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FÖRORD 

Vi vill speciellt tacka vår handledare, Owe R. Hedström för ovärderlig hjälp med tips 

och synpunkter på vår studie. Vi vill även rikta ett tack till våra respondenter som ställt 

upp med sin dyrbara tid för att medverka i studien. Ett varmt tack till nära och kära för 

att ni haft överseende med oss under denna period. Vi vill även passa på att tacka 

varandra för ett fint samarbete där vi tillsammans skapat och fördjupat våra kunskaper 

inom ämnet Lean Accounting.  

  





SAMMANFATTNING 

Begreppet ”Lean” används allt oftare i såväl producerande- som tjänsteföretag. Vi 

upplever att det används som ett modeord och att inte alla vet vad det egentligen 

innefattar. Begreppet används i olika kombinationer som exempelvis; Lean Production, 

Lean Accounting, Lean Management och Lean Services. Vår nyfikenhet riktades mot 

Lean Accounting då vi upplevde att detta var ett ämne vi skulle komma i kontakt med i 

arbetslivet.   

I en världsomfattande studie av olika företag inom biltillverkningen upptäcktes att det 

japanska företaget Toyota Motor Companys sätt att tillverka bilar var överlägset 

konkurrenterna. Deras sätt att tillverka bilar växte fram i slutet av 1930-talet och 

benämndes Toyota Production System. I studien myntades begreppet Lean Production 

vilket är synonymt med Toyota Production System. Den stora skillnaden mellan Lean 

Production och produktionen som andra företag använde sig av var att Toyota byggde 

en mer flexibel tillverkning som utgick från vad kunden önskade.  

I företag som använder sig av Lean Production kan den traditionella ekonomistyrningen 

bli missvisande då företaget fokuserar på hela värdeflöden istället för att hålla nere 

kostnaden för enskilda produkters tillverkning. Ur detta har Lean Accounting utvecklats 

som en ekonomistyrningsmetod för företag som implementerat Lean Production. Lean 

Accounting har sitt ursprung i Nord Amerika och användes inledningsvis av företag 

som tillämpade Just-In-Time, alltså inte från Toyota Production System. 

Lean Accounting och Lean Production är nära sammankopplade samt bygger på samma 

grundprinciper nämligen eliminering av slöseri och skapa mervärde för kunden. Dock 

handlar inte Lean Accounting endast om att implementera Lean-principer i 

redovisningen utan målet är att göra den interna ekonomistyrningen mer lättförstålig 

och användbar för alla inom företaget. Inom Lean Accounting finns något som benämns 

”mognadsstigen” vilken innebär att implementeringen av Lean Production och Lean 

Accounting ska ske parallellt.  

 

Den traditionella ekonomistyrningen har fått mycket kritik för att endast fokusera på de 

finansiella nyckeltalen och för att den inte anpassats efter de stora förändringar som 

skett inom företagsvärden det senaste seklet. Ur denna kritik utvecklades ett 

ekonomistyrningsverktyg med namnet Balanced Scorecard. Ett av verktygen som man 

använder sig av inom Lean Accounting är Box Score där information samlas och 

redovisas på ett lättöverskådligt sätt. Mellan dessa verktyg fann vi stora likheter.   

 

För att studera hur kunskapen och förståelsen om Lean Accounting ser ut valde vi att 

använda en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt förhållningssätt och vår ansats är 

deduktiv då vi utgår från teorin för att förklara empirin.  

 

Fokus för vår studie är Företag X som uttalat använder sig av Lean Production i sin 

tillverkning. Företaget var i ett tidigt skede i sin implementering av Lean Production 

och det visade sig att de inte använder sig av Lean Accounting. Då vi inte fann något 

företag som använder sig av Lean Accounting förstod vi snart att utbredningen var 

begränsad. För att få ett globalt perspektiv var vi i kontakt med en konsult som arbetar 

med Lean Production i Företag X och även i andra företag världen över. Enligt den 

internationella konsulten användes inte Lean Accounting i något av de företag denne 

arbetar med och konsulten kunde inte heller ge något exempel på företag som gör det 



utanför litteraturen. Studien består av åtta intervjuer, varav fem respondenter arbetar på 

olika befattningar vid Företag X samt tre utomstående respondenter. Vi fann att 

kunskapen om Lean Accounting var synnerligen begränsade trots att respondenterna i 

olika omfattning arbetade med Lean Production. Många av våra respondenter hade 

däremot ett personligt intresse av att förkovra sig inom ämnet. Vår slutsats är att Lean 

Accounting för närvarande inte är en mogen stig i Sverige. 
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1. INLEDNING 

1.1 Ämnesval 
Konkurrensen på marknaden idag är hårdare än någonsin och att få lönsamhet är en av 

företagens största utmaningar. Begreppet ”Lean” är något som hörs allt oftare inom 

företag i Sverige och kanske ännu mera i företag utomlands. Inom ”Lean” som koncept 

finns olika delar, bland annat Lean Production och Lean Accounting. Redan innan vi 

beslutade oss för vårt val av ämne upplevde vi att många använde sig av ”Lean” som ett 

modeord i olika sammanhang utan att riktigt förstå vad begreppet betyder. Det väckte 

vår nyfikenhet att ta reda på vad det faktiskt innebär och vad företag som använder sig 

av ”Lean” själva har för kunskaper om Lean Accounting. 

Den externa redovisningen är lagstadgad i årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) och är 

densamma för företag vare sig de använder sig av Lean-konceptet eller inte. Däremot är 

ekonomistyrningen inom ett företag upp till företagen själva att utforma som de vill och 

det är här den traditionella ekonomistyrningen ”ställs mot” Lean Accounting. Företag 

som börjat använda sig av Lean Production vill eliminera slöseri och effektivisera i hela 

företaget gärna ser att alla på företaget och även ekonomiavdelningen blir delaktiga i 

processen.  

Utbildningar inom Lean-konceptet har introducerats inom såväl näringsliv som på 

universitet och högskolor i Sverige. Exempelvis ger Mittuniversitetet i Östersund en 

grundkurs i Lean (Mittuniversitetet, 2011). Inriktningen på våra studier är redovisning 

och vi tror att Lean-konceptet är något som kommer bli allt mera utbrett i Sverige och 

därför är det viktigt för oss att förkovra oss inom ett område som vi tror att vi kommer 

att komma i kontakt med i arbetslivet, Lean Accounting.   

1.2 Problembakgrund 
För att förstå tanken bakom Lean Accounting och hur det kan användas behöver vi 

förstå hur hela Lean-konceptet vuxit fram och vad det syftar till.  

1.2.1 Toyota Production System 
”Resan mot” det som idag benämns som Lean Production härstammar från den japanska 

biltillverkarens, Kiichiro Toyoda, sätt att producera sina bilar. Kiichiro Toyoda startade 

Toyota Motor Company i slutet på 1930-talet och var då på ett flertal studiebesök hos 

biltillverkare i såväl Amerika som Europa. Företaget startade under mellankrigstiden då 

Japans ekonomi stagnerat vilket gjorde att de inte kunde använda sig av samma 

massproduktion som tillverkarna i övriga delar av världen. Därför utvecklades ett 

system för att korta ledtider för såväl produktion som försäljning. Det var alltså viktigt 

att både producera samt leverera i rätt tid och inte binda kapital i onödan. (Petersson et 

al., 2008, s. 27-28) 

 

Systemet som växte fram under efterkrigstiden skiljde sig från exempelvis Henry Fords 

massproduktion där såväl delar som arbetare utnyttjades och byttes ut. Toyota blev det 

viktigt att bygga en snabbare tillverkning med större flexibilitet som utgick från vad 

kunden önskade. Ur detta föddes det ramverk som kallas Toyota Production System, 

Toyota Production System. (Petersson et al., 2008, s. 38) 

 

Liker (2009, s. 61-66) sammanfattar grundprinciperna i Toyota Production System i 

fjorton punkter: 

 Fatta beslut på långsiktighet även om det ger sämre resultat på kort sikt. 
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 Skapa flöden i tillverkningsprocessen som synliggör problem. 

 Ha en efterfrågestyrd produktion istället för en massproduktion. 

 Jämna ut produktion och arbetsbelastning (Heijunka). 

 Bygg in kvalitet från början och stoppa processen om något blir fel (Jidoka). 

 Grunden i flödet är standardiserade arbetsmetoder som ständigt förbättras genom 

ett samarbete bland personalen. 

 Göra styrningen i företaget synlig för att lättare upptäcka problem. 

 Endast använda sig av väl beprövad teknik som stödjer och inte ersätter 

personalen. 

 Utbilda ledare internt snarare än att rekrytera externa för att därigenom skapa 

förståelse för företagets egen filosofi. 

 Skapa en stark värdegrund där människor och team kan utvecklas. 

 Hjälpa samarbetspartners att utvecklas och behandla dem med respekt. 

 Alla uppmanas att ”se sig omkring” och finna orsaken till problem. 

 Ta välgrundade beslut genom allas delaktighet i beslutsprocessen och 

övervägande av alla olika alternativ. 

 Genom reflektion och ständig förbättring bli en verksamhet som ständigt 

utvecklas. 

 

1.2.2 Lean Production 
Begreppet Lean Production myntades av forskaren Johan Krafcik (Womack et al., 1990, 

s. 13). och slog igenom i samband med publiceringen av en världsomspännande studie 

av bilindustrin gjord vid Massachusetts Institute of Technology. Studien presenterades i 

boken The Machine that Changed the World och visade att den japanska biltillverkaren 

Toyota Motor Companys sätt att producera sina bilar var överlägset sina konkurrenter. 

(Petersson et al., 2008, s. 38)  

Shah & Ward (2007, s. 787) menar att Lean Production är ett begrepp med två 

innebörder, en filosofisk och en praktisk. Den filosofiska aspekten i Lean Production är 

att dra upp riktlinjer för att nå företagets högt uppställda mål. Den praktiska aspekten 

innefattar användningen av de verktyg och tekniker som krävs för att uppnå dessa mål.    

 

                     
 

 

Figur 1. Schematisk bild över Lean Production. Egenbearbetad figur. (Liker & Morgan, 

2006, s. 27) 

Utjämning och stabilisering 

Lagarbete 

Ständig förbättring 

Eliminera slöseri  

Jidoka 

 

• Bäst kvalitet  

• Lägsta kostnaden • Kortast ledtid  

• Bäst säkerhet • Högsta moralen 

Genom att reducera slöseri förkorta produktionsflödet. 

Just-In-Time 
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Målet med Lean Production är att tillverka varor av högsta kvalitet och kortast ledtid till 

lägsta kostnad. Detta uppnås bland annat med hjälp av de två principerna: Just-In-Time 

och Jidoka. (Petersson et al., 2008, s. 33) 

Just-In-Time handlar om att allt från inköp till slutlig leverans ska göras i rätt tid i syfte 

att minimera slöseri med resurser. (Petersson et al., 2008, s. 38) 

Jidoka används för att säkerställa att det som producerar håller hög kvalitet. Det görs 

genom att se till att det blir rätt från början samt stanna processen om fel uppstår. 

(Petersson et al., 2008, s. 36) Lean är inte något som genomförs vid ett tillfälle utan är 

en ständigt närvarande process i företaget (Petersson et al., 2008, s. 13). 

 

Enligt Maskell et al. (2011, s. xxx-xxxi) präglas företag som använder Lean-konceptet 

av: 

 Fokus på mervärde för kunden. 

 Starkt samarbete såväl inom som utom företaget. 

 Eliminera slöseri för att reducera det som inte ger mervärde för kunden. 

 Effektivisering.  

 

Den traditionella ekonomistyrningen är missvisande för företag som gått över till Lean 

Production eftersom fokus ligger på olika perspektiv. På grund av detta så har Lean 

Accounting utvecklats för att ge en rättvisande bild av de förändringar som kommer vid 

övergången. (Maskell et al., 2011, s. 2) Lean Accounting är alltså inget nytt system utan 

snarare ett system som är bättre anpassat för de företag som använder sig av Lean 

Production. (Maskell et al., 2011, s. xix) 

 

1.2.3 Traditionell ekonomistyrning 
I den traditionella ekonomistyrningen används flera olika teorier och modeller för att 

uppnå företags ekonomiska mål. Företagen ställs inför ständiga förändringar och har 

också olika typer av mål och behöver därför olika modeller. En annan anledning är att 

företagen har olika utgångspunkter inom företaget som påverkar val av såväl teorier 

som modeller och ett exempel är politiska motiv. (Ax et al., 2005, s. 32-33) 

 

De teorier och modeller som används som styrmedel för att uppnå ekonomiska mål 

delas in i tre grupper; Formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre 

formaliserad styrning. Ekonomistyrningen är inget mål i sig utan en hjälp att uppnå 

företagens mål. Även om företag kan ha många olika mål är lönsamhet det som de flesta 

har gemensamt. För att kunna uppnå detta krävs planering, samordning, kontroll och 

uppföljning. (Ax et al., 2005, s. 48) 

 

Planering är alltså en av grundstenarna inom ekonomistyrningen och en stor del av 

planeringen utgörs av olika typer av budgetar som ingår i de formella styrmedlen. 

Budgetarbetet har gått från att vara en ekonomisk handlingsplan till att vara en process 

där olika delar i ett företags verksamhet genomlyses för att i slutändan komma fram till 

en handlingsplan. Processen fram till handlingsplanen har alltså blivit viktigare än 

själva slutdokumentet eftersom företaget därmed får möjlighet att utvecklas. (Carlsson, 

2006, s. 6) 

 

De viktigaste budgetarna i den traditionella ekonomistyrningen är resultat-, likviditets- 

och balansbudgetarna. Dessa tre belyser olika delar inom företaget och ger tillsammans 

en övergripande bild av hur företaget förväntas utvecklas under budgetperioden, 
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vanligtvis tolv månader. Resultatbudgeten är den förväntade bilden av hur ett företags 

resultaträkning kommer att se ut i slutet av budgetperioden. Här ingår bland annat 

förväntad försäljning, inköp och andra omkostnader och investeringar. (Carlsson, 2006, 

s. 11-12) 

 

Likviditetsbudgeten fokuserar mera på hur penningflödet in och ut ur företaget ser ut 

och därmed hur de likvida medlen förväntas utvecklas. Här ser man exempelvis 

förväntade inbetalningar från kunder och förväntade utbetalningar till leverantörer. 

(Carlsson, 2006, s. 27) Balansbudgeten handlar om en uppskattning av hur 

balansräkningen i ett företag kommer se ut. Här ingår företagets tillgångar, skulder och 

egna kapital så som det förväntas se ut efter budgetperiodens slut. Balansbudgeten kan 

man sedan analysera med hjälp av nyckeltal precis som man kan göra med ett färdigt 

bokslut. Med hjälp av nyckeltal som exempelvis mäter lönsamheten kan företaget se om 

önskat resultat uppnås eller om justeringar behöver göras. (Carlsson, 2006, s. 42-43) 

Den traditionella ekonomistyrningen har fått kritik från flera håll. Bland annat från 

författarna till boken Relevance Lost, Johnson och Kaplan (1991, s. 1), som redan under 

tidigt 90-tal menade att den traditionella ekonomistyrningen var missvisande och inte 

var relevant för ledande personer att fatta beslut utifrån:  

”Today´s management accounting information, driven by the procedures and cycle of 

the organization’s financial reporting system, is too late, to aggregated and too 

distorted to be relevant for managers´ planning and control decisions”  

Anledningen är enligt Stenzel (2007, s. 55) att den traditionella ekonomistyrningen 

lever kvar i en verklighet som företagen inte längre lever i. Den har inte förändrats 

nämnvärt sedan början av 1900-talet trots att företagen idag har en helt annan 

kostnadsstruktur.   

 

Enligt Maskell & Baggaley (2006), som båda var med och definierade Lean Accounting 

vid Lean Accounting mötet 2005, stöter de företag som arbetar seriöst med Lean 

Production förr eller senare på problem med den traditionella ekonomistyrningen. De 

menar att det är stora komplexa processer som inte ger något mervärde för kunden 

vilket är en av grundstenarna i Lean. Förutom detta så menar de också att det är svårt för 

ett företag att få en rättvis bild av vilken påverkan implementeringen av Lean 

Production har haft i ett företag då de traditionella finansiella rapporterna kan visa på 

negativa förändringar även om förändringarna är positiva enligt Lean Production. Ett 

annat problem är att dessa rapporter kan vara svåra för beslutsfattare att förstå sig på. 

Den traditionella ekonomistyrningen använder sig dessutom av standardmått som 

motverkar effektiviteten då dessa kan vara missvisande för den eller de personer som 

ska fatta viktiga beslut. Författarna menar nämligen att företag som ska implementera 

Lean Accounting fattar dåliga beslut utifrån det underlag de har. Ett exempel på det kan 

vara att lägga ut produktionen av en komponent på entreprenad som hade varit mera 

lönsam att producera själv. (Maskell & Baggaley, 2006, s. 35) 

1.2.4 Lean Accounting 
”Most of what a traditional management accountant does is irrelevant, wasteful, and 

potentially harmful to a world class company” (Maskell, 1996, s. 11).  

Då ekonomichefernas arbete traditionellt är icke-värdeskapande menar Maskell (1996, 

s. 9-11) att deras roll förändrats och att de behöver bli mera flexibla och medverka till 
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att utveckla företaget genom att delta i olika förbättringsarbeten. Författaren menar 

också att de behöver arbeta för en enkelhet och vara villiga att gå ifrån de traditionella 

metoderna som används, vilket kräver både utbildning och träning.  

 

Lean Production och Lean Accounting är nära integrerade och grundprincipen med 

eliminering av slöseri och fokus på kundvärde är densamma. Lean Accounting bygger 

på att företag använder sig av Lean Production och består av uppföljnings- och 

styrningsverktyg. Enligt Maskell & Baggaley är en viktig del i tranformeringen till Lean 

att göra finansiella rapporter på ett språk som alla kan förstå vilket gör att bättre beslut 

fattas av de som använder rapporterna som beslutsunderlag (2006, s. 37). 

 

I boken Practical Lean Accounting beskriver Maskell & Baggaley hur ett företag ska gå 

tillväga för att införa Lean Accounting. De delar in Lean Accounting i fem sektioner: 

 Financial Accounting syftar till få ett nytt perspektiv avseende den interna 

redovisningen och minimera onödiga processer inom ekonomiavdelningen. 

(Maskell et al., 2011, s. 103-107) 

 Operational Accounting används för att effektivisera produktionen och 

närbesläktade områden. (Maskell et al., 2011, s. 91-92) 

 Management Accounting fokuserar på att använda rätt typ av mätning och 

uppföljning för att få en så bra uppfattning som möjligt. (Maskell et al., 2011, s. 

29-30) 

 Support for Lean Transformation handlar till stor del om att förbättringsarbetet 

och lärandet fortgår över tiden. (Maskell et al., 2011, s. xxxii) 

 Lean Business Management handlar till stor del om att organisera och arbeta 

med värdeflöden. (Maskell et al., 2011, s. xxxii-xxxiii) 

För att ytterligare öka precisionen med dessa sektorer så finns det anvisningar till hur 

företaget ska använda dem beroende på hur långt de kommit i sin implementering av 

Lean. 

 

När ett företag ska införa Lean-konceptet så är det viktigt att det sker successivt. De 

flesta företag startar med utbildning för att sedan införa Lean på enstaka arbetsstationer 

eller processer. När dessa uppvisar goda resultat kan företaget utöka med ytterligare 

arbetsstationer eller processer. Alla företag är uppbyggda och fungerar på olika sätt 

vilket innebär att de inför förändringarna på det sätt som passar dem bäst. Enligt 

Maskell et al. så finns det något som de kallar ”Maturity path” (mognadsstigen) som 

består av olika steg för att implementera såväl Lean Production som Lean Accounting i 

ett företag. Syftet med mognadsstigen är att säkerställa att introduktionen av Lean sker 

på ett lugnt och ordnat sätt samt att kontrollen över det finansiella bibehålls. (Maskell et 

al., 2011, s. 16-17) 

Lean Accounting handlar således inte bara om att införa Lean-principer i ett företags 

interna ekonomistyrning, utan handlar om att leda ett företag utifrån Lean-principer och 

Lean-metoder (Maskell et al., 2011, s. xx). 

 

1.2.5 Skillnaderna mellan traditionell ekonomistyrning och Lean Accounting 
En av de stora skillnaderna mellan den traditionella ekonomistyrningen och Lean 

Accounting är synen på effektiv produktion. Traditionellt produceras gärna produkter i 

en så stor skala som möjligt för att minimera tillverkningskostnaden per enhet. Detta 
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leder till att just tillverkningskostnaden per enhet minskas men behöver inte betyda att 

det är det mest lönsamma sättet att producera på när hänsyn tas till företaget i sin helhet. 

Det kan leda till högre kostnader i slutändan för exempelvis lager som blir inkurant, 

produkter som får lägre kvalitet eller att kapital binds upp i lager. Att varor blir liggande 

i lager och blir en buffert gör också att problem blir svårare att upptäcka och det tar 

också längre tid innan problem uppdagas i produktionen. Här arbetar man inom Lean 

snarare om att använda resurserna på ett effektivt sätt för att eliminera slöseri och snabbt 

upptäcka när något avviker i processen. Det görs bland annat genom att utjämna 

produktionen till en hög men jämn belastning och stämma av vilket behov som finns 

hos kunden mot vad man producerar. (Petersson et al., 2008, s. 130-131) 

 

1.2.6 Kritik mot Lean Production 

Här finns även skillnader på synen på företagens intäkter och kostnader. Traditionellt 

när företag prissätter sina varor så är utgångspunkten vad kostnaden har varit för att 

köpa in och producera varan. Vidare bestäms vilken vinst man vill ha på produkten. 

Dessa läggs sedan samman och utgör priset på produkten. Inom Lean tänker man 

däremot tvärtom då detta traditionella tankesätt varken leder till att varken minimera 

slöseri eller sänka kostnader. Vinsten är ju redan bestämd. Inom Lean är 

utgångspunkten istället marknadspriset för produkten. Sedan görs avdrag för de 

kostnader som har med produktens framställning att göra och mellanskillnaden blir 

företagets vinst. Det är vad som ger motiv till att reducera slöseri och sänka kostnaden 

då det leder till att vinsten i företaget ökar. (Petersson et al., 2008, s. 131) Riskerna med 

att utgå från marknadspriset och fokusera på att reducera kostnaderna för att öka vinsten 

kan enligt kritiker till Lean resultera i att en väldigt hög press sätts på arbetarna och med 

arbetsskador och stressrelaterade skador som följd. (Börnfeld, 2009, s. 68) 

 

Det är lätt att få intrycket att Lean Production är lösningen på alla företags problem och 

att det direkt ger positiva resultat. Det finns risker med att införa Lean Production som 

man bör vara väl medveten om för att inte få en negativ effekt av ett förändringsarbete. 

En av riskerna är att reducera för mycket resurser i sitt effektiviseringsarbete så att det 

blir en stressig miljö för medarbetarna och att det därför uppkommer störningar i 

processen. Syftet med Lean Production är inte att ha lite resurser utan att ha rätt resurser 

för det arbete som ska utföras. Det finns också en risk med att reducera personalstyrkan 

för att öka vinsten. En av delarna inom Lean är att alla i företaget ska vara delaktiga i 

förändringsarbetet vilket kan vara svårt att uppnå om risken finns att tjänster försvinner 

som en följd av effektiviseringsarbetet. (Petersson et al., 2008, s. 148)  

 

En annan risk med att gå över till Lean Production är att många företag inför detta 

alltför snabbt. Det kräver mycket tid för att övergången ska ske på bästa tänkbara sätt 

och bör ske steg för steg. Sker övergången för snabbt riskerar företaget att visa negativa 

resultat som kan innebära att implementeringsarbetet avbryts. För att kunna 

implementera Lean Accounting krävs att Lean filosofin präglar hela företagets 

verksamhet. Utan att ha en fungerande grund i exempelvis Lean Production kommer 

inte Lean Accounting att fungera då dessa går hand i hand. Den traditionella 

ekonomistyrningen bör därför finnas parallellt med Lean Accounting intill dess att Lean 

Production eliminerat behovet av den traditionella ekonomistyrningen. De menar till 

och med att det skulle vara ”fel och oansvarigt att eliminera dessa för tidigt”. (Maskell 

et al., 2011, s. 15-16) 
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En av ”Leans” främsta kritiker i Sverige, Per-Ola Börnfelt, menar att Lean Production 

låter finare i teorin än vad det i praktiken är. Lean Production menar han innebär ett 

monotont arbete med hög stress som kan leda till såväl stressrelaterade skador som 

förslitningsskador för de som utför produktionen. Vidare menar han att den yngre 

generationen inte vill ha enformiga arbetsuppgifter vilket på sikt kan leda till brist på 

arbetskraft. (Söderfjell, 2011, sidnumrering saknas i källan)  

1.3 Problemformulering 
Vilken kunskap och förståelse finns om Lean Accounting i företag som använder Lean 

Production? 

 

1.4 Syfte 
Vårt huvudsyfte är att skaffa oss en kunskap om Lean Accounting och hur det används i 

praktiken. Vi vill också identifiera vilka brister och förtjänster som kan uppstå vid 

användandet av denna form av ekonomistyrning. 

Genom att förklara de olika formerna av ekonomistyrning och göra en jämförelse vill vi 

visa skillnader och likheter dem emellan. För att få en mera konkret bild av hur Lean 

Accounting används och skapa en förståelse för hur personer som arbetar med Lean 

Production och Lean Accounting upplever att det fungerar i verkligheten. 

Utifrån vår studie vill vi bedöma vilka för- och nackdelar det finns för företag att införa 

Lean Accounting.   

 

1.5 Avgränsning 
I denna studie kommer vi att lägga fokus på Lean Production och Lean Accounting. För 

att få perspektiv på Lean Accounting utifrån de kunskaper vi har inom ekonomistyrning 

kommer vi även att studera vissa delar i den traditionella ekonomistyrningen närmare. 

Vi vill förtydliga att det är den interna ekonomistyrningen som studien handlar om och 

inte den externa.  

 

1.6 Begreppsförklaringar  
Lean/ Lean-filosofin – Filosofin bakom Lean Production som innebär att eliminera 

slöseri, sträva efter ständig förbättring och att vara en lärande organisation. 

Lean Production – Består av en filosofisk och en praktisk del. Den praktiska delen 

består av en mängd verktyg och uppföljningsmetoder för att producera utifrån kunden 

med minsta möjliga slöseri. Lean-filosofin enligt ovan. 

Lean Accounting – Intern ekonomistyrningsmetod för företag som tillämpar Lean 

Production, samt en metod att leda ett företag utifrån de principer och metoder som är 

förknippade med Lean. 

Lean-koncept – I vår studie använder vi Lean-konceptet då företag använder sig av både 

Lean Production och Lean Accounting, även kallat Lean Enterprise.

http://www.newsmill.se/
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2. METOD 

2.1 Förförståelse 
Lean-konceptet innehåller såväl ledarskap som ekonomiska delar. Införande och arbete 

med såväl Lean Production som Lean Accounting påverkas till väsentliga delar av 

ledarskap. Med den insikten har vi båda funderat kring vad vi har för erfarenheter och 

kunskaper som kan påverka vår studie: 

”Jag har en yrkesexamen inom ledarskap och företagande där samarbets- 

och ledarskapsfrågor var ett ständigt närvarande ämne, såväl teoretiskt som 

praktiskt. Både under och efter min utbildning har jag deltagit i att 

genomföra ledarskapsutbildningar för både Chalmersstudenter och olika 

företag. En viktig del under hela utbildningen och även vid 

ledarskapsutbildningarna jag själv var med och ansvarade för var Will 

Schutz teori om gruppers utveckling, FIRO. Min definition på samarbete är 

en ”djup process med stor öppenhet” där alla beslut är förankrade i en 

arbetsgrupp för att uppnå bäst resultat. I litteraturen inom Lean nämns ofta 

samarbete som en viktig faktor och mina kunskaper och erfarenheter kring 

detta har påverkat mitt sätt att tolka såväl litteratur som intervjupersoner 

mot bakgrund av min syn på ledarskap.” 

    Carole Pernet 

”Jag är utbildad yrkesofficer och har varit inom armén i drygt tio år. Under 

denna tid har jag utbildat och truppfört såväl värnpliktiga som officerare. 

Jag har även varit på utlandstjänst i Afghanistan på två missioner. Jag har 

erhållit en mycket god ledarskapsutbildning både teoretisk och praktisk, 

som jag har utövat i väldigt krävande och svåra situationer. Svåra 

situationer finns även i näringslivet i form av svåra beslut såsom till 

exempel uppsägningar. Mina erfarenheter från det militära kan påverka min 

syn och tolkning på framför allt ledarskapsdelen av Lean. Inom det militära 

finns en utpräglad hierarki som präglar ledarskapet, om än inte i samma 

utsträckning som för tjugo år sedan medan inom Lean så förespråkas vikten 

av medarbetarbestämmande. Med detta sagt så menar jag inte att det aldrig 

finns något medbestämmande inom armén.”  

Gustaf Klefbom 

Med ovan nämnt vill vi säga att våra olika erfarenheter kan göra att vi tolkar litteratur 

och respondenter på olika sätt. Förutom vår förförståelse inom ledarskap kan även vår 

utbildning inom den traditionella ekonomistyrningen påverka vår undersökning. Det 

kan finnas en risk att se det vi lärt oss under vår utbildning som den ”rätta” och genom 

det vara mera skeptiska mot Lean Accounting. Lean Production är ett begrepp vi 

kommit i kontakt med tidigare men som vi saknar djupare kunskaper om. Lean 

Accounting däremot är ett helt nytt begrepp för oss båda och idén att skriva om ämnet 

fick vi av en konsult som jobbar internationellt med bland annat Lean Production. Då vi 

saknar kunskaper om Lean Accounting menar vi att kan det vara svårt för oss att kritiskt 

granska den litteratur och de intervjupersonerna vi möter. 
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2.2 Verklighetssyn, vetenskapligt förhållningssätt & forskningsansats 
För att få en större förståelse för hur Lean Production och Lean Accounting fungerar i 

verkligheten och för att kunna tolka informationen som framkommer i vår undersökning 

väljer vi att ha ett hermeneutiskt förhållningssätt. Vi strävar inte efter någon absolut 

kunskap (Thurén, 2007, s. 16) utan vårt syfte är att öka förståelsen för helheten genom 

att studera mindre delar av verkligheten (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 193). Andra 

anledningar till att vi valt ett hermeneutiskt förhållningssätt är för att det, till skillnad 

från positivismen, anser att det inte är möjligt att vara helt objektiv i en undersökning. 

Anledningen är att vi påverkar studien genom val av exempelvis problemformulering 

och får kunskaper utifrån hur vi väljer att genomföra studien (Johansson Lindfors 1993, 

s. 45).  

 

Däremot har vi inte tagit steget vidare till den kritiska hermeneutiken, eller kritisk teori 

som det även benämns, (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 287) vilket beror på att vi inte 

lägger något ideologiskt perspektiv i vår studie och att vi upplever att det krävs en djup 

förförståelse av ämnet, för att göra en djupare kritisk granskning inom ramarna för vår 

studie och en sådan förförståelse saknar vi. 

Vi har valt en kvalitativ undersökningsmetod istället för en kvantitativ undersökning då 

Lean Accounting inte är tillräckligt utbrett bland företag i Sverige för att en kvantitativ 

undersökning ska kunna bli rättvisande. (Johansson Lindors, 1993, s. 72) En kvalitativ 

undersökning av detta slag är kompatibel med en subjektiv verklighetssyn, vilken även 

benämns som ”konstruktionism” (Bryman, 2011, s. 40).  

En induktiv forskningsansats innebär att forskningen går från empiri till teori. 

(Johansson Lindfors 1993, s. 55). Vi har inte för avsikt att generera några nya teorier 

vilket eftersträvas vid en induktiv forskningsansats, istället utgår vi från teorierna inom 

Lean Production och Lean Accounting för att undersöka hur de fungerar i verkligheten 

vilket ger studien en deduktiv forskningsansats. (Johansson Lindfors 1993, s. 55). 

Vanligtvis så förknippas kvalitativa undersökningar med induktiv forskningsansats på 

grund av subjektiva datainsamlings- och/eller analysmetoder samt fallstudier. 

Kvantitativa undersökningar förknippas vanligtvis med deduktiv forskningsansats på 

grund av kvantitativa analysmetoder och breda undersökningar. (Johansson Lindfors 

1993, s. 55). Vi har valt att frångå detta då vi inte anser att det passar in på vårt syfte 

enligt vad vi skrivit ovan. I tabell 1 nedan har vi utgått från Bryman (2011, s. 40) och 

markerat vår utgångspunkt i denna studie: 

Tabell 1. Vår utgångspunkt. Egenbearbetad tabell. (Bryman, 2011, s. 40) 

Ontologisk inriktning Objektivism Subjektivism 

Kunskapsteoretisk inriktning Positivistisk Hermeneutisk 

Forskningsansats Deduktiv Induktiv 

Forskningsstrategi Kvantitativ Kvalitativ 

 

2.3 Val av perspektiv 
I studien har valt att utgå från respondenter med en ledande befattningar vid ett företag 

som vi kommer att hålla anonymt och benämna Företag X. Vidare har vi gjort egna 

tolkningar utifrån vår förförståelse. Med detta menar vi att vi valt ett ledarperspektiv. 
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2.4 Val av sekundär data och teorier samt källkritik 

Böcker om Lean Accounting och Lean Production 

Vi började vår studie med att kartlägga vad som fanns skrivet om Lean Accounting. Det 

gjorde vi genom att söka på orden ”Lean Accounting” i Umeå Universitetsbiblioteks 

katalog. Här fann vi endast en bok (Umeå Universitetsbibliotek, 2011) om ämnet, 

Practical Lean Accounting. Detta resultat gjorde att vi sökte referenser i andra uppsatser 

inom ämnet och även texter på Internet, där fann vi ytterligare böcker som vi kunde 

fjärrlåna från andra bibliotek. Vi insåg snart att det fanns ett mycket begränsat antal 

böcker inom ämnet Lean Accounting, vilket en sökning på Adlibris Bokhandel 

(Adlibris Bokhandel, 2011) kan vara ett exempel på: 

 Lean Accounting, sju böcker (två böcker med samma titel dock olika upplagor)  

I jämförelse med: 

 Management, ”mer än 5000 träffar” 

Med anledning av de få träffar vårt ämne fick och att Lean Accounting och Lean 

Production är nära sammankopplade sökte vi även med begreppet ”Lean Production”. 

Böcker inom Lean Production har vi funnit vid såväl Umeå Universitetsbibliotek(UB) 

som Umeå stadsbibliotek. Fjärrlån gjordes även av böcker inom Lean Production. 

Litteraturen vi funnit i ämnet Lean Accounting är från Amerika där Lean Accounting 

vuxit fram. Det finns ingen litteratur översatt till svenska vilket vi menar är en 

indikation på att utbredningen av Lean Accounting är begränsad i Sverige. Det stora 

problemet under vår studie har således bland annat varit att finna litteratur kring ämnet 

Lean Accounting och att finna praktiska fall där Lean Accounting används. Vi har valt 

ut några böcker nedan som vi kommenterar: 

Practical Lean Accounting 

Boken har kommit i två upplagor och den senaste 2011. Boken vi först fann på UB var 

den första upplagan från 2003. För att få så aktuell information som möjligt i ämnet 

Lean Accounting, valde vi att köpa in den nya upplagan från 2011 och i så stor 

utsträckning som möjligt använda informationen från den nya upplagan. Samtidigt 

kunde vi se om det gjorts några förändringar på de delar vi valt att ta med i vår studie. 

De förändringar som gjorts förutom att en ny författare medverkar i den nya upplagan är 

att den är mer anpassad för att användas inom bland annat universitetsstudier (Maskell 

et al., 2011, s. xxiii). Boken förklarar på ett pedagogiskt sätt hur man praktiskt använder 

Lean Accounting vilket har varit oss till stor nytta. Den är utformad på ett sätt som gör 

att företag lätt kan börja använda sig av verktyg inom Lean Accounting. Vi menar dock 

att boken i stort saknar kritiska åsikter.  

 

Författarna till boken återkommer i mer eller mindre i allt vi läst om Lean Accounting i 

såväl litteratur som artiklar. Det styrker vår bild av att Lean Accounting är något som 

fortfarande är i ett tidigt skede. Vi förutsätter att det hade funnits såväl mera litteratur 

och flera artiklar skrivet inom ämnet om det använts i större utsträckning. Det som ökar 

trovärdigheten för boken samt författaren Brian Maskell, som är frekvent 

förekommande i litteratur och artiklar om Lean Accounting, är att det finns Peer 

Reviewed artiklar som styrker det som står i boken. Det finns även en recension om 

boken som är Peer Reviewed (Maynard, 2006, s. 33).  

 

http://www.ub.umu.se/
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Lean: Gör avvikelse till framgång 

Boken ger en bra översikt om vad Lean Production är och hur det används. Den är enkel 

att läsa och ta till sig, men upplevde dock att det var en förenkling av vad det faktisk 

innebär att ställa om produktionen i ett företag till Lean Production. Boken är en bra 

introduktion till området och används som kursbok i introduktionskurser inom Lean 

Production. Boken är skriven i positiva ordalag och de tecknade bilderna i boken 

upplever vi kan vara missvisande. Det hade varit intressant att se bilder från 

verkligheten istället för tecknade bilder när ett problem uppstår för att se hur väl det 

stämmer överrens. Efter att vi läst mer kritiska texter om Lean Production kände vi att 

bilderna i boken inte nödvändigtvis stämmer överrens med verkligheten.  

 

The Toyota Way 

Då Toyota Production System och Lean Production enligt våra källor är synonyma 

begrepp (Emiliani et. al 2007 s. 20; Womack et al., 1990, s. 49) har vi valt att använda 

oss av boken i vår presentation av Lean Production. Boken används även flitigt som 

referens i artiklar om Lean Production då den beskriver Toyotas sätt att arbeta. 

Författaren Liker (2009, s. 14-15) berättar inledningsvis i boken att han har under 20 års 

tid studerat Toyota och företag som lärt sig av Toyota. Han har genomfört många 

intervjuer med personer som är högt uppsatta inom Toyota-koncernen och även vunnit 

priser för flera av sina verk om Toyota Production System. 

Äldre litteratur 

Vi har använt böcker som kan anses inaktuella på grund av sin ålder. Vi anser dock att i 

de fallen äldre böcker använts är det på grund av att innehållet fortfarande är aktuellt. 

Dessutom har det många gånger varit den originalkällan som hänvisats till i andra 

källor. Exempel på böcker som kan uppfattas ”gamla” kan vara The Balanced 

Scorecard (utgiven 1996 och översatt till svenska 1999), The machine that changed the 

world (utgiven 1990) och Relevance Lost (utgiven 1991). Även äldre litteratur inom 

ämnet metod har används med motiveringen att de delar vi här aktuella har använt oss 

av fortfarande är aktuella. Vi har i så stor utsträckning som möjligt eftersträvat att ha 

den nyaste upplagan av metodlitteraturen. 

Kurslitteratur 

Boken Samhällsvetenskapliga metoder används som kurslitteratur inom ämnet 

vetenskapligmetod. Då boken på ett överskådligt sätt beskriver sanningskriterierna för 

en kvalitativ studie menar vi att den var relevant för vår studie. Vi har även gällande 

kurslitteraturen, i så stor utsträckning som möjligt, eftersträvat att använda den senaste 

upplagan. 

Den kunskapen många ekonomistudenter har med sig i ämnet intern ekonomistyrning 

kommer från boken Den nya ekonomistyrningen. För att kunna göra jämförelser mellan 

Lean Accounting på en introducerande nivå med samma nivå på den traditionella 

ekonomistyrningen ansåg vi denna bok relevant. Då boken används som kurslitteratur 

vid ett flertal lärosäten (exempelvis Luleå universitet, Uppsala universitet samt Umeå 

universitet) menar vi att bokens innehåll är vedetaget och därför till fördel för vår 

studie. 

 

Artiklar 

Vi har i första hand använt oss av artiklar som vi vet är så kallade Peer Reviewed, det 

innebär att de är granskade av andra forskare (Jekert, 2010, s. 1). De artiklar vi ej kan 

styrka är Peer Reviewed är: Lean Accounting: What´s It All About?, Lean Accouting´s 
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Quest for acceptance och Nu kraschar Toyotafilosofin over hela industrivärlden. 

Anledningen till att vi ändå valde att använda dessa var att de gav en bra utgångspunkt 

till vad Lean Accounting är och hur utbredd den akademiska utbildningen i ämnet är. Vi 

fick genom artikeln Nu kraschar Toyotafilosofin över hela industrivärlden en kritisk 

bild av vad Lean Production är. För övrigt menar vi att det finns få vetenskapligt artiklar 

i ämnet.  

 

Artiklarna som är Peer Reviewed har vi sökt fram i referensdatabasen Business Source 

Premier (EBSCO).  Valet av databas gjordes baserat på fler antal träffar och att det 

lättare gick att urskilja vilka artiklar som var Peer Reviwed, vilket vi ansåg vara viktigt 

för vår studie. I tabellen nedan visar vi vilka ämnesord vi använt oss av i våra sökningar 

efter artiklar och antal träffar. Tabellen visar antal träffar på de begrepp som är mest 

relevanta för vår studie kan anses klart begränsade.  

Tabell 2. Schematisk tabell över sökord och träffar vid sökning av artiklar. 

Sökord Antal träffar Databas 

Lean Accounting 115 Business Source Premier (EBSCO) 

Lean Production 1056 Business Source Premier (EBSCO) 

Lean 2935 Business Source Premier (EBSCO) 

Lean Accounting + Maskell 4 Business Source Premier (EBSCO) 

Value Stream  1412 Business Source Premier (EBSCO) 

Balanced Scorecard 863 Business Source Premier (EBSCO) 

 

Litteraturen och artiklarna vi fann hjälpte oss att hitta intressanta referenser. Med dessa 

kunde vi direkt söka på artikelns namn och/eller författarnas namn i databasen. Dessa 

sökningar har gjorts utöver de som visas i tabellen ovan. Vi har även sökt på sökmotorn 

Google efter kritiska röster mot Lean Production, här fann vi artikeln Nu kraschar 

Toyotafilosofin över hela industrivärlden som vi beskriver ovan. Utifrån denna artikel 

fann vi en svensk kritiker mot Lean Production, Börnfelt (2009). Genom boken fann vi 

referenser till Peer Rewied artiklar med en mer kritisk syn på Lean Production än de vi 

läst innan. Exempel på en av artiklarna är Mehri (2006) The darker side of Lean.   

I flera källor refereras till andra källor och vi har i så stor utsträckning som möjligt 

försökt komma så nära originalkällan som möjligt. I vissa av fallen har vi dock 

misslyckats efter att ha följt källan i ”tre led bakåt” utan framgång. Ett exempel på detta 

är Lu et al. (2011, s. 211) där författarna skriver om det ”dragande systemet” och 

värdeflöden. Vi valde därför att stanna vid den använda artikeln då vi ej kom närmare 

originalkällan. 

Genom att söka på studentuppsatser inom ämnet Lean Production i DIVA och Lean 

Forum har vi fått uppslag på referenser. Det var dock få (tolv stycken) uppsatser som 

behandlade ämnet behandlade ämnet Lean Accounting i DIVA. Tilläggas bör också att 

dessa behandlade ämnet i varierande utsträckning. 

  

http://proxy.ub.umu.se:2057/V/1XEDBSHK27PMH8KPL3TTS18FXH961GJARD4NY7CLYJXPQYVIE6-00130?func=native-link&resource=LIB34335%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://proxy.ub.umu.se:2057/V/1XEDBSHK27PMH8KPL3TTS18FXH961GJARD4NY7CLYJXPQYVIE6-00130?func=native-link&resource=LIB34335%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://proxy.ub.umu.se:2057/V/1XEDBSHK27PMH8KPL3TTS18FXH961GJARD4NY7CLYJXPQYVIE6-00130?func=native-link&resource=LIB34335%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://proxy.ub.umu.se:2057/V/1XEDBSHK27PMH8KPL3TTS18FXH961GJARD4NY7CLYJXPQYVIE6-00130?func=native-link&resource=LIB34335%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://proxy.ub.umu.se:2057/V/1XEDBSHK27PMH8KPL3TTS18FXH961GJARD4NY7CLYJXPQYVIE6-00130?func=native-link&resource=LIB34335%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://proxy.ub.umu.se:2057/V/1XEDBSHK27PMH8KPL3TTS18FXH961GJARD4NY7CLYJXPQYVIE6-00130?func=native-link&resource=LIB34335%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://proxy.ub.umu.se:2057/V/1XEDBSHK27PMH8KPL3TTS18FXH961GJARD4NY7CLYJXPQYVIE6-00130?func=native-link&resource=LIB34335%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://proxy.ub.umu.se:2057/V/1XEDBSHK27PMH8KPL3TTS18FXH961GJARD4NY7CLYJXPQYVIE6-00130?func=native-link&resource=LIB34335%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
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Beroende mellan källorna i vår studie 

Det faktum att det är ett fåtal författare som behandlar ämnet Lean Accounting och att 

de i olika konstellationer har skrivit såväl böcker samt publicerade artiklar tillsammans 

kan tyda på att det finns ett visst beroende mellan källorna vi använt oss av i vår studie. 

På hemsidans för BMA Inc. (BMA Inc., 2008) som Brial Maskell står bakom länkas till 

flera av författarna bland annat Baggaley, Brosnahan och Maynard. Maynard som för 

övrigt är konsult hos BMA Inc.  
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3. TEORI 

I detta kapitel vill vi presentera de teorier vi valt som utgångspunkt för vår studie och 

vår figur nedan visar en översikt av dessa teorier. 

Figur 2. Schematisk figur av teorikapitlet.   

3.1 Traditionell ekonomistyrning 
”Ekonomisk styrning innebär att man för ett företag eller för en enhet inom företaget 

formulerar ekonomiska mål för varje självständig enhet” (Bergstrand, 2010, s. 17). 

Ekonomiska mål kan uttryckas både med finansiella och icke-finansiella mått. (Drury 

2005, s. 5; Ax et al., 2005, s. 82) Mest förekommande är de finansiella måtten i form av 

olika nyckeltal som exempelvis visar företagets lönsamhet, soliditet och kassaflöde. De 

icke-finansiella måtten har dock på senare tid blivit allt viktigare då fokus på kunder, 

kvalitet och service har ökat. (Ax et al., 2005, s. 82)   

 

Som vi tidigare nämnde så delas styrmedlen i den traditionella ekonomistyrningen in i 

tre grupper: Formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre formaliserad 

styrning. (Ax et al., 2005, s. 63) I Figur 3 ser vi en översikt av vilka styrmedel som finns 

i respektive grupp. 

 

 
 

Figur 3. Schematisk figur av traditionella styrmedel. Egenbearbetad figur. (Ax et al., 

2005, s. 63) 
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Enligt Bergstrand (2010) har det riktats kritik mot den traditionella ekonomistyrningen 

på flera olika punkter. Han menar bland annat att ekonomistyrningen blivit underordnad 

den externa redovisningen för att inte behöva göra flera rapporter än vad som är 

lagstadgat. Det leder till att informationen i styrningen blir missvisande då den visar 

historiska siffror i stället för verksamhetens mål. Dessutom fokuserar den på de 

finansiella delarna i verksamheten och olika typer av finansiella nyckeltal vilket gör att 

delar som är strategiskt viktiga som kvalitet, kundnöjdhet och förmågan att utveckla 

såväl maskiner som medarbetare försummas. Här saknas de viktiga styrtalen som är 

viktiga för de medarbetare som är delaktiga i produktionen, styrtal som anger hur 

mycket de ska producera är viktigare för dem än exempelvis nyckeltal som anger 

avkastningen på sysselsatt kapital. Kritik riktas också mot att det är viktigt att visa på 

snabba resultat för att göra aktieägare nöjda vilket leder till ett kortsiktigt tänkande som 

inte gynnar företaget. (Bergstrand, 2010, s. 195) 

 

Vidare menar Bergstrand (2010, s. 197) att ett styrsystem växte fram ur kritiken som tog 

hänsyn till flera dimensioner inom ekonomistyrningen förutom det finansiella 

perspektivet. Det fick namnet Balanced Scorecard och har fyra olika perspektiv:  

 Finansiellt perspektiv 

 Kundperspektiv 

 Internt affärsperspektiv 

 Utvecklingsperspektiv 

 

Med detta verktyg kan man både planera och följa upp hur nyckeltalen inom de olika 

perspektiven visar och inte bara redovisa som man gjort tidigare. (Bergstrand, 2010, s. 

197) 

 

Även Maskell et al. (2011, s. 1-3) ser problem med den traditionella 

ekonomistyrningen. De menar att exempelvis standardkostnader är ett mått som tagits 

fram för att stödja massproduktion och att det fungerat i företag under 1900-talet. När 

företag vill gå över till ett mera ”dragande system” som Lean där man utgår från 

kundens efterfrågan uppstår problem. Använder företaget standardkostnader sedan man 

gått över till Lean Production så blir det missvisande då produkterna antingen ser ut att 

kosta mer eller mindre än vad de faktiskt gör. Det kan enligt författarna leda till 

felaktiga beslut.  

 

Andra kritiska aspekter kan vara att få personer förstår och kan tolka innehållet i de 

traditionella rapporter som ska ligga till grund för beslut (Maskell & Baggaley, 2006, s. 

35). Lösningen enligt Maskell & Kennedy (2007, s. 64-65) att eliminera hela det 

komplexa systemet som den traditionella ekonomistyrningen är och ersätta den med en 

enklare och mera visuella styrningsmetoder som Lean Accounting.  

3.1.1 Balanced Scorecard  
”Balanced Scorecard erbjuder cheferna ett övergripande verktyg som omvandlar 

företagets vision, affärsidé och strategi till en sammanhängande uppsättning 

utfallsmått” (Kaplan & Norton, 1999, s. 31) 

 
Deltagare från företags-, universitets och konsultvärlden var under början av 1990-talet med 

i ett projekt som inledde utvecklingen av Balanced Scorecard. Anledningen till projektet var 

att det ansågs att de dåvarande prestationsmätningarna hade ett flertal brister. 
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(Ax et al., 2005, s. 617-618) Att ta hänsyn till flera typer av nyckeltal i olika perspektiv 

gör enligt Kaplan och Norton (1999) att man får en balans mellan kortsiktiga och 

långsiktiga mål. Nedan följer en kort sammanfattning av de olika perspektiven ur boken 

Balanced Scorecard där verktyget först presenteras. (Kaplan & Norton, 1999, s. 32) 

 

Finansiella Perspektivet 

I det finansiella perspektivet används finansiella nyckeltal. Dessa nyckeltal var inget 

nytt för just Balanced Scorecard, tvärtom, de är kvar från den ekonomistyrning som 

använts tidigare. Anledningen är att de visar på hur det ekonomiska utfallet blivit utifrån 

tidigare handlingar. Nyckeltal som kännetecknar det finansiella perspektivet handlar om 

företagets lönsamhet, exempelvis vinstmarginal. (Kaplan & Norton, 1999, s. 32-33)  

 

Kundperspektivet 

Detta perspektiv handlar om att veta vilka kunder företaget har och vilket 

marknadssegment man vill rikta sig mot. Det handlar om att veta vem kunden är och 

knyta dem till sig på olika sätt. Här används nyckeltal som exempelvis kundnöjdhet och 

antal nya kunder. Även nyckeltal som är viktiga för kunden på olika sätt såsom olika 

ledtider och punktliga leveranser. (Kaplan & Norton, 1999, s. 33) 

 

Processperspektivet 

För att tillgodose kundens behov så identifieras i detta perspektiv de processer som är 

viktiga för kunden. Det kan vara processen att utveckla nya produkter, tillverkningen av 

dessa och senare marknadsföringen av dem. De processer företaget identifierat som 

viktiga för just deras kunder är de processer som de behöver behärska för att uppnå 

målen för kundnöjdhet. Enligt författarna Kaplan & Norton (1999, s. 33-35) är 

skillnaden att processen att utveckla nya produkter växer in och hamnar i fokus, i ställer 

för att bara fokusera på den befintliga produkten. Detta gör att både de långsiktiga 

målen kan uppfyllas genom utvecklingen av nya produkter samtidigt som det operativa 

arbetet fortfarande är viktigt på kort sikt.  

 

Lärande-/Utvecklingsperspektivet 

Lärandeperspektivet handlar att skapa långsiktig tillväxt och utveckling för företaget 

och enligt författarna behöver man då fokusera på dessa tre områden: ”människor, 

system och rutiner”. För att få en långsiktig tillväxt behöver man alltså höja 

medarbetarnas kompetens. Nyckeltal för detta kan vara utbildningsnivå samt 

personaltillfredsställelse, vilka sedan kan jämföras med hur det ser ut i branschen utifrån 

specifika branschindex. Företagets system behöver stärkas och rutiner behöver utarbetas 

och stämma överens inom hela företaget. (Kaplan & Norton, 1999, s. 35) 

En av anledningarna till att Balanced Scorecard haft så stora framgångar enligt 

Professor Kaplan är att det finns ett glapp mellan ledningens visioner och den operativa 

strategin i företag. Han menar att detta glapp blev tydligare under 1970-talet och att 

Balanced Scorecard blev den strategi som länkar samman visionen från ledningens sida 

till den strategi som företaget och det operativa arbetet som medarbetarna ska utföra. 

Företagets värde kommer inte bara från de finansiella nyckeltal som det traditionella 

ekonomistyrnings-systemet tar hänsyn till. Värdet kommer även från människorna i 

företaget, processer samt innovationer. (De Waal, 2003, s. 31) Figur 4 på följande sida 

visar en sammanfattande översikt över de olika perspektiven i Balanced Scorecard. 
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Figur 4. Schematisk figur över det balanserade styrkortet som en modell över hur 

ledningens strategi översätts till operativa termer. Egenbearbetad figur.(Kaplan & 

Norton, 1999, s. 18) 

 

Framtiden för Balanced Scorecard 

Kaplan menar att framtiden ”ser ljus ut” för Balanced Scorecard och att det kommer att 

utvecklas genom bättre metoder för att mäta de nyckeltal som behövs i Balanced 

Scorecard. Han tror också att användningen av prestationsmätning kommer att öka 

eftersom det är viktigt för såväl organisationen som aktieägarna och för samhället. (De 

Waal, 2003, s. 33) 

3.2 Lean Production 
Lean Accounting används i företag som redan använder sig av Lean Production. Det 

bygger alltså på att Lean Production redan används. Lean Production har som vi skrivit 

tidigare utvecklats ur Toyota Production System. Begreppet härstammar alltså från 

Toyota Production System och de två begreppen är synonyma (Emiliani et al., 2007 s. 

20; Womack et al., 1990, s. 49). För att få en överblick av Lean Production och en 

förståelse hur de olika delarna hänger samman avbildas såväl Toyota Production System 

och Lean Production som ett ”hus”. Ett hus som skapar en helhet (Liker & Morgan, 

2006, s. 5). I Figur 5 nedan ser vi ”huset” i en omarbetad version. 

               
 

Figur 5. Sammanfattande figur av Lean Production. Egenbearbetad figur (Liker & 

Morgan, 2006, s. 6) 
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Det är ingen slump att Lean Production ofta illustreras som ett ”hus”. För att huset ska 

vara stabilt gäller det att grunden, väggarna och taket är starka. Om någon av 

beståndsdelarna är svaga så kommer hela huset att vara instabilt och kan rasa. 

Golvet i huset består av utjämning och stabilisering (Heijunka på japanska), vilket är av 

stor vikt för att kunna ha ett stabilt system där lagret hålls på en minimal nivå. (Liker, 

2009, s. 55-56) 

 

Just-In-Time innebär att reducera väntetid genom att produktion och leverans sker vid 

rätt tidpunkt. När alla aktiviteter sker vid rätt tidpunkt finns möjligheter för 

effektivisering i form av till exempel minskade varu- och färdiglager. Just-In-Time 

består av tre principer: 

Takt anger hur mycket som ska produceras under en viss tidperiod. Detta kan uttryckas 

på flera olika sätt som till exempel 20 enheter per timme eller 300 enheter per skift. För 

att detta ska fungera effektivt så ska det produceras lika mycket under varje tidsperiod. 

(Peterson et al, 2008, s. 38) 

Kontinuerligt flöde är precis, som det låter, en strävan att material ska vara i rörelse 

över tiden. Om rörelsen stannar så uppstår väntetid och det ses som slöseri. Ett ökat 

behov av ytor kommer att uppstå om det blir väntan när produkterna färdas genom 

flödet. (Peterson et al, 2008, s. 43) 

Dragande system (Pull system på engelska) innebär att en produktion inte startar förrän 

nästa process i flödet påvisar ett behov. (Peterson et al, 2008, s. 44) 

 

Jidoka är en kvalitetssäkring genom att det säkerställer att ett fel aldrig får gå vidare till 

nästa arbetsstation och om ett fel upptäcks så ska produktionen stoppas. (Liker, 2009, s. 

55-56) Allt ska göras rätt från början och genom det så säkerställs att kvaliteten byggs in 

i produkten. (Peterson et al, 2008, s. 48) 

 

I taket på huset står målsättningarna som önskas uppnås. I huset finns människorna, som 

tillsammans måste sträva mot ständiga förbättringar (Kaizen på japanska) samt lära sig 

att se slöseri och hur slöseriet uppstår. Hela huset är nära sammankopplat och många av 

beståndsdelarna ”går ihop” med varandra. En stor skillnad mellan Lean Production och 

masstillverkning visar sig när problem uppstår med en maskin. På ett företag som 

tillämpar vanlig masstillverkning så finns det mellanlager som går att använda medan 

maskinen lagas, medan i företag som tillämpar Lean Production kommer andra delar av 

processen att stanna intill dess att felet är åtgärdat. Att få igång maskinen blir ett 

gemensamt problem för de som jobbar med produktionen och om samma fel uppstår vid 

upprepade tillfällen så kommer det fattas beslut att alla ska lära sig att inspektera, 

rengöra och underhålla utrustningen. (Liker, 2009, s. 55-56) 

3.2.1 Eliminera slöseriet 
Att eliminera slöseri (Muda på japanska) och skapa mervärde för kunden är det 

viktigaste inom Lean. De åtta huvudtyperna av slöseri är enligt Liker (2009, s. 50-51): 

 

 Överlager. Större kvantitet än nödvändigt av färdiga produkter eller produkter 

under bearbetning. Detta leder till ökat behov av lageryta och transporter. 

 Överproduktion. Genom att tillverka komponenter som inte har beställts så krävs 

mera lageryta och onödiga transporter. 
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 Överarbetning eller felaktig bearbetning. Kan till exempel vara på grund av 

dålig utformning av produkter eller dåliga verktyg. ”Slöseri genereras när man 

tar fram produkter med högre kvalitet än nödvändigt”  

 Onödiga transporter eller förflyttningar. Förflyttningar under tillverkning 

alternativt till eller från lager. 

 Outnyttjad kreativitet hos de anställda. De anställda besitter mycket erfarenhet 

och kompetens. Genom att inte ta tillvara de anställdas erfarenheter så går 

företaget miste om många möjligheter till förbättringar. 

 Väntan. När något gör så att en operatör inte är aktiv till exempel vid 

maskinstillestånd, materialbrist eller på grund av att han/hon står och väntar på 

ett verktyg eller en reservdel. 

 Onödiga arbetsmoment. Den anställde ska inte göra någon rörelse som inte 

tillför processen något. Att leta eller sträcka sig efter ett verktyg är exempel på 

onödiga rörelser.  

 Defekter. Att producera defekta komponenter alternativt att bli tvungen att 

reparera eller justera dem ses som slöseri. Kontrollen som krävs för att upptäcka 

dessa brister och åtgärderna som krävs för att åtgärda dem kräver också resurser. 

(Liker, 2009, s. 50-51) 

 

Vi menar att litteraturen belyser att Lean Production präglas av effektivisering och 

eliminering av slöseri med fokus på mervärde för kunden. Något som vi anser är 

motsägelsefullt är när Liker i The Toyota Way skriver: ”Slöseri genereras när man tar 

fram produkter med högre kvalitet än nödvändigt” (Liker, 2009, s. 51). När allt handlar 

om att skapa mervärde för kunden frågar vi oss om det finns något som är högre kvalitet 

än nödvändigt? 

 

En viktig faktor, som nämndes ovan, är människorna inom företaget. I Lean Production 

ses inte människor som slöseri utan som värdefulla i arbetet med ständig förbättring 

genom att utnyttja människors fulla potential. Det görs genom att aktivt ta tillvara på 

kreativa idéer för att eliminera slöseri och uppnå kundnöjdhet. (Liker, 2009, s. 50-51) 

 

Många av delarna inom Lean Production är bekanta sedan tidigare, exempelvis Just-In-

Time och Kaizen. Att företag arbetar med effektivisering upplever vi inte heller som 

någonting nytt. Vi frågade oss om inte alla företag är mer eller mindre ”Lean” eller vad 

som annars krävs för att vara det. Liker (2009, s. 28-29) berättar I boken The Toyota 

Way att han besökt många företag som tror att de använder sig av principerna bakom 

Lean men att de missat den viktigaste aspekten i Lean Production nämligen Lean-

filosofin. Han menar att det är filosofin som gör Lean Production framgångsrikt och inte 

bara att man använder ett eller flera verktyg från Lean Production.  

3.2.2 Kritiken mot Lean Production 
Lean Production har förstås inte undgått kritik. De finns personer som har utbildats och 

arbetat inom Toyota i Japan som har olika syn på Lean Production. Lane (2011, s. 51-

55) skriver i sin artikel Confessions of a lean lunatic hur han köpte och framgångsrikt 

utvecklade sitt företag med hjälp av Lean-verktyg. Mehri (2006, s. 22) ger en helt annan 

bild i artikeln The Darker Side of Lean. Han berättar att han i slutet av 90-talet arbetade 
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som ingenjör på ett företag som ingick Toyota-gruppen. Här fick han bevittna farliga 

arbetsmiljöer där de ansvariga skyltade med att säkerheten var viktigast men menar att 

det var precis tvärt om. Han menar att skador förekom ofta och att det sattes stor press 

på arbetarna att dölja det faktum att skadorna inträffat på arbetsplatsen av såväl 

ekonomiska skäl som att företaget vill framhålla en säker fasad utåt. (Mehri, 2006, s. 

34-35) 

 

Även Pardi (2007, s. 16) menar att arbetarna sätts under press i produktionen då cykel-

tiderna är korta och antal fel kan spåras tillbaka till den enskilda individen vilken senare 

blir utvärderad av gruppens ledare.  En studie gjord av Conti et al. (2006, s. 1013) visar 

att det inte är implementeringen av Lean Production i sig som orsakar stress hos 

arbetarna utan det är ledarskapet bakom. Studien gjordes med en kvantitativ metod och 

innefattade svar från 1391 respondenter som arbetade med Lean Production. Studien 

visar att det ej finns något linjärt samband mellan implementeringen av Lean Production 

och stressen hos de som arbetar med Lean Production. 

 

En helt ny studie gjord av Allied Consultance Europé, ACE (2011, s. 21) gjord bland 

700 företag, som verkar i olika serviceindustrier i Europa, visade att genom 

implementeringen av principer från Lean Production har de anställda blivit mera nöjda i 

sitt vardagliga arbete.      

3.3 Lean Accounting 
Det är viktigt att övergången från traditionell ekonomistyrning till Lean Accounting sker 

på ett lugnt och ordnat sätt. För att Lean Accounting ska fungera så krävs det att 

företaget har kommit tillräckligt långt med sin implementering av Lean Production. 

För att inte riskera att tappa kontrollen över ekonomin så bibehåller företaget den 

traditionella styrningen intill dess att tillämpningen av Lean Accounting fungerar 

tillfredsställande. 

När ett företag använder sig av Lean så försvinner behovet av många delar inom den 

traditionella ekonomistyrningen, exempelvis är det av yttersta vikt för ett företag med 

ett stort lager och lång produktionstid att ha utförliga och exakta inventeringsregister. 

Vid användandet av Lean så kortas produktionstiden ned och lagret minskar. Genom 

Lean-metoder som standardiserat arbete, ett dragande system, Kanban och 

prestationsmätningar så skapas operationell kontroll. Då den operationella kontrollen är 

en del av processen så är det inte längre nödvändigt med en separat finansiell kontroll. 

Tills den operationella kontrollen fungerar, behövs däremot fortfarande de traditionella 

beräkningarna. (Maskell et al., 2011, s. 15-17)  

 

Mognadsstigen är ett stöd för företag som vill implementera Lean Production och Lean 

Accounting. Företag har olika mål och inriktningar vilket gör att de själva väljer ett 

tillvägagångssätt som passar dem. I och med att Lean förespråkar att förbättringsarbetet 

aldrig ska upphöra så betyder det att vägen mot Lean aldrig tar slut. Syftet med 

mognadsstigen är att säkerställa att implementeringen av Lean inte går för fort utan sker 

lugnt och ordnat så att kontrollen bibehålls. Mognadsstigen består av tre steg och för 

varje steg finns åtgärder som företaget ska vidta innan de går vidare till nästa. En viktig 

faktor vid införandet av Lean-konceptet är utbildning av personal. (Maskell et al., 2011 

s. 16-17) Figur 6 på nästa sida illustrerar den parallella processen i mognadsstigen vid 

implementeringen av Lean Production och Lean Accounting. 
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Mognadsstigen för Lean Production 

 

 
 

 
 

Mognadsstigen för Lean Accounting 

 

Figur 6. Mognadsstigen för Lean Production tillverkning och Lean Accounting. Egen 

bearbetad figur. (Maskell et al., 2011 s. 16) 

 

 

För att lättare följa med i presentationen av Lean Accounting och dess olika delar 

redovisas en sammanfattande bild nedan. 

 

             

                           

Figur 7. Sammanfattande översikt av Lean Accounting. Egenbearbetad bild från (BMA 

Inc., 2011, s. 26) 

3.3.1 Prestationsmätning 
Prestationsmätningen införs med olika verktyg i två olika steg. När ett företag valt att gå 

över till Lean Production görs det som vi nämnt tidigare stegvis. Till en början så införs 

det kanske bara på en eller ett par arbetsstationer eller produktionsceller som det 

benämns inom Lean. De verktyg som enligt, Maskell et al. (2011, s. xxvii-xxviii), 

behövs inledningsvis är de som ger arbetsgruppen den information som behövs för att 

kunna möta det aktuella behovet från kunderna, men även för att dessa personer kring 

arbetsgruppen som direktörer, förmän och andra stödpersoner ska kunna följa upp 

arbetet. 

Day-by-the-hour rapport → Dag rapport-timme för timme 

Det är namnet på en rapport som är indelad timme för timme (Day-by-the-hour report) 

och är ett av de mest grundläggande verktygen inom Lean Accounting 

prestationsmätning. Syftet med rapporteringen är att den är uppställd för att de 

inblandade ska se i vilken takt produktionen ska ske. Rapporten ska sitta synligt för 

arbetsgruppen och här antecknas sedan timme för timme vad som faktiskt producerats. 
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Här kan då utläsas tillverkning per timme och summering dag för dag. (Maskell et al., 

2011, s. 31-32) 

 

Syftet med detta mätverktyg är enligt Maskell et al. (2011, s. 32): 

 Att hålla fokus på att tillverka en konstant mängd produkter som motsvarar 

efterfrågan från kunden. 

 Få en snabb återkoppling om det uppstår problem på någon station. 

Produktionen kan stoppas om tillverkningen sjunker under en viss nivå. 

 Samla in data om de problem som uppstår för att lösa de problem som uppstår 

med en permanent lösning.  

Namnet till trots så finns det inget krav på att rapporten ska vara uppställd timme för 

timme utan det viktiga är att den anpassas efter verksamhetens egen rytm. (Maskell et 

al., 2011, s. 35) 

First time through, FTT report → Första gången igenom 

Här mäts hur många produkter som blir rätt på första försöket. Det blir ett 

effektivitetsmått att se hur mycket som blir rätt på en gång och hur mycket som måste 

göras om eller lagas innan det går vidare till nästa station. FTT-rapporten visar 100 % 

om allt görs rätt på första försöket. Nedan visas hur FTT räknas fram: (Maskell et al., 

2011, s. 38-39) 

FTT = Totalt antal producerade enheter – de som lagas eller slängs 

  Totalt antal producerade enheter 

Den största anledningen till att företag misslyckas med denna metod är enligt författarna 

att resultatet i FTT-rapporten används för påföljder och kritik mot de som arbetar på den 

berörda stationen. Det leder till att felaktiga siffror rapporteras och hela syftet med 

verktyget i sig försvinner. (Maskell et al., 2011, s. 40-41) 

 

WIP-to-SWIP report → Produkter i arbete jämfört med standardprodukter i arbete 

Här räknas antal produkter som finns i arbete på stationen och jämförs med hur många 

det ska finnas för att produktionen ska flyta optimalt och problem ska undvikas. Syftet 

med att mäta antal produkter i arbete (WIP) är för att se hur bra det dragande systemet 

(pull system) fungerar. När det fungerar optimalt så är antal produkter i arbete 

detsamma som det beräknade antalet standardprodukter i arbete (SWIP) för just den 

arbetsstationen. (Maskell et al., 2011, s. 41-42) 

Totalt antal produkter i arbete/Beräknat standardantal produkter i arbete = 1 

Blir uträkningen större än ett så innebär det att det finns för många enheter i 

produktionen och tvärtom då det blir mindre än ett. Detta styrs med hjälp av en metod 

som benämns Kanban, vilken ses som ”ryggraden” i det dragande systemet. Kan 

rapporteras per timme men också per dag. (Maskell et al., 2011, s. 41) 

”På Toyota har varje steg i varje tillverkningsprocess en inbyggd motsvarighet till 

bensinmätare som signalerar till föregående steg när delarna behöver fyllas på. Detta 

system för produktionsstyrning kallas Kanban och utlöser en ”dragande” impuls som 

sprids bakåt till början av produktionscykeln.” (Liker, 2009, s. 44) 
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Operational Equipment Effectiveness (OEE) → Utrustningens effektivitet 

OEE är ett mått som mäter kapaciteten i en maskin, vilken mängd och vilken tid den tar 

att producera. Beräknas enligt nedan:  

OEE=Tillgänglighet * Prestations effektivitet * Kvalitetet 

(Maskell et al., 2011, s. 45) 

  

När företaget fortsätter sin resa på mognadsstigen så behövs verktyg för att mäta 

värdeflödet i hela verksamheten. Dessa verktyg rapporteras vanligtvis veckovis till 

skillnad från verktygen ovan som till stor del rapporteras timme för timme. Syftet är att 

ständigt förbättra värdeflödet, Kaizen, precis som utgångspunkten är i Lean-filosofin. 

(Maskell et al., 2011, s. 145) Det finns inget rätt sätt att mäta värdeflödet enligt 

författarna, de har däremot utvecklat och testat några verktyg som de rekommenderar. 

En sammanställning på dessa kallas Box Score där resultaten förs in veckovis och ska 

vara synlig för de inblandade. Ett av syftena Box Score är att det ska vara visuellt och 

lätt att förstå. (Maskell et al., 2011, s. 150)  

 

Box Score 
Verktyget delas in i tre områden: Operationella, kapacitets- och finansiella mått. För 

varje mått finns sedan olika tidsperspektiv där berörda parter lätt ska kunna följa 

utvecklingen. Prestationsmätningen handlar framförallt om de operativa måtten. 

(Maskell et al., 2011, s. 63-65) 
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Figur 8. Ett exempel på hur en den operationella delen i Box Score kan utformas utifrån 

verktyg som presenteras nedan. Egenbearbetad figur (Maskell et al., 2011, s. 64)  

 

Sales PerPerson → Försäljning per person 

Försäljning per person visar vilket värde som skapas genom produktivitet i värdeflödet. 

Ett värde som successivt ska öka över tiden. När målsättning och ökning av detta mått 

ska bestämmas menar författarna att det är viktigt att de som arbetar med produktionen 

ska vara delaktiga. De menar att självbestämmande och ansvar är en av 

grundprinciperna inom Lean-filosofin. (Maskell et al., 2011, s. 150) 

 

On-Time-Shipment → Leverans i tid 

Här mäts hur många procent av leveransen till kunderna som når fram i tid. Det är i sin 

tur ett mått på hur nivån på kontrollen är i ett värdeflöde. Det finns olika sätt att göra 

dessa mätningar, det enklaste sättet är att ställa antal leveranser som levereras i tid i 

förhållande till det totala antalet leveranser. (Maskell et al., 2011, s. 152) 
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Dock-to-dock-time → Från lager till lager 

Mäter hur materialet färdas genom värdeflödet. Tiden från råmaterial genom 

tillverkning och slutligen leverans till kund. Den tiden räknas genom: 

 

Dock-to-dock hours = Råmaterial + WIP + Slutgiltig produkt 

 (Produkter levererade den aktuella veckan/timmar i veckan) 

 

Svaret ger alltså hur många timmar som materialet finns i värdeflödet. (Maskell et al., 

2011, s. 153-154) 

 

First Time Through (FTT)→ Första gången igenom 

FTT-rapporterna som gjorts på de olika stationerna sammanställs till en FTT-rapport för 

hela verksamheten. Det görs för att systematiskt identifiera och permanent eliminera 

problem. En sammanställning görs för såväl tillverkande som icke-tillverkande stationer 

inom värdeflödet. Då det kan uppstå problem i hela processen är det viktigt att se var 

oavsett om det är inom produktionen eller ej. (Maskell et al., 2011, s. 156-157)  

 

Average cost per unit → Genomsnittlig kostnad per enhet 

Den genomsnittliga kostnaden per enhet kan vara en viktig faktor för att mäta 

förbättringar i sin helhet. Den mäter värdeflödet genom att visa lagrets förändring. Om 

lagret ökar så är det för att varorna ligger kvar istället för att bli sålda vilket gör att den 

genomsnittliga kostnaden per enhet ökar. Den genomsnittliga kostnaden per enhet blir 

lägre om lagret minskar då varorna blir sålda. (Maskell et al., 2011, s. 158-159) 

 

Accounts Receivable days outstanding → Antal dagar företaget har en utestående 

betalning från kunderna 

Det här verktyget mäter hur många dagar det tar för kunden att betala efter leverans. Det 

är alltså även viktigt med flödet av pengar i ett Lean-företag. Många företag som 

använder sig av Lean-konceptet fokuserar mera på flödet av pengar än lönsamheten då 

de är medvetna om att när material och information flödar så ökar pengaflödet. Antal 

utomstående dagar räknas enligt följande: (Maskell et al., 2011, s. 161-162) 

 

Antal dagar utestående betalning från kunder =      Kundfordringar 

                                                                             (Försäljning/Antal dagar) 

 

3.3.2 Eliminering av Lean-transaktioner 
Alla transaktioner i sig är värdelösa i den meningen att det inte tillför slutprodukten och 

därmed kunden något värde (Maskell & Kennedy, 2007, s. 68). En av grundbultarna 

inom Lean-filosofin är ju som vi tidigare nämnt att det som inte tillför kunden något 

värde ska elimineras. (Maskell et al., 2011, s. 2) 

Det är viktigt i början av implementeringen av Lean-konceptet att utveckla sin 

mognadsstig och definiera vad som behöver göras innan eliminering sker av 

transaktionssystem (Maskell & Kennedy, 2007, s. 69). I det tidiga skedet av Lean 

implementeringen ligger fokus främst på eliminering av dokumentation och härledning 

av arbetstid, materialkostnad och inventering (Maskell et al., 2011, s. 91ff.) 

Företag som implementerat Lean-konceptet kan uppleva att antalet transaktioner ökat. 

Exempel på det kan vara en ökning av antal köpordrar, arbetsordrar och ökade 

leveranser. Det blir därför viktigt att eliminera de transaktioner som inte är nödvändiga 

och som skapar onödig dokumentation av arbetstid och materialförflyttning. Såväl den 
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arbetstid som material knuten till produktionen av en vara dokumenteras i arbetsordrar 

innan införande av Lean. Anledningen är att dessa faktorer ligger till grund för hur 

produkten senare ska prissättas. Nu blir kostnaden baserad på hur produktionsflödet ser 

ut. Arbetsordrarna blir alltså mindre viktiga i en verksamhet som applicerar Lean då det 

inte är lika viktigt att ha kontroll på exakt hur mycket arbetskraft och material som kan 

knytas till produkten. Målet är att steg för steg helt eliminera arbetsordern som verktyg. 

(Maskell et al., 2011, s. 91 ff). 

Även inventeringen ersätts med olika metoder för att säkerställa kontrollen för att 

slutligen elimineras helt. Även om inventering måste göras vid bokslutsperiodens slut är 

det andra steg som successivt kan elimineras helt. Den detaljerade dokumentationen av 

hur materialet rör sig från råmaterial genom produktionen och till slutgiltig produkt är 

exempel på detta. (Maskell et al., 2011, s. 101-102) 

Författarna understryker att det är viktigt att inte eliminera några transaktioner innan det 

kan säkerställas en bibehållen finansiell och operationell kontroll i företaget. Allt 

eftersom implementeringen införs och transaktionerna är under kontroll kan dessa 

förenklas och på sikt elimineras helt. (Maskell & Kennedy, 2007, s. 69) 

3.3.3 Finansiell påverkan av Lean-förbättringar 
Ett problem som kan uppstå under de tidiga åren i Lean-implementeringen är att det ofta 

uppstår konflikter på grund av att den positiva finansiella effekten dröjer. (Maskell & 

Kennedy, 2007, s. 69-70)  

Företagen ser positiva förändringar i den operativa verksamheten som exempelvis att 

ledtiderna kortats, produktkvaliteten har ökat och allt flera leveranser sker i tid. De 

finansiella resultaten kan trots detta visa en oförändrad intäkt och kostnader som inte 

minskat. (Maskell et al., 2011, s. 61-63) Det är enligt författarna en viktig del i 

processen att förstå att den positiva finansiella påverkan och reducering av kostnader 

uppstår på längre sikt och då skapar en strategi som genererar pengar (Maskell & 

Kennedy, 2007, s. 69-70).  

 

 

Figur 9. Ett exempel på hur kapacitetsmåtten kan användas i Box Score. Egenbearbetad 

figur. (Maskell et al., 2011, s. 64) 

 

Det som sker är att kapacitet frigörs i takt med att Lean-konceptet införs. Det ger 

företagen alternativ att antingen använda kapaciteten för att få verksamheten att växa 

eller att eliminera de resurser som frigjorts. Författarna menar att det är genom att skapa 

en strategi för hur den frigjorda kapaciteten ska användas och att investera i 
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verksamheten som gör att företaget kan växa, tjäna pengar och därmed skapa lönsamhet. 

De menar att många företag felaktigt väljer att eliminera de resurser som frigjorts för att 

de inte vet hur de ska gå tillväga. De resurser som frigörs är arbetskraft i form av 

arbetstimmar, skift, dagar och månader. Även produktionstimmar hos maskiner frigörs. 

(Maskell et al., 2011, s. 79 ff.) 

Skapandet av Box Score som vi presenterat under rubriken prestationsmätning (kapitel 

3.3.1) ovan är ett strukturerat sätt att kunna se och diskutera den finansiella påverkan i 

verksamheten (Maskell et al., 2011, s. 63). 
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Figur 10. Ett exempel på hur de finansiella måtten kan användas i Box Score. 

Egenbearbetad figur. (Maskell et al., 2011, s. 64)  

 

Lagervärdet visar det slutgiltiga kostnaden för lagret som tillhör värdeflödet. 

Försäljningen visar hur mycket som fakturerats för leveranser som hör till periodens 

värdeflöde. Materialkostnaden är kostnaden för det material som används i 

produktionen under perioden. Omvandligskostnaden är kostnader som uppkommit för 

att hålla värdeflödet. Värdeflödets lönsamhet räknas fram genom att ta intäkter minus 

kostnader, både kostnader för material och omvandling. (Maskell et al., 2011, s. 67-69) 

3.3.4 Målkostnad 

Företag som använder sig av Lean sätter kundvärde i fokus och genom det skapas 

lönsamhet i värdeflöden. Syftet med målkostnad är att hela tiden sträva efter att skapa 

värde för kunderna. Målkostnad har som mål att uppnå följande målsättningar: 

 Avgöra vilket kundvärde företaget tillhandahåller. 

 Genom kundvärde och företagets förväntade lönsamhet i värdeflödet, bestämma den 

maximala kostnaden för produkter i värdeflödet. 

 Utforma en praktisk, tvärfunktionell plan för att öka kundvärdet och uppnå den 

vinsten i värdeflödet som krävs.  (Maskell et al., 2011, s. 301) 

 

Den viktigaste aspekten vad gäller målkostnad är det Lean-fokuserade tillvägagångssätt 

som är genomgående i organisationen vad gäller prissättning, design och 

marknadsföring. När målkostnaden fungerar effektivt så är fokus med hela värdeflödet 

att skapa kundvärde och uppnå lönsamhet. Målkostnaden är effektiv att använda för att 

integrera förbättrande åtgärder längs värdeflöden. Precis som mycket annat inom Lean 

så är målkostnad inte något som genomförs vid ett tillfälle utan är en levande process 

som följer med så länge produkter eller värdeflöden är aktiva. 

Längs hela värdeflödena planeras hur företaget ska kunna förbättra enligt Lean-

konceptet. Målkostnader används när nya värdeflöden introduceras, när befintliga 

värdeflöden får nya produkter samt för befintliga värdeflöden med befintliga produkter. 

(Maskell et al., 2011, s. 301-302) 
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3.3.5 Beslutsfattande inom Lean 
Många av de beslut som fattas dagligen i de flesta företag baseras på information och 

numerisk information som kommer från traditionell ekonomistyrning. Ju längre ett 

företag kommer med sin implementering av Lean desto mindre betydelsefull, och i vissa 

fall skadlig, kan den informationen vara enligt Maskell et al. (2011). Standardkostnader 

och andra traditionella mått avskaffas allt eftersom införandet av Lean Accounting 

fortskrider. Istället använder företaget sig av mera lättförståeliga och för Lean mera 

relevanta kostnadsmetoder. (Maskell et al., 2011, s. 11-12) 

 

Förståelse för flytet i värdeflöden är central i Lean Accountings-metoder för 

beslutsfattande och för effekten som dessa beslut får på lönsamhet och bidrag inom 

värdeflöden. Kostnader i värdeflöden är uträknade på ett enkelt sätt för att de ska vara 

lätta att förstå. Inom Lean Accounting så ligger fokus på hur de planerade 

förändringarna kommer påverka vinsten och bidragen inom värdeflödena på kort- 

respektive lång sikt, istället för att använda sig av vinstmarginal beräknad med hjälp av 

standardkostnader. Lean Accountings-metoder ligger till grund för den finansiella delen 

av beslutsfattande och utöver dessa måste den som fattar besluten ha ett ”gott 

affärssinne” och en bredare förståelse för företagets strategi. (Maskell et al., 2011, s. 11-

12) 

3.3.6 Värdeflödeskostnad 
Traditionell ekonomistyrning lägger stor vikt vid att räkna ut produktkostnaden. Till 

detta används ofta ABC-kalkylen (activity-based costing). Produktkostnaden används 

sedan som underlag för prissättning, värdering av varulager, beslutsfattande samt 

prestationsmätningar. 

Trots att det skett en noggrann uträkning av produktkostnaden så är denna inte helt 

tillämpningsbar för företag som använder Lean Production. (Maskell & Kennedy, 2007, 

s. 61) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Visar värdeflödet. Egenbearbetad figur. (Maskell et al., 2011, s. 159) 

Vid användande av Lean Production så genomförs en analys av värdeflöden i alla 

tillhörande aktiviteter, såväl värdeskapande som icke värdeskapande. (Lu, et al., 2011, s. 

211) Inom Lean-konceptet ligger fokus på att skapa mervärde för kunden. Ett 

värdeflöde representerar allt som utförs för att skapa kundvärde från beställning till 

uppföljning och service efter leverans. (Maskell et al., 2011, s. 123) 

Värdeflöden är tillämpningsbart på såväl produkter som tjänster och tillvägagångssättet 

är detsamma. Inom Lean så ligger fokus på kostnaden för värdeflödet som helhet istället 
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för på enstaka produkter inom värdeflödet. Vissa tillverkande företag har liknande 

synsätt där de tillverkar flera olika produkter men de beräknar kostnaden på helheten. 

(Maskell & Kennedy, 2007, s. 61) 

Fokusen på värdeflöden beror på att det är inom dessa som det skapas kundvärde och 

där pengar tjänas in till företaget samt att där finns det slöseri som eventuellt ska 

elimineras (Maskell et al., 2011, s. 126). Företag som använder Lean samlar och 

presenterar kostnader som är direkt kopplade mot värdeflöden medan andra företag 

använder sig av traditionella uträkningar som enligt författarna är komplicerade, 

tidskrävande och svåra att förstå. (Maskell & Kennedy, 2007, s. 61) 

Problem med värdeflöden 

När företag ska införa Lean-tänket så är utformandet av värdeflöden ofta ett problem. 

Vissa av problemen går att lösa omgående medan andra kräver att en långsiktig lösning 

utformas. Det är viktigt att komma ihåg att alla problem inte behöver vara lösta innan 

starten eftersom det tar lång tid om allt ska vara perfekt. Det är bättre att ha bra 

värdeflöden som fortfarande går att förbättra och komma igång istället för att vänta till 

det är perfekt. Precis som nämnts tidigare i arbetet så ska övergången till Lean ske 

successivt. (Maskell et al., 2011, s. 131-132) 

I ett företag så finns det vissa befattningar som tillhör flera värdeflöden alternativt inte 

tillhör något. Detta är vanligt framför allt vid införandet av Lean, men det gäller att 

försöka att implementera dessa i så stor utsträckning som möjligt. Om det inte går så 

kan dessa vara traditionellt organiserade alternativt så upprättas en liten avdelning där 

alla dessa ingår för att förenkla lednings- och budgetarbetet. Vissa maskiner kan också 

tillhöra flera värdeflöden. Dessa maskiner är ofta fysiskt stora vilket kan lösas genom 

att företaget på sikt köper in mindre och mera ändamålsenliga maskiner. Fram till dess 

att företaget köper nya maskiner får värdeflödena dela på de befintliga maskinerna. 

(Maskell et al., 2011, s. 132-134) 

Value Stream Mapping → kartläggning av värdeflöden 

Kartläggning av värdeflöden är en viktig utgångspunkt för såväl Lean Production som 

Lean Accounting och syftar till att se flödet av information, material och vissa gånger 

pengar genom värdeflödet. (Maskell et al., 2011, s. 415-416) 

 

Vilken information som ska ingå i kartläggningen av värdeflöden är inte fastställt, och 

det skiljer sig från företag till företag. Syftet med informationen som ingår är att 

förändra processen och förbättra flytet i värdeflödet. För att genomföra en 

kostnadsanalys av värdeflödet behövs oftast följande information: 

Tabell 3. Kostnadsanalys av värdeflöde. Egenbearbetad tabell. (Maskell et al., 2011, s. 

420) 

Antal anställda Skifttid för de anställda Måttenhet 

Antal maskiner Efterfrågad 

produktionsmängd 

genomsnittlig  

partistorlek 

Antal skift Ställtid Antal parallella 

arbetsstationer 

Skrot takt Cykeltid Tid maskinerna står stilla 
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Om ovanstående information finns med på kartläggningen av värdeflödet så kommer 

det att underlätta då denna är grundläggande för utformningen av ”flytet” inom en 

produktionsprocess eller arbetsstation. (Maskell et al., 2011, s. 420) Om det ska vara en 

noggrann kostnadsanalys av värdeflöden så bör även cykeltiden för maskiner och 

anställda, ställtid för maskiner och anställda, inspektion i procent och tid, 

omarbetningstakt samt mängden överproduktion framgå. (Maskell & Baggaley, 2003, s. 

346) 

Presentationen om Lean Accounting i innevarande kapitel (kapitel 3.3) är en 

sammanfattning av vad Lean Accounting är och vi har endast presenterar ett axplock av 

de verktyg som används inom Lean Accounting. Vi anser att det med både Lean 

Production (Shah & Ward, 2007, s. 787) och Lean Accounting är den bakomliggande 

filosofin som bilder samman konceptet och att det inte är verktygen i sig som är 

avgörande.  

3.4 Jämförelse - traditionell ekonomistyrning och Lean Accounting 
Såväl The Balanced Scorecard som Box Score är ekonomistyrningsverktyg som växt 

fram ur kritiken mot den traditionella ekonomistyrningen och för att de finansiella 

nyckeltalen inte längre ansågs tillräckliga. (Ax et al., 2005, s. 618) Idag är Balanced 

Scorecard en naturlig del i litteraturen kring ekonomistyrning och har således blivit en 

accepterad del inom den traditionella ekonomistyrningen. Exempelvis finns Balanced 

Scorecard i böcker som behandlar den traditionella ekonomistyrningen där Balanced 

Scorecard tillhör de nyare metoderna (Ax et al., 2005, s. 617; Bergstrand, 2010, s. 195). 

Även delar ur Lean Production förekommer men är ej uttalat Lean utan är mer delar ur 

Lean Production som exempelvis Just-In-Time och ständiga förbättringar (Kaizen). 

 

Anledningen till att vi har valt att fokusera på Balanced Scorecard inom det som idag 

benämns traditionell ekonomistyrning är att vi anser oss i den finna stora likheter mellan 

detta verktyg och Box Score som används inom Lean Accounting. 

 

Vi ser exempelvis att grunden för de båda verktygen består av prestationsmätning i 

olika dimensioner. De båda innehåller ett finansiellt perspektiv där fokus ligger på 

lönsamhets- och avkastningsmått på såväl kort som lång sikt. (Maskell & Kennedy, 

2007, s. 61; Kaplan & Norton, 1999, s. 107). Skillnaden är att i Box Score används 

begreppet värdeflöde där samtliga kostnader som härrör värdeflödet räknas in (Maskell 

et al., 2011, s. 87). Även kundperspektivet går att finna i såväl Box Score som i 

Balanced Scorecard. Skillnaden är att i Balanced Scorecard så är perspektivet mera 

uttalat, medan i Box Score är det perspektivet en central del i Lean filosofin som ligger 

till grund för Box Score. Lean-konceptet syftar nämligen till att skapa mervärde för 

kunden (Brosnahan, 2008, s. 60) vilket vi anser genomsyrar alla mättal i Box Score 

även om det inte står uttryckligen på samma sätt som i Balanced Scorecard. Exempel på 

mättal som enligt oss ligger nära varandra och förekommer i de båda verktygen är de 

som avser leveransernas punktlighet.  

 

Detsamma menar vi gäller aspekten som handlar om produkten inom kundperspektivet. 

Dessa är mera explicit uttalade i Balanced Scorecard medan dessa är ”inbyggda” i Lean- 

filosofin, genom målsättningen att skapa en så bra produkt som möjligt utifrån kundens 

efterfrågan. Ett exempel på ett sådant mått i Box Score är FTT (First time through) som 

kvalitetssäkrar produktionen (Maskell et al., 2011, s. 38-39). I Balanced Scorecard 

tydliggörs mått som pris, kvalitet och design (Kaplan & Norton, 1999, s. 107). Båda 

verktygen är utformade med både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv, 
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skillnaden ligger i tillvägagångssättet. I Balanced Scorecard ligger det långsiktiga 

arbetet i utvecklingen av nya produkter inom det interna processperspektivet, medan i 

Box Score är ett långsiktigt arbete en framträdande del i Lean-konceptet i sig, vilket 

framgår av de olika tidsperspektiven i själva mätverktyget. (Maskell et al., 2011, s. 87; 

Kaplan & Norton, 1999, s. 34-35). 

 

Som vi nämnde inledningsvis (kapitel 1.2 ) består Lean-konceptet av en filosofisk samt 

en praktisk del. Den filosofiska aspekten tolkar vi ska genomsyra all verksamhet i ett 

företag som använder sig av Lean, så även i verktygen och i detta fall Box Score. Detta 

anser vi leder till att vissa delar inte nämns uttryckligen i Box Score, men är ändå en 

ständig del i processen. Ytterligare ett exempel på detta är utvecklingen av de anställda 

som finns i lärande och tillväxtperspektivet i Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 

1999, s. 121). Inom Lean-filosofin ligger fokus på den ständiga förbättringen och 

utvärdering av vad medarbetarna behöver för kunskap för att genomföra sitt arbete på 

ett utvecklande sätt. Det finns alltså ständigt närvarande men ej som ett uttalat 

mätverktyg i Box Score. (Broshanan, 2008, s. 60) 

 

Vår tolkning är att Balanced Scorecard används främst som ett verktyg för att 

operationalisera verksamhetens mål medan Box Score används som ett 

operationaliserande verktyg för hela Lean-filosofin. Vi menar att Box Score är ett mera 

visuellt och handgripligt verktyg för att säkerställa att samtliga anställda vid företaget 

ska ha en tydlig bild av det aktuella läget och vad målsättningen är.    

 

 

 

Figur 12. Schematisk bild över teorin och hur den leder oss till Empirin. 

Vi har i vårt teorikapitel redogjort och diskuterat traditionell ekonomistyrning, Lean 

Production samt Lean Accounting. Därefter har vi visat på skillnader och likheter 

mellan Balanced Scorecard i den traditionella ekonomistyrningen och Box Score i Lean 

Accounting. Med detta som utgångspunkt har vi konstruerat vår intervjumall och gjort 

vår empiriska studie. 

  

Traditionell  

ekonomistyrning 

Lean  

Production 

Lean  

Accounting 
Jämförelse Empiri 
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4. PRAKTISK METOD 

För att lösa vårt praktiska problem och besvara hur Lean Accounting används i 

verkligheten började vi med en litteraturgenomgång. Utifrån vår begränsade kunskap 

inom ämnet var det en viktig del i vår förberedelse inför den kommande studien. Det är 

enligt Backman (1998, s. 66) en viktig del även för den fortsatta studien. 

4.1 Undersökningsstrategi 
Utifrån vår hermeneutiska ansats där vi vill tolka och förstå vad Lean Accounting 

innebär och hur det används i praktiken, har vi valt en kvalitativ undersökningsstrategi 

(Bryman, 2011, s. 40). Genom att göra ett mindre antal intervjuer med personer som har 

olika erfarenheter och kunskaper om Lean avser vi att vi får en djupare förståelse för 

vad Lean Accounting är (Denscombe, 2004, s. 178) än om vi valt en kvantitativ 

undersökningsstrategi som exempelvis enkäter. Även Jacobsen (2002, s. 160) menar att 

”öppna individuella intervjuer” är en lämplig metod för att undersöka det individuella 

perspektivet och för att tolka ett ämne. Han menar dessutom att det krävs en bred 

kunskap inom ämnet för att konstruera de frågor som krävs för att göra en undersökning 

med fasta svarsalternativ. (Jacobsen, 2002, s. 150)    

 

Vi är medvetna om att vår egen påverkan på respondenten är större vid en kvalitativ än 

kvantitativ metod (Johansson Lindfors, 1993, s. 113), till exempel genom de frågor vi 

ställer, hur vi ställer dem och vilka svar vi förväntar oss. Vi menar att en kvalitativ 

metod ger oss en bättre utgångspunkt för vår förståelse inom ämnet samt att denna 

metod skapar en förutsättning för nya tolkningar vilket vi menar hade varit svårt med en 

kvantitativ metod. Vi diskuterar intervjuareffekten under sanningskriterier (kapitel 7). 

 

4.2 Val av intervjupersoner 
För att finna exempel på Lean Accounting i verkligheten behövde vi identifiera företag 

som arbetar med Lean Production. Genom en kontakt fick vi information om att Företag 

X har börjat implementeringen av Lean Production och det blev då vår utgångspunkt ett 

så kallat bekvämlighetsurval (Jacobsen, 2002, s. 350). I vår studie vill vi närma oss 

Lean Accounting och därför valde vi de personer på Företag X som arbetat med de 

ekonomiska frågorna och fick då möjligheten att intervjua Ekonomichefen, Controllern, 

Redovisningsansvarig och Pris- och kvalitetsansvarig. Genom Ekonomichefen fick vi 

kontakten med de övriga respondenterna på ekonomiavdelningen, 

rekommendationsurval (Arbnor & Bjerke, 2008, s. 240) Då Lean Accounting är en 

utveckling av Lean Production var det också viktigt för oss att öka vår förståelse för 

Lean Production och hur utbrett det är och därför valde vi att göra en längre intervju 

med en Internationell konsult som har erfarenhet från många olika företag och länder 

som är spridda över flera kontinenter. 

 

Vi har valt att ta med två respondenter med ingenjörsbakgrund på grund av deras 

specifika erfarenheter. Teknikern i vår studie har precis avslutat ett traineeprogram där 

denne kommit i kontakt med Lean Production och respondenten innehar den senaste 

informationen kring ämnet. Respondenten arbetar även i produktionen på Företag X. 

Den internationella konsulten är konsult inom Lean Production och har erfarenheter 

inom området från hela världen. Exempel på länder där denne har varit aktiv är Kanada, 

Sverige, Thailand, Sydafrika och Australien. Det var från den internationella konsulten 

vi först fick tipset att skriva om Lean Accounting och genom denne såg vi möjligheten 
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att få ett globalt perspektiv inom ämnet. Den internationella konsulten har anlitats av 

Företag X för att bistå vid implementeringen av Lean Production.  

   

Vi fann en kurs inom Lean Production på Mittuniversitetet i Östersund och då riktades 

vår nyfikenhet mot Anna Mårtensson som håller kursen i Lean Production vid 

Universitetet. Kursen har getts vid sju olika högskolor och universitet (Mittuniversitetet, 

2011) och genom att intervjua henne ville vi få kunskaper om Lean Production från ett 

mera neutralt utbildningsperspektiv än vad vi tror att till exempel konsulter generellt, 

som uteslutande arbetar med Lean-konceptet, kan ge.  

 

I vårt sökande efter företag som använder sig av Lean-konceptet fullt ut och därmed 

även Lean Accounting tog vi kontakt med Pernilla Ingelsson som är kontaktperson på 

Lean Forum Norr. Hon arbetar även som universitetsadjunkt på Mittuniversitetet och 

forskar i ämnet kvalitetsteknik. Vår förhoppning var att få kontakt med ett företag som 

använder sig av Lean Accounting och därigenom få ytterligare förståelse för den 

praktiska användningen och dess för- och nackdelar. 

 

Två intervjuer till var planerade med personer som operativt arbetat på de stationer där 

Lean-piloter genomförts. Då Företag X ej använder sig av Lean Accounting och 

intervjuerna vi genomfört visar på att de som arbetar med de ekonomiska frågorna i 

företaget har knapphänta kunskaper inom Lean Accounting anser vi att de som arbetar 

inom produktionen inte kan tillföra någon information i ämnet. Vi gjorde därför 

bedömningen att dessa intervjuer ej skulle tillfört vår studie någon ny information inom 

såväl Lean Production som Lean Accounting och beslutade därför att ej genomföra 

dessa. 

 

Både inledningsvis och under studien gång har vi varit i kontakt med flera andra företag 

angående Lean Accounting. Ett av dessa företag(Företag Z) förklarade för oss att de 

använder sig av värdeflödet i sin verksamhet. Detta är en princip som härstammar från 

Lean-konceptet, men inom företaget uttalas det inte som ”Lean” utan benämns som ett 

”flöde”. Företaget använde sig inte av Lean Accounting och det var anledningen till att 

vi istället valde att fokusera på Företag X som uttalat arbetar med Lean Production. 

Såväl VD:n som Ekonomichefen i Företag Z bekräftade att Lean Accounting inte 

användes i företaget. Utöver dessa företag har vi varit i kontakt med en av Sveriges 

ledande revisionsbyråer för att ta reda på om någon vid företaget hade praktisk 

erfarenhet av Lean Accounting. Tyvärr visade det sig att ingen vid revisionsbyråns 

huvudkontor kunde svara på våra frågor om Lean Accounting.  

4.3 Intervjufrågor 
För att se intervjufrågorna i sin helhet se Appendix 1-4. 

De första frågorna vi ställde var framförallt demografiska frågor såsom respondentens 

befattning, bakgrund och utbildning (Krag Jacobsen, 1993, s. 126) för att därigenom 

visa på vilket sätt de är relevanta för vår studie. Av anonymitetsskäl var dessa frågor 

varken inriktade på respondenternas namn eller på vilket företag de arbetar. Även 

kunskapsfrågor kring vårt ämne ställdes för att ta reda på hur mycket respondenterna 

faktiskt visste om vårt ämnesområde (Krag Jacobsen, 1993, s. 127) och därför frågade 

vi respondenterna om de hade någon utbildning inom Lean-konceptet. Vi var också 

intresserade av att veta när respondenterna kom i kontakt med Lean-konceptet. Syftet 

var här att se om det var ett koncept som kommit på senare tid eller om det är något 

företaget arbetat länge med. 

http://www.miun.se/
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De följande frågorna handlade framförallt om Lean Production och hur länge det 

använts på Företag X. Vi ville också ringa in vad det var som gjorde att företaget hade 

valt att gå över till Lean Production och vilka de största skillnaderna var som 

observerats före och efter. För att få en mera nyanserad bild av Lean Production som vi 

ofta upplevde benämndes med positiva ordalag i litteraturen ställde vi frågor som 

belyste såväl för- som nackdelar. 

 

Som en kontrollfråga till tidigare för- och nackdelar så frågade vi även respondenterna 

hur de såg på framtiden för Lean Production. Här ville vi identifiera hur framtidstron 

såg ut och samtidigt se om de svar vi fått i frågorna om för- och nackdelar var 

förankrade hos respondenterna eller om de svarat utifrån vad de lärt sig. I teoriavsnittet 

beskrevs problem som kan uppstå med den traditionella ekonomistyrningen när ett 

företag går över från massproduktion till en mera dragande produktion. Vi ville därför 

ställa frågan till våra respondenter, framförallt på Företag X men också den 

Internationella konsulten på Företag Y som hade lång erfarenhet från många olika 

företag. 

 

Med ovanstående frågor som grund så ville vi närma oss frågorna om Lean Accounting. 

Då mycket av litteraturen vill framhäva att ett företag inte kan få ut maximal effekt av 

Lean Production utan att använda Lean Accounting ville vi få svar på huruvida Lean 

Accounting används inom Företag X och om den Internationella konsulten för företag Y 

har kommit i kontakt med företag där Lean Accounting använts. Dessutom ville vi få 

kunskap om vilka verktyg som används inom Lean Accounting samt vilka för- och 

nackdelar som har upptäckts med dessa. För att skapa en bild av hur utbrett Lean 

Accounting är ställde vi frågan om vad respektive respondent hade för erfarenhet om 

Lean Accounting. 

 

Det visade sig vara få företag som använde Lean Accounting idag och därför var det 

intressant för oss att belysa respondenternas syn på framtiden för Lean Accounting och 

om de kände till något företag som använde sig av hela Lean-konceptet. 

 

Då kritiker nämner risker med Lean Production såsom arbets- och stressrelaterade 

skador ansåg vi att det var viktigt för oss att skapa en nyanserad bild av hur det såg ut i 

verkligheten. Genom att fråga Företag X och den internationella konsulten fick vi svar 

på hur det såg ut såväl i Sverige som i de företag som konsulten arbetar i andra delar av 

världen. 

 

I frågorna som riktas till Anna Mårtensson på Mittuniversitetet lade vi fokus på 

utbildningen av Lean. Syftet var att vi ville veta vad som var bakgrunden till införandet 

av utbildning inom Lean Production och om det finns planer för att införa kurser inom 

Lean Accounting.  

4.3.1 Kompletterande intervjufrågor 

För att se de kompletterande intervjufrågorna i sin helhet se Appendix 1,3 och 4. 

Vi tog kontakt med de respondenter som har ekonomiska arbetsuppgifter vid Företag X 

samt Anna Mårtensson och Pernilla Ingelsson med kompletterande frågor om Box 

Score inom Lean Accounting och Balanced Scorecard. Det gjorde vi för att undersöka 

vilka likheter och skillnader det fanns mellan dessa verktyg i praktiken. Dessa frågor 

skickade vi via mail till de respondenter vi redan intervjuat och vid intervjutillfället till 
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Pris- och kvalitetsansvarig vid Företag X. De svar vi fick från respondenterna var 

bristfälliga vilket gjorde det svårt att dra slutsatser utifrån empirin. Tyvärr fick vi ej svar 

från alla tillfrågade och den kombinationen tror vi beror på att kunskapen om Lean 

Accounting och Box Score var begränsad och en jämförelse blir då svår att genomföra 

för respondenterna. 

 

4.4 Genomförande av intervjuer 
Krag Jacobsen (1993, s. 7) menar att inställningen till att göra intervjuer är en viktig del. 

Grunden till den inställningen sammanfattades som: ”ha en mycket ödmjuk attityd, vara 

hövlig och synnerligen uppmärksam”. Dessa ord var våra utgångspunkter när vi mötte 

våra respondenter. 

Vi har totalt genomfört åtta intervjuer och dessa gjordes med en respondent i taget då 

vårt syfte var att se deras olika perspektiv och kunskap inom områdena Lean Production 

och Lean Accounting. Det är vanligast att intervjua en respondent i taget men det kan 

finnas särskilda skäl att intervjua flera respondenter samtidigt (Ejvegård, 2009, s. 51).  

Vi fann ingen anledning att intervjua flera respondenter samtidigt då vi önskade lyfta 

fram de olika respondenternas perspektiv utifrån deras egen roll i företaget. 

I vår första kontakt med Ekonomichefen på Företag X fanns det önskemål att i förväg få 

våra intervjufrågor vilket denne även fick. Vi menar att våra frågor ej var av känslig art 

och att vi ville ha så mycket information som möjligt av våra respondenter. Att 

Ekonomichefen ville ta del av våra frågor i förväg såg vi därför som en fördel för vår 

studie. Hade vi haft kännedom om de övriga respondenterna innan vi fick möjlighet att 

träffa dem hade vi givetvis även delgivit dem frågorna i förväg.   

Två av intervjuerna gjordes via mail, Anna Mårtensson och Pernilla Ingesson, på grund 

av avståndet till respondenterna. Vi bedömde att vi i båda fallen fått utförliga svar och 

att vi varit välkomna tillbaka med eventuella följdfrågor. Tre av intervjuerna som 

gjordes med personer som arbetar vid Företag X fick vi möjlighet att genomföra på 

plats i respektives kontor. De som ej hade haft möjlighet att träffa oss på företaget 

intervjuade vi på Hotel Aveny i Umeå, i respektive hem och i intervjuarens hem.  

Alla intervjuer vi utfört fysiskt har spelats in och transkriberats. Enligt Jacobsen (2002, 

s. 220) är: ”Rådata av detta slag är idealet när det gäller kvalitativa metoder”. Syftet 

med att spela in var för att koncentrera oss på respondenten och kunna ställa följdfrågor. 

Genom att fokusera på respondenten och ställa frågor så kunde vi i efterhand bedöma 

vad som var viktigt för vår studie. (Ejvegård, 2009, s. 51-52) Innan vi startade 

intervjuerna tog vi en stund att berätta vilka vi var och vad syftet var med vår studie om 

Lean Accounting. Vi klargjorde också att respondenterna kommer att vara anonyma i 

studien och att det bara är vi som genomför den som kommer att ha tillgång till det 

inspelade materialet från intervjuerna. För att stärka skyddet för våra respondenter 

ställde vi inga känsliga frågor som i efterhand kunde identifiera respondenten. Självklart 

frågade vi även respondenterna om det gick bra att vi spelade in intervjun och vi 

upplevde aldrig att bandspelaren störde, tvärt om glömdes den snabbt bort av våra 

respondenter. (Ejvegård, 2009, s. 51-52) För att inte sätta någon press på 

respondenterna informerade vi också tydligt att de inte skulle känna sig tvungna att 

svara på frågor de inte kunde besvara utan att det var helt i sin ordning att inte svara 

alls. 

Själva intervjuerna bestod av såväl strukturerade förberedda frågor som ostrukturerade 

följdfrågor som rörde det respondenterna själva berättade. (Ejvegård, 2009, s. 53) Under 
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intervjun var vi båda närvarande men vi ”utsåg” en person att ställa frågorna och en som 

agerade observatör. När intervjuerna började lida mot sitt slut kompletterades vid behov 

intervjun med ytterligare frågor av ”observatören”. Efter intervjuerna svarade vi båda på 

eventuella frågor som respondenterna hade om såväl ämnet som vår uppsats och 

småpratade även om annat, vilket rekommenderas av Krag Jacobssen (1993, s. 196). 

Förutom att tacka för deras medverkan frågade vi även om vi fick höra av oss igen om 

vi skulle behöva förtydliga något som sagts under intervjun (Ejvegård, 2009, s. 55). Vi 

var välkomna att höra av oss igen hos samtliga respondenter och flera av dem var också 

intresserade att ta del av vår studie när den färdigställts. Som vi skrev tidigare (kapitel 

4.3.1) tog vi senare fram kompletterande intervjufrågor som vi valde att skicka ut via 

mail till samtliga respondenter utom Tekniker vid Företag X samt den internationella 

konsulten vid Företag Y. Anledningen till att vi inte skickade frågorna till dessa två 

respondenter var att de inte har någon ekonomisk inriktning på vare sig sina 

utbildningar eller på sina arbeten.  

4.5 Access 
Vi upplever generellt att vi fått väldigt öppna och ärliga svar av våra respondenter. En 

bidragande faktor kan vara att respondenterna vid Företag X och Företag Y utlovades 

anonymitet. Anledningen till att vi valde att utföra intervjuerna anonymt vid dessa 

företag var att vi önskade ärliga svar i de kritiska frågorna kring Lean och att ingen 

skulle behöva känna sig obekväm med att svara. (Eliasson, 2006, s. 42) En annan 

bidragande faktor kan vara att vi genom vår kontakt på Företag X kände några av 

respondenterna sedan tidigare och vi hade också en bra ingång hos de personer vi inte 

kände personligen tack vare denne person.  

Intervjutiderna påverkades av respondenternas olika förkunskaper om såväl Lean 

Production som Lean Accounting. Vi menar trots detta att vi fick god access och att 

intervjutiderna påverkades mera av respondenternas kunskaper än viljan att svara öppet. 

4.6 Bearbetning 

Tabell 4. Översikt av Intervjupersoner. 

Respondent Företag Datum/Plats Intervjutid 

Ekonomichef Företag X 2011-11-29 

/På respondentens kontor 

Cirka 45 

minuter 

Controller Företag X 2011-11-29 

/På respondentens kontor 

Cirka 40 

minuter 

Redovisningsansvarig Företag X 2011-11-29 

/På respondentens kontor 

Cirka 15 

minuter 

Tekniker Företag X 2011-12-05 

/Respondentens hem 

Cirka 40 

minuter 

Pris & 

Kvalitetsansvarig 

Företag X 2011-12-10 

/Intervjuarens hem 

Cirka 50 

minuter 

Internationell konsult Företag Y 2011-11-29 

/På Hotell Aveny 

Cirka 45 

minuter 

Anna Mårtensson – 

Adjunkt 

Mittuniversitetet 2011-12-06 /Mail Skriftligt via 

mail 

Pernilla Ingelsson – 

Universitetsadjunkt/ 

Kontaktperson 

Mittuniversitetet/Lean 

Forum Norr 

2011-12-06/Mail Skriftligt via 

mail 
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Intervjuerna varade längre än själva inspelningen då vi samtalade med respondenterna 

såväl före som efter intervjun. Inspelningen avsåg den del av intervjun som direkt 

svarade på våra frågor. Alla intervjuer har skrivits ut, transkriberats. Vi har använt oss 

av ett program som heter Express Scribe Pro som har varit till stor nytta och gjort att 

själva transkriberingen gått fortare då olika kortkommandon för till exempel ”stopp” 

och ”start” har kunnat användas. Sammanlagt tog transkriberingen cirka 21 timmar i 

anspråk. Känsliga uppgifter som framkommit i intervjuerna har redigerats bort och inga 

namn framkommer i det material som tillhör rapporten. 

 

4.7 Val av citat i empirikapitlet 
Citaten som vi presenterat i empirikapitlet (kaplitet 5.0) har vi valt utifrån de teorier 

som presenterats i teorikapitlet (kapitel 3.0). Detta har vi gjort med stöd av vår 

deduktiva ansats för att se hur väl verkligheten som vi studerar stämmer överrens med 

teorierna vi valt ut.  
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5. EMPIRI OCH ANALYS 

Här presenterar vi vår studie som bygger på intervjuer med anställda på Företag X och 

personer som arbetar med Lean Production inom utbildning och näringsliv. För att göra 

studien mera lättöverskådlig och öka förståelsen för läsaren har vi valt att sammanföra 

empiri och analys i ett kapitel. Om dessa istället delats upp i två kapitel hade det blivit 

många upprepningar och svårare att se sammanhanget. Under empiri och analys 

kommer vi presentera svaren från vår studie i olika ämnesområden (Jacobsen, 2002, s. 

230). 

 

I vissa fall har vi endast använt delar av citat och justerat för eventuella upprepningar 

och otydligheter. Vi har även justerat för namn på individer och företag för att 

säkerställa anonymiteten. Detta har dock aldrig påverkat innehållet i de svar som 

presenteras. Justeringarna på citaten är genomförda enligt vedertagna vetenskapliga 

principer.  

 

Problemformuleringen enligt 1.3: Vilken kunskap och förståelse finns om Lean 

Accounting i företag som använder Lean Production? 

5.1 Företag X 
Företag X är ett stort företag med många anställda och är verksamt inom 

industrisektorn. Företaget har enligt Ekonomichefen arbetat med Lean-

implementeringen under flera år och tankesättet bakom Lean Production har funnits 

längre än så. Implementeringen har skett i form av utbildningar och att företaget ställt 

om viss produktion till Lean. Det bekräftas av den Internationella konsulten vid Företag 

Y som berättar att Företag X fortfarande är i början av sin transformering mot Lean 

Production och att företaget har pilotförsök, men inga verktyg som används 

genomgående i hela tillverkningen. Enligt ekonomichefen är det lättare att ställa om den 

fysiska produktionen än att implementera Lean-filosofin.  

Ekonomichefen berättar att ”det är en utstakad strategi att producera enligt Lean-

konceptet” och anledningen till att man valde att börja implementera Lean Production 

var att förbättra kvaliteten på produkterna. Förutom förbättrad kvalitet var även 

kostnadseffektiviteten och kunden anledningar till att företaget valde vägen mot Lean 

Production. Detta stärks ytterligare av följande citat: 

”Man ville sätta kunden i fokus, bedriva verksamheten så kostnadseffektivt 

som möjligt men fortfarande vidbehålla eller skapa mervärde för kunden 

genom att ha så bra kvalitet som möjligt” (Tekniker, Företag X) 

5.2 Utbildning 
Samtliga respondenter har eftergymnasial utbildning varav fyra av dem inom ekonomi, 

två av dem inom teknik, en miljövetare och en personalvetare. De båda ingenjörerna 

och tre av fyra ekonomer har kommit i kontakt med Lean-konceptet under sin 

eftergymnasiala utbildning.  

Respondenternas utbildning inom Lean varierar kraftigt vilket dessa svar på frågan 

huruvida de har erhållit någon utbildning inom Lean visar: 

”Nej, det kan jag inte påstå.” (Redovisningsansvarig, Företag X) 
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Ovanstående har inte genomfört Företag X:s interna program vad gäller 

produktionssystemet alternativt så kan det vara så att han/hon inte hade det i åtanke när 

frågan ställdes.  

 

”Ja, vi har ju ett internt program för vårt produktionssystem. Som är en två-

dagars utbildning som jag har gått. Sen har jag gått på lite inom mitt 

traineeprogram också.” (Ekonomichef, Företag X) 

 

Att ha ett program för produktionssystemet är ett bra sätt för att säkerställa att personal 

vid företaget får information och kunskaper inom Lean för att erhålla så stor effekt som 

möjligt vid övergång från det gamla systemet. (Maskell et al., 2011, s. 18)  

 

“Yes, I have been to some courses. I participated in seminars and work-

shops but that it around 30 % of have I acquired Lean. The other part has 

been thru studying and working.”(Internationell konsult, Företag Y) 

 

Ovanstående citat visar den som har mest erfarenhet inom Lean Production i vår studie. 

Den internationella konsulten arbetar med Lean Production mot bland annat Företag X 

och andra företag över hela världen.  

 

Enligt Maskell et al. (2011, s. 18) är utbildning inom Lean-konceptet en vital del i 

företagets mognadsstig och viktigt för att företag ska lyckas med Lean 

Implementeringen. Det är bara den redovisningsansvarige på Företag X som inte har fått 

någon utbildning alls inom Lean. Det finns för närvarande tre utbildningar om Lean vid 

Mittuniversitetet som har uppstått på grund av efterfrågan: 

”Lean grundkurs – till den som vill lära sig grunderna inom Lean oavsett 

med vad eller var du arbetar. Lean för Risk och Kris – studenter vid Risk 

och Krishanteringsprogrammet. Lean Produktion – i första hand till 

produktproducerande företag (industri), men den fungerar även för andra 

som har en produktion.” (Anna Mårtensson, adjunkt vid Mittuniversitetet). 

 

Det finns för närvarande ingen utbildning inom Lean Accounting vid Mittuniversitetet, 

men det finns önskemål om att en sådan inrättas enligt Anna Mårtensson. Vi har sökt 

vid andra universitet efter utbildningar inom Lean Accounting men även det utan 

framgång. 

 

I artikeln Lean Accounting´s quest for acceptance anser Fiume att det finns en motvilja 

hos de som arbetar med redovisning att använda Lean Accounting. Detta på grund av att 

det inom den akademiska världen fortfarande fokuseras på traditionell ekonomistyrning 

och Lean Accounting bara är en del av utbildningen på ett fåtal lärosäten. (Cable, 2009, 

s. 28) 

5.3 Lean Production 
Eliminering av slöseri är en av grundprinciperna inom Lean-filosofin och inom Lean 

Production handlar det bland annat om att ställa om produktionen från masstillverkning 

till att producera utifrån kundens efterfrågan. Det görs för att undvika inkuranta lager 

och binda upp onödigt stora ytor. (Liker, 2009, s. 50-51) Flera respondenter vid Företag 

X bekräftar att det dragande systemet (kapitel 3.2), som utgår från kunden, är en av 

skillnaderna sedan implementeringen av Lean Production. 
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”Innan så tillverkar man ju batcher, det gör man väl fortfarande till viss 

del, det håller väl på implementeras. Det har varit mer att man kunde 

producera stora volymer utan att veta om kunden verkligen ville ha det.” 

(Tekniker, Företag X) 

Även skillnaden i lagerstorlekar har uppmärksammats vid företaget vilket vi tolkar som 

att såväl ett dragande system som Just-In-Time används. 

”Ja du, alltså största skillnaden som jag tror att man kan se hos oss det är 

väl att man har fått betydligt mindre lager och mycket högre 

omsättningshastighet på lagret. Jag tror att det är det som är tydligast just 

nu, än så länge i alla fall.” (Pris & Kvalitetsansvarig, Företag X) 

 

Precis som nämndes i bakgrunden så kan Lean-konceptet delas in i en filosofisk och en 

praktisk del (Shah & Ward, 2007, s. 787). Citatet nedan anser vi visar filosofiska delar 

såsom kommunikation och förståelse samt praktiska delar som produktivitet, kvalitet 

och leverans. För att få optimal effekt av Lean Production så skall dessa två aspekter 

användas i symbios (Shah & Ward, 2007, s. 787). 

 

“The biggest difference is more transparence, better communication, better 

understanding. And all the gains that I mentioned; achieving a better and 

more stabile productivity, quality, delivery matrix but also a better work 

environment with more transparency standards are more known and the 

targets, what´s expected every year from every hieratic level.” 

(Internationell konsult, Företag Y) 

5.3.1 Fördelar med Lean Production 
Som vi diskuterade i källkritiken (kapitel 2.3) är de böcker vi använt oss av inom Lean 

Production väldigt positiva till Lean-konceptet. Vilket även Söderfjell (2011, 

sidnumrering saknas i källan) upplever då han menar att Lean Production beskrivs i 

närmast religiösa termer i litteraturen. Vi tolkar även att alla våra respondenter är 

positiva till Lean Production och det var inte svårt att få dem att berätta vilka fördelar de 

ser med Lean Production trots det tidiga skedet i implementeringen. Fördelarna våra 

respondenter ser med Lean Production kan lätt kopplas samman med Lean Productions 

grundstenar;  

 

Kaizen- en ständig förbättring genom att systematiskt eliminera allt om inte tillför 

kunder något mervärde. Oavsett hur små förbättringarna är. (Liker, 2009, s. 45) 

 

”Jag tycker att det är en fördel att hitta alltså de småskaliga 

effektiviseringarna och att ständigt förbättra sig. Det är det jag ser som de 

största fördelarna. Men det är en lång väg innan man ställer om ett helt 

företag. Att komma dit, även om du bygger om produktionssättet, så måste 

du ställa om kulturen och hur folk arbetar och tänker.” (Ekonomichef, 

Företag X) 

 

Eliminera slöseri genom att bara producera det kunden behöver och har beställt så 

minskas lager, behov av ytor, transporter och risken att produkterna blir inkuranta. 

Eliminering av slöseri och att skapa mervärde för kunden är, precis som vi skrivit 

tidigare, utgångspunkterna i Lean. (Liker, 2009, s. 49-51)   
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”Att man producerar det kunden efterfrågar, man eftersträvar att ha viss 

standardmodul men ändå vara flexibel det är som en anpassning mot 

kunden.” (Tekniker, Företag X) 

 

Genom att använda Lean Production med ständig förbättring, utveckling och vara en 

”lärande organisation” kan företaget nå långsiktig framgång (Liker, 2009, s. 33) Det 

menar även vår Internationella konsult som framhåller att företag kan få 

konkurrensfördelar genom att använda sig av Lean Production. 

 “With Lean Production you can increase your productivity, you can 

increase your quality, you can increase customer satisfaction with very 

limited increasing cost or sometimes even with a cost reduction. So it´s in 

general a very good competitive advantage that can give you a competitive 

edge among other competitors.” (Internationell konsult, Företag Y) 

 

5.3.2 Nackdelar med Lean Production 
Att ställa om ett företag från massproduktion till Lean Produktion är ingen kortsiktig 

förändring, tvärt om så kan det ta mycket lång tid och är en ständigt närvarade process. 

(Emiliani et al., 2007, s. 280; Petersson et al., 2008, s. 13) Det är även viktigt att förstå 

att de finansiella effekterna från en implementering av Lean kan dröja och det är en 

viktig del i processen för att undvika konflikter som annars kan uppstå. (Maskell & 

Kennedy, 2007, s. 69) Ekonomichefen vid Företag X menar att en av nackdelarna med 

Lean Production är att:   

”När man ställer om för mycket på ett ställe och så hänger inte resten med. 

Då leder det ofta till ökade kostnader.” (Ekonomichef, Företag X) 

Många företag menar att de använder sig av Lean Production medan de i själva verket 

endast använder sig av ett eller ett par av de verktyg som används inom Lean 

Production. (Liker 2009, s. 28) Vår tolkning är att det kan bero på skillnaderna mellan 

den praktiska och filosofiska innebörden av Lean Production (Shah & Ward, 2007, s. 

787). De praktiska delarna förmodar vi är lättare att förstå och implementera än filosofin 

bakom Lean Production. Den bilden bekräftar Anna och Pernilla uttrycker detta nedan: 

”Det är svårt för många att verkligen förstå vad Lean innebär.” (Anna 

Mårtensson, adjunkt vid Mittuniversitetet) 

”Att det lätt kan ses som bara en uppsättning verktyg och inte som en helhet 

bestående av värderingar, principer och metoder. Detta kan leda till att 

Lean används endast för att rationalisera verksamheter utan tanke på hur 

människor i organisationen kan bidra med kunskap och utveckling.” 

(Pernilla Ingelsson, kontaktperson Lean Forum Norr) 

5.3.3 Kritik mot Lean Production 
En annan typ av slöseri är att inte ta vara på de anställdas fulla potential och kreativitet i 

företagets arbete med ständig förbättring (Emiliani, et al., s. 110-111) och när vi frågade 

Anna Mårtensson, Adjunkt på Mittuniversitetet menar hon just att ”Synen på 

människorna” är en skillnad hos de företag som implementerat Lean Production. Detta 

skrivs inte under av alla. I en studie av Landbergis et al. (1999) framkom att arbetet 

intensifieras vilket leder till arbetsrelaterade skador och stress. (Börnfelt, 2009, s. 67-68)   
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Grunden för detta kan vara att företag menar att de arbetar med Lean Production men 

inte gör det utan använder delar ur konceptet som exempelvis Just-In-Time. Skillnaden 

menar han är stor då det inte är verktygen i sig som är avgörande utan filosofin bakom. 

(Liker, 2009, s. 21) Även flera av våra respondenter menar att om Lean Production 

används på rätt sätt så ska inte stress och arbetsskador uppkomma och om det gör det så 

är hela skillnaden hur det hanteras. En respondent menar också att det, tvärt om är då 

man jämnar ut arbetsflödet och inte upparbetar lager på samma sätt som tidigare. 

Andra respondenter uttalar att det kan finnas problem då arbetsuppgifterna kan bli mera 

monotona och att det därför blir en ergonomisk fråga att lösa. På frågan om 

respondenten har några funderingar på att kritiker anser att Lean Production i vissa fall 

kan leda till stress hos medarbetarna fick vi följande svar: 

”Det kan det göra om man inte använder det på rätt sätt. Eftersom det kan 

leda till att arbetsuppgifter blir mer monotona så är det viktigt att man går 

igenom station för station som man gör på vårt företag och analyserar 

ergonomin.” (Tekniker, Företag X) 

 

Även Internationella konsulten som har stor erfarenhet av Lean Production från flera 

olika fabriker och länder över hela världen menar att det kan bli problem men att det 

också kan bero på att företagen endast implementerar delar av Lean och därför använder 

det på fel sätt: 

 

“It´s possible with…again it depends on how you define Lean Production 

and how the company implement Lean Production. Because they can do 

something and everybody call it Lean Production but is it really Lean 

Production?  The understanding that we have about Lean Production today 

goes completely against that. If that is happening it’s because they are using 

parts of Lean Production or some elements that is a part of Lean Production 

but not the whole concept of Lean Production.” (Internationell konsult, 

Företag Y) 

 

Intressant här är att Mehri (2006, s. 34) i många år arbetade på ett företag som ingick i 

Toyota gruppen som är Lean Productions största förebild. Han menar tvärt om att det är 

människorna i systemet (Toyota Production System) som får betala priset med sin 

”hälsa och säkerhet” (s. 34). Det är inte fokus på att ta tillvara på människors kreativitet 

utan istället isoleras, trakasseras och utnyttjas arbetarna på olika sätt. Dessutom berättar 

han om en farlig arbetsmiljö där olyckor döljs (Mehri, 2006, s. 21).  

 

Den internationella konsulten medger att såväl stress som arbetsskador förekommer på 

de fabriker han arbetar vid men att det handlar om hur företaget löser problemen som 

uppstår. 

 

“Yes, I saw those problems and problems exist everywhere. Problems exist 

and will always exist. What makes the difference is how you handle those 

problems. Companies that really understand and practice Lean Production 

they will handle these problems in a good way and change their process, 

improve their process to avoid that and five support to the operators and 

have an environment of open discussions  so changes can be made, 

improvements can be made. “(Internationell konsult, Företag Y) 
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Det kan tyda på att det inte är Lean Production i sig som framkallar stress och 

arbetsskador utan att det handlar om ledarskapet bakom. Det visar den kvalitativa 

undersökningen gjord av Conti et al. (2006, s. 1031). De fann ett icke-linjärt samband 

mellan stress och implementering av Lean. 

5.4 Lean Accounting 

5.4.1 Problem med traditionell ekonomistyrning: 
Den traditionella ekonomistyrningen ligger till grund för många av de dagliga beslut 

som fattas i ett företag. Allt eftersom ett företags implementering av Lean Production 

fortskrider, så kommer den information som framkommer från den traditionella 

ekonomistyrningen att bli allt mindre betydelsefull och skadlig, då beslut fattas på 

missvisande information. (Maskell et al., 2011, s. 11-12)  

 

I litteraturen om Lean Accounting så tar författarna upp problem med den traditionella 

ekonomistyrningen och varför den inte är tillämpningsbar när ett företag använder sig 

av Lean Production (Maskell & Kennedy, 2007, s. 60-61; Maskell et al., 2011, s. 29-30; 

Stenzel, 2007, s. 70-71). När denna fråga ställdes upplevde vi att respondenterna blev 

lite osäkra. Anledningen till detta anser vi vara att de som arbetar vid Företag X 

fortfarande är i ett tidigt skede i sin implementering av Lean Production samt att det 

råder en viss osäkerhet kring vad som faktiskt är Lean Accounting och vad som är att 

betrakta som traditionell ekonomistyrning. För närvarande har inte Företag X upplevt 

problem med den traditionella ekonomistyrningen förutom på piloter (småskaliga 

försök) med Lean Production. På frågan om de har stött på några problem med den 

traditionella ekonomistyrningen sedan de börjat med Lean Production svarade en av 

respondenterna: 

”Ja, vi har en liten pilot där vi har jobbat på att ställa om mycket nere på 

detaljavdelning. Det beror lite på hur man ser på det, när vi sätter priser till 

exempel på en artikel och hur vi har gjort det, men det beror på om man 

räknar just den artikeln eller om vi räknar på priset på hela produkten i sig. 

Men just på den lilla avdelningen, det lilla avsnittet stötte vi på problem, 

men jag är inte så säker på att vi kommer få problem med helheten. Men vi 

har inte kommit så långt så jag vågar inte svara riktigt, men det är vad jag 

har sett just nu.”  (Ekonomichef, Företag X) 

 

Då det har uppkommit frågor och problem just på pilotfallen med Lean Production så 

skulle det kunna anses härstamma från att Företag X inte har följt mognadsstigen vid 

implementeringen av Lean, det vill säga att företaget har negligerat att starta med Lean 

Accounting trots att de har startat med pilotprojekt inom Lean Production (Maskell et 

al., 2011, s. 16). Denna fråga ställdes till de som är anställda vid Företag X samt den 

internationella konsulten. Vår tolkning är att svaren från flera av de tillfrågade handlar 

om värdeflöden. Där lägger företaget fokus på värdeflödet som helhet och fokuserar inte 

på enstaka produkter som ingår i flödet (Maskell & Kennedy, 2007, s. 61). Ett annat 

svar på huruvida Företag X har stött på problem med den traditionella 

ekonomistyrningen sedan de börjat med Lean Production följer nedan.  

”Nej, så långt har vi ju inte kommit alltså utan det rullar ju på som vanligt 

egentligen. Det är först nu när vi börjar få såna här pilotfall i Lean 

Production när vi håller på att fundera på hur man ska redovisa då hur det 



43 

 

ska läggas upp för ekonomiuppföljning för att följa ett flöde eller så, så 

långt framme är vi inte än.” (Controller, Företag X ) 

 

5.4.2 Erfarenhet inom Lean Accounting 
Företag som är i ett tidigt skede i deras implementering av Lean Production med 

pilotceller, ska även parallellt påbörja användningen av Lean Accounting enligt 

mognadsstigen. (Maskell et al., 2011, s. 19) På frågan vilken erfarenhet respondenterna 

har inom Lean Accounting fick vi följande svar: 

 

”Ingenting alls. Jag har inte jobbat med det förut.”  

(Redovisningsansvarig, Företag X) 

 

Ingen av de anställda vid Företag X har erhållit någon utbildning inom Lean 

Accounting. Anna Mårtensson och Pernilla Ingelsson som båda arbetar vid 

Mittuniversitetet har båda läst kurser om Lean Production på universitetsnivå, men de 

har inte heller någon djupare kunskap inom Lean Accounting vilket citaten nedan visar: 

 

”Endast deltagit vid en introduktionsföreläsning.”  

(Anna Mårtensson, Mittuniversitetet) 

 

”Ingen praktiskt utan bara teoretisk.”  

(Pernilla Ingelsson, Kontaktperson Lean Forum Norr) 

 

Ingen av respondenterna har någon djupare kunskap inom Lean Accounting och de som 

besitter kunskap har själva inhämtat den på grund av ett personligt intresse.  

”Ingenting. Jag försöker läsa lite böcker och texter för att komma in i det.” 

(Ekonomichef, Företag X) 

 

Controllern på Företag X svarade först att Lean Accounting hade varit en del i piloterna, 

men efter en följdfråga så sade han att redovisningen inte var med i piloterna. Detta 

beror till stor del på att företaget fortfarande är i ett tidigt skede i sin implementering. 

Pris- och kostnadsansvarig på Företag X drog paralleller mot sin tidigare anställning på 

en revisionsbyrå. De arbetade ”Lean-aktigt” genom att använda vissa verktyg 

(boxkontroller och eliminera slöserier) som används inom Lean Accounting, men de 

benämner det inte som Lean. 

 

Det är alltså ingen av de tillfrågade på Företag X som har fått någon utbildning inom 

Lean Accounting från deras arbetsgivare. Det tillsammans med att ingen av 

respondenterna kunde ge ett exempel på ett företag som de visste använder sig av Lean-

konceptet fullt ut, det vill säga både Lean Production och Lean Accounting får oss att 

fundera över hur utbrett Lean Accounting verkligen är? Enligt artikeln skriven av 

Maskell & Kennedy (2007, s. 60) så säger de att det är viktigt att de som arbetar med 

ekonomin inom ett företag får lära sig att göra Lean-förbättringar, då den traditionella 

ekonomistyrningen aktivt motverkar Lean-konceptet.  

 

Även om företag X är i den inledande fasen av deras implementering av Lean så anser 

vi att de som arbetar med ekonomin i företaget borde ha fått någon form av utbildning 

inom Lean Accounting under förutsättning att det är så viktigt som författarna ovan 

anser. En intressant iakttagelse i mötet med våra respondenter är att det hos flera finns 
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ett personligt intresse och tro på Lean Accounting vilket gjort att de sökt information 

om ämnet som visas i citatet nedan: 

”Inget mer än att det var intressant eftersom jag tror på det och därför 

läser jag mycket om det.” (Tekniker, Företag X) 

 

5.4.3 Företag X använder ej Lean Accounting 
En förutsättning för att Lean Accounting ska fungera fullt ut, är att företaget i fråga har 

kommit tillräckligt långt i implementeringsarbetet av Lean Production. Det är viktigt att 

implementeringen av Lean Accounting sker parallellt med Lean Production och övriga 

Lean förändringar. (Maskell et al., 2011, s. 15). På frågan huruvida Företag X använder 

Lean Accounting svarade en av respondenterna: 

 

”Nej. Vi jobbar enligt det sätt vi alltid har gjort med vår ekonomistyrning 

och det styrs ju egentligen från huvudkontoret. Vi har ju en bok med vad vi 

får och inte får göra.” (Ekonomichef, Företag X) 

 

Företag X använder sig inte av Lean Accounting i dagsläget. Då företaget inte använder 

det och de anställda inte har fått någon utbildning inom Lean Accounting, så är olika 

respondenter olika insatta och kan därför i olika grad se likheter med den nuvarande 

ekonomiska styrningen och Lean Accounting. Flera av de tillfrågade från Företag X 

nämner att redovisningen styrs i en bok som tilldelas från koncernens huvudkontor. 

Pris- och kostnadsansvarig säger att för att principer ska kunna ändras måste det komma 

uppifrån, men att företaget får genomföra egna piloter och att det är något som denne 

strävar mot: 

 

”Det är ett stort företag vi jobbar på och vi följer företagets 

redovisningsprinciper och det är någonting som Företag X ger direktiv om, 

att så här ska ni göra och då ska man följa det. Och för att ändra principer 

så måste det komma uppifrån, men det finns ingenting som säger att man 

inte kan göra egna piloter och det är egentligen det som jag försöker sträva 

mot just nu.” (Pris- och kostnadsansvarig, Företag X) 

 

 I det tidiga skede av implementeringen av Lean som Företag X befinner sig i för 

närvarande så är Pris- och kostnadsansvarigs strävan helt i linje med mognadsstigen 

(Maskell et al., 2011, s. 19). 

 

5.5 Jämförelse mellan Balanced Scorecard och Box Score 
Vi anser utifrån teorierna vi presenterat (kapitel 3) att det finns stora likheter mellan de 

båda ekonomistyrningsverktygen. Avsaktanden av kunskapen inom Lean Accounting i 

allmänhet och Box Score i synnerhet hos våra respondenter gör att en empirisk 

jämförelse inte går att göra. Den låga svarsfrekvensen tror vi kan bero på att 

respondenterna inte kan svara. De svar vi fick löd i många fall enligt nedan:  

”Har jobbat lite med BSC men känner tyvärr inte till Box Score alls” 

(Pernilla Ingelsson, kontaktperson Lean Forum Norr) 
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5.6 Framtiden 

5.6.1 Framtiden för Lean Production 
Som illustreras i ”huset” (kapitel 3.2) så är ständiga förbättringar en väsentlig del av 

Lean Production (Liker & Morgan, 2006, s. 6). Detta är något som vi anser gagna då 

ständiga förbättringar innebär att Lean Production kommer att ha goda möjligheter till 

att anpassa sig till rådande förhållanden på en föränderlig marknad. 

”Det finns ju en anledning till att Ford konceptet med massproduktion av en 

variant inte är lönsamt och att Toyota Production System har blivit så 

mycket bättre.” (Ekonomichef, Företag X) 

Flera av respondenterna anser att tänket från Lean Production kommer fortsätta att 

spridas inom företagen och till andra sektorer. I en artikel av Maskell och Kennedy 

skriver de att ”tänket” och förbättringarna från Lean växer inom flera olika sektorer och 

branscher som till exempel banker och försäkringsbolag med flera (Maskell & Kennedy, 

2007, s.59). Samtliga respondenter anser att Lean Production har framtiden för sig och 

att det kommer att bli flera företag som implementerar detta synsätt, vilket citatet nedan 

visar på hur de ser på framtiden för Lean Production: 

 

”Ljus, tror jag. Under förutsättning att vi får tillräckligt med framgångsrika 

exempel på Lean använt på ”rätt sätt”. Det finns en så oerhört stor 

förbättringspotential inom till exempel kommuner och landsting att vi 

egentligen inte har råd att låta bli.” (Pernilla Ingelsson, kontaktperson Lean 

Forum Norr) 

 

I en stor undersökning, där över 700 företag i hela Europa blev tillfrågade, var det ingen 

som kunde tänka sig att gå tillbaka till hur det var innan de införde Lean Production 

(ACE, 2011, s. 21). I och med att samtliga respondenter är positiva till Lean Production 

samt att det i ovanstående undersökning framgick att ingen ville gå tillbaka till hur det 

var innan implementeringen av Lean Production så anser vi att mycket talar för att Lean 

Production kommer att fortsätta expandera, inte minst på grund av att de som har 

kommit i kontakt med konceptet har tilltro till det. 

 

”Jag tror att det kommer bara bli fler och fler företag som använder det och 

även att det kommer att gå från att vara till produktionen till att det går mot 

kontoren och att det, för att det är enda sättet just nu i alla fall. Och det som 

är bra med Lean är att det utvecklas hela tiden alltså och det, det är ju ett 

system som hela tiden har utvecklats. Det finns ju inget, inget slut på att, 

okej det här är Lean. Det blir ju bara, tillkommer ju bara grejer så jag tror 

att det är framtiden.” (Pris- och kostnadsansvarig, Företag X) 

5.6.2 Framtiden för Lean Accounting 
Precis som nämnts i tidigare frågor rörande Lean Accounting så råder det en viss 

osäkerhet vad gäller begreppet bland vissa av respondenterna på grund av att de inte har 

erhållit någon utbildning inom ämnet. Flera av de respondenter som har förkovrat sig 

inom ämnet tror att Lean Accounting kommer att bli mera utbrett för att företag som 

använder sig av Lean Production kommer införa det för att få ut maximal effekt från 

Lean-konceptet. 
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”Den borde hänga ihop med utvecklingen av Lean som helhet, det är viktigt 

att även de ekonomiska nyckeltalen (som vi oftast styr på) hänger ihop med 

övrig verksamhet och stöttar en Lean verksamhet.” (Pernilla Ingelsson, 

kontaktperson Lean Forum Norr) 

Ovanstående citat belyser begreppet, mognadsstigen i teorikapitlet (kapitel 3.3). I 

litteraturen så trycker författarna på vikten av att implementera hela Lean-konceptet för 

att få maximal effekt. (Maskell et al., 2011, s. 19) Även Pris- och kvalitetsansvarig vid 

Företag X citat nedan visar på en önskan att följa mognadsstigen vid implementeringen: 

”Ja, som sagt så tror jag att det är nästa steg och just nu så är det ju lite 

synd att det är nästa steg. Det borde ju vara samtidigt för att om man vill att 

Lean omvandlingen ska gå så snabbt och effektivt som möjligt så borde ju 

det här, alltså Lean Accounting pågå samtidigt för att stötta Lean 

utvecklingen. Och jag tror att i framtiden så kommer företag att inse att om 

vi ska börja med Lean Production så måste vi börja med Lean Accounting. 

Jag tror att, och jag hoppas att de flesta studierna som kommer, kommer att 

handla om mycket. Det jag har läst handlar ju mycket om det och jag tror 

att det är det som är framtiden.” (Pris- och Kvalitetsansvarig, Företag X) 

 

Båda citaten ovan visar på kopplingen till mognadsstigen (Maskell et al., 2011, s. 19). 

Det som Pris- och Kvalitetsansvarig tar upp angående kommande studier är något som 

är intressant då det har framkommit kritik mot att det finns för lite publikationer som är 

Peer Reviewed i vetenskapliga tidskrifter om Lean Accounting. (Söderfjell, 2010, 

saknas sidnumrering) Vi anser att det kan vara ett problem att skriva välarbetade studier 

inom ämnet när det är så få företag som implementerat Lean Accounting. Vår syn 

bekräftas av den internationella konsultens citat: 

 

“The future for Lean Accounting, I see it as still a bit uncertain and why is 

that? I still don´t see much of that discussed in companies. It still remains as 

something more in the books. You can find a few books, you can find some 

articles but companies doing Lean Accounting, we don´t see that. We don´t 

see that yet and that’s why I don´t know for sure how that, there is a high 

potential because there are a lot of companies that are doing Lean 

Production but how fast or how actively they will go into Lean Accounting 

it´s still a question mark around that. Because look only to Lean Production 

there are so many things and so much learning happening that sometimes 

before going into Lean Accounting they need to understand better Lean 

Production and practicing better Lean Production. That is also a question 

about interest from the financial department how interested they are in 

Lean. I don´t see much interest yet. So in the short-term I see something 

more punctual and isolated efforts here and there.” (Internationell konsult, 

Företag Y) 

 

Då den internationella konsulten är verksam i länder över hela världen så anser vi att 

dennes iakttagelser är intressanta. Denne pratar om vikten av att ekonomiavdelningen 

har ett intresse av att införa Lean Accounting, vilket denne inte har sett ännu. Vi 

upplevde att det på ekonomiavdelningen på Företag X fanns ett intresse att förkovra sig 

inom ämnet och att flera gjorde detta på eget initiativ. 
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5.7 Lean Production I Sverige, Europa och världen 
Bilden vi fått under studiens gång, att Lean Production är utbrett över hela världen. 

Ytterligare indikationer som bekräftar detta är att Lean Production härstammar från 

Toyota Production System i Japan samt att en stor del av litteraturen kommer från 

Amerika. Den internationella konsulten bekräftar den bilden: 

“Lean Production in Europe in general is quite wide. There are some very 

good centers of Lean Production in Europe, especially in France and in 

England. They have very developed centers responsible for the deploying 

the concepts of Lean Production within the countries; they are linked to the 

global network. Globally Lean Production has a network that is the Lean 

Enterprise institute that has centers in different countries in the world. In 

Sweden I know about Chalmers University and I know that several 

manufacturing enterprises in Sweden they practice and accomplish lean, for 

example Scania, Volvo and ABB. So in Europe it’s quite well established 

and in the world as well.”  (Internationell konsult, Företag Y) 

5.8 Lean Accounting I Sverige, Europa och världen 
Den internationella konsulten, som arbetar med Lean Production hos företag i över hela 

världen, känner inte till något företag som använder sig av både Lean Production och 

Lean Accounting. Bara de exempel han läst om i litteraturen. Vi tolkar det som att Lean 

Accounting inte är lika utbrett över världen som Lean Production och att det måste 

fungera bra trots svårigheterna som finns med den traditionella ekonomistyrningen 

enligt (Maskell & Kennedy, 2007, s. 60-61; Maskell & Baggaley, 2006, s. 35; Maskell 

et al., 2011, s. 1)  

“Lean Accounting is still something new. Everything that we have that I 

know about in from US. All the authors are from US and most of the 

references are from US so Lean Accounting is something that is still very 

limited.” (Internationell konsult, Företag Y) 

Det visar också på att Lean Accounting inte växt fram inom Toyota Production System 

utan har sitt ursprung i Amerika. Vilket flera av våra respondenter trodde när vi frågade 

om de kände till något företag som använder sig av Lean-konceptet fullt ut. Vilket 

nedanstående svar visar på: 

“Det måste väl vara Toyota i så fall, men det är bara en kvalificerad 

gissning.” (Ekonomichef, Företag X) 

Under slutet av 80-talet och början på 90-talet kom det som idag benämns Lean 

Accounting som en metod för de tillverkande företag som tillämpade Just-In-Time. 

(Maskell et al. 2011, s. xix) Det visar också varför vi har haft det svårt att hitta företag 

som använder sig av Lean-konceptet fullt ut.  

Vi upplever att många svarar utifrån vad de lärt sig och läst snarare än utifrån egna 

praktiska erfarenheter, vilket inte är konstigt eftersom det inte är någon som har arbetat 

med Lean Accounting. Vissa har använt enstaka verktyg som används i Lean 

Accounting, men ingen har arbetat med det i sin helhet. 
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6. SLUTSATSER 

Nedan presenterar vi studiens slutsatser inom de olika områdena vi studerat samt 

slutsatsen utifrån vår problemfrågeställning.  

Traditionell ekonomistyrning 

Den traditionella ekonomistyrningen har många förtjänster vilket den långvariga 

användningen påvisar. Utifrån de stora förändringar som skett i världen under det 

senaste århundradet kan det finnas anledningar att anpassa även ekonomistyrningen i 

företag efter företagens nya sätt att producera. Förändringar behöver också ske på 

universitet och högskolor där framtidens ekonomer utbildas. Under vår utbildning har vi 

studerat vid sammanlagt tre olika universitet (Luleå universitet, Uppsala universitet och 

Umeå universitet) och har inte kommit i kontakt med Lean Accounting vid något 

lärosäte. Vi menar att det kan vara bra att känna till att det finns olika 

ekonomistyrningsmetoder och att det kan uppstå problem med de traditionella 

ekonomistyrningsmetoder som används. Se teoriavsnittet om Lean Accounting (kapitel 

3.3). 

Lean Production 

Det finns företag som tillämpar Lean Production i såväl Sverige, Europa och i stora 

delar av övriga världen om än i olika utsträckning. Vi menar att det i andra länder i 

såväl Europa som i övriga världen är mer vanligt förekommande än Sverige. Vår studie 

visar på en positiv bild av Lean Production och att det är ett produktionssystem som 

kommer att fortsätta expandera både i tillverkande företag samt andra branscher, 

exempelvis inom bankväsendet. Se framtiden för Lean Production (kapitel 5.5.1). 

Den kritik som riktats mot Lean Production handlar till stor del om arbets- och 

stressrelaterade skador som kan uppstå på grund av monotona samt tidspressande 

arbetsuppgifter. Dessa typer av skador uppstår enligt vår studie när ett företag endast 

använder sig av delar ur Lean Production eller använder det på fel sätt och således inte 

anammar Lean-filosofin.  

 

Lean Accounting 

Vi har i vår studie inte kunnat lokalisera att Lean-konceptet används fullt ut utanför 

Amerika. Såväl litteratur, artiklar som exempel på företag som använder sig av Lean-

konceptet kommer från Amerika. En vanlig missuppfattning vi stött på i vår studie är att 

många tror att även Lean Accounting har sitt ursprung i Toyota Production System 

vilket alltså inte stämmer.  

 

Då kunskapen kring Lean Accounting bland våra respondenter var begränsad har det 

varit svårt för oss att få kunskaper i ämnet utanför litteraturen. Litteraturen har som vi 

nämnt tigare varit mycket begränsad. Den beskriver också Lean Accounting som ett 

måste i företag som använder sig av Lean Production vilket vi inte kan styrka. Tvärtom 

så har vi genom vår studie fått information om att många företag använder sig av Lean 

Production men inte Lean Accounting vilket delvis kan förklaras av bristfällig 

utbildning. Ett annat skäl till att företag valt att inte implementera Lean Accounting kan 

enligt oss vara att Lean Accounting inte har de förtjänster litteraturen redovisar.  

 

Jämförelse mellan Box Score och Balanced Scorecard 

Vår slutsats är att det finns stora likheter mellan Balanced Scorecard inom den 

traditionella ekonomistyrningen och Box Score inom Lean Accounting. Detta har vi 
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dock inte kunnat styrka i vår empiri då kunskaperna om Box Score har varit begränsade 

och i många fall obefintliga hos våra respondenter. 

Vår slutsats är att det finns användbara verktyg inom Lean Accounting för de företag 

som använder sig av Lean Production. Vi anser dock att en sund blandning av noga 

övervägda verktyg från Lean Accounting som passar enskilda företags verksamhet är att 

rekommendera i kombination med de traditionella ekonomistyrningsverktygen som 

företaget anser väsentliga. Det finns dock ingen universell lösning och verktygen inom 

Lean Accounting är ingen lösning i sig utan varje enskilt företag måste utgå från sina 

behov och mål i sitt ekonomistyrningsarbete. 

Slutsats utifrån vår problemformulering 

Vilken kunskap och förståelse finns om Lean Accounting i företag som använder Lean 

Production? 

Kunskapen och förståelsen om Lean Accounting har i de företag vi varit i kontakt med 

varit synnerligen begränsade. Vi har inte funnit något exempel på företag där hela Lean-

konceptet implementerats. Vi drar därigenom slutsatsen att det kommer dröja innan 

Lean Accounting får sitt genombrott i Sverige. Innan det finns bra förebilder och studier 

gjorda kring ämnet menar vi att företagen kommer ha svårt att implementera ett nytt 

ekonomistyrningssystem. Även bristen på akademiska utbildningar inom Lean 

Accounting talar mot att en implementering i näringslivet kommer att göras inom en 

överskådlig framtid. Framtidstron för Lean Accounting var trots detta god bland våra 

respondenter vilket vi menar beror på den positiva attityden till Lean Production.  Med 

detta sagt menar vi att Lean Accounting för närvarande inte är en mogen stig i Sverige. 
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7. SANNINGSKRITERIER 

Begreppen ”Validitet” och ”Reabilitet” är väl etablerade inom den kvantitativa 

forskningen. De är inte lika självklara inom den kvalitativa forskningen då vissa 

forskare menar att begreppen inte är relevanta i den typen av studier (Denscombe, 2004, 

s. 139; Johansson Lindfors, 1993, s. 45). Trots det menar Golafshani (2003, s. 604) att 

de har börjat användas i kvalitativa studier men att reabilitet och validitet där 

omdefinieras till tillförlitlighet.   

Forskare har tagit olika ståndpunkter i frågan: de som använder begreppen, de som 

menar att de inte är relevanta samt de som menar att alternativa begrepp borde användas 

i kvalitativa undersökningar. (Bryman, 2011, s. 50) De alternativa begreppen visar på 

skillnaderna mellan ett positivistiskt kvantitativt arbete och kvalitativa undersökningar 

(Elvy, 1993, s. 106) Begrepp som kan användas istället är som vi nämnde ovan: 

Tillförlitlighet samt Äkthet (Bryman, 2011, s. 354) 

7.1 Tillförlitlighet 
För att bedöma tillförlitligheten i studien väljer vi att göra det utifrån nedanstående 

sanningskriterier: Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet och Konfirmering. (Bryman, 

2011, s. 354) För att jämföra kriterierna med mera bekanta uttryck inom den 

kvantitativa forskningen kommer vi att diskutera de olika metodernas begreppsapparat.  

Trovärdighet 

Trovärdighet motsvaras av den kvantitativa forskningens interna validitet (Bryman, 

2011, s. 354) och visar i vilken utsträckning vi mäter det vi ska mäta (Jacobsen, 2002, s. 

21). När vi påbörjade studien låg vår fokus på Lean Accounting. Då Lean Accounting 

och Lean Production är väldigt nära integrerade har stora delar av studien ägnats åt att 

få kunskap om Lean Production och förstå vad det innebär. I kombination men att Lean 

Accounting ej används vid Företag X och att det inte är så vanligt förekommande gör att 

Lean Production har ett i förhållandevis stort utrymme i studien.    

För att öka trovärdigheten i våra resultat har vi i så stor utsträckning som möjligt utgått 

från liknande frågeställningar i våra intervjuer. Utifrån dessa har vi sedan anpassat våra 

frågor efter respektive respondent utifrån dennes befattning och erfarenheter. Samtliga 

respondenter vid Företag X har fått liknande frågor. 

Som vi skrivit tidigare i källkritiken (kapitel 2.3) är litteraturen som vi använt i ämnet 

Lean Accounting skriven av ett fåtal författare som återkommer i flera av böckerna och 

artiklarna. Pålitligheten kan därmed bli lidande. För att inte påverka trovärdigheten i för 

stor utsträckning har vi använt artiklar som är Peer-Reviewed inom Lean Accounting 

och i dessa återkommer dessutom samma författare som i litteraturen, vilket vi menar 

styrker trovärdigheten i vår studie. 

Överförbarhet 

Överförbarhet motsvaras av den kvantitativa forskningens externa validitet och visar hur 

väl vi kan överföra resultatet till ett annat sammanhang (Jacobsen, 2002, s. 22) 

Då vi kommit fram till att Lean Accounting är ett relativt nytt begrepp vilket ännu inte 

fått något fäste utanför Amerika anser vi att studien gett ett snarlikt resultat om den 

utförts igen i ett annat sammanhang. Vi vill däremot vara försiktiga i vår 

”generalisering” av resultatet då studien utförts med ett begränsat antal respondenter. 

Vår avsikt är inte heller att generalisera resultatet, vilket ofta inte är syftet med 

kvalitativa undersökningar (Jacobsen, 2002, s. 266), utan att få en förståelse för vad 
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Lean Accounting är. Vi anser ändå att vi med hjälp av den internationella konsulten fått 

en bredare bild av hur användningen av Lean Accounting, eller bristen på användning 

av densamma, ser ut över världen. Detta visar på att våra resultat skulle kunna vara 

överförbara i andra sammanhang.     

Pålitlighet 

Pålitligheten i kvalitativa studier motsvarar de kvantitativa studiernas reabilitet. Genom 

att noggrant beskriva hur vi gått tillväga i vår studie samt att vi i stor utsträckning valt 

att använda oss av citat, anser vi att pålitligheten i vår studie är god. Genom att ge en så 

detaljerad beskrivning som möjligt ger man en så kallad ”tjock beskrivning” (Jacobsen, 

2002, s. 216). 

Vi har också tydligt beskrivit hur vi valt våra respondenter och varför, intervjuerna har 

spelats in och dessutom transkriberats. Allt detta för att öka pålitligheten och öka 

möjligheten att bedöma material och resultat som presenteras i studien. (Bryman, 2011, 

s. 355) 

Vi anser att såväl val av teorier och metod är de som uppfyller syftet med 

undersökningen på bästa sätt och precis som vi nämnt tidigare Praktisk metod (kapitel 

4.1) menar vi att den kvalitativa undersökningsstrategin vi har valt har givit oss en 

djupare förståelse för såväl Lean Production som Lean Accounting. Vi hävdar 

fortfarande att vi ej kunnat uppnå detta med en kvantitativ undersökning i form av 

enkäter kunnat göra. (Jacobsen, 2002, s. 150)  

Andra aspekter som kan ha påverkat pålitligheten i vår studie är intervjuareffekten och 

kontexteffekten vilka vi diskuterar nedan: 

Intervjuareffekt 

Eftersom vi valt en kvalitativ metod finns det risk att vi som intervjuare kan ha påverkat 

våra respondenter i intervjusituationen. Genom att ha ett neutralt och korrekt 

förhållningssätt till respondenterna menar vi ändå att den effekten minimerats. Både 

med de respondenter vi inte träffat fysiskt och de respondenter vi känner sedan tidigare 

har vi haft en professionell framtoning under intervjuerna för att resultaten ska bli så 

pålitliga som möjligt. (Jacobsen, 2002, s. 270). Vi menar dessutom att vi ökat accessen 

genom att vi i flera av intervjuerna redan kände respondenterna.  

Kontexteffekt 

Som vi skrivit tidigare i praktisk metod (kapitel 4.4) så har intervjuerna genomfört i 

kända miljöer för respondenterna. Det är endast i ett fall som det kan tolkas som att 

respondenten kan ha upplevts vara i en ”otrygg miljö”, intervjun med Pris- och 

kvalitetsansvarig som genomfördes i intervjuarens hem. (Jacobsen, 2002, s. 272) Vi 

menar ändå inte att det skulle röra sig om en, för respondenten, ”otrygg miljö” då denne 

tidigare vistats i samma miljö vid ett flertal tillfällen.    

Konfirmering 

Då vi har en subjektiv verklighetssyn och har genomfört studien med en kvalitativ 

metod vill vi här redovisa i vilken utsträckning våra personliga värderingar påverkat 

studien. Det visar i sin tur på hur vi kan styrka de resultat vi redovisar. (Bryman, 2011, 

s. 355) 
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7.2 Äkthet 
För att bedöma äktheten i vår studie kommer vi även här att utgå från olika kriterier. De 

kriterier som enligt Guba & Lincoln passar bedömningen av äkthet i kvalitativa studier 

är: Ontologisk-, Pedagogisk-, Katalytisk- och Praktisk äkthet samt bedömning av om 

studien ger en Rättvis bild. (Bryman, 2011, s. 357) 

Rättvis bild 

”Ger undersökningen en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar 

som finns i den grupp av människor som studerats?” (Bryman, 2011, s. 357) 

Genom att transkribera intervjuerna ordagrant, genomföra merparten av intervjuerna 

anonymt och även ställa kritiska frågor har vi eftersträvat att ge en så rättvis bild som 

möjligt. Vi menar att citaten bidrar till att ge en rättvisande bild av respondenternas 

åsikter, dessutom har vi i presentationen av resultaten vägt in de olika åsikterna. 

Ontologisk äkthet 

”Hjälper undersökningen de personer som medverkat i den att komma fram till en 

bättre förståelse av sin sociala situation och den sociala miljö de lever i?” (Bryman, 

2011, s. 357) 

Vi upplevde att respondenterna var positiva till Lean Production och nyfikna på Lean 

Accounting och utifrån detta ställde frågor kring dessa ämnen. Det varierade självklart 

mellan de olika respondenterna men vi upplever att vi ändå kunde tillföra viss ny 

kunskap kring ämnet Lean Accounting. 

Pedagogisk äkthet 

”Har undersökningen bidragit till att deltagarna får en bättre bild av hur andra 

personer i miljön upplever saker och ting?” (Bryman, 2011, s. 357) 

De flesta av våra respondenter har uttryckligen önskat ta del av resultaten av vår studie. 

Även om respondenterna på Företag X är anonyma kommer de ändå känna igen 

varandra internt vilket kan bidra till såväl en ontologisk- som den pedagogisk äkthet. De 

kan alltså få en större förståelse för ämnet samt få en bild av hur kollegorna upplever 

Lean-konceptet.  

Katalytisk äkthet 

”Har undersökningen gjort att de som medverkat i den kan förändra sin situation?” 

(Bryman, 2011, s. 357) 

För våra anställda i Företag X är det svårt att förändra sin situation då de i stor 

utsträckning styrs av moderbolagets riktlinjer. De kan förbättra sin förståelse för hur 

Lean Production påverkar den befintliga ekonomistyrningen i företaget genom att 

förkovra sig inom ämnet vilket flera av respondenterna redan gjort. Genom att 

respondenterna visat intresse av att ta del av vår studie och att en av respondenterna 

frågat efter tips på litteratur om Lean Accounting menar vi att det kan bidra till en större 

förståelse för vilka effekter en implementering av Lean Production kan ge på de 

ekonomiska parametrarna.  

Taktisk äkthet 

”Har undersökningen gjort att deltagarna fått bättre möjligheter att vidta de åtgärder 

som krävs?” (Bryman, 2011, s. 357) 
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Genom att ta del av vår undersökning och de referenser den innehåller anser vi att 

respondenterna har fått möjlighet att själva förbättra sin förståelse och därigenom vidta 

nödvändiga åtgärder om problem skulle uppstå vad gäller den traditionella 

ekonomistyrningen. 

7.3 Etiska riktlinjer 
Som vi tidigare skrivit (kapitel 4.4) har vi i vår kontakt med våra respondenter varit 

öppna med vilka vi är och ärliga med vad vår studie om Lean Accounting ska användas 

till. Det har vi varit för att respondenterna ska veta vad materialet ska användas till och 

känna sig trygga med att det inte kommer att användas i andra sammanhang på ett 

oriktigt sätt. (Denscombe, 2004, s. 216) 

Anonymitet och konfidentiellitet 

För att skydda våra respondenter och för att öka vår access har vi utlovat alla 

respondenter vid Företag X anonymitet. Att stora delar av studien genomförts anonymt 

gör att vi måste hantera inspelat material och anteckningar på ett konfidentiellt sätt. 

(Denscombe, 2004, s. 218) Det har vi gjort genom att spara materialet på våra 

personliga datorer som ingen utomstående har tillgång till. Detta kommer att raderas så 

snart studien är färdigställd och uppsatsen betygsatt. Vi har inte heller frågat eller skrivit 

namn, kön, eller andra personliga uppgifter som kan spåras till respondenterna. Det 

finns dock en risk att respondenterna känner igen varandra i studien då de är från 

Företag X och vet varandras titel. Vi menar att de redan från början kände till varandras 

medverkan och var öppna med den genom rekommendationsurvalet. Att ge såväl 

företaget som respondenterna andra namn menar vi att vi skyddar dem från igenkänning 

utifrån sett. 

Informerat samtycke 

Respondenterna har (som vi skrev ovan) har alla informerats om vad studien ska 

användas till. I flera fall har även intervjufrågorna skickats i förväg vilket gett 

respondenten god tid att förbereda eventuella frågor. Vi har också gjort en bedömning 

att alla förstått vad det innebär att medverka. Den bedömningen har vi gjort utifrån att 

alla våra respondenter har en eftergymnasial utbildning och därför vet vad det innebär 

att genomföra och presentera en studie samt vilka som kan ta del av resultatet. Vi 

upplever även att respondenterna helt frivilligt ställt upp på intervjuerna och därmed 

inte kände sig tvingade att medverka. Utifrån detta bedömer vi att vi har ett informerat 

samtycke i vår studie vilken är viktig i den samhällsvetenskaplig forskning 

(Denscombe, 2002, s. 221-222).   
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Intervjufrågor till Företag X 

Vad är din befattning?  

Hur länge har du arbetat på ditt företag? 

Vad har du för bakgrund och utbildning? 

Vad ser du för fördelar med Lean Production? 

Vad ser du för nackdelar med Lean Production? 

Vad var anledningen till att ni ville gå över till Lean Production? (alt. vad tror du?) 

Största skillnaden före och efter införandet av Lean Production? 

Hur tror du att framtiden ser ut för Lean Production? 

Har ni stött på problem med den traditionella ekonomistyrningen sedan ni börjat med 

Lean Production? 

Använder ni er av Lean Accounting? Varför/Varför inte? 

Vad har du för erfarenheter inom Lean Accounting? 

Vilka Lean Accounting metoder använder ni er av? För och nackdelar med dessa? 

Hur tror du framtiden ser ut för Lean Accounting? 

Vet du något företag som använder sig fullt ut av Lean konceptet, dvs. både Lean 

Production och Lean Accounting i Sverige idag? 

Kritiker menar att Lean Production i vissa fall kan leda till arbetsskador och stress hos 

medarbetarna, har du några funderingar kring det? 

Har ni haft några liknande problem här? 

Kompletterande frågor: 

Vad har du för erfarenheter av BSC? 

I vilken utsträckning använder ni er av BSC? 

Vet du vad Box Score är? 

Om ja, vilka likheter/skillnader kan du se mellan BSC och Box Score? 
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Intervjufrågor till Internationell konsult 

What do you work with and what is your position? 

Where is your workplace?  

Do you have a country or continent where you are more often than others? 

What kind of education do you have? 

Where did you study? 

When was the first time you came in contact with the Lean concept? 

Do you have any education regarding Lean? 

Where did you attend these courses and seminars? 

In which way do you work with Lean? 

Which advantages can you see with Lean Production? 

Can you think of any disadvantages with Lean Production? 

What do you think that a company has to consider before they transform into Lean 

Production? 

And further, what do they have to consider before they implement Lean Accounting?  

Which is the biggest difference before and after the implementation of Lean 

Production? 

How do the employees notice the difference in their work during the transformation to 

Lean Production? 

How do you get the employees to take the responsibility in the corporation that is 

required when you start up with Lean Production? 

How do you think the future looks for Lean Production? 

Have you ever encountered any problem with the traditional accounting since you 

started with Lean Production? 

What is your experience within Lean Accounting? 

And after reading about Lean Accounting, how do you see the future for Lean 

Accounting? 

There are some critics who say that Lean Production in some cases can lead to work-

related injuries and stress for the workers. What are your thoughts about that? 

Have you noticed any of these problems at any of the companies that you worked with? 
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Are there any injuries in particular that you noticed in these different companies? Are 

there more work-related injuries or stress? 

Do you have any perception how wide Lean Production is in Sweden, Europe and in the 

rest of the world? 

And Lean Accounting? 

Do you know if there are any companies in the US or anywhere else in the world that 

uses Lean Accounting all out?  

How long do you think it will take before Lean Accounting becomes the dominating 

way in accounting, or do you think that will ever happen?    

Do any of the companies you work with right now use any parts of Lean Accounting? 

How much of the production here in Umeå by the company X is Lean Production? 
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Intervjufrågor till Anna Mårtensson 

Vad heter du och var arbetar du? 

Vad är din befattning?  

Hur länge har du arbetat på ditt arbete? 

Vad har du för bakgrund och utbildning?  

När kom du i kontakt med ”Lean Konceptet” för första gången?  

Har du någon utbildning inom Lean och i så fall vilken? 

Hur kommer det sig att ni infört kurser inom Lean på Mittuniversitetet? 

Vilka olika kurser har ni inom Lean idag? 

Vilka riktar sig kurserna till?  

Vilka fördelar ser du med Lean Production? 

Vilka nackdelar ser du med Lean Production? 

Vilken är den största skillnaden före och efter införandet av Lean som du ser det? 

Hur tror du att framtiden ser ut för Lean?  

Vad har du för erfarenheter inom Lean Accounting? 

Ingår Lean Accounting i någon av era utbildningar? 

Om Nej på föregående: Finns det några planer på att införa det?  

Hur tror du framtiden ser ut för Lean Accounting? 

Vet du något företag som använder sig fullt ut av Lean konceptet, dvs. både Lean 

Production och Lean Accounting i Sverige idag? 

Kritiker menar att Lean Production i vissa fall kan leda till arbetsskador och stress hos 

medarbetarna, har du några funderingar kring det? Det förekommer 

Har du hört talas om liknande problem?  

Kompletterande frågor: 

Vad har du för erfarenheter av BSC? 

I vilken utsträckning använder ni er av BSC? 

Vet du vad Box Score är? 

Om ja, vilka likheter/skillnader kan du se mellan BSC och Box Score? 
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Intervjufrågor till Pernilla Ingelsson 

Vad heter du och var arbetar du? 

Vad är din befattning?  

Vad är Lean Forum och vad är forumets syfte? 

Vilken är din roll i Lean Forum? 

Vad har du för bakgrund och utbildning? 

När kom du i kontakt med ”Lean Konceptet” för första gången? 

Har du någon utbildning inom Lean och i så fall vilken? 

På vilket sätt arbetar du med Lean? 

Vilka fördelar ser du med Lean Production? 

Vilka nackdelar ser du med Lean Production? 

Vad behöver företag tänka på innan övergången till Lean Production och vidare till 

Lean Accounting? 

Hur tror du att framtiden ser ut för Lean Production? 

Vad har du för erfarenheter inom Lean Accounting? 

Hur tror du framtiden ser ut för Lean Accounting? 

Kritiker menar att Lean Production i vissa fall kan leda till arbetsskador och stress hos 

medarbetarna, har du några funderingar kring det? 

Har du märkt av något av dessa problem i något företag du kommit i kontakt med? 

Har du någon uppfattning om hur utbrett Lean Production/Accounting är i Sverige, 

Europa och Världen? 

Hur lång tid tror du att det kommer ta innan Lean Accounting kommer bli dominerande 

inom den interna ekonomistyrningen? 

Vet du något företag i Sverige som använder Lean konceptet fullt ut, d.v.s. både Lean 

Production och Lean Accounting?  

Kompletterande frågor: 

Vad har du för erfarenheter av BSC? 

I vilken utsträckning använder ni er av BSC? 

Vet du vad Box Score är? 

Om ja, vilka likheter/skillnader kan du se mellan BSC och Box Score? 
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