja, därmed blir även den operationella nivån delaktiga i budgetarbetet. 

Detta är en del av strävan mot allas delaktighet som lean förespråkar. Budgetrelaterade processer 

såsom planering, löpande styrning och uppföljning förekommer såväl traditionellt som inom lean, 

dock skiljer de sig något åt. Den mest markanta skillnaden gäller uppföljningen. Traditionellt handlar 

denna om att hitta förklaringar till eventuellt uppkomna avvikelser, inom lean är det snarare strävan 

att lösa det problem som faktiskt orsakat avvikelsen som kommer i första hand.230 

Informationens betydelse 

Den interna redovisningen ska som tidigare ge information om vad som skett under perioden 

gällande resursförbrukning, kostnader och liknande, dock ska den göras mer lättförståelig för att ge 

samtliga intressenter möjlighet att ta del av och utnyttja denna. Internredovisningen inom 

organisationer följer ofta kraven på den externa uppställningen. De siffror och den information som 

tas fram framstår ofta som svårförståelig. Informationen ska ligga som underlag för beslut och 

därmed är det viktigt att informationen inte blir missvisande. Den externa redovisningen av vad som 

skett under en period ska utföras enligt normer och praxis, de lagar och regler som företag måste 

följa är naturligtvis inget som går att påverka. Riktlinjer om god redovisningssed och 

försiktighetsprinciper för att ge en så rättvisande bild som möjligt, ger inga detaljerade riktlinjer för 

hur ett företag ska gå tillväga i den interna redovisningen. Den interna redovisningen styrs inte av 

några legala krav, så det är upp till företaget att redovisa den information som intressenterna vill 

ha.231 Lean förespråkar teamarbete samt allas delaktighet och förståelse, internredovisning uppgyggd 

efter krav på den externa frångås därför i stor utsträckning. Uppställningar enligt Plain English 

framhålls. För att främja delaktighet och en samlad förståelse är förenkling av informationen samt 

visualisering av mål och resultat en viktig del i lean-arbetet. Tavlor, så kallade Box-scores används för 

att visa och engagera samtliga anställda. Ekonomifunktionen ska som nämnts inte längre vara en 

avskiljd funktion, dessa ska integreras i organisationen och genom visualiseringen ska anställda 

kunna relatera värdet av sin arbetsinsats till uppsatta mål.232 I litteraturen gällande den ursprungliga 

ekonomistyrningen diskuteras inte vikten av huruvida informationen ska vara lättförståelig eller inte 

för samtliga tänkbara intressenter. Fokus ligger på kvantitativ, finansiell information i enlighet med 

ett sedan långt tillbaks starkt inarbetat mönster. 

Företags mål och mått 
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Lean accounting sägs av lean-förespråkare ge en mer rättvisande bild av processorienterade företag. 

Marknaden bestämmer priset, användandet av standardkostnader elimineras, material köps in i takt 

med efterfrågan och därmed skapas mer aktuella värden och i sin tur en mer rättvisande bild av 

företaget. En omställning av internredovisningen sker gällande metoder för och uppställningar av 

räkenskaper, med tyngdpunkt mot mer inslag av icke-finansiell information.233 

I de traditionellt inarbetade metoderna ställs finansiella mål och mått upp för att styra företag mot 

uppsatta mål.234 Efter Kaplan & Johnsons diskussion om Relevance Lost på slutet av 1980- talet så tog 

ekonomistyrningen en vändpunkt i flertalet avseenden, ett utav dem är prestationsmåtten.235 

Prestationsmått är inom lean-filosofin liksom inom traditionell ekonomistyrning vanligt 

förekommande och används i stor utsträckning. Det processtyrda företaget arbetar däremot i allt 

större grad med icke- finansiella mått, för att inte fastna i historiska prestationer, vilka finansiella 

mått ofta grundar sig på. En gemensam nämnare för lean accounting och de modernare 

styrningsmetoderna är att prestationsmåtten går mot att vara mer av icke-finansiell karaktär,236 

därefter skiljer de sig något åt i sin användning. Lean accounting använder likt traditionell 

ekonomistyrning målkostnader och prestationsmått, men syftet varierar. Till skillnad från den 

traditionella ekonomistyrningen så använder lean dessa som underlag för kundvärde snarare än 

kostnader. 237 

Ursprungliga metoder delar upp mål och mått ända ner på individnivå, detta kan skapa konkurrens 

mellan medabetare.238 Istället för att se till hela avdelningens och hela företaget mål kan individen 

vara nöjd så fort det individuella målet är uppfyllt. Lean förespråkare menar därför att det är mer 

korrekt att utforma och arbeta i team som hjälps åt mot de övergripande målen. När personal känner 

delaktighet i ett team så upplevs deras prestation som positiv när teamet uppnår ett mål, samtidigt 

som de känner en prestationslojalitet mot sina medlemmar. Det önskvärda beteendet som lean 

accounting vill uppnå med teamen är att individerna ska känna stöd och support för att följa de mål 

som ställts upp.239 Lean accounting syftar med andra ord till att försöka driva ett beteende operativt 

som går mot strategiska mål i form utav lönsamhet och liknande, till skillnad mot traditionella som 

genererar ett suboptimerat beteende, vilket inte syftar till att uppnå de strategiska målen. 

Produktionens roll för företagets ekonomiska lönsamhet 

Grunden för leanarbete är att arbeta med processtyrning i organisationen, processtyrning bygger på 

en organisation indelad i och uppbyggd av aktiviteter, vilka bildar värdekedjor. Aktiviteterna ska 

utgöra understöd till varandra, samtidigt ska arbete med att ständigt förbättra dessa aktiviteter pågå. 

Detta påminner om syftet och strukturen av Porters modell av värdekedjan, organisationen 

organiseras i värdeflöden och arbete med ständiga förbättringar pågår kontinuerligt.240 

Traditionellt ses lager som en tillgång i företag och redovisas som omsättningstillgång i 

balansräkningen. Lean accounting intar ett annorlunda förhållningssätt, företag ska endast förfoga 
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över input som syftar till att leverera ut till kund i största möjliga mån. När företag implementerar 

lean så vill de minska lagernivåerna, under denna tid så är det viktigt att verkligen visa att företaget 

säljer av utav befintligt lager och att orsaken till de ökade kostnaderna och eventuellt minskat 

resultat beror på detta. Om stora kvantiteter köps in till ett lågt pris så anses det vara en förmånlig 

affär traditionellt sett, eftersom kostnadsreducering och lägsta möjliga enhetskostnad är i fokus. Att 

inneha produkter i lager och redovisa som en tillgång är dock en risk enligt lean accounting 

förespråkarna. Stora lager leder till en högt redovisad tillgångspost och därmed en risk att 

övervärdera företaget. Att ligga med stora lager på den snabbt föränderliga marknaden gör att 

produkter kan behöva säljas ut långt under marknadspris på grund av att de snabbt blir omoderna.241  

Kortare ledtider möjliggör flexibilitet och materialet ska inte mellanlagras. Kundernas krav har ökat 

och deras alltmer varierande behov och efterfrågan ger differentiering en alltmer betydande roll ur 

ett konkurrensinriktat perspektiv. Flexibilitet och förmåga att kunna anpassa sin produktion efter 

marknaden är viktiga faktorer.242 Ursprunglig ekonomistyrning enligt genomgången litteratur 

förespråkar så stora kvantiteter genom produktionsprocesserna som möjligt, detta för att hålla nere 

enhetskostnader. Detta strider mot det helhetstänk som leanfilosofin förespråkar, då stora 

tillverkningssatser med låg enhetskostnad skapar ökade kostnader någon annanstans, ofta i 

mellanlager och lager.  

En strävan är att minimera bundet kapital och arbeta för en hög omsättningshastighet gällande 

produkter i arbete och annat klassat så som lager.243 Detta skiljer sig mycket mot massproduktion, 

där en stor del av tillverkningen blir lagertillgångar och binder upp kapital, lean-filosofin strävar mot i 

princip obefintliga lagertillgångar.244 

Lager skall alltså hållas nere så gott det går. Just-in-time har varit ett välkänt begrepp för detta, att 

producera mot efterfrågan för att undvika onödigt lager. JIT förespråkar användandet av pull-system 

som kan sägas ”dra” produkterna styrt efter efterfrågan genom de olika aktiviteter dessa ska 

genomgå. Därigenom ska inga onödiga produkter i arbete förekomma och slöseri elimineras. Ingen 

onödig produktion ska ske, fokus ska ligga på att tillfredsställa kundens behov.245 Detta begrepp har 

även påverkat användningen av lean accounting, alla redovisningstekniker ska utvecklas just-in-time, 

med andra ord när behovet uppkommer. Snarare än att strikt följa gammla mönster och i enlighet 

med den externa redovisningens krav. Redovisningstransaktioner ses som potentiellt slöseri och 

stegen i transaktionsprocessen ska i möjligaste mån elimineras. Rutiner som är icke-värdeskapande 

ska alltså elimineras inom lean accounting,246 detta är inget som framgår i litteraturen på den 

traditionella ekonomistyrningens område, där fokus snarare ligger kostnadsreducering och 

effektivisering. 

I ett dragande system styrs även inköpen av efterfrågan. Lean eftersträvar inköp som skapar 

minimalt lager, detta leder till lägre inköpskvantiteter och ökat antal inköp. Inköpspris per kvantitet 

kan öka, men får då sättas i förhållande till minskad lagerkostnad. Traditionellt styrs inköp av 

prognostiserad efterfrågan och lägsta inköpspris är en avgörande faktor för mängden inköpt 
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kvantitet. Inom lean accounting görs inköpen snarare efter kundordrar,247 detta förutsätter ett nära 

samarbete med leverantörer. Ofta skaffar sig leanföretagen därför nyckelleverantörer, även dessa 

leverantörer måste lean-anpassa sin organisation för mesta möjliga effektivitet.248  

Lönsamhet är ett primärt och vanligt förekommande mått inom ekonomistyrning i allmänhet, 

gällande att styra företaget mot uppsatta mål. Lean förespråkarna påstår att för att få fram verklig 

lönsamhet och mer riktiga mått så behöver ekonomistyrningen synkroniseras med produktionen. Att 

producera utefter maximalt resursutnyttjande frångås till fördel för efterfrågestyrd produktion. Ett 

helhetsseende krävs för att tydliggöra den verkliga lönsamheten.249 Ett konstruerat räkneexempel för 

att tydliggöra och jämföra lönsamhetsberäkningen traditionellt med leantänket återfinns nedan på 

sida 65.  

Du pont är en väl använd modell för att se hur lönsamhet uppkommer i företaget såväl traditionellt 

som inom lean. Modellen används för att spåra de bakomliggande faktorer som har mest påverkan 

på räntabiliteten i företaget.250 Räknexempelet som följer nedan är en grov förenkling av Du-pont. 

Visualisering och delaktighet 

Allas delaktighet som en nyckelfaktor inom lean kräver som nämnts att en förståelse skapas för 

flödet I organisationen. Kartor över värdeflödet visualiseras i organisationen för att ge en överblick 

över detta. I dessa kartor återfinns de olika värdekedjorna som förekommer i organisationen. 

Teamen som är kopplade till respektive värdekedja kan genom visualiseringen relatera till och se sin 

arbetsinsats inom organisationen. Att visualisera mål och medel samt flödet i företaget med hjälp av 

Box-scores och kartor över värdeflödet, kan jämföras med grundtankarna i det balanserade 

styrkortet.251  

Företag som lärande organisation 

Vid arbetet i team ska förekomsten av personer med nycklekompetens minimeras. Arbetet ska 

standardiseras på ett sätt så att beroendet till nyckelpersoner i högsta grad elimineras, andra ska 

kunna ersätta deras arbete. Organisationen ska vara en lärande organisation som motiverar 

bemyndigande, lärande och delaktighet. Det finns ingen tydlig skillnad mellan lean accounting och 

modern ekonomistyrning gällande hur företag ska gå tillväga för att bibehålla och sprida kompetens 

inom företaget.252 Däremot förespråkas arbetsteam snarare än individuella prestationer, inom lean. 

Teamen anses fungera som inspirationskällor till ny kunskap, likt en variant av benchmarking mellan 

individer.253 

Strävan mot att lära och ta hjälp utav varandra både inom och utom organisationen genom olika slag 

av benchmarking förekommer för att nå ökad framgång mot de uppsatta målen. Benchmarking 

                                                           
247 Kennedy & Widener (2008) 
248 Maskell & Baggaley (2004) 
249 Stenzel, (2007), Cunningham (2003)  
250 Greve (2003) 
251 Maskell & Baggaley (2004) 
252 Cunningham et al. (2003), Stenzel (2007) 
253 Stenzel (2007) 



 Lean Accounting 
 - Ett effektivare styrsystem i processorienterade företag 
 

Högskolan i Skövde - 66 - Jenny Jonsson 
Institutionen för teknik och samhälle  Elin Larsson 

används i olika form inom flera områden både i lean accounting och den moderna 

ekonomistyrningen, då samarbete internt och externt mellan företag har blivit alltmer aktuellt.254  
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Flexibilitet gentemot kund 

Ständiga förbättringar och omvärldsförändringar både externt och internt är faktorer som företag 

måste ta hänsyn till oavsett om företaget följer leankonceptet eller inte. Skillnaden är dock att lean 

strävar mot en mer flexibel organisation med större kund- och marknadsfokusering än tidigare, samt 

lägre tillverkningsnivåer, styrda efter efterfrågan snarare än prognoser, vilket ska möjliggöra att 

bättre kunna tillfredsställa kundens behov. Att styra förbättringar med fokus på resultatorientering 

baserad på historiska siffror, frångås alltså inom lean, här är det marknaden som styr. Ett krav på att 

möta förändringar och förbättra sig är alltså gemensamt för de tidigare, de framväxande 

styrmetoderna och lean, skillnaden består i vart fokus ligger och vad som styr förändringarna.255 

Styra produktionen i önskad riktning med hjälp av väsentlig information 

Vid användande av traditionella prouktkalkyler baserade på standardkostander framstår 

massproduktion som ett bra alternativ, då dessa visar att enhetskostnaden per produkt blir lägre vid 

större antal tillverkade produkter, vilket i sin tur leder till att produktion sker mot lager. Stora lager 

kräver mer komplicerad teknik för värdering. Genom att arbeta med lean och producera mot 

efterfrågan snarare än prognos, minskar lagerhållningen. Med en minskad lagerhållning behöver inte 

avancerade lagervärderingstekniker förekomma.256 

Jean E. Cunningham refererar i sin bok till ett uttalande gjort av en företagsekonom, detta uttalande 

visar på bristerna i traditionell ekonomistyrning:  

” Accounting said this machine must be run constantly to make it profitable, keep unit cost low and 

keep from having unfavorable variances. So the company buys materials it doesn´t need, pays an 

operator to run parts that are not needed and puts unnecessary wear and tear on the machine…”257  

Företag som investerar i maskiner som producerar stora kvantiteter med korta cykeltider, visar sig 

lönsamma enligt traditionella produktkalkyler. En viktig del i lean accounting är flexibilitet och korta 

ledtider, faktorer som är väsentliga för att kunna ställa om produktionen snabbt och för att kunna 

möta kundens specifika önskemål.258 Även detta hänger samman med nedan följande räkneexempel. 

Räkne-exempel 

Figur 6.1 Räkneexempel gällande lönsamhet: 

 

        

       

       

       

 aktivitet 1 Mellanlager Aktivitet 2 
Källa: Egen figur 
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Företaget ses som uppbyggt av aktiviteter. Om produkterna tar 1 minut i anspråk i aktivitet 1 och 2 

minuter i anspråk i aktivitet 2, så skapas mellanlager framför aktivitet 2 om aktivitet 1 producerar 

utefter maxkapacitet. Mellanlager kostar att inneha både i tid och pengar. Lean förespråkar att lager 

och mellanlager i möjligaste mån ska elimineras. Räkneexemplet utgår ifrån följande formel: 

Tid per produkt = 
 
Tillverkningstid + ställtid 

Antal tillverkade produkter 
 

En beräkning enligt traditionella kalkyler med standardkostnader som bas visar att enhetskostnaden 

blir billigare om största möjliga antal produceras i aktivitet 1. Anta att 1000 produkter tillverkas i 

aktivitet 1 och att ställtiden är 120 min. 

(1000 min + 120 min)/ 1000 st= 1,12 min/produkt 

Vidare anses det traditionellt mest lönsamt att maskiner utnyttjas maximalt. Anta att 

effektiviseringar görs i aktivitet 1 eller att en ny maskin köps in som har högre tillverkningskapacitet. 

Antal tillverkade produkter ökar till 2000 enheter. 

(2000 min + 120 min)/ 2000 st = 1,06 min/produkt 

Tiden per produkt och därmed enhetskostnaden minskar. Det framstår som ett fördelaktigt 

alternativ. Dock kan förbättringar inte endast ske i en aktivitet utan att se helheten, man måste se till 

flödet likt ett dragande system. Vad händer i nästa aktivitet? Här skulle en flaskhals uppstå och de sju 

slöserierna kan exemplifieras, såsom överproduktion, lager, väntan, rörelse, omarbete, överarbete 

och transporter. Lean menar på att det är överproduktion som leder till att de andra sex slöserierna 

uppkommer, och förespråkar istället att utnyttja maskinens kapacitet i förhållande till efterfrågan 

och alltså inte överproducera mot lager. Anta vidare att den egentliga efterfrågan endast är 500 st. 

(500 min + 120 min)/ 500 st = 1,24 min/produkt 

Av detta framgår att enhetskostnaden per produkt blir dyrare, dock eftersträvar lean att se till 

helheten. I ovanstående exempel har ju ingen hänsyn tagits till de lagerhållningskostnader som krävs 

vid överproduktion samt eventuell kassaktion. Med detta som utgångspunkt får man sen se till den 

grundläggande lönsamhetsformel för att få fram helheten.  

(Intäkter – kostnader)/ Kapital = Lönsamhet 

Producerar företaget utefter maxkapacitet så minskar kostnaden per enhet i formeln dock ökar 

kapitalet i nämnaren på grund av att lager bildas. Huruvida kostnadsminskningen ”äts upp” utav 

ökade lagerhållningskostnader måste även det beaktas i beräkningen. 

Korrekt bild utav företagets lönsamhet 

Används beräkningen som lean förespråkar så kan enhetskostnaden per produkt öka samtidigt som 

lagerhållningskostnaderna minskar. Även om denna ökning i enhetskostnad och minskning i 

lagerhållningskostnader skulle ta ut varandra, så kan efterfrågestyrd produktion ändå motiveras. Att 

producera mot efterfrågan gör att lagernivåerna minskar och därmed minskar också avsevärt det 
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bundna kapitalet i nämnaren, vilket i slutändan resulterar i en ökad lönsamhet. Hög kapitalbindning 

binder mycket pengar i företaget, när lagren minskar ökar kassaflödet och företagen blir mer 

likvida259. 

Lönsamhetsformeln ovan är en förenkling av Du pont, för att se vad som verkligen påverkar 

lönsamheten kan man gå djupare för att exempelvis se vad som är underliggande faktorer till 

kapitalbindningen i företaget. Räntabilitet är ett välkänt och inarbetat mått som mäter finansiell 

lönsamhetsutveckling i företag.260 Lean accounting likväl som ekonomistyrning i övrigt eftersträvar 

och har accepterat detta finansiella mått för att mäta lönsamhet hos företag. Lean-förespråkarna 

menar dock på att lean accounting lyckas bättre i sin lönsamhetssträvan än de traditionella 

mätmetoderna då de menar på att dessa inte ser till helheten, utan uppmanar till ett suboptimerat 

beteende mellan individer och avdelningar. Traditionellt skildras vad som påverkar räntabiliteten i de 

nedstigande leden i ett Du Pont schema. Schemat ger en bra översiktsbild av vilka delar som 

räntabiliteten i störst utsträckning påverkas av. Även lean accountings arbete kring räntabilitet 

bygger till stor del på analys och användning av Du Pont-schemat för att se vad som påverkar 

räntabilitet och vart möjliga förbättringar kan ske. En nedbrytning till operationell nivå är nödvändig 

för att visa vad som påverkar räntabiliteten i slutändan.  

Kvalitet med kundfokus 

I processorienterade företag är det viktigt att vara kundfokuserad som nämnts ovan, samt  att sträva 

efter kundvärde i varje aktivitet. Total quality management (TQM) har kommit att bli en viktig metod 

oavsett lean filosofi eller inte.261 Lean production bygger sitt tänk på JIT och TQM, kvalitet i alla led 

och efterfrågestyrd produktion.262 Lean accounting ska vidare komma att existera som en 

synkroniserad del till lean production för att nå den tänkta helheten av lean.263  

Enligt practical lean accounting är implementeringen av lean production vanligen det första steget 

som ett företag genomför i sitt leanarbete. Leanförespråkarna menar att lean accounting jämfört 

med övriga ekonomistyrningsmetoder, inom dessa företag, ska ge en mer korrekt kostnadsbild. 

Vidare menar de att för att de positiva effekterna med lean ska visa sig så måste det finnas en helhet 

i företaget och alla delar och system måste följa samma mönster och sträva efter samma långsiktiga 

mål. Den helhet som företag uppnår med lean production och lean accounting benämns lean 

enterprise, först när denna nivå uppnås tydliggörs fördelarna med lean filosofin.264 
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7 Slutsats och avslutning 
I detta kapitel ställs teorin i relation till problemformuleringen och uppsatsens problemformulering 

ska besvaras. 

I denna uppsats har en litteraturstudie gjorts på området ekonomistyrning.  Jämförelsen som gjorts i 

analysen visar både på likheter och skillnader. Att lean accounting betecknas som en ny metod är en 

sanning med modifikation. Det går att spåra många av lean accountings grundvärderingar tillbaks i 

gamla styrmetoder.  

Du Pont-modellen som länge varit ett välanvänt verktyg för att spåra vad som påverkar företagets 

lönsamhet används mycket även inom lean accounting, benchmarking motsvarar lean-filosofins 

arbete för en lärande organisation. Att arbeta med företaget uppbyggt av aktiviteter som bildar 

värdekedjor har sitt ursprung från tankarna bakom Porters värdekedja. Aktiviteter och värdekedjor 

ligger vidare till grund för processorientering, vilket utgör basen i lean-företag. Det balanserade 

styrkortet går att jämföra med box-scores och värdeflödeskartor, vilka i likhet med styrkortet ska visa 

på kopplingar mellan strategiska mål och den operativa nivån i företaget och skapa kommunikation. 

Värdeflödeskartor kan kopplas samman med de strategikartor som är en del av det balanserade 

styrkortet, strategikartorna ska beskriva hur värde skapas för företagets huvudintressenter. 

Värdeflödeskartorna ska i likhet, genom att visa på flödet i organisationen ge en bild av hur värde 

skapas. Utöver detta, genom visualiseringen, ska även en förståelse ges för vad som sker i företaget 

samt en känsla av delaktighet skapas för de anställda genom att de kan relatera sin arbetsinsats till 

flödet. Att styra produktion utefter efterfrågan samtidigt som kvalitet och kundvärde är i fokus är 

utmärkande drag för begreppen just-in-time och TQM, det är ur båda dessa begrepp lean-filosofin 

har sin grund.  

Vi anser oss ha grund till att påstå att tankarna bakom lean accounting inte är att anse som 

nytänkande, däremot verkar de bästa bitarna från tidigare styrsystem ha legat till grund för detta nya 

begrepp.  

Vidare anser vi att om företaget har tagit steg ett mot lean genom att implementera lean production 

så anser vi att de bör ta steg två och även lean-anpassa övriga stödfunktioner för att fullt ut fullfölja 

lean-filosofin och skapa en helhetsförståelse. Detta för att de olika funktionerna inom företaget inte 

ska motarbeta varandra. Ett exempel kan vara att produktionen är inställd på att producera mot 

efterfrågan samtidigt som ekonomifunktionen genom sina kalkyler förespråkar stora 

tillverkningssatser och en hög utnyttjandegrad för att få lägsta möjliga enhetskostnad. Målstyrning är 

vanligt förekommande, problemet ligger i när funktioner arbetar avskiljda från varandra utan 

gemensamma mål då uppstår risken för att suboptimering skapas mellan avdelningar. Det är därför 

viktigt att både manuella system och datasystem synkroniseras så att beslutsunderlag och 

information mellan avdelningar finns tillgängligt i en aktuell fas och inte historisk. Det finns risk att 

information som ska vara beslutsgrundande blir felaktig och att merarbete skapas, eller som det 

benämns i lean accounting ”slöseri”, om en stor mängd information måste matas in manuellt mellan 

avdelningar. 
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Ofta kan panik uppstå i företaget om en line i produktionen står till, detta hänger kvar ur gamla 

tankemönster där tid och maskiner ska utnyttjas till max. Hänsyn tas inte till om det egentligen är 

någon efterfrågan på produkterna eller om de bara produceras mot lager. 

Det är viktigt att ekonomifunktionen integreras i den operationella verksamheten för att skapa 

förståelse arbetet som sker där, vilket faktiskt är avgörande för det resultat som skapas i företaget. 

När företaget arbetar med lean accounting i kombination med lean production, skapas en bild och 

ett helhetsperspektiv av företaget. På detta sätt visas fördelarna med lean-arbetet och genom den 

visualisering som anses viktig inom lean, kan en motivation till ett beteende som frångår ett 

suboptimerat tänk till en motiverad förändringskultur och teamkänsla i företaget skapas. Vi vill dock 

understryka att det kan komma att krävas mycket tid och tålamod innan företag når till ett sådant 

beteende, men genom att få med en liten del utav personalen finns det möjligheter att sprida en 

positiv kultur i hela organisationen.      

När lean fungerar internt bör även hänsyn till de externa funktionerna beaktas. En förutsättning för 

ett väl fungerande lean-arbete kräver ett nära samarbete och ett likvärdigt tänk hos leverantörer, 

vilka också måste leananpassa sin organisation. Ett beroende till nyckelleverantörer skapas med 

andra ord. Ett nära samarbete kan ses som positivt, dock kan ett beroende leda till negativa 

konsekvenser om riktlinjerna och tydligheten är bristande. Det är därför viktigt att redan i 

implementeringsstadiumet planera och kommunicera de framtida förändringarna och 

förbättringarna.  

Under implementeringen av lean accounting kan det dock till en början vara svårt att motivera 

förändringsarbetet, då fördelarna är något som visar sig först på längre sikt, när helhetsbilden är 

uppnådd. Implementeringsprocessen är lång och total perfektion kommer i princip aldrig att kunna 

uppnås, eftersom lärande och ständiga förbättringar är en kontinuerligt pågående process.  

Lean accounting och även lean som filosofi eftersträvar enkelhet för en ökad förståelse för 

fördelarna. Uppställningen av företaget enligt plain english visar aktuella siffror på vad som skett i 

företaget, detta ska ge en mer rättvis bild mot intressenter som lägger grunden för beslut om 

företagets fortlevnad.   Tankarna bakom lean accounting är dock svårmotiverade eftersom det brister 

i att visa på snabba resultat, aktieägare är en stor del av företagets intressenter. Dessa vill ha 

avkastning på satsat kapital och önskar därmed att se snabba resultat, lean-implementeringen kan 

därmed vara svårmotiverad för dem. Till en början ser kostnaderna för enstaka produkter ut att ha 

ökat och resultatet minskat. Det gäller att se till helheten där totalkostnaden faktiskt har minskat, det 

är alltså först när enkelheten och helhetsförståelsen för lean-begreppet är uppnådd som en positiv 

inställning intas. För att uppnå mesta möjliga resultateffekt är det viktigt utnyttja, genom 

slöserieliminiering, frigjord kapacitet på bästa sätt. Det kan visa sig som tydligast under 

implementeringen att frigjord kapacitet inte utnyttjats på bästa möjliga sätt, men allt efter som 

implementeringen och förbättringsarbetet fortlöper lär företaget sig att använda dessa resurser.  

Vi instämmer i lean-förespråkarnas åsikt att samtliga funktioner måste integreras i lean-arbetet. Det 

är viktigt att i första hand koncentrera sig på processen och få den välplanerad och genomtänkt.  

Ekonomer som ser bortanför siffrorna krävs, dessa ska inte längre ha ett tunnelseende enbart mot 

resultatet, de måste få förståelse för de många övriga faktorer som påverkar företaget, även dessa 

spelar en avgörande roll för långsiktig lönsamhet. En god likviditet och ett positivt kassaflöde anser vi 

vara en nödvändighet för att möjliggöra investeringar med egna medel och därmed minska behovet 
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av främmande kapital. Detta uppnås delvis genom att arbeta med cash management och öka 

omsättningshastigheten. Lean arbetets strävan mot minimalistiskt lager minskar det bundna egna 

kapitlet som tidigare har bundits upp i lager, vilket kan anses som positivt vid värdering utav 

företaget.   

Företag värderas ofta idag utefter tillgångar vilket ligger till grund för säkerheter vid lån. Risken med 

detta för långivaren är att en övervärdering sker, produkterna på lager blir snabbt omoderna och kan 

komma att behöva kasseras eller realiseras ut.  

Vi anser att lean accounting utgör ett bättre styrsystem i processorienterade företag. Detta för att 

fokus på att se helheten och att grunda beslut på verkliga kostnader är gemensamt för dessa. Med 

andra ord överensstämmer grundvärderingarna i lean accounting med tankarna bakom lean 

production och processorienterade företag i övrigt, det vill säga att både ekonomistyrningsmetoden 

och produktionsmetoden strävar efter ett gemensamt mål. Istället för att produktionen arbetar med 

aktuella beslutsunderlag och ekonomiavdelningen historiska, så ska synkroniseringen av systemen 

och den skapade helhetsbilden göra att relevansen i den underliggande beslutsinformationen ökar.   

Detta i sin tur ger en mer korrekt bild utav kostnadsstrukturen. 

Lean accounting förespråkare menar att denna typ utav filosofi går att implementera i alla typer utav 

företag, producerande såsom tjänsteföretag. Det krävs dock att varje specifikt företag ser till sina 

möjligheter att arbeta med förbättringarbetet. En avvägning om kundernas behov måste också göras, 

då det finns branscher där det kan vara svårt att eliminera lagerhållningen totalt.  Oavsett bransch 

och förutsättningar så måste företaget planera och ha kontroll på sina processer, se till helheten och 

inte suboptimera samt dessutom arbeta med att hålla optimala lagernivåer. 

Det diskuterade ämnet består av delar från många äldre tankesätt, så det kan på så vis inte anses 

som nytt . Däremot ses begreppet i sin helhet som ett nytänk och implementering av det börjar 

sprida sig inom företag. Då uppsatsen är av litterär utformning anser vi att den kan ligga som 

underlag för vidare empiriska studier på ekonomistyrningsområdet, när implementering av filosofin 

fått ytterligare spridning. 

7.1 Metodologiska reflektioner 
Uppsatsen bygger på deskriptiva grunder och övergår mot ett normativt perspektiv. I uppsatsen 

medför detta att filosofierna inte är likvärdiga i jämförelsen gällande deras forskningsbaserade 

grund. Dock anser vi att jämförelsen är möjlig då de deskriptiva modellerna som beskrivs i uppsatsen 

bygger på flertalet studier och analyseringar, och att lean filosofin delvis bygger på dessa befintliga 

och inarbetade metoder. 
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