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Sammanfattning 
 
Titel: Lean accounting - En undersökning av lean accounting i Svenska företag inom 
tillverkningsindustrin 
 
Författare: Julia Brihs, 920810 & Elvira Zandhers, 910210 
 
Handledare: Arne Söderbom 
 
Examinator: Jonas Gabrielsson 
 
Uppsatsnivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi 
 
Bakgrund: Till följd av globalisering och ökad konkurrens har västvärldens intresse för lean 
production som produktionssystem vuxit och i Sverige är lean production den 
verksamhetsutveckling som tillämpas i störst utsträckning. Efter implementering av lean 
production har organisationer upptäckt att den traditionella ekonomistyrningen behöver 
förändras eftersom den motverkar leans värderingar. Dessutom belyser inte de traditionella 
ekonomiska rapporterna förändringarna som sker till följd av lean production, något som kan 
resultera i att företag avbryter implementeringen. Som ett resultat har lean accounting som 
bygger på leans principer och metoder utvecklats för att stödja lean production. Lean 
accounting har trots dess fördelar en begränsad utbredning i Sverige enligt förespråkare.  
 
Frågeställning: Hur och varför implementeras lean accounting i svenska industriföretag?  
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och bidra med en djupare förståelse för hur lean 
accounting implementeras i svenska industriföretag som implementerat lean i sin produktion, 
samt identifiera faktorer som påverkar att lean accounting implementeras. 
 
Metod: Utifrån en kvalitativ studie med en abduktiv ansats har sex personliga intervjuer 
genomförts med respondenter bestående av förespråkare och ekonomer i företag med lean 
production. Arbetets insamlade teori tolkas tillsammans med empirin utifrån ett hermeneutiskt 
synsätt och resulterar i arbetets analys och slutsats.  
 
Slutsats: Arbetets slutsats är att den begränsade utbredningen av lean beror på 
ekonomiavdelningars bristfälliga delaktighet i implementeringen av lean production.  
Eftersom bristen på delaktighet beror på ledningens oförmåga att engagera och involvera 
ekonomiavdelningen kan företagets ledning vara en anledning till lean accountings 
begränsade utbredning. När ledningen involverar och skapar delaktighet i företagets 
ekonomiavdelningar skapas kunskap om leans värderingar och principer som resulterar i 
egenutvecklade metoder och verktyg. Dock finns det en allmän okunskap om begreppet lean 
accounting som resulterar i att ekonomiavdelningarna inte är medvetna om att de tillämpar 
metoder och verktyg som kan anses vara lean accounting. En konsekvens av den missvisande 
uppfattningen gällande lean accountings begränsade utbredning är avsaknaden av goda 
exempel och bristande intresse.  
 
Nyckelord: lean, lean accounting, traditionell ekonomistyrning, implementering, 
verksamhetsstrategi, organisationskultur, ledarskap, medarbetarskap 
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Abstract 
 
Title: Lean Accounting - A survey of lean accounting in Swedish companies in the 
manufacturing industry. 
 
Authors: Julia Brihs, 920810 & Elvira Zandhers, 910210 
 
Tutor: Arne Söderbom 
 
Examiner: Jonas Gabrielsson 
 
Level of essay: Bachelor Thesis in Business 
 
Background: As a result of globalization and increased competition, the West's interest in 
lean production as a production system has grown and is the business development practice 
that is used to the greatest extent in Sweden. After an implementation of lean production, 
organizations have discovered that the traditional financial control needs to be adjusted 
because it counteracts leans values. In addition, the traditional financial reports do not 
highlight the changes that occur as a result of lean production, which could result in a 
decision to cancel the implementation of lean production. As a result, lean accounting, which 
is based on lean principles and methods, has been developed in order to support lean 
production. Despite the advantages of lean accounting the implementation is limited in 
Sweden according to proponents.  
  
Problem: How and why is lean accounting implemented lean in Swedish industrial 
companies? 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to describe and provide a deeper understanding of how 
lean accounting is implemented in Swedish industrial companies that have implemented lean 
in their production, and to identify factors that influence the implementation of lean 
accounting. 
 
Methodology: The survey is based on a qualitative study with an abductive onset. Six 
respondents consisting of advocates and economists in companies with lean production was 
interviewed individually. The thesis together with the empirical data has been collected based 
on a hermeneutic approach, which result in the analysis and conclusion.  
 
Conclusion: The study shows that the limited implementation of lean depends on the 
economics department's inadequate participation in the implementation of lean production. As 
the lack of participation depends on the management's inability to engage and involve the 
finance department, the company's management may be a reason to the limited 
implementation of lean accounting. When management involve and encourage the finance 
departments to participate in the lean implementation, knowledge of lean’s values and 
principles increase which results in the development of methods and tools. However, there is 
a general ignorance of the concept of lean accounting, as a result the financial departments are 
not aware that they apply methods and tools that can be considered lean accounting. A 
consequence of the misleading perception regarding lean accountings limited implementation 
is the lack of good examples and lack of interest. 
 
Keywords: lean, lean accounting, traditional financial management, implementation, business 
strategy, organizational culture, leadership, employee.   
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1. Inledning 
I inledningen presenteras först bakgrunden till arbetets frågeställning som sedan leder vidare 
in i problemdiskussionen och mynnar ut i frågeställning och syfte. Avslutningsvis presenteras 
arbetets disposition.  
___________________________________________________________________________ 
1.1 Bakgrund!
I takt med globaliseringen under 1900-talet ökade både konkurrensen och efterfrågan på stora 
volymer eftersom marknaden bestod av fler producenter och kunder än någonsin. Till följd av 
ökad konkurrens och efterfrågan ökade även kravet på lönsamhet och massproduktionen kom 
att bli den dominerande produktionsstrategin i tillverkande industrier (Chiarini, 2012). För att 
vinstmaximera och uppnå lägsta möjliga produktionskostnad per enhet utnyttjades 
industriernas resurser maximalt (Ofileanu och Topor, 2014). Till massproduktionen 
utvecklades den traditionella redovisningen som uppmuntrar till massproduktion genom 
beräkning av standardkostnader och som främst genererar rapporter till externa parter såsom 
företagets aktieägare (ibid). För att möta förändringen och konkurrensen på marknaden men 
även på grund av resursbrist utvecklades den japanska kvalitets- och produktionsfilosofin på 
1950-talet. Ett av de japanska företagen som låg i framkant gällande utveckling av japansk 
kvalitetsfilosofi var Toyota. De utvecklade Toyota Production System (TPS) som än idag är 
deras system för att bedriva verksamhet utifrån flödeseffektivitet (Modig och Åhlström, 2011; 
Sörqvist, 2013). TPS ligger till grunden för begrepp som Just-In-Time, Kaizen och Kanban 
som belyser vikten av att endast producera och leverera det som efterfrågas i tid, ständigt 
förbättra genom att eliminera grundorsaken till störande problem samt skapa god 
kommunikation på produktionsgolvet (Liker, 2009). Till följd av den japanska industrins 
framgångar, TPS inkluderat, uppstod en kris inom västerländska företag i mitten av 1970-talet 
då Toyota passerade den västerländska bilindustrins förmåga att leverera hög kvalitet till en 
låg kostnad (Sörqvist, 2013). Krisen resulterade i ett ökat intresse för det japanska 
produktionssystemet, speciellt TPS som under 1990-talet granskades och lade grunden för det 
som västvärlden kallar Lean. Även om begreppet lean har utgångspunkt i TPS är lean och 
TPS inte sak. 
 
Lean är ett sätt att se på, driva och leda en verksamhet där resurssnåla, flexibla och snabba 
processer är i fokus samtidigt som kundens aktuella behov uppfylls (Sörqvist, 2013). Till följd 
av ett ökat intresse har lean blivit allt vanligare och är idag ett populärt produktionssystem i 
västvärlden (Chiarini, 2012). Sverige har länge haft en framstående bilindustri vilket är en av 
anledningarna till varför lean production implementerats i många svenska företag och under 
2015 utgjorde export och import 45 % respektive 40 % av Sveriges totala BNP 
(Ekonomifakta, 2016, hämtad 3/2 2016). Eftersom Sverige är en internationell aktör är det 
viktigt att svenska företag förblir konkurrenskraftiga, vilket kan vara ytterligare en anledning 
till att många Svenska företag implementerat lean. Centralt för lean production är företagets 
processer som organiseras i värdeflöden för att minimera slöseri och producera produkter med 
hög kvalitet (Chiarini, 2012). Det har främst skett en implementering av lean produktion i 
tillverkande företag men har med tiden utvecklats, spridits vidare och anpassats till andra 
funktioner i företaget. Funktioner som inköp, försäljning och redovisning har därför 
involverats i effektiviseringsarbete (Modig och Åhlström, 2011). Organisationer som 
tillämpat lean har sett förändringar i form av minskade kostnader, ökad flexibilitet, ökade 
vinster, aktiepriser och kassaflöde (Maskell och Kennedy, 2007). 
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När organisationer implementerat lean production har de upptäckt att det skapas ett gap 
mellan den traditionella ekonomistyrningen och produktionsavdelningen (Maskell och 
Baggaley, 2004). För att minska gapet har en ny form av ekonomistyrning utformats som 
grundas på leans principer och metoder och är ett alternativ till den traditionella 
ekonomistyrningen. Skillnaden mellan de två är att lean accounting är utvecklad för att stödja 
lean production såsom den traditionella verksamhetsstyrningen är utvecklad för att stödja det 
massproducerande företaget (Maskell och Baggaley, 2004). Förespråkare menar att lean 
accounting bör implementeras för att på ett rättvist sätt belysa de förändringar som sker i 
produktionen (ibid). Trots att lean accounting syftar till att belysa lean productions fulla 
potential är lean accounting inte etablerat i samma utsträckning som lean production, något 
som enligt Rao och Bargerstock (2013) kan bero på bristande initiativ att implementera lean 
accounting. Enligt Blueinsight (2014) är lean idag den verksamhetsutveckling som tillämpas i 
störst utsträckning i Sverige, och Sörqvist (2013) menar att företag som Scania och SKF är 
goda exempel på företag som lyckats och därmed ökat intresset för lean production. Lean 
accounting är däremot enligt förespråkaren Hans Reich inte vanligt förekommande i Sverige, 
H. Reich menar att det finns kännedom kring ämnet men upplever att implementeringen har 
skett i liten grad (Muntlig referens, 2016-03-29). Detta leder oss in i våra tankegångar kring 
lean accounting. 
 
1.2 Problemdiskussion!!
Lean thinking måste enligt Ofileanu och Topor (2014) genomsyra alla avdelningar i hela 
organisationen för att uppnå förväntat resultat, det vill säga eliminera slöseri för att skapa 
kundvärde och effektivitet. Maskell och Kennedy (2007) menar att ett företag som endast 
implementerar lean i en avdelning inte kommer uppnå det förväntade resultatet. Lean hade sin 
början i tillverkande företag men allt eftersom lean production implementerades i större 
utsträckning uppmärksammades problem med att använda sig av den traditionella 
ekonomistyrningen för att redovisa resultat av implementering av lean (Maskell och Kennedy, 
2007). När det sker en förändring i produktionen är det viktigt att redovisningen, kontrollen 
och mätningarna även ändras för att gå hand i hand med det nya tankesättet (ibid). Eftersom 
lean production skiljer sig från den traditionella massproduktionen bör även företagets 
ekonomistyrning förändras från en traditionell ekonomistyrning till lean accounting (Myrelid 
och Olhager, 2015). Maskell och Baggaley (2004) menar att företag som implementerar lean 
production bör implementera lean accounting parallellt eftersom metoderna och verktygen i 
den traditionella ekonomistyrningen underminerar ett företags implementering av lean 
production. Om ett företag implementerar lean uppstår det ofta ett gap mellan produktionen 
och de finansiella avdelningarna i företaget. Personalen på verkstadsgolvet ser snabbt resultat 
av implementeringen medan det inte framgår i de ekonomiska rapporterna eftersom systemen 
inte tar hänsyn till prestationsmätningar som inte är av finansiell karaktär (Woehrle och 
Abou-Shady, 2010). Precis som traditionell redovisning är anpassad efter det traditionella 
tankesättet med massproduktion så är lean accounting anpassat för att kunna fånga upp och 
belysa de värden som lean production värdesätter (Myrelid och Olhager, 2015). Då 
anledningen till att företag implementerar lean production är att effektivisera och i slutändan 
öka sin lönsamhet, så borde intresset för att uppnå bättre resultat genom att även 
implementera lean accounting vara stort. Trots det så finns det få exempel på företag i Sverige 
som har implementerat lean accounting i sin verksamhet (Reich, Hans, lean-förespråkare. 
2016. Intervju 29/3). Varför är graden av implementering av lean accounting så liten då 
intresset för lean är så stort? !
 
Lean är enligt Modig och Åhlström (2011) en verksamhetsstrategi som tillämpas för att uppnå 
mål och önskat resultat. Dock har vissa företag upplevt att implementeringen av lean har lett 



!

3!

till försämrade ekonomiska prestationer och att strategiimplementeringen av lean stannat av 
(Myrelid och Olhager, 2015). Det finns stora hinder med att genomföra 
strategiimplementering, det största är enligt Hrebiniak (2006) organisationers oförmåga att 
hantera förändring. Då organisationer består av individer krävs det att individernas beteende 
förändras för att möjliggöra förändring och strategiimplementering (Wadström, 2014). Om 
inte medarbetarna utvecklas och lär sig nya beteenden kommer varken resultat att skapas eller 
mål att uppnås. Dock menar Myrelid och Olhager (2015) att de försämrade ekonomiska 
resultaten inte beror på implementeringen av lean som strategi utan på avsaknaden av en 
ekonomistyrning och rättfärdiga kontrollsystem som matchar den nya strategin. Vad är det då 
som gör att lean accounting inte implementerats i svenska industriföretag som lyckats 
implementera lean i sin produktion? Beror bristen på implementering på svag 
kommunikation, brist på förståelse av vad lean accounting faktiskt innebär eller beror det helt 
enkelt på brister i själva lean accounting som ekonomistyrning? 
 
Beror avsaknaden av implementering på brister i själva strategiimplementeringen, brist på 
kunskap eller tillämpas lean accountings metoder och verktyg omedvetet? Författarna Maskell 
och Baggaley (2004) menar att många av lean accountings metoder har använts i flera år av 
företag som tillämpar lean. En av de största förespråkarna av lean accounting är Brian 
Maskell vars teorier är överhängande positiva och ofta används som referenser i vetenskapliga 
artiklar som även de ställer sig positiva till lean accounting. Finns det dolda nackdelar i lean 
accounting eller är de svenska företagen inte mottagliga för ett nytt koncept som lean 
accounting? Är tiden inte mogen än?  
!

1.3 Frågeställning!
 
Hur och varför implementeras lean accounting i svenska industriföretag?  
 
1.4 Syfte!!
 
Uppsatsens syfte är att beskriva och bidra med en djupare förståelse för hur lean accounting 
implementeras i svenska industriföretag som implementerat lean i sin produktion, samt 
identifiera faktorer som påverkar att lean accounting implementeras. 

1.6 Disposition

 
Figur 1. Arbetets disposition 

Inledningen leder in i den teoretiska referensramen där viktiga begrepp som lean och lean 
accounting beskrivs för att skapa en förståelse för arbetets frågeställning. Då lean är en 
verksamhetsstrategi undersöks även strategiimplementering i den teoretiska referensramen. I 
arbetets tredje kapitel presenteras det empiriska material som samlats in genom kvalitativa 
intervjuer. Samtliga intervjuer kommer tillsammans med den teoretiska referensramen att 
ligga till grund för arbetets fjärde och femte kapitel där analys och slutsats presenteras. 
Avslutningsvis presenteras arbetets bidrag och förslag till framtida forskning inom området 
lean accounting ges (Figur 1).  

Inledning! Teori! Empiri! Analys! Slutsats!
Bidrag,!
Fram<da!
forskning!
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2. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen inleds med en redogörelse för begreppet lean thinking och följs 
av en beskrivning av lean accounting och begreppets innebörd. För att skapa en förståelse för 
lean accounting jämförs de mest relevanta begreppen i lean accounting med sin motsvarighet 
i den traditionella ekonomistyrningen. Kapitlet avslutas med en redogörelse för 
implementering av verksamhetsstrategi där implementering av lean som strategi diskuteras. 
Teorimodellens uppbyggnad speglar den teoretiska referensramen (Figur 2). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Teorimodell 

2.1 Referensramens uppbyggnad 
För att svara på uppsatsens frågeställning belyser teorin tre huvudområden, lean thinking, lean 
accounting och strategiimplementering. För att förstå lean accounting krävs förståelse för lean 
thinking och kapitlets första del ger en övergripande beskrivning av lean genom att ge 
exempel på verktyg, metoder och värderingar och representeras av steg 1 i teorimodellen (se 
figur 2). För att ge läsaren en överskådlig bild läggs fokus på helheten snarare än på 
detaljerade beskrivningar. I kapitlets andra del presenteras lean accounting som en variant till 
ett företags traditionella ekonomistyrning (se figur 2). Enligt teorin samspelar inte den 
traditionella ekonomistyrningen med lean production och förhållandet illustreras med pilen 
mellan traditionell ekonomistyrning och lean thinking. Vidare beskrivs hur lean accounting 
stödjer lean production, lean accounting uppstår ur lean production men stödjer även den 
fortsatta implementeringen av lean production och förhållandet visas med de två pilarna. 
Viktigt är att förstå att lean accounting likställs med ekonomistyrning vilket innefattar 
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redovisning, kontroll och mätningar. I avsnittet jämförs verktyg och metoder i lean accounting 
med motsvarande i den traditionella ekonomistyrningen som anses vara de vanligast 
förekommande i dagens företag och som inte stödjer leans värderingar. Lean är en 
verksamhetsstrategi som bör implementeras i en organisations samtliga delar. Eftersom 
arbetets syfte är att beskriva och bidra med en djupare förståelse för lean accounting och i 
vilken utsträckning lean accounting tillämpas i svenska industriföretag som implementerat 
lean i sin produktion, så avslutas den teoretiska referensramen med att undersöka centrala 
faktorer vid implementering av verksamhetsstrategi (se figur 2). Avsnittet illustreras i 
teorimodellens tredje del som är en fristående del och inte en del av lean då allmänna teorier 
presenteras. 

2.2 Lean thinking 
Lean accounting bygger på lean, därför är viktigt att läsaren får en tydlig bild av definitionen 
av lean och leans principer eftersom dessa även gäller för lean accounting. I följande avsnitt 
beskrivs lean och vad lean innebär. 
___________________________________________________________________________ 
!

2.2.1 Definition av lean  
Lean är ett välkänt koncept världen över och har implementerats av många företag, ändå 
menar Sörqvist (2013) att det inte finns någon enhetlig definition av lean. Lean thinking kan 
definieras som abstrakta filosofiska värderingar men även som konkreta verktyg enligt Modig 
och Åhlstöm, (2011) och många lean-förespråkare väljer att definiera lean på sitt sätt. För att 
skapa tydlighet och en enhetlig förståelse för konceptet lean i detta arbete kommer följande 
definition användas:!
 
”Lean är ett sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla 
och snabba processer vilka drivs utifrån kundernas aktuella behov” (Sörqvist, 2013. S. 59) 

2.2.2 Effektiva flöden och processer utifrån kundens behov  
Tillverkande företag förhåller sig till en traditionell massproduktionsfilosofi som har sin 
grund i industrialiseringen (Sörqvist, 2013). I den traditionella massproduktionsfilosofin 
ligger fokus på de enskilda processerna för att öka produktiviteten i varje avdelning i 
produktionen (Ofileanu och Topor, 2014). Då ett tillverkande företag fokuserar på 
produktivitet och produktion menar Sörqvist (2013) att lönsamheten uppnås genom 
stordriftsfördelar och stora produktionsvolymer. Enligt massproduktionsfilosofin är det viktigt 
att utnyttja resurser så som maskiner och arbetskraft till det yttersta för att hålla produktionen 
i ständig rörelse. Eftersom maximal resursanvändning förespråkas och att verksamheten utgår 
från prognoser och planering skapas stora lager om efterfrågan inte matchar 
produktionskapaciteten eller prognoserna (Sörqvist, 2013). Då ett företag fokuserar på att 
maximera resursutnyttjandet menar Modig och Åhlström (2011) att det blir svårare att skapa 
effektiva flöden mellan verksamhetens olika delar, därför ligger en resurseffektiviserande 
strategi inte i linje med lean. I kontrast till den traditionella massproduktionsfilosofin menar 
Sörqvist (2013) att leans produktionsfilosofi fokuserar på att identifiera och uppfylla kundens 
behov och att skapa en väl fungerande flödeseffektiviserande strategi (Modig och Åhlström, 
2011). Lean innebär att tillverka mer med mindre arbetskraft, färre verktyg, på kortare tid och 
på mindre yta samtidigt som kundens exakta behov uppfylls (Womack och Jones, 1996). 
Nöjda kunder och maximalt värdeskapande är de komponenter som skapar lönsamhet enligt 
lean då kunden är grunden till värdeskapandet. Syftet med att utgå från kundens efterfrågan 
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och behov är att endast producera det som efterfrågas för att eliminera överproduktion och 
därmed reducera lagernivåerna (Sörqvist, 2013) vilket enligt Modig och Åhlström (2011) görs 
genom att skapa en så hög flödeseffektivitet som möjligt. Effektiva flöden är en central del i 
lean och leder till lägre kostnader, högre produktkvalitet och kortare ledtider (Journal of 
Accountancy, 2004)  

2.2.3 Leans fem principer  
Womack och Jones (1996) definierar lean thinking som en västerländsk tolkning av TPS, 
leans fem principer är: 
 

• Definiera kundnytta 
• Identifiera värdeflödet för varje produkt eller process 
• Kontinuerligt flöde utan avbrott 
• Kundorderstyrning 
• Ständiga förbättringar i jakt på perfektion 

2.2.3.1 Definiera kundnytta 
Eftersom kunden värderar produkten eller tjänsten baserat på sina egna förväntningar och 
behov är det kunden som i slutändan avgör om en produkt eller tjänst är av god kvalitet eller 
inte. Verksamhetens processer utvecklas för att bidra till största möjliga kundvärde, därför är 
det viktigt att förstå kundens behov och förväntningar (Sörqvist, 2013). 

2.2.3.2 Identifiera värdeflödet för varje produkt eller process 
Lean produktion är organiserat kring värdeflöden där flödet är kärnan i produktionen (Liker, 
2009). Ett värdeflöde innehåller alla de aktiviteter som är nödvändiga för att effektivt kunna 
styra en produkt eller tjänst genom verksamhetens olika processer (Womack och Jones, 
1996). Att identifiera hela värdeflödet för en produkt eller process innebär enligt Modig och 
Åhlström (2011) att de olika delarna i en verksamhet måste integreras till ett 
sammanhängande flöde för att kunna eliminera det slöseri och merarbete som uppstår mellan 
processens olika delar. Genom att skapa ett effektivt flöde minskar tiden mellan råmaterial 
och färdig slutprodukt vilket leder till högre kvalitet, lägre kostnader och kortare leveranstid. 
En central del i lean produktion är att identifiera vart i värdeflödet som resurserna förbrukas, 
detta görs i en värdeflödesanalys. I en värdeflödesanalys mäts flödets kapacitet i form av tid, 
produkter och resursutnyttjande.  

2.2.3.3 Kontinuerligt flöde utan avbrott 
Utifrån den värdeflödesanalys som görs kan en nulägesrapport produceras som visar hur 
befintliga processer ser ut (Sörqvist, 2013). Baserat på flödesanalysen kan förbättring och 
effektivitet uppnås i framtiden. För att skapa en produktionsprocess med jämna flöden och 
utan slöseri i form av onödiga väntetider, mellanlager och avbrott krävs det en jämn 
belastning av produktionen (Sörqvist, 2013).  

2.2.3.4 Kundorderstyrning 
Istället för att utgå från planering och prognoser styrs lean production av kunden och dess 
efterfrågan och behov. Kundens behov skapar en reaktionskedja med värdeskapande 
aktiviteter från den stund kunden efterfrågar produkten. (Modig och Åhlström, 2011). Syftet 
med att utgå från kundens efterfrågan och behov är att endast producera den mängd som 
efterfrågas, vid rätt tillfälle och med rätt kvalitet. Detta leder till att väntetider minimeras, 
överproduktion motverkas och lagernivåer minskar tillsammans med det bundna kapitalet 
(Sörqvist, 2013).  
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2.2.3.5 Kontinuerliga förbättringar 
Företag som implementerar lean arbetar ständigt med förbättringsarbete som involverar 
medarbetare i hela verksamheten (Sörqvist, 2013). Att ständigt förbättra innebär att 
kontinuerligt sträva mot effektivare flöden genom att i små steg utveckla arbetssätt, processer 
och produkter (ibid). För att kunna skapa effektivare flöden krävs det att olika former av 
slöseri elimineras då 90 procent av affärsprocesser innehåller slöseri och endast 10 procent är 
värdehöjande arbete (Liker, 2009). Inom lean finns det sju olika typer av slöseri (Tabell 1) 
som måste elimineras för att uppnå effektiva värdeflöden: 

 

Slöseri Konsekvens 

Väntetid/ledtid Då varan får vänta på nästa steg i processen 

Transport av material och produkter Onödiga transporter tar tid och kostar pengar 

Onödigt arbete, överarbete Processerna måste fungera väl för att inte skapa 
dubbelarbete 

Mellanlager Stort lager tillför inget värde och binder kapital och 
tar plats 

Onödig förflyttning av arbetare eller 
redskap 

Gångavstånd och rörelser skall minimeras 

Felaktiga produkter Bidrar till omarbete, dubbelarbete, 
reklamationskostnader o.s.v. 

Överproduktion Producera mer än vad som behövs 
Tabell 1: De sju slöserierna 

(Liker, 2009) 

2.2.4 Varför implementera lean som verksamhetsstrategi? 
 

“Adopt the new philosophy . . . we are in a new economic age” 
(Lean production simplified, 2002. S.13. W. Edwards Deming.). 

 
Modig och Åhlström (2011) menar att lean är en verksamhetsstrategi för att uppnå 
organisationens mål som realiseras genom olika medel. Enligt Wadström (2014) är 
verksamhetsstrategi då fokus ligger på att optimera verksamheten för att den på bästa sätt ska 
anpassas till de rådande omvärlds- och marknadsförhållandena. Omvärlds- och 
marknadsförhållandena ser annorlunda ut idag jämfört med under massproduktionens era. 
Konsumenten har mer makt till följd av en ökad tillgång till information men även kunskap 
om kvalité och pris (Dennis, 2002). De nya marknadsförhållandena kräver därför att all 
outnyttjad potential i ett företag identifieras för att antingen elimineras eller omarbetas till 
värdeskapande aktiviteter som bidrar till kostnadseffektivitet och ökade finansiella 
möjligheter. Dennis (2002) menar att till följd av en ny ekonomisk era där konsumenten 
bestämmer priset och företagen måste ta hänsyn till kundens enskilda behov måste företag 
minska sina kostnader samtidigt som kvalité, budget och anställdas arbetsmoral upprätthålls 
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för att öka sin vinst. Detta har kommit att bli 2000-talets stora utmaning och är anledningen 
till att intresset för lean som verksamhetsstrategi har ökat. 
 
Trots att lean production framgångsrikt implementerats menar Myrelid och Olhager (2015) att 
vissa företag rapporterat att organisationens prestationer har försämrats. Myrelid och Olhager 
(2015) menar dock att problemet inte grundar sig i implementeringen av strategin utan i 
otillräcklig traditionell ekonomistyrning som inte matchar den nya strategin.  

2.3 Lean accounting som ekonomistyrning 
Lean accounting definieras som ekonomistyrning och innefattar redovisning, kontroll och 
mätningar. I följande avsnitt redogörs begreppet lean accounting och på vilket sätt det skiljer 
sig från traditionell ekonomistyrning. Detta för att läsaren ska förstå varför lean accounting 
anses vara bättre att tillämpa i företag som har implementerat lean production. Inledningsvis 
presenteras lean accounting i sin helhet och följs av exempel på lean accountings verktyg och 
metoder som jämförs med motsvarigheter i den traditionella ekonomistyrningen. Läsaren bör 
ha i åtanke att det är ideala situationer som beskrivs men att varje företag är unikt och alla 
resor mot lean ser annorlunda ut (Maskell och Baggaley, 2004).  
___________________________________________________________________________ 

2.3.1 Definition av lean accounting 
Lean accounting tillämpas olika beroende på det enskilda företagets förutsättningar (Maskell 
och Baggaley, 2004). För att skapa en enhetlighet i arbetet kommer följande definition av lean 
accounting att användas:  
 

”Lean accounting är den allmänna term som används för de förändringar som krävs för att 
ett företags redovisning, kontrollsystem, mätning och ledningsprocesser ska stödja lean 
production och lean thinking” (Ruiz de Arbulo Lopez, Fortuny!Santos och Cuatrecasas!

Arbós, 2013). 
 

Lean accounting innebär att implementera lean i företagets ekonomistyrning och låta dess 
prestationsmätningar ersätta de traditionella (Maskell och Baggaley, 2004). Lean accounting 
förespråkar metoder som på ett bättre sätt än traditionella metoder ökar förståelsen för 
kostnader i produktionen och identifierar det finansiella inflytandet av de förändringar som 
genereras med lean production. Genom att tillämpa lean accounting kan slöseri i företagets 
ekonomistyrning elimineras och tid frigöras för att användas till förbättringsarbete (ibid).  

2.3.2 Från traditionell ekonomistyrning till lean accounting 
Skärvad och Olsson (2004) menar att det är ekonomistyrningens främsta mål att hjälpa 
företag att uppnå de strategiska målen. Lindvall (2001) menar dock att den traditionella 
ekonomistyrningen är ett svagt hjälpmedel i implementeringen av lean som strategi då 
traditionell ekonomistyrning inte belyser leverantörers och kunders inflytande över det 
ekonomiska utfallet tillräckligt (ibid). Att utveckla en ny ekonomistyrning som ger bättre 
insyn i verksamheten och understödja det arbete som utförs i företaget samt engagera och 
motivera medarbetare blir därmed allt viktigare för att kunna möta och hantera de 
förändringar som sker i företaget (Lindvall, 2001). Allt i den traditionella ekonomistyrningen 
är inte fel enligt lean accounting men många av de processer och transaktioner som görs är 
utformade för att stödja den traditionella massproduktionen och motverkar ett företags 
implementering av lean (Maskell och Baggaley, 2004). Exempelvis använder sig lean 
accounting och den traditionella ekonomistyrningen i många fall av samma nyckeltal men 
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använder dem i olika syfte. Den traditionella ekonomistyrningen använder nyckeltal till att 
jämföra de olika avdelningarna med varandra och mot föregående år medan lean accountings 
nyckeltal används för att visualisera mål (Maskell och Baggaley, 2004). Maskell och Kennedy 
(2007) menar att ekonomistyrning är en nyckelfaktor för att framgångsrikt implementera lean 
och Lindvall (2001) menar att det är i implementeringsfasen av en verksamhetsstrategi som 
ekonomistyrning blir betydande då ekonomistyrning hjälper organisationen att uppfylla 
strategiska mål. Lean accounting är en alternativ ekonomistyrning och de största skillnaderna 
mellan lean accounting och traditionell ekonomistyrning visas i tabell 2 nedan.  
 

 Traditionell ekonomistyrning Lean accounting 

Främsta 
funktioner 

Stora, långsamma och komplexa 
processer, icke-värdeskapande 
aktiviteter. 

Lean, snabba och punktliga processer 

Syfte Fokuserar på arbetseffektivitet och 
omkostnadsallokering 

Finansiella prestationer och icke-
finansiella mätetal såsom; kvalitet, 
effektivitet, punktlighet och service. 

Ändamål Maximera användandet av 
organisationens resurser, matcha 
standardkostnader. 

Maximera flöden, uppmuntra 
kontinuerligt förbättringsarbete 

Fokus Produkter och kostnader Värdeflöden och processer 

Verktyg Standardkostnader, 
produktkostnader, ABC-kalkylering 
och Balanserat styrkort 

Value stream costing, value stream 
mapping, visuella prestationsmått/box 
score, target costing 

Rapporter Komplexa och ofta sena, 
svårbegripliga. 

Tydliga och lättbegripliga, frekvent 
rapportering. 

 
Tabell 2: Skillnaden mellan traditionell ekonomistyrning och lean accounting 

 (Cesaroni och Sentuti, 2014). 

2.3.3 Varför implementera Lean accounting?  
Myrelid och Olhager (2015) menar att lean accounting är inte bara en fördel, utan i vissa 
situationer en nödvändighet eftersom att företag i takt med implementeringen av lean 
production inser behovet av ett stöttande redovisnings- och kontrollsystem eftersom den 
traditionella ekonomistyrningen inte stämmer överens med leans principer och värderingar 
(Fullerton, Kennedy och Widener, 2013). Trots det så fortsätter företagets ekonomer att räkna 
på samma siffror som tidigare men som numera inte behövs, arbetet anses därför vara slöseri 
(Maskell och Baggaley, 2004). Det uppstår ett gap mellan de operativa och de finansiella 
avdelningarna i företag när personalen på verkstadsgolvet till skillnad från 
ekonomipersonalen snabbt ser resultat av implementeringen av lean production. Anledningen 
till att ekonomipersonalen inte blir medvetna om resultaten är att deras ekonomiska system 
inte tar hänsyn till icke-finansiella prestationsmätningar såsom kvalitetsförbättringar, 
leveranspunktlighet och förändrade ledtider (Woehrle och Abou-Shady, 2010). Fullerton et al. 
(2013) drar slutsatsen att ekonomistyrning i ett företag med lean production bör förändras till 
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lean accounting för att kunna producera relevant information som enligt Myrelid och Olhager 
(2015) ska användas som beslutsunderlag i produktionsbeslut. 

2.3.4 Implementering av Lean accounting i de tre mognadsstadierna 
Implementeringen av lean accounting har skett relativt långsamt i USA och Europa vilket 
enligt Woehrle och Abou-Shady (2010) beror på att effektiviteten av lean ifrågasätts både 
operativt och finansiellt. Vidare menar Woehrle och Abou-Shady (2010) att misstron beror på 
den stora skillnaden mellan traditionell produktionsstrategi och lean, samt att resultatet av en 
implementering av lean bidrar till att informationen i de finansiella rapporterna upplevs 
annorlunda vilket förvirrar ekonomiavdelningen. Maskell och Baggaley (2004) har utvecklat 
en process i tre steg som hjälper organisationer att implementera lean accounting. Att gå från 
traditionell ekonomistyrning till att implementera lean accounting måste göras med 
försiktighet och parallellt med implementeringen av lean production för att inte riskera 
företagets finansiella kontroll (Maskell och Baggaley, 2004). I arbetet kopplas 
implementeringen av lean accounting till de tre mognadsstadierna (Tabell 3).  
 
Mognadsstadie Lean production Lean accounting 

Lean Pilots Produktionen är uppdelad i värdeflöden, 
kundorderstyrning, standardiserade 
arbetsuppgifter. 

Box Score, Value Stream 
Mapping 

Managing by 
value stream 

Taktade flöden, användning av visuella 
system, kontinuerligt förbättringsarbete, 
låga lagernivåer. 

Value Stream Costing, SOFP. 
Driva ständiga förbättringar 
med hjälp av 
prestationsmätningar 

Lean enterprise Hela företaget är uppdelat i värdeflöden, 
samarbete i lean finns med både kunder 
och leverantörer, kontinuerligt arbete är 
en del av företagskulturen, lean thinking 
finns i hela företaget. 

Target Costing 

 
Tabell 3: De tre mognadsstadierna 

Utvecklad modell baserad på Maskell och Baggaley (2004). S.15. 
 
2.3.4.1 Mognadsstadie 1, Lean Pilots 
I mognadsstadie 1 uppstår vanligtvis inga större finansiella förbättringar om den traditionella 
ekonomistyrningen tillämpas (Maskell och Baggaley, 2004). Avsaknaden av förändringar i 
resultatet efter en implementering av lean production är ett vanligt dilemma och leder ofta till 
att felaktiga beslut tas eftersom företag förväntar sig att resultatet snabbt ska öka avsevärt. De 
stora förändringarna i resultatet uppstår i senare steg men det är viktigt att genom en parallell 
implementering av lean accounting belysa förändringarna som faktiskt har skett i 
produktionen, exempelvis genom ett Box Score (ibid). 
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Mognadsstadie Lean accounting Traditionell ekonomistyrning 

Lean Pilots Value Stream Mapping,  
Box Score 

Balanserat styrkort, 
massproduktion 

Value stream mapping 
Value stream mapping är enligt Womack och Jones (1996) ett centralt verktyg i lean 
production för att identifiera aktiviteter som inte adderar värde. När ekonomerna tar del av 
produktionens värdeflödesanalyser som innehåller aktuell och framtida information så kan de 
med lean accountings metoder förstå hur eventuella förändringar i produktionen kan påverka 
de operationella och finansiella prestationerna men också hur kapacitetsanvändningen 
förändras inom värdeflödet. Analyserna visar ofta stora operativa förbättringar men desto 
mindre kostnadsreduceringar eller resultatförbättringar (Maskell och Baggaley, 2004). Syftet 
med VSM enligt Keyte och Locher (2004) är att hjälpa ledningen att kommunicera och 
visualisera organisationens nuvarande ställning men även visa hur framtida förbättringar kan 
komma att påverka kostnader, service och kvalité på produktionen. 

Box score 
Syftet med box score är att uppmuntra och upplysa om det kontinuerliga förbättringsarbetet i 
värdeflödet. Det ska genom valda nyckeltal visa hur effektivt värdeflödet skapar värde för 
kunden och informera värdeflödets personal och dess produktionschef om hur 
förbättringsarbetet går och vad som ytterligare kan förbättras (Maskell och Baggaley, 2004). 
Informationen som inhämtas från VSM sammanställs i ett box score som används för att 
underlätta det rutinartade beslutsfattandet och generera viktig och samtidigt lättförståelig 
information (DeBusk, 2012). I ett box score visas förslagsvis veckovisa mätningar av 
värdeflöden i finansiella, icke-finansiella och operativa tal samt vilka resultat som varje 
värdeflöde strävar efter att nå (Maskell och Baggaley, 2004). Mätningarna ska stödja 
företagets strategi och inte vara för många till antal (Woehrle och Abou-Shady, 2010). Genom 
att presentera vilka mål och målsättningar som värdeflödet har i ett box score kan alla nivåer i 
företaget förstå effektiviteten av lean och vad som behövs göras för att nå förbättringar. 
Värdeflödens box score används av företagsledare och utvecklingsteam för att planera 
framtida förbättringar och utvärdera de som gjorts såväl som av produktionspersonal för att se 
vad som fungerar bra och vad som behövs förbättras (Maskell och Baggaley, 2004). 

Balanserat styrkort (BSC) 
Det balanserade styrkortet (BSC) har varit ett vanligt förekommande verktyg för 
prestationsmätningar de senaste två årtiondena (Journal of Accounting & Organizational 
Change. Special issue on The Balanced Scorecard, 2012). Det balanserade styrkortet används 
idag som komplement till företags finansiella mått och dess syfte är att belysa både icke-
finansiella och mänskliga aspekter i en verksamhet (Andersson, 2013). Det är inte bara ett 
mätsystem utan ett strategiskt managementsystem som förtydligar vision och strategi. Den 
primära anledningen till dess uppkomst var att förse befattningshavare med bättre information 
inför beslut då det genom att enbart fokusera på finansiella mått inte gavs tillräckligt med 
information. I BSC mäts aktiviteter och prestationer i olika dimensioner såsom långsiktiga 
och kortsiktiga mål och utifrån interna och externa perspektiv. Måtten delas upp i fyra 
perspektiv; finansiella mål, kundnöjdhet, interna processer och innovation och förnyelse. 
Varje perspektiv har egna mått och totalt är måtten 20-25 till antal. Kritiken mot BSC är att 
det är svårt att se orsak och verkan mellan måtten (ibid).  
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2.3.4.2 Mognadsstadie 2, Managing by value stream 
När ett företag befinner sig i mognadsstadie 2 finns lean i företagets olika delar vilket innebär 
det att den operationella kontrollen är god, lagernivåerna låga och att de visuella 
prestationsmätningarna i produktionen är väletablerade och används för att kontrollera och 
förbättra produktionen. Företaget anses då vara moget att ta nästa steg som innebär metoder 
för att finna vart i flödet som värden skapas och integrera företagets finansiella planering och 
säljavdelningar i lean accounting (Maskell och Baggaley, 2004). 

Mognadsstadie Lean accounting Traditionell 
ekonomistyrning 

Managing by value stream Value Stream Costing, SOFP Standardkostnader, ABC-
kalkylering, traditionell 
budgeteringsprocess 

 
Value stream costing 
Value stream costing (VSC) är ett kostnadssystem som är utformat kring ett värdeflöde som 
helhet (Myrelid och Olhager, 2015). VSC gör ingen skillnad på direkta och indirekta 
kostnader, utan inkluderar alla kostnader som har haft med värdeflödet att göra, oavsett om de 
är kopplade till designteamet, ingenjören, truckföraren eller montören (Maskell och Baggaley, 
2004). Figur 3 visar hur alla kostnader knyts direkt till värdeflödet istället för att allokeras på 
produkter och arbetstimmar. För att uppnå de förväntade finansiella förbättringarna av lean så 
måste alla aktiviteter från beställning till betalning av kund analyseras i VSC (Ofileanu och 
Topor, 2014). Enligt lean accounting varierar produktkostnaden beroende på den producerade 
volymen, produktmixen och hur snabbt varje enskild produkt rör sig genom värdeflödet. Det 
är hastigheten inom värdeflödet som främst är intressant eftersom maximal lönsamhet nås 
först när maximal flödeshastighet anpassat till kundens beställning och efterfrågan nås 
(Maskell och Baggaley, 2004). VSC fångar kostnaden för material, arbetskraft och varje 
resurs som finns direkt i värdeflödet med endast en liten eller ingen allokering för att 
möjliggöra ett snabbt, stabilt och enkelt sätt att kostnadsberäkna sin produktion (Ruiz de 
Arbulo Lopez et al, 2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Value stream costing 

Utvecklad modell från Maskell och Baggaley (2004)!
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Varje värdeflöde presenterar kontinuerligt sina egna vinster och kostnader genom en rapport 
eller i ett box score. Intäkterna uppstår när varan säljs och alla utgifter kostnadsförs direkt till 
värdeflödet. Medan det vanligtvis går att använda sig av hundratals konton i den traditionella 
redovisningen (Thomasson, Arvidsson, Carrington, Johed, Lindquist, Larsson, och Rohlin, 
2013) behövs endast ett fåtal vid tillämpning av VSC (Myrelid och Olhager, 2015). Maskell 
och Baggaley (2004) menar att det endast behövs fem konton: materialkostnader, 
personalkostnader, maskinkostnader, externa kostnader (till exempel underleverantörer) och 
andra omkostnader. Varje gång nytt material köps in så tilldelas kostnaden direkt till det 
värdeflöde som ska använda materialet. Det motverkar överproduktion eftersom 
värdeflödescheferna inte kommer vilja köpa in mer än tillräckligt för att hålla nere sitt 
värdeflödes kostnader. Om ett värdeflöde producerar mer än vad det säljer så kommer det att 
synas i det värdeflödets resultaträkning. Det är inte längre attraktivt att massproducera och 
lagernivåerna minskar (ibid). På ett likadant sätt som materialkostnaderna knyts direkt till 
värdeflödet binds även de övriga kostnaderna vars information finns att hämta från 
värdeflödesanalysen (Maskell och Baggaley, 2006).  

Standardkostnader och massproduktion 
Den traditionella redovisningen använder sig av standardkostnader, alltså förkalkylerade 
produktkostnader (Ne.se, hämtad 10/2 2016) som underlag i beslut om förbättringar eller 
förändringar (Ruiz de Arbulo Lopez, et al., 2013). Standardkostnaderna uppmuntrar till 
överproduktion och stora lager vilket är motsatsen till vad lean förespråkar (Maskell and 
Baggaley, 2004). Vid beräkningar av en produkts standardkostnad allokeras oftast 
omkostnaderna till produkterna istället för till arbetet som vanligtvis är den faktorn som 
orsakar omkostnader och produktkostnaderna blir snedvridna (ibid). En snedvridning av 
produktkostnader kan även uppstå när ett företag tillverkar flera produktsorter och 
påläggskalkyler tillämpas för att beräkna produktionskostnaden (Prenkert och Öberg, 2014). 
Det finns även en volymproblematik då påläggsbaser eller aktiviteter fastställs utifrån en 
beräknad volym som i slutändan kan skilja sig från det faktiska utfallet (ibid). Samtidigt 
medför automatisering högre fasta kostnader och höga indirekta kostnader vilket gör att 
fördelningen och valet av påläggsbaser blir alltmer kritiskt (ibid). De ekonomiska rapporterna 
används av befattningshavare och kan leda till att de fattar felaktiga beslut om prissättning, 
lönsamhet eller i beslut gällande insourcing eller outsourcing. Beräkning av 
standardkostnader inkluderar även prestationsmätningar av personalens effektivitet, 
utnyttjandet av maskiner och omkostnadsallokering. Eftersom företag vill uppnå maximal 
produktivitet så uppmanar många chefer till massproduktion (Maskell och Baggaley, 2006). 
Att producera stora volymer gör att fasta kostnader allokeras över fler enheter och 
genomsnittskostnaden per produkt sjunker, som ett resultat stiger lagernivåerna och fasta 
kostnader skjuts upp (DeBusk, 2012). Kostnader spåras till varje kostnadsställe i 
produktionen och sedan görs en sammanställning (Maskell och Baggaley, 2004). Spårningen 
och behandlingen av informationen görs med påkostade datasystem. Arbetet anses vara 
slöseri eftersom informationen som produceras ofta presenteras för sent eller döljer slöseri i 
form av omkostnader som allokerats till produkterna. Som ett resultat av rapporterna med 
onödig och felaktig information så hålls det möten som också är slöseri med tid (ibid). 

Activity-Based Costing (ABC) 
I samband med kritiken mot den traditionella kalkyleringens tveksamma påläggsbaser 
utvecklades ABC-metoden (Fry and Fiedler, 2011). Sättet att använda påläggsbaser vid 
kalkylering av standardkostnader kan ge en felaktig bild av vilka kostnader de olika 
produkterna orsakar. Prenkert och Öberg (2014) menar att ABC-kalkyleringens 
genomgripande syfte är att spegla de olika produkternas resursförbrukning genom att fördela 
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de indirekta kostnaderna på aktiviteter, ABC är alltså ett mått på användandet av aktivitet. 
Uppdelning i direkta och indirekta kostnader anses inte vara relevant eftersom alla kostnader 
är hänförbara till specifika aktiviteter (Andersson, 2013). Vissa menar att ABC-modellen går 
att tillämpa i ett företag med lean production medan andra påstår att den inte är tillräckligt bra 
och är för dyr (Ofileanu och Topor, 2014). ABC-modellen är noggrann men resurskrävande 
(Ruiz de Arbulo Lopez, et al., 2013). På grund av problemen med självkostnadskomplexiteten 
i ABC-modellen har andra alternativ utvecklats. ABC-modellen ger lika relevant information 
som VSC men kan inte identifiera outnyttjad kapacitet vilket VSC kan (ibid). Resultat har 
visat att value stream costing (VSC) på ett bättre sätt än ABC-kalkylering överbygger gapet 
mellan den operativa och den ekonomiska sidan av lean production (Ruiz de Arbulo Lopez, et 
al., 2013). 

Planerings- och budgeteringsprocessen (SOFP) 
Statement of financial position (SOFP) är planering- och budgeteringsprocessen i lean. 
Traditionell budgetering som upprättas på årsbasis blir snabbt förlegad eftersom den inte är 
tillräckligt dynamisk för att bemöta kundernas behov (Maskell och Baggaley, 2004). För att 
undvika det slöseri i form av överflödigt arbete som uppstår vid upprättandet av budgetar på 
årsbasis innefattar SOFP en långsiktig plan som månadsvis uppdateras efter förändringar i 
kundernas och marknadens behov och samtidigt bryts ner i en månadsvis rullande budget 
(Maskell och Baggaley, 2004). Vad som visas på resultatraden beror på hur ledningen väljer 
att disponera den frigjorda kapaciteten som implementeringen av lean production möjliggjort 
(ibid). Därför är det viktigt med en bra planerings- och budgetprocess. Istället för att fråga sig 
”hur stora kostnadsbesparingar kommer vi att göra” bör frågan vara ”Hur ska vi på bästa sätt 
använda vår frigjorda kapacitet för att öka kundvärdet och göra mer pengar?” I utvecklingen 
av varje framtida värdeflöde bör frågan ställas eftersom svaret leder till den verkliga 
finansiella påverkan av förändringar enligt lean (ibid). För att SOFP ska fungera måste det 
finnas ett samarbete mellan företagets ekonomiavdelning, säljavdelning och produktion. 
Säljavdelningen och produktionsavdelningen måste kommunicera eftersom 
produktionsavdelningen bör veta hur mycket som förväntas tillverkas under nästkommande 
period. Informationen kommer från säljavdelningen eftersom de har kontakt med företagets 
kunder och gör månadsvisa prognoser (Maskell och Baggaley, 2004) då priset på en vara 
bestäms av marknaden (Dennis, 2012). SOFP innefattar även ett kontinuerligt 
förbättringsarbete. Efter varje period undersöks orsakerna till varje eventuell avvikelse och ett 
förbättringsarbete påbörjas (Maskell och Baggaley, 2004).  

2.3.4.4 Mognadsstadie 3  
De tidigare verktygen och metoderna har främst fokuserat på företagets interna processer. När 
dessa är under kontroll innebär nästa steg att lyfta blicken mot omvärlden för att undersöka 
hur kundvärde skapas. Företag kan anses befinna sig i mognadsstadie 3 om lean thinking 
tillsammans med ett kontinuerligt förbättringsarbete genomsyrar hela företaget och 
organisationen är uppdelad i värdeflöden (Maskell och Baggaley, 2004).   
 
Mognadsstadie Lean accounting Traditionell ekonomistyrning 

Lean enterprise Target costing Påläggskalkyler 

Target costing 
Target costing grundas i tanken om att konsumenten endast köper en produkt om priset på 
produkten understiger det pris som kunden förväntar sig (Modarress, Ansari och Lockwood, 
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2005). Jämfört med traditionell prissättning av produkter med påläggskalkyler där den 
önskade vinsten är pålagd på produktionskostnaden så är target costing lean i den aspekten att 
den fokuserar på att skapa värde för konsumenten. Produktens pris är baserat på vad 
marknaden är villig att betala vilket Azimi Sani och Allahverdizadeh (2012) anser passar 
bättre i dagens konkurrenskraftiga miljö. Target costing innebär att ett företag antingen kan 
öka kundens förväntningar av värdet på produkten eller sänka priset på produkten genom att 
sänka produktionskostnaden (Modarress et al., 2005). Det pris som kunden förväntar sig styr 
design och produktionskostnaderna (ibid). Target costing och kaizen costing är två begrepp 
som ofta är sammankopplade. Target costing används främst under planeringsarbetet gällande 
förbättring av produktens design för att kunna sänka produktionskostnaden medan kaizen 
costing handlar om ständigt förbättringsarbete i själva produktionen (Azimi Sani och 
Allahverdizadeh, 2012).  (Figur 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
Figur 4: Target costing och Kaizen costing. 

Modarress et al., (2005). s. 1753 

2.3.5 Kritik till lean accounting 
Vissa av lean accountings verktyg kan implementeras först när företaget är organiserat i 
värdeflöden där medarbetare är tilldelade enskilda värdeflöden med få överlappningar och när 
inköp och tillverkning är anpassat till efterfrågan och varulagret är lågt och stabilt (Myrelid 
och Olhager, 2015).  Även produktionsprocessen ska vara under kontroll med en låg 
variation, få incidenter, låga ledtider och med kontroll på hastigheten i sin output (ibid). Ett 
nyckelbehov för lean accounting och VSC är klara och stabila flöden. Därför hindras 
implementeringen av lean accounting av komplexa produkter och avdelningar. De 
huvudsakliga nackdelarna enligt Myrelid och Olhager (2015) är att det krävs att hela 
organisationen genomsyras av lean och att lean endast erbjuder grov uppskattning av 
produktkostnaden. Samtidigt som allokeringar undviks så är VSC mindre exakt än andra 
kostnadssystem som t ex ABC. En annan nackdel med lean accounting är att VSC är en 
metod som behandlar alla punkter som lika kan fungera väl för kortsiktiga resultatmätningar 
och beslut, men kanske inte långsiktiga (ibid). 
 
Den traditionella ekonomistyrningen baseras på antaganden om en produktionsprocess med 
stora produktionsvolymer och används delvis för att kontrollera företagets produktion. Att 
implementera lean accounting i en organisation avgörs enligt Rao och Bargerstock (2013) av 
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aktiva val hos anställda på ekonomiavdelningen och deras kunskap om lean. Även om det 
finns riktlinjer för hur lean accounting kan implementeras menar en av Sveriges ledande 
förespråkare av lean accounting, Lars Mattson, att problemet med implementering av lean 
accounting är att intresset för att anpassa den ekonomiska styrningen till lean är svagt 
(Kvalitetsmagasinet, 2013). Mattson menar även att det kan bero på de anställdas svårigheter 
med att byta vanor och går därför tillbaka till traditionell bokföring, det är enkelt att fastna i 
inarbetade vanor (ibid). Rao och Bargerstock (2013) anser dock att det är brist på empiriska 
studier gällande implementering av lean i ekonomistyrningen i amerikanska tillverkande 
företag vilket kan bero på bristande initiativ att implementera lean accounting. 

2.4 Implementering av verksamhetsstrategi 
Eftersom implementering av lean i organisationen innebär en förändring av 
verksamhetsstrategin är det viktigt att redogöra hur centrala delar i organisationen så som 
hur organisationskultur, ledarskap och medarbetarskap påverkar implementeringen av en 
verksamhetsstrategi. Följande avsnitt behandlar därför svårigheter med implementering av 
verksamhetsstrategier samt vad som karaktäriserar en mer eller mindre lyckad 
implementering. 
___________________________________________________________________________ 
 

2.4.1 Svårigheter med förändring 
Förändring mot förbättring kan medföra försämringar och innebär ofta betydande tid- och 
resursåtgång som kan gå ut över annan verksamhet samt åstadkomma störningar inom 
organisationen (Alvesson, Sveningsson och Torhell, 2008).  Många organisationer är 
motståndare till förändring och cirka 70 % av alla förändringsinitiativ misslyckas. Dessa 
nedslående resultat förklaras ofta med brister i implementeringen av förändringsprogram 
(Alvesson et al., 2008). 

2.4.2 Hinder för implementering av strategi 
Strategi handlar om hur organisationen uppnår lönsamhet och effektivitet (Brandberg och 
Folkesson, 2010). Heide, Grønhaug och Johannessen (2002) menar att en strategi måste 
implementeras innan den kan bidra med värde till ett företag och Hrebiniak (2006) menar att 
den största utmaningen inte handlar om att formulera strategin utan om att implementera den i 
hela organisationen. Eftersom implementering av strategi handlar om att förändra delar av 
organisationen är det största hindret med strategiimplementering organisationers oförmåga att 
hantera förändring. Det kan vara förändring gällande arbetsområden, organisationsstruktur, 
samverkan, anställda, incitament och kontroll (Hrebiniak, 2006). Ytterligare hinder är en svag 
strategi samt avsaknad av riktlinjer för implementering av strategi (ibid). Till skillnad från vid 
strategiplaneringen krävs det betydligt fler anställda som sedan arbetar med implementeringen 
av strategin, detta medför i sin tur problem gällande kommunikationen mellan organisationens 
olika funktioner och kan skapa en osäkerhet gällande plikt och ansvarsskyldighet (Hrebiniak, 
2006). Om organisationens chefer endast är delaktiga i planeringen och inte i själva 
implementeringsarbetet av strategin skapas ett gap mellan planering och implementering och 
implementeringen blir bristande. Implementering av strategi är en långsiktig process och 
kräver tid innan resultat kan redovisas, en snabb implementeringstakt kan därför ge negativa 
effekter (ibid). 



!

17!

2.4.3 Organisationskultur 
Då lean implementeras som verksamhetsstrategi är kulturförändring en central del då lean 
innebär ett nytt sätt att se på, driva och leda verksamheten (Sörqvist, 2013). Företag som har 
implementerat lean under en längre period karaktäriserats ofta av förändring av 
verksamhetens kultur där fokus är utveckling av verksamhetens kultur, ledarskap och 
medarbetarskap (ibid). Lean handlar om att ändra kulturen hos både medarbetare och chefer 
(Sörqvist, 2013).  
 
Organisationskultur är beteendemönster, vad chefer och medarbetare gör, säger, tänker och 
känner, i olika situationer och funktioner och är en viktig del till framgång eller 
misslyckanden då organisationskulturen ibland betraktas som det viktigaste elementet i 
organisationsförändring (Brandberg och Folkesson, 2010). För kulturell förändring krävs att 
kollektivet är mottaglig för nya idéer, värderingar och innebörder. Människor har en tendens 
att hålla fast vid sina idéer, värderingar och vanor (Alvesson et al., 2008). Även 
organisationer skapar vanor såsom rutiner och arbetsprocesser och vi blir först medvetna om 
vår kultur när vi konfronteras med alternativa kulturer (Siljerud, 2015). Att förändra kultur 
betraktas som ytterst svårt, och i vissa fall anses kulturen till och med stå utom ledningens 
kontroll (Alvesson et al., 2008). 

2.4.4 Medarbetarskap och beteende hos medarbetare 
En framgångsrik implementering av lean sker utifrån medarbetarna och baseras på stort 
engagemang, ansvarstagande, lagarbete och en stark förbättringsvilja (Sörqvist, 2013). För att 
en implementering av en ny verksamhetsstrategi ska vara möjlig krävs det enligt Wadström 
(2014) att medarbetarnas beteende förändras. Beteende är ett verktyg för att uppnå mål, för att 
skapa nya beteenden måste medarbetare bilda sig nya kunskaper och utveckla sin 
verktygslåda. Om inte medarbetarna utvecklas och lär sig nya beteenden kommer varken 
resultat att skapas eller mål att uppnås. Beteende är länken till strategiska resultat och utan rätt 
beteende uppstår ett onödigt gap mellan strategier och resultat (Brandberg och Folkesson, 
2010). Mänskligt beteende i organisationer kan också ses som den sista länken i en kedja som 
startar med företagets visioner och värderingar, fortsätter till strategier, mål och processer, för 
att till slut nå fram till resultatet. Om bra kunskap och verktyg saknas i någon utav länkarna, 
blir det svårare att uthålligt nå önskade resultat (Brandberg och Folkesson, 2010). Alla 
organisationer har mål för att hjälpa medarbetare att prioritera beteenden som möjliggör att 
målen uppnås i linje med strategin (Wadström, 2014). Vidare menar Wadström (2014) 
organisationens mål har större chans att realiseras om medarbetarna involveras i att framställa 
organisationens mål eftersom det skapar en känsla av gemenskap.  Medarbetare vill se hur 
deras arbete relateras till den övergripande strategin och om målen har nåtts (ibid.). 

2.4.5 Motstånd till förändring 
När individer ställs inför externa förändringar är tveksamhet en naturlig reaktion som kan 
medföra ett förändringsmotstånd (Sörqvist, 2013). När lean införs i en organisation innebär 
det förändringar av bland annat arbetssätt och processer. För att motverka motstånd är det 
viktigt att implementeringen av lean drivs utifrån ett medarbetarperspektiv (Sörqvist, 2013). 
Om medarbetarna inte uppfattar förändringarna i arbetssätt, attityder och roller som 
förbättringar kan det leda till oro och förändringsmotstånd. Motstånd handlar inte endast om 
att vara direkt oppositionellt inställd till ett förändringsarbete, medarbetare kan till viss del 
acceptera vissa förändringar men motsätta sig alltför dramatiska förändringar. De kan i 
princip stödja de nya målen, men finna det svårt att förverkliga dem och under olika stadier av 
implementeringsprocessen ställa upp hinder för eller försöka modifiera målen (Brandberg och 
Folkesson, 2010). För att förebygga förändringsmotstånd och bygga upp en stark 
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förbättringskultur finns olika tillvägagångssätt att tillämpa så som ett engagerat och synligt 
ledarskap och goda exempel för att påvisa möjligheter, utnyttja intern marknadsföring samt 
utbilda och öka kunskapen hos företagets personal (Sörqvist, 2013).  

2.4.6 Ledarskap 
Det är ledningens ansvar att skapa den nödvändiga lean-kulturen (Eriksen, Fischer och 
Mønsted, 2008) och den vanligaste orsaken till att lean och andra liknande satsningar inom 
verksamhetsutveckling misslyckas beror på att ledningen inte i tillräckligt stor utsträckning 
engagerar sig och aktivt driver på arbetet (Sörqvist, 2013). Företag och andra organisationer 
som nått betydande framgångar med lean kännetecknas av ledare som personligen utgör 
tydliga förebilder och går i bräschen för satsningen. Inom de flesta verksamheter saknas idag 
en total övertygelse gällande förbättringsarbetets betydelse, vilket är den huvudsakliga 
orsaken till att många startade lean-program får problem. (Sörqvist, 2013). 
Ledningsengagemanget är den allra viktigaste framgångsfaktorn för att en satsning på lean 
skall resultera i goda resultat. Den högsta ledningens engagemang är avgörande då sättet som 
ledningen agerar på kommer att utgöra en norm för allt ledarskap på lägre nivåer i 
verksamheten, personalen agerar såsom ledaren personligen gör och visar med egen handling. 
Verksamheter med starkt ledningsengagemang avseende verksamhetsutveckling har mycket 
goda möjligheter att lyckas (Sörqvist, 2013). 
 
Det är av vikt att ledningen är synlig och finns i organisationen men också att de involverar 
medarbetarna genom att på ett tydligt sätt kommunicera visioner och mål så att alla 
medarbetare vet åt vilket håll de tillsammans med företaget ska sträva. Då ledare lyckas 
synliggöra vad som är viktigt för att uppnå företagets mål kan medarbetare självmant skapa 
vad Eriksen et al., (2008) skulle kalla nyckelbeteenden (Sörqvist, 2013). Nyckelbeteendena är 
anpassade till företagets strategier och är de beteenden som skapar de viktigaste resultaten i en 
verksamhet. Därför är det viktigt att de är synkroniserade med företagets visioner, 
värderingar, strategier och processer (Brandberg och Folkesson, 2010). Empiriska studier har 
visat att över hälften av de företag som försökte förändra sin organisation misslyckades 
eftersom ledning och chefer inte lyckades övertyga medarbetarna om att förändringen var 
viktig (Alvesson et al., 2008). Att leda förändring och hantera förändringsmotstånd ställer 
därför stora krav på ledarens förmåga (Sörqvist, 2013). 
 
Chefer pressas ofta till att visa goda resultat och fokuserar därför på kortsiktiga ekonomiska 
resultat och tappar fokus på vad som måste göras för att i framtiden uppnå goda resultat 
(Wadström, 2014). Att organisationer styr mot mål i form av ekonomiska nyckeltal som 
omsättning, lönsamhet och avkastning innebär att organisationen endast anses ha en indirekt 
påverkan på företagets ekonomiska resultat (Wadström, 2014). Om de ekonomiska 
nyckeltalen uppvisar svaga resultat är det ofta försent att korrigera dem, därför liknas styrning 
efter ekonomiska nyckeltal som att köra bil genom att titta i backspegeln. Enligt Wadström 
(2014) bör ledningen påverka medarbetarnas beteenden vilket har en direkt påverkan på det 
ekonomiska resultatet, istället för att fokusera på ekonomiska nyckeltal som är svåra att 
korrigera innan det är för sent.  
 
En central fråga i varje lean-organisation är genomförandet av förbättringsarbete på alla 
nivåer i företaget. Om medarbetarna inte engageras i förbättring och upplever att de inte får 
utnyttja sin potential till annat än att utföra sina direkta arbetsuppgifter så känner de inte 
solidaritet mot företaget (Eriksen et al., 2008). Konsekvensen menar Eriksen et al., (2008) är 
att medarbetare snabbt tappar gnistan och att deras engagemang att bidra till verksamhetens 
löpande utveckling sinar.  
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3. Metod 
I följande kapitel beskrivs den teoretiska utgångspunkt som uppsatsen är grundad på. Där 
förhållningssätt, undersökningsmetod och forskningsmetod presenteras. Vidare diskuteras 
tillvägagångssättet vid val av litteratur och datainsamling samt urvalsprocessen gällande 
insamling av empiri. Operationaliserings- och analysprocessen presenteras och slutligen förs 
en diskussion angående arbetets validitet och reliabilitet. 
___________________________________________________________________________ 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

3.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
Alla människor uppfattar medmänniskan, världen, filosofin, vetenskapen och vad som 
betraktas som kunskap olika (Patel och Davidsson, 2011). Det innebär att verklighetssynen är 
olika beroende på inom vilket område forskningen bedrivs (ibid). Då denna uppsats syftar till 
att skapa betydelse och mening kring lean accounting genom förståelse blir verklighetssynen i 
denna uppsats hermeneutisk. Hermeneutik är ett samhällsvetenskapligt förhållningssätt som 
grundar sig i tolkningslära där helhetsförståelsen är central. Alvesson och Sköldberg (2007) 
menar att en del kan endast förstås om delen kopplas samman med helheten, och om helheten 
kopplas till delen, något som kallas den hermeneutiska spiralen. Då lean accounting är ett 
relativt nytt koncept och ett outforskat område i Sverige har vi stött på okända begrepp som vi 
kopplat samman med helheten av lean accounting för att skapa förståelse. Vår förståelse för 
lean accounting har blivit allt djupare ju fler delar vi kopplat till helheten då hermeneutiks 
förståelse enligt Alvesson och Sköldberg (2007) inte har något slut. Patel och Davidsson 
(2011) menar att förståelse för hur världen fungerar även skapas genom att studera mänskligt 
beteende. Dock påverkas förståelsen av det mänskliga beteendet av enskilda erfarenheter och 
kunskaper som gör att varje människas världsbild blir subjektiv (Hartman, 2007). Den 
hermeneutiska forskarrollen måste enligt Patel och Davidsson (2011) vara öppen, ”subjektiv” 
och engagerad för att kunna tolka varje människas enskilda och subjektiva världsbild för att 
förstå hur världen fungerar (Hartman, 2007). Därför har en kvalitativ forskningsmetod valts 
för att på bästa sätt förstå hur lean accounting ter sig i verkligheten. 

3.1.2 Undersökningsmetod  
Att relatera teori till verklighet kan enligt Patel och Davidsson (2011) vara svårt men kan 
enligt Alvesson och Sköldberg (2007) göras genom de två förklaringsmodellerna induktion 
eller deduktion. Induktion innebär att undersökningen inte är förankrad i tidigare vedertagen 
teori och utgår från teorin medan deduktion kännetecknas av att en redan befintlig teori 
bestämmer vilken data som samlas in (Patel och Davidsson, 2011). För att bibehålla ett 
hermeneutiskt förhållningssätt och inte låta tidigare teorier ligga till grund för 
datainsamlingen valdes initialt en induktiv ansats. Den information som vi samlade in 
skapade tillsammans med våra egna idéer och föreställningar en uppfattning för området som 
efter insamlingen av empirin bearbetades för att formulera en slutlig teori. Patel och 
Davidsson (2011) menar dock att det är omöjligt att de teorier som formuleras inte påverkas 
av förväntningar och förställningar. Då lean accounting är ett outforskat område i Sverige är 
det nödvändig att vi har en viss grad av förförståelse för att kunna tolka och skapa en rättvis 
bild av verkligheten. Vi anser därför att vi inte helt objektivt kommer kunna undersöka 
verkligheten.!
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För att på ett bättre sätt utveckla empirin och teorin antas en abduktiv ansats som enligt 
Alvesson och Sköldberg (2007) har likheter med ett hermeneutiskt tillvägagångssätt då 
abduktion inbegriper förståelse. Abduktion kan enligt Patel och Davidsson (2011) ses som en 
kombination av både en induktion och deduktion. Abduktion utgår från empirisk fakta som 
skapar ett förslag till en teoretisk djupstruktur liksom induktionen, men liknar i nästa steg 
deduktionen då den förslagna teorin testas på nya fall (ibid). Då uppsatsen utgår från en 
abduktiv ansats kommer vi på ett mer fritt sätt kunna fördjupa och utveckla viktiga begrepp 
och koncept ytterligare baserat på kunskap från empirin. 

3.1.3 Forskningsmetod 
Den forskningsmetod som ligger till grund för hur forskningsarbetet och insamling av data 
kommer ske är främst baserad på uppsatsens problemställning och syfte. Eftersom uppsatsens 
problemställning är av explorativ karaktär och syftet är att skapa en djupare förståelse krävs 
att vi samlar information i form av observationer som nyanseras av studieobjektens tankar och 
åsikter (Jacobsen, 2002). En kvalitativ forskningsmetod är den metod som lämpar sig bäst 
kopplat till både uppsatsens problemställning och syfte. Jacobsen (2002) beskriver att 
kvalitativa undersökningar syftar till att skapa förståelse och Alvesson och Sköldberg (2007) 
förklarar att kvalitativa undersökningar grundar sig i studieobjektens perspektiv. Bryman och 
Bell (2013) menar att tonvikten vid insamling och analys av data i en kvalitativ studie ligger 
på ord och meningar som ofta genereras av kvalitativa intervjuer. Med en kvalitativ ansats 
kan vi därför med hjälp av intervjuer skapa en djupare förståelse om hur lean accounting 
fungerar i praktiken. Den kvalitativa metoden är mer öppen och en respondents svar kan 
enligt Jacobsen (2002) anses vara av bättre kvalité och mer korrekta då respondenten inte 
svarar på fasta frågor med givna svarsalternativ. Kvalitativa ansatser är även flexibla vilket 
innebär att både problemställningen och datainsamlingsmetoderna kan justeras under 
undersökningens gång. Dock kan öppenheten i de kvalitativa undersökningarna leda till 
utmaningar då stora mängder nyanserad insamlad data måste tolkas. En kvalitativ studie kan 
enligt Bryman och Bell (2013) bidra till en förståelse av den sociala verkligheten men för att 
få förståelse måste den kvalitativa metoden enligt Alvesson och Sköldberg (2007) vara 
baserad på respondentens nyanserade och öppna svar. Hermeneutik och kvalitativa 
undersökningar kan enligt Patel och Davidsson (2011) kopplas samman då kvalitativa 
undersökningar genomförs på ett öppet och subjektivt sätt genom att tolka människors tal och 
handlingar genom att observera. Då detta arbete syftar till att förstå varför tillverkande företag 
inte implementerar lean accounting anser vi att ett hermeneutiskt synsätt lämpar sig väl då 
kvalitativ förståelse ligger i fokus men även att vi kommer få anta en forskarroll som är 
öppen, ”subjektiv” och engagerad. 

3.2 Litteratur 

3.2.1 Val av litteratur  
Det finns ingen svensk litteratur som rör ämnet lean accounting vilket tyder på att lean 
accounting och dess praktiska implementering är ett outforskat område i svenska 
tillverkningsföretag Utgångspunkten kring lean accounting i denna uppsats har hämtats från 
lean accountings främsta förespråkare Brian Maskell och Bruce Baggaley som även myntade 
begreppet i början av 2000-talet. I deras bok Practical Lean Accounting: A Proven System for 
Measuring and Managing the Lean Enterprise (2004) beskrivs metoder och redskap för lean 
accounting som även är utgångspunkten i vårt litteratursökande. I uppsatsen har vi använt oss 
av vetenskapliga artiklar, böcker och branschtidningar. De vetenskapliga artiklarna samt 
branschtidningarna har genererats genom databasen Summon vid Högskolan i Halmstad. 
Nyckelord som användes frekvent är; lean accounting, traditionell redovisning, traditionell 
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ekonomistyrning, lean, lean production, strategiimplementering. Böcker har lånats från 
biblioteket på Högskolan i Halmstad, Halmstads Stadsbibliotek samt inhandlats. 

3.2.2 Urval  
För att skapa en förståelse för lean accounting har främst artiklar använts då det endast finns 
enstaka böcker skrivna om ämnet. Eftersom begreppet lean accounting är relativ nytt är större 
delen av de vetenskapliga artiklarna publicerade efter 2000 vilket bidrar till att aktuell 
forskning använts i uppsatsen. Begreppet lean accounting har sin grund i Nordamerika, därför 
kommer även majoriteten av den litteratur som finns där ifrån.  Maskell och Baggaley anses 
ha lagt grunden till lean accounting, de besitter stor kunskap inom ämnet och anses trovärdiga 
och därför är en stor del av vår insamlade teori från dessa källor. Dock är vi medvetna om att 
dessa författare är förespråkare för lean accounting och ger en överhängande positivt bild, 
vilket kan skapa en nyanserad bild. För att undvika detta har vi kompletterat teorin med 
artiklar skrivna av andra författare. Dock är de flesta vetenskapliga artiklarna överhängande 
positiva.!

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Urval  
Då lean accounting inte är ett utbrett koncept i Sverige har det varit svårt att hitta 
respondenter som uppfyller de krav vi har. För att skapa en förståelse för avsaknaden av lean 
accounting i svenska tillverkningsföretag har det varit viktigt att komma i kontakt med 
respondenter som har kunskap om lean, arbetar med ekonomin på ett företag som 
implementerat lean production och helst känner till lean accounting. Då vi tidigt insåg 
problemet kontaktade vi lean-coacher i Sverige som fanns listade på produktionslyftets 
hemsida för att förhoppningsvis genom dem hitta företag som tillämpar lean accounting. 
Många hörde av sig men få kunde hjälpa oss att hitta företag med lean accounting. Dock 
skickade många coacher oss vidare vilket har resulterat i en urvalsprocess som enligt 
Jacobsen (2002) heter snöbollseffekten. Det innebär att en kontakt leder till en annan som i 
sin tur leder vidare till ytterligare en intervjuperson (ibid). Snöbollseffekten har lett till att vi 
kommit i kontakt med tre företag, Halmstad Gummi Fabrik AB, Emballator Lagan Plast AB 
och Ankarsrum Motors AB. Våra respondenter rekommenderades av ett flertal lean-coacher, 
något som vi tolkar som att de är kunniga inom ämnet lean och har lyft problemet med 
avsaknaden av lean accounting. Dock var lean-coachernas gemensamma nämnare 
produktionslyftet och de har troligtvis liknande nätverk vilket kan vara anledningen till varför 
vi blev tipsade om samma respondenter. Samtidigt finns det en begränsad kunskap inom lean 
accounting och därför blir urvalet av respondenter begränsat. För att skapa en så korrekt bild 
av verkligheten som möjligt och undvika ett snedvridet resultat så valdes respondenter med 
två olika perspektiv och bakgrund, respondenter med ekonomisk bakgrund och respondenter 
med ingenjörsbakgrund och erfarenhet av lean production. Hans Reich har många års 
erfarenhet av lean och hans namn har nämnts i artiklar om ämnet och Lars Gustav Gustafsson 
är bekant med lean och har forskat inom slöseri och dynamisk kalkylering som handlar om 
hur företag kan finna slöseri med hjälp av ekonomi, något som L.G. Gustavsson menar är det 
som lean accounting syftar till. H. Reich och L.G. Gustafsson utgör arbetets respondenter med 
ingenjörsbakgrund. Eftersom vi inte har funnit något företag som tillämpar lean accounting så 
ville vi ha respondenter med kunskap inom lean och som var bekanta med konceptet lean 
accounting. Då det finns begränsad kunskap inom ämnet lean accounting hyste vi inga 
förhoppningar om att finna respondenter som medvetet tillämpat det i praktiken och det var 
därför inget krav i urvalet av respondenter, dock ville vi intervjua respondenter med 
ekonomisk bakgrund. HGF valde vi ut på grund av att de har vunnit pris för sitt arbete med 
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lean. Företagen Emballator Lagan Plast och Ankarsrum Motors AB valdes ut då de är mitt i 
en implementering av lean och visar intresse för lean accounting. !

3.3.2 Val av datainsamlingsmetod  
För att få en nyanserad beskrivning av begreppet och en klar bild av lean accounting har den 
öppna individuella intervjun varit en central del i att samla in data. Enligt Byrman och Bell 
(2013) är öppna individuella intervjuer den vanligaste datainsamlingsmetoden i kvalitativ 
forskning. Syftet med öppna intervjuer är främst att skapa förståelse för den enskilda 
respondentens ståndpunkt och tolkning där synpunkter kan skilja sig åt mellan olika 
respondenter, vilket ger en nyanserad bild av verkligheten (Jacobsen, 2002). Enligt Patel och 
Davidsson (2011) kan en intervju vara mer eller mindre strukturerad, men menar att 
kvalitativa intervjuer över lag har en låg grad av strukturering vilket innebär att respondenten 
kan svara med egna ord. För att sätta viktiga aspekter i fokus under intervjuerna har vi valt att 
förstrukturera samtliga intervjuer vilket gett oss en viss flexibilitet (Jacobsen, 2002). En 
intervjuguide hjälper forskaren att få överblick över vilka ämnen som kommer tas upp under 
intervjun (ibid). Trots att frågornas ordningsföljd varit fastställd genomfördes intervjuerna 
fritt och frågorna ställdes löpande vid behov. För att skapa en så trovärdig bild av 
verkligheten som möjligt valde vi att spela in samtliga intervjuer för att vid ett senare tillfälle 
transkribera dem. Men även för att kunna återgå till delar av intervjun som i efterhand 
uppfattades som oklara. Vi valde att genomföra besöksintervjuer främst för att fånga 
personliga och enskilda uppfattningar och synpunkter om ämnet samt personers egna 
tolkningar men även för att observera och skapa personlig kontakt med respondenten. På 
grund av begränsad tidsram samt geografiskt läge genomfördes en telefonintervju med 
Ankarsrum Motors AB. 

3.3.3 Operationalisering  
Operationalisering är enligt Patel och Davidsson (2011) då vi översätter ett teoretiskt och 
abstrakt begrepp till mätbara frågeställningar. Det handlar om att visa hur nyckelbegrepp i 
studien kan göras forskningsbara genom att gå från det generella till det konkreta (Jacobsen, 
2002). Syftet med denna uppsats är att beskriva och bidra med en djupare förståelse för hur 
lean accounting implementeras i svenska industriföretag som implementerat lean i sin 
produktion, samt identifiera faktorer som påverkar att lean accounting implementeras. För att 
uppnå syftet och försöka svara på frågeställningen bygger våra intervjuguider främst på 
nyckelbegreppet lean accounting som måste göras mätbart. Men då lean accounting är ett 
abstrakt begrepp som innehåller många element har vi använt oss av fler nyckelbegrepp som 
är återkommande i teorin så som; lean production, traditionell ekonomistyrning samt 
implementering. Eftersom ingen av våra intervjupersoner har arbetat praktiskt med lean 
accounting samt att de har olika bakgrund valde vi att anpassa intervjuguiden baserat på vem 
som intervjuades. Därför gjordes en intervjuguide som är ämnad för respondenter som arbetar 
med ekonomi och/eller produktion i ett företag som implementerat lean.  Frågorna i 
intervjuguide 1 syftar till att undersöka om metoder enligt lean accounting tillämpas 
omedvetet då respondenten inte är bekant med konceptet lean accounting samt att undersöka 
varför implementeringen är begränsad. Intervjuguide 2 är justerad för respondenter som är 
förespråkare och/eller arbetar med att implementera lean i företag. Respondenterna som 
intervjuguide 2 är ämnad för de som har kunskap om lean accounting till följd av sitt arbete 
med lean och har reflekterat kring ämnet lean accounting. Intervjuguiderna justerades för att 
på ett bättre sätt ställa frågor inom respondentens kompetensområde. Målet med att anpassa 
intervjuguiderna var att belysa viktiga aspekter men även fånga upp den skillnad som finns 
mellan hur ingenjörer och ekonomer uppfattar lean production och lean accounting då det 
finns ett kunskapsglapp mellan de båda yrkena. 
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Då intervjuer genomfördes med lean-coacherna Hans Reich och Lars-Gustaf Gustafsson valde 
vi att ställa djupare frågor kring deras upplevelse och erfarenhet gällande 
ekonomiavdelningars deltagande då lean implementerats i ett företag. Dels för att 
intervjupersonerna inte har en ekonomisk bakgrund men även för att de har bred och djup 
förståelse för hur lean fungerar i organisationers olika delar. I våra intervjuer med Ankarsrum 
Motors AB, Emballator Lagan Plast där intervjupersonerna främst arbetar med ekonomi valde 
vi att fokusera på frågor av högre ekonomisk grad som belyser förändringar i 
ekonomistyrningen till följd av implementering av lean ur ett ekonomiskt perspektiv. Först 
genomfördes en intervju med HGFs produktionschef, Jon Stibe, sedan fick vi en rundvandring 
i fabriken. Efter rundvandringen intervjuades HGFs ekonomichef, Joakim Nordin, med J. 
Stibe som närvarande vilket resulterade i att en blandning av de båda intervjuguiderna 
användes som stöd. Intervjun genomfördes på HGFs kontor i Halmstad och varade totalt i tre 
timmar. Den tredje intervjun genomfördes med Berit Jansson som är ekonomichef på 
Ankarsrum Motors AB. Intervjun var initialt tänkt att genomföras över Skype på grund av 
begränsad tidsram och geografiskt läge men fick genomföras över telefon på grund av 
tekniska fel med Skype. Intervjun varade i en timma. Den fjärde genomfördes på Emballator 
Lagan Plasts kontor i Ljungby med ekonomichefen Sven Nilsson och varade i cirka två 
timmar. Intervjun med Hans Reich genomfördes på Varbergs stadsbibliotek och varade i cirka 
två timmar. I samband med att vi höll en presentation om lean accounting på 
Herencokoncernens huvudkontor i Jönköping genomfördes intervjuerna med Lars-Gustaf 
Gustafsson och koncernens ekonomichef Cecilia Skirhammar. Vi har dock valt att exkludera 
Skirhammars intervju då intervjun omfattade lean på koncernnivå. Ett område som inte ryms 
inom arbetets begränsning. Intervjuerna har främst bestått av öppna personliga intervjuer där 
respondenterna fritt fått diskutera, de genomfördes i obestämd ordning då vi anpassade oss 
efter deras tillgänglighet. Det har bidragit till att vi i vissa fall i efterhand upplevt att 
intervjuguiden borde anpassats ytterligare, vilkets har gjorts i den mån det behövts och om 
möjlighet getts. Samtliga intervjuguider går att finna i bilaga 1 och 2.  

3.3.4 Analysmetod 
Då studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt som enligt Kvale och Brinkmann (2009) 
tillåter pluralistiska tolkningar av det empiriska materialet anser vi att vår tolkning kan skilja 
sig från andras. Detta eftersom vi gör egna antaganden av innebörden av respondenternas svar 
och är delaktiga i tolkningen som återges. Tolkningen av den insamlade datan har bearbetas 
genom kodning och meningskoncentrering. Kodning innebär enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) att definiera respondenternas handlingar eller erfarenheter genom att undersöka, 
jämföra, bryta ner och förklara data. Genom kodning har vi tolkat enskilda delar av 
materialet, tolkningarna som i sin tur relaterats till materialets helhet. Samtliga intervjuer har 
varit långa och omfattande och vissa har även varit komplexa då intervjuer kombinerats med 
rundvandringar i produktionsmiljö. Därför har vi genom meningskoncentrering försökt finna 
intervjuernas centrala delar för vidare tolkning i vår analys.  
 
För att fånga upp meningen av respondenternas svar på ett rättvist sätt menar Kvale och 
Brinkmann (2009) att kategorisering kan tillämpas, detta görs genom att i förhand fastställa 
kategorierna. Vi var medvetna om respondenternas olika bakgrund och förhållningssätt till 
lean accounting, och valde därför att kategorisera intervjuguiderna därefter. Vi kategoriserade 
även de frågor som intervjuguiden innehöll, en ämneskategorisering som underlättade 
kodningen av materialet och som låg till grund för strukturen av analysen.  
 
  



!

24!

3.4 Trovärdighetsdiskussion 

Jacobsen (2002) menar att den insamlade empirin måste vara giltig och relevant vilket den är 
då vi mäter det vi vill mäta, då den är av betydelse samt att den är generaliserbar. Validitet 
handlar enligt Patel och Davidsson (2011) om att införskaffa underlag som trovärdigt tolkar 
respondentens perspektiv då datan inte är själva verkligheten, utan bara en representation av 
den. Validitet kan vara intern och extern enligt Jacobsen (2002). 

3.4.1 Intern validitet  
Intern validitet innebär att det vi mäter är det vi avser att mäta (Jacobsen, 2002). Den interna 
validiteten vid en kvalitativ studie görs enligt Bryman och Bell (2013) synlig om det finns en 
överrensstämmelse mellan forskarens observationer och dennes teoretiska idéer. För att 
empirin som presenteras i empiriavsnittet ska anta en trovärdig form har vi i 
transkriberingsprocessen ständigt reflekterat och varit medvetna om hur vi gått från tal till text 
då Patel och Davidsson (2011) menar att transkriberingsprocessen är kritisk då talspråk och 
skriftspråk inte är samma sak. Vi är medvetna om att våra respondenter har ett egenintresse i 
att öka intresset för lean accounting då de två coacherna har medgett att de hoppas att denna 
uppsats ska hjälpa dem i sitt arbete, därför finns en risk för att de låter sina förväntningar 
forma deras svar. Då H. Reich och L. G. Gustafsson är coacher och förespråkare innebär det 
att de även har en positiv inställning till implementering av lean accounting samt att de ingår i 
ett nätverk där de kan ha påverkat varandras uppfattning om ämnet lean accounting. 
Ytterligare en faktor som kan påverka arbetets interna validitet är att respondenterna i förhand 
informerades om vad intervjuerna skulle handla om. Det gav respondenterna möjlighet att öka 
sin kunskap om lean accounting innan intervjun genomfördes. Dock delgavs inte 
respondenterna arbetets intervjuguider för att de inte i förhand skulle kunna konstruera sina 
svar. Innan intervjun med L. G Gustafsson genomfördes en presentation av lean accounting 
på begäran av de inblandade under mötet på Herenco koncernens huvudkontor i Jönköping. 
Presentationen och dess information kan ha påverkat L. G Gustafsson att vinkla sina svar. L. 
G Gustafsson har forskat inom liknande ämnen samt haft en tydlig åsikt redan innan 
intervjun, därför anser vi att risken för vinklade svar är liten. Istället kan presentationen ha 
bidragit till att L. G. Gustafsson på ett tydligare sätt kunnat förmedla sina tankar kring lean 
accounting.  

3.4.2 Extern validitet  
Extern validitet innebär att resultatet från en undersökning som är gjord i ett begränsat område 
och tid är överförbart till andra representativa sammanhang, extern validitet handlar därför om 
generaliserbarhet (Jacobsen, 2002). Patel och Davidsson (2013) menar att generalisering kan 
upplevas som problematiskt i kvalitativa undersökningar då intervjupersonerna inte väljs ut 
systematiskt och kan testas mot en annan systematiskt utvald grupp. Detta arbete är inte en 
representation av hela sanningen utan snarare en del av sanningen. 

3.4.3 Reliabilitet  
Enligt Jacobsen (2002) handlar reliabilitet om tillförlitlighet och trovärdighet. Om empirin har 
god reliabilitet innebär det att vi litar på den information vi samlat in, vilket uppnås då 
undersökningen genomförts på ett korrekt sätt. Reliabilitet berör därför undersökningens data, 
vilka data som använts, insamlingssättet och hur de bearbetas (ibid). Metoden påverkar därför 
den insamlade informationens tillförlitlighet eftersom alla metoder är selektiva i insamlingen 
av information. Ur ett hermeneutiskt synsätt är kriterierna för varken validitet eller reliabilitet 
relevanta gällande bedömning av sanningshalten. Det beror på att det hermeneutiska synsättet 
inte tror det är möjligt med en objektiv relation mellan intervjuare och respondent då den som 
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intervjuar påverkar intervjupersonen genom problemval, problemformulering och val av 
teoretiska utgångspunkter etc. (Lindfors, 1993). Enligt ett hermeneutiskt synsätt kan vi som 
intervjuat haft en påverkan på respondenterna med konsekvensen att svaren har blivit 
vinklade, därför är det svårt att avgöra reliabiliteten gällande den insamlade informationen. Vi 
har försökt att öka reliabiliteten genom att undvika ledande frågor och genom att till stor del 
låta respondenten leda samtalet. En möjlig konsekvens av att J. Stibe var närvarande under 
intervjun med J. Nordin är vinklade svar och minskad reliabilitet. Dock är uppsatsen en 
offentlig hanzdling som J. Stibe kommer att ha tillgång till vid publicering, något som J. 
Nordin var medveten om och därför är sannolikheten liten att J. Nordin under en enskild 
intervju skulle svarat annorlunda.  
! !
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4. Empiri 
Arbetets empiri är uppdelad i två intervjugrupper baserat på intervjuobjektens bakgrund. 
Första delen av empirin består av intervjuer med ekonomer från tre olika företag som 
implementerat lean i organisationen. I den andra delen presenteras intervjuer med 
respondenter som har lång erfarenhet av lean production och idag arbetar som lean-coacher. 
Samtliga intervjuer utgör arbetets empiri och ligger till grund för analys och slutsats 
tillsammans med insamlad teori. 
_________________________________________________________________________ 

4.1 Respondent 1 
Jon Stibe är produktionschef och arbetar främst med lean i produktionen på Halmstad 
Gummifabrik AB (HGF). HGF är ett expansivt familjeägt företag specialiserat på tekniskt 
formgods i gummi och TPE plast. HGF påbörjade sin lean-resa år 2007 när Christian Kiks, 
som numera är VD på HGF började på företaget som logistikchef. År 2009 vann HGF 
Halländska lean-priset och kom på andra plats i Svenska lean-priset. Att arbeta med lean är 
J. Stibes främsta uppgift som produktionschef och han är den i företaget som driver lean-
resan framåt. J. Stibe arbetar ständigt med förbättringsarbete och har hjälpt till att skapa 
lönsamhet i organisationen. J. Stibe har ingen erfarenhet av lean accounting men vill bli mer 
delaktig i ekonomiska rapporterna. Intervjun genomfördes den 17 mars 2016 på HGFs kontor 
i Halmstad.  

4.1.1 Implementering av lean  
Beslutet om att implementera lean i HGF förankrades snabbt i ledningen och i organisationen, 
en budget sattes, planer gjordes och alla i företaget informerades. Företagets anställda får 
kontinuerligt utbildningar i lean och har även fått en utbildning i HGFs logga. Loggan belyser 
företagets principer som är medarbetarkraft, fabriken först, enkla och robusta processer och 
att kunden är i centrum. Loggan finns visualiserad på flera ställen i både produktionen och på 
kontoret för att påminna medarbetarna om företagets värderingar. Att arbeta med lean är J. 
Stibes främsta uppgift som produktionschef. Det är en stor fördel att J. Stibe är 
produktionschef och sitter i ledningsgruppen eftersom han då har ett bestämmande inflytande 
och det som han säger verkställs. Implementeringen av lean hade inte blivit så lyckad om J. 
Stibe inte hade haft en position med mycket inflytande. Det är också tack vare att beslutet var 
förankrat i ledningen som det blev sådan genomslagskraft. Varken J. Stibe eller Joakim 
Nordin tror att implementeringen hade fungerat om det i företaget endast hade varit en person 
i företaget som hade arbetat med lean. J. Stibe menar att all personal ska vara delaktig i 
arbetet med lean och att lean ska bli en del av kulturen. När implementeringen först startade 
på HGF så fanns det många anställda som hade sina egna uppfattningar om hur jobbet skulle 
göras, men då ledningen stod bakom beslutet underlättades arbetet med implementeringen. 
Beslutet måste komma uppifrån, det måste finnas resurser och personen som ska leda arbetet 
måste vara kunnig inom lean och ha ett stort intresse för det. Personen måste även vara en 
duktig kommunikatör som kan förklara varför förändringar bör ske. J. Stibe tror inte att HGF 
hade funnits kvar idag om de inte hade implementerat lean. Sitt arbete med lean försöker J. 
Stibe hålla enkelt och visuellt och använder sig av metoder som går att liknas vid ett box 
score. 
!
Tack vare implementeringen av lean har HGF bland annat minskat kassationen från ungefär 6 
% till dagens 1.8% och deras lager har minskat från en volym med ett värde på runt 25 
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miljoner kronor, varav varor till ett värde av 2 miljoner var inkuranta, till ett som innehåller 
produkter till ett värde av 6-7 miljoner kronor. Varje arbetsdag börjar J. Stibe med ett 
morgonmöte vid respektive värdeflödes informationstavla där J. Stibe tillsammans med 
bemanningen i värdeflödet går igenom den dagliga styrningen för alla i fabriken. De gör 
värdeflödesanalyser där de går igenom hur produkter flödar och de dagliga nyckeltalen. Även 
HGFs ledning har dagligen morgonmöte fast inne i pulsrummet. I pulsrummet finns 
summeringar och måltal för varje värdeflöde i kronor och procent samt mätningar på 
nyckeltal såsom effektivitet, antal olyckor och tillbud samt OEE som mäter utnyttjandegraden 
av maskiner. Under morgonmötet så läggs fokus på avvikelser och finna orsaker och 
lösningar. 

4.1.2 Produktion och lean accounting  
J. Stibe tar sällan del av HGFs ekonomiska rapporter utan ser bara resultatet. Dock är han 
intresserad av att se mer av de ekonomiska rapporterna och menar att han har saknat en 
koppling mellan det som sker i produktionen och vad som visas i de ekonomiska rapporterna. 
Även om J. Stibe inte vet vad ett box score är så använder de sig av liknande verktyg fast utan 
de finansiella talen som ska finnas i ett box score. 

4.1.3 Framtid  
HGF är mitt i implementeringen av ett nytt affärssystem. Det nya systemet, Jeeves, är 
modernt och kompatibelt med andra affärssystem internt och externt samtidigt som det är 
visuellt. J. Stibe har förhoppningen att det nya affärssystemet ska kunna visa exakt vad det är 
som är fel i produktionen och påvisa förbättringar. HGFs mål är att i framtiden jobba med 
både deras leverantörer och kunder. Fram tills nu har HGF endast jobbat mot kunderna men 
ska även jobba mot deras leverantör för att nå kostnadsreducering hos dem. 

4.2 Respondent 2 
Joakim Nordin har arbetat som ekonomichef på HGF sedan 2013 och är väl bekant med lean 
och vad det innebär då han har varit med sedan implementeringen av lean startade i 
företaget, lean accounting har han dock ingen kunskap om. Ekonomiavdelningen har inte 
bara haft en åskådarplats under lean-resan då J. Nordin sitter med i ledningen som är med i 
varje steg och beslut som tas. J. Nordin följer ofta upp förbättringarna som görs i 
produktionen men använder sig främst av traditionell ekonomistyrning. J. Nordin har sett 
tydliga förändringar i det ekonomiska arbetet till följd av att lean implementerats i 
produktionen. Intervjun genomfördes den 17 mars 2016 på HGFs kontor i Halmstad. 

4.2.1 Ekonomistyrning  
J. Nordin tror inte att det är vanligt att ekonomiavdelningar är så engagerad i implementering 
av lean production eller i produktionen som de är på HGF. J. Nordin menar att som 
ekonomichef på ett företag som HGF så kan han inte bara sitta på sin stol och syssla med 
bokföring hela dagarna, han måste vara delaktig i produktionen. Det kan vara annorlunda i 
större företag med separata avdelningar och J. Nordin tror att ekonomerna där inte är 
engagerade i produktionen eftersom de inte hinner med annat än daglig bokföring och 
redovisning. I ekonomiadministrationen finns det planer, åtgärder och nyckeltal samt 
förbättringsprojekt för alla avdelningar. De övergripande målen för varje avdelning bryts ner 
för att hitta de projekt som är viktigast att arbeta med, som exempel berättar han om hur de på 
HGFs inköpsavdelning en gång per år ritar upp flödet, gör en värdeflödesanalys för att hitta 
slöseri för att sedan rita upp ett nytt flöde utan slöseri och åtgärder för att nå dit. 
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I sin ekonomistyrning arbetar ekonomiavdelningen med att ta fram information om 
produktionen ur sina affärssystem för att kunna följa upp arbetet och se förbättringarna med 
lean. Enligt J. Nordin använder de sig av en traditionell form av ekonomistyrning med 
standardkostnader, förkalkyler och använder sig av påläggs- och självkostnadskalkyler. 
Produktionens olika omkostnader allokeras över värdeflödena efter hur mycket varje 
värdeflöde uppskattas förbruka. J. Nordin menar att det blir orättvist fördelat då vissa 
volymprodukter får en för stor del av den administrativa kakan då vissa lågvolymprodukter 
tar mycket resurser i anspråk. Där tycker J. Nordin att de borde ha en annorlunda fördelning 
men rent generellt så fungerar det bra med ett procentpåslag. Ledningen bestämmer en 
strategi och en affärsplan som sträcker sig tre år framåt, utifrån den sätts mer detaljerade 
planer per funktion och avdelning. Budgeten görs årsvis och innehåller försäljningsmål och 
strategier som följer ledningens affärsplan. Budgeten används som en kontrollfunktion och en 
ram för bland annat försäljning och bemanning så att alla i företaget ska se vilka resultat och 
vilken lönsamhet som de förväntas leverera. Även om budgeten görs på årsbasis så uppdateras 
den månadsvis. J. Nordin har räknat på många av förändringarna som har skett i företaget och 
ger lagerförändringarna som exempel, reduceringen gav 15 miljoner mer i kassan. Men han 
frågar sig ändå ”hur mäter man en lean-förändring?” 
 
I sin ekonomistyrning använder HGF dagliga nyckeltal som används visuellt i den dagliga 
styrningen men även i de veckorapporter som presenteras för styrelsen. Nyckeltalen mäts 
även för att följa upp de förändringar som har skett i produktionen och J. Nordin tycker att de 
har hittat nyckeltal som på ett bra sätt fyller sitt syfte. Ekonomiavdelningen framställer även 
månadsvis ekonomiska rapporter, dessa är inte riktade till produktionspersonalen eftersom J. 
Nordin menar att produktionspersonalen vill se nyckeltal som är nära deras arbete. 
Produktionspersonalen tar del av de nyckeltal som finns presenterade vid varje värdeflödes 
tavla eftersom det är från värdeflödena som informationen hämtas, det är ett helt nytt sätt att 
engagera personalen. Nyckeltalen som används är bland annat effektivitet, OEE-tal, slöseri, 
reklamationer och leveranspunktlighet. Även slöseri i form av kassationer och reklamationer 
mäts och beräknas i både procent och i kronor. HGF använder sig inte av balanserat styrkort 
(BSC), men de använder sig av en form av BSC där de mäter vissa nyckeltal och dess 
utveckling för att snabbt se och kunna motverka eventuella försämringar. För att hela tiden 
kunna förbättras har varje nyckeltal även ett måltal. När det kommer till prissättning så 
baseras priset på kalkyler och ett påslag som beror på kund, produkt och segment samt hur 
unikt företaget är och hur svårt det är att tillverka produkterna. Det är komplicerat eftersom 
HGF har stora företag som kunder och leverantörer. Det gör att de har låga marginaler och 
därför måste vara bra på att omsätta sitt kapital och utnyttja det. J. Nordin menar att det är vad 
lean handlar om, att vara effektiv med sitt kapital. Sälja mycket, hålla låga lagernivåer och 
utnyttja maskinerna. Deras produktionsvolym bestäms av kundernas efterfrågan.  

4.2.2 Från massproduktion till kundorderstyrd produktion  
Ekonomiavdelningens arbete har förändrats sedan lean implementerades och bland annat 
resulterade i förändringar i flöden och produktion med kortare serier. Tidigare producerade 
HGF långa och stora serier, produkter som de visste att kunder skulle efterfråga producerades 
i stora kvantiteter och mycket lades på lager. Ekonomiavdelningen räknade ut de ”ekonomiskt 
riktiga” partierna, alltså optimerade produktionskvantiteter och försökte sälja genom 
kampanjer. De ekonomiska formlerna och de långa ställtiderna uppmanade till stora 
produktionsorder. Det innebar en stor fördel att minska lagernivåerna eftersom höga 
lagernivåer kan dölja problem, något som kallas för den Japanska sjön. Vattnet i sjön är lagret 
och slöseriet finns i form av klippor som visas först när nivåerna sänks, först då kan slöseriet 
åtgärdas för att sedan sänka nivån ytterligare. J. Nordin menar att den största nackdelen med 
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stora lager enligt lean inte är det bundna kapitalet, utan det dolda slöseriet. När HGF 
massproducerade så gjorde det inget om det fanns mycket slöseri så länge de levererade, men 
när ett beslut om att nå låga lagernivåer fattades så innebar det att de var tvungna att 
producera mot kundorder. När förkalkylerna även förmedlade att de dessutom skulle hålla 
slöseriet under en viss nivå så skulle det innebära problem i leveranserna om slöseriet 
översteg den bestämda nivån. På det viset synliggjordes eventuella problem i produktionen.!
!
På frågan hur mycket resultatet har påverkats av implementeringen av lean production 
kan inte J. Nordin svara eftersom det år 2008 var en finanskris, men han är säker på att 
lönsamheten har påverkats positivt. Även reduceringen av lager har hjälpt företagets 
finansiering och påverkat deras marginaler och kapitalomsättningshastighet. Lönsamheten är 
av stor vikt, marginalerna kan vara låga så länge kapitalet omsätts. 

4.2.3 Framtid  
Det finns kalkylmässiga kostnader för maskiner och andra produktionskostnader som HGF 
med sitt nya affärssystem hoppas kunna bryta ut. J. Nordin hoppas även att det nya systemet 
ska hjälpa dem att identifiera vart felen uppstår och vad de beror på och inte bara som idag 
visa att det finns fel någonstans i produktionen. Något som J. Stibe instämmer med. I Jeeves 
som är ett modernt system kommer ekonomimodulerna vara integrerade med allt som händer 
i produktionen, all rapportering som sker från lagret, såsom inleveranser eller liknande ska 
direkt föras in i bokföringen. Likadant när material förflyttas mellan ett lager till ett annat så 
ska även det synas i redovisningen, eller när kostnader rapporteras i produktionen så belastas 
kontot för produkter i arbete. Eftersom det kommer att vara så väl integrerat med 
produktionen så kommer olika kalkylberäkningar och differenser i pris och kvantitet för varje 
värdeflöde att belysas. Även slöserier för enskilda produkter kommer att påvisas. Detta är det 
som J. Stibe har saknat i redovisningen, att kunna se kopplingen mellan produktion och siffror 
direkt istället för att gå in i flera olika system. Med det nya systemet så kommer problemen 
kunna belysas och mycket tid att vinnas på att ha allt samlat i ett system och i en databas. Det 
är mycket av lean som kopplas in i arbetet med det nya affärssystemet med visuell 
materialplanering och integrering av maskiner. I det visuella systemet ska alla i produktionen 
kunna se hur deras värdeflöde presterar och vad deras mål är. 
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4.3 Respondent 3 
Ankarsrum Motors AB har varit verksamt från 1655 och ägs av AB Traction. Ankarsrum 
består av fyra företag där Ankarsrum är det bolag som varit med i produktionslyftet. 
Ankarsrum Motors AB har cirka 80 anställda med sex personer som arbetar administrativt 
med ekonomi, IT och personalfrågor gällande alla fyra företagen i verksamheten. Berit 
Jansson är i grunden civilekonom och har jobbat som ekonomichef på Ankarsrum Motors AB 
sedan 2007.  Även om B. Jansson inte har någon större kunskap om lean accounting är hon 
väl insatt i implementeringen av lean i företaget eftersom hon sitter med i styrgruppen som 
tillsattes i samband med att produktionslyftet inleddes. Intervjun ägde rum den 14 april 2016 
och genomfördes över telefon.  

4.3.1 Ekonomistyrning 
Då B. Jansson började på Ankarsrum Motors AB ville ägarna ha full kontroll över 
verksamheten, därför var hennes arbete knutet till ägarnas krav och hon arbetade mycket med 
rapportstrukturer. Nu har det delvis skett förändringar i ägarstrukturen och ledningens krav 
har förändrats. I takt med att även förändringar till följd av implementeringen av lean skett 
längre ner i organisationen har B. Jansson fler uppdragsgivare som efterfrågar annan 
information. Nu upplever hon att ekonomiavdelningen fått överblick över organisationen har 
förbättrats. Trots att B. Jansson upplever att ekonomiarbetet har förändrats till följd av lean 
anser hon inte att det har skett någon större förändring i Ankarsrums ekonomistyrning. Hon 
upplever att skapandet av rapporter styr en stor del av ekonomiavdelningens verksamhet och 
tycker för egen del att det blir mycket rapporter då rapporter ska skapas till ytterligare tre 
bolag. För att hålla deadlines gällande bokslut har ekonomiavdelning länge arbetat med att 
effektivisera rapporteringen, detta resulterar i att månadens rapporter kan färdigställas inom 
loppet av fem dagar. B. Jansson anser att rapporterna tar mycket tid men upplever att de ger 
en viss kontroll, dock frågar hon sig om nyttan överstiger kostnaden? 
 
Att effektivisera moment gällande rapportering har även varit viktigt i budgetprocessen för att 
arbetet skall flyta på så bra som möjligt enligt B. Jansson. En effektivisering som B. Jansson 
anser förstärkts av att lean implementerats.  Ekonomiavdelningen använder nu 
förbättringslistor samt förbättringsmöten efter att budgeten har färdigställts för att belysa 
förbättringsmöjligheter i budgeteringsarbetet. Budgetprocessen är lång, involverar många och 
görs enligt B. Jansson på ett traditionellt sätt då budgeten görs på årsbasis. Däremot arbetar 
ekonomiavdelningen med prognoser där behov finns. B. Jansson har försökt förenkla 
budgetprocessen eftersom den är komplicerad och tidskrävande. B. Jansson menar att det vore 
bättre med prognoser som uppdaterades månadsvis. Det skulle innebära att endast ett fåtal 
månader skulle behöva prognostiseras eller budgeteras under hösten.  
 
Produktionsvolymen baseras på budgeten som i sin tur bygger på prognoser från kunder. 
Dock upplever B. Jansson att deras kunder är dåliga på att prognostisera och i vissa fall får B. 
Jansson och produktionschefen chansa eller göra bedömningar för att kunna producera rätt 
antal. B. Jansson menar att Ankarsrum är ett internationellt företag som flyttat sina inköp från 
Europa till Asien på grund av billigare pris, sett ur ett lean perspektiv är det ett problem att 
företagets kunder befinner sig globalt. B. Jansson menar att då deras inköp ligger i Asien blir 
det svårt att minska antalet leverantör samt ställa högre krav på att köpa mindre kvantiteter. 
Därför beställer Ankarsrum stora kvantiteter med långa leveranstider, det gör att det blir svårt 
att göra produktionen kundorderstyrd. Ur ett lean perspektiv har Ankarsrum för stora lager. 
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Enligt B. Jansson är produktionskostnadskalkylerna företagets svaga länk i budgetprocessen. 
Under budgetprocessen budgeteras volymer samt inköpspriser och följs av en bedömning 
gällande pålägg så som materialomkostnader och frakt. Gällande kalkyler vill B. Jansson 
förändra arbetet då hon tror att kostnaden överstiger nyttan och att ekonomiavdelningen 
förlorar sin överblick av företaget. Därför genomfördes en förändring gällande 
produktionskostnadskalkyleringen i fjol då till en metod som går att jämföra med ABC-
kalkylering. 

4.3.2 Engagemang   
B. Jansson anser att hon var mer delaktig i produktionslyftet i början då det anordnades 
utbildningar och lean spel som sedan resulterade i att två piloter startades, en i produktionen 
och en gällande projekt som nu drivs av andra personer. B. Jansson menar att hon har varit 
mer involverad än resten av ekonomiavdelningen som endast blivit tilldelad information 
genom B. Jansson själv och genom allmänna möten med samtlig personal i företaget. Trots att 
ekonomiavdelningen inte varit involverad i implementeringen av lean upplever B. Jansson att 
de utan motsättningar tar emot förslag på förändringar från styrgruppen. B. Jansson har även 
skapat en pulstavla för ekonomiavdelningen som visar ekonomiavdelningens situation och 
aktiviteter för att skapa förståelse för arbetet som görs. B. Jansson försöker anamma det hon 
lärde sig i produktionslyftet och använda det på ekonomiavdelningen. På grund av vissa 
skattemässiga krav finns det en risk att ekonomiavdelningen arbetar i gamla vanor eftersom 
vissa uppgifter måste utföras på ett visst sätt. B. Jansson menar att det handlar om att finna en 
nivå där ekonomiavdelningen kan vara öppen för förändringar utan att göra avkall på 
baskraven.!
 
B. Jansson deltar regelbundet i pulsmöten i produktionen med styrgruppen där många 
discipliner är representerade. Under pulsmötet diskuteras produktionen, eventuella skador och 
tillbud, kassationer samt ekonomiska nyckeltal så som omsättning, resultat, omsättning per 
avsnitt. Nyckeltalet gällande verksamhetens tre produktgrupper som består av tre olika 
motorer visar hur mycket pengar som omsätts samt täckningsgraden för de olika 
produktgrupperna. Eftersom produktionen talar om antal motorer istället för omsättning har 
B. Jansson skapat ett nyckeltal som också visar antal motorer för att göra det mer begripligt 
och skapa en enhetlighet. Övrig personal är inte delaktig i pulsmötena och även om 
informationen finns tillgänglig för de som är intresserade så finns det inte någon direkt plan 
för hur styrgruppen ska föra informationen vidare ut i produktionen.  
 
B. Jansson anser att kontakten mellan ekonomiavdelningen och produktionspersonalen är 
bristfällig och övrig personal behöver hjälp för att förstå de ekonomiska termerna. B. Jansson 
vill att det skall finnas en naturlig kommunikation mellan avdelningarna. B. Jansson tycker att 
implementeringen av lean bidragit till att avdelningarna har bättre kontakt än tidigare då lean 
belyser vikten av att avdelningarna ska jobba som en enhet snarare än avskilda avdelningar. 
Med hjälp av lean har en gemensam plattform skapats som resulterat i att hon som ekonom nu 
har större möjligheter att vara delaktig och får ta del av information gällande problem som 
hon tidigare inte var medveten om. Efter att lean implementerades i organisationen har B. 
Jansson upplevt att ekonomiarbetet har förändrats eftersom ekonomiavdelningen nu tar del av 
informationen från produktionen. De arbetar numera på ett annat sätt som synliggör problem i 
produktionen på ett sätt som gör att hon kan hjälpa till. Om produktionspersonalen aldrig 
förändrar sitt arbetssätt tror B. Jansson att det blir svårt för dem att upptäcka problem. Om 
någon utifrån som tidigare inte har vart med i produktionen får ta del av information kan 
personen se problem och frågeställningar ur ett annat perspektiv.  B. Jansson anser att då hon 
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får ta del av information blir hon medveten om problem som finns och försöker därför hitta 
lösningar ur ett ekonomiskt perspektiv. 
 
B. Jansson har inte upplevt problem i ekonomistyrningen efter implementeringen av lean. 
Hon ser snarare möjligheter och numera tar hon fram nyckeltal från företagets affärssystem 
för att få fram effektivitet i produktionen. Då ekonomiavdelningen tar del av information från 
produktionen kan de framställa grafer som visar effektiviteten i förhållande till budget eller 
till mål. B. Jansson har konstaterat att budgeten inte är ett bra mål då budgeten behöver 
förbättras. Därför mäter ekonomiavdelningen effektiviteten mot ett procentuellt mål. B. 
Janssons ambition är att tillsammans med produktionschefen kunna utreda vad icke redovisad 
tid i produktionen beror på.  Då kan produktionens olika produktgrupper bli medvetna om 
effektivitet, volym och indirekt tid. Idag sker arbetet främst på ekonomiavdelningen men om 
informationen tilldelas produktionen kan den användas som ett instrument till förbättring och 
ökad medvetenhet. Genom att implementera de två piloterna anser B. Jansson att arbetet med 
lean både har blivit synligt och tydligt. Det är skillnad på att tala om förändring och att 
genomföra en, det är genom att agera som personalen upplever förändring.  

4.3.3 Framtid 
B. Jansson menar att det är viktigt att tillsammans arbeta mot samma mål och att 
ekonomiavdelningen själva måste bli medvetna om lean och utifrån det förändras i små steg. 
Då organisationskulturen ändras och avdelningsgränserna suddas ut kan Ankarsrum bli en hel 
organisation istället för att vara uppdelad i avdelningar. 

4.4 Respondent 4 
Emballator Lagan Plast AB producerar livsmedelsgodkänds plastförpackningar. De började 
implementeringen av lean år 2005 i samband med att Christian Silvasti började i företaget, 
Silvasti blev företagets VD och sitter numera i Emballators styrelse. Emballator har kommit 
långt i sitt arbete mot lean, de har inte bara lean i produktionen utan även i sin 
administration och år 2011 vann företaget Svenska leanpriset. Ekonomiavdelningen består 
fyra personer, Sven Nilsson är ekonomichef sedan tre år tillbaka och var innan det Business 
controller på företaget. Han har varit delaktig i Emballators implementering av lean 
production och har själv gått utbildningar i lean och ledarskap i enlighet med lean. Dock har 
han inte fått någon utbildning i Lean accounting men kände till begreppet. Intervjun 
genomfördes på Emballators kontor i Ljungby med företagets ekonomichef Sven Nilsson den 
20onde april 2016. 

4.4.1 Ekonomistyrning  
S. Nilsson tror att mycket av Emballators framgångar är ett resultat av Christians Silvastis 
vision och kunskap av lean då han tidigare arbetat på Tetra Pak. När implementeringen av 
lean production började år 2005 var Emballators vinst enligt S. Nilsson närmast obefintlig och 
företaget omsatte 90 miljoner kronor varje år. Det dröjde några år tills företaget började skriva 
långtidskontrakt med kunder och de stora förändringarna på resultatraden visade sig, år 2015 
blev vinsten för Emballator 75 miljoner kronor och omsättningen 390 miljoner kronor. Sedan 
Emballator implementerade lean production har det ekonomiska arbetet förändrats enligt S. 
Nilsson.  
 
Sedan tre år tillbaka använder sig Emballators administration av sju förbättringstavlortavlor 
med finansiella, operativa och icke-finansiella tal. Exempel på finansiella tal som mäts är 
effektivitet, lagervärde, försäljning och kassationer mätt i pengar medan de operativa består 
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av produktivitet, leveranspunktlighet, ställtider, beläggning av maskiner och 
omsättningshastighet. Några av de icke-finansiella talen är kundnöjdhet, antal olyckor och 
tillbud samt antalet timmar som läggs på att utbilda personal i lean. S. Nilsson menar att det är 
viktigt att inte för många faktorer mäts utan endast de viktigaste och att det finns uppsatta mål 
för samtliga nyckeltal. Emballator arbetar kontinuerligt med förbättring, från början hade 
administrationen en genomgång av alla tavlor en gång i månaden men idag har de mötet varje 
vecka och även mätetalen har förändrats. Varje morgon har hållbarhetsavdelningen, 
produktionsledaren, utvecklingsledaren och orderadministrationen ett morgonmöte där 
företagets nyckeltal presenteras med fokus på avvikelser. På mötet presenteras även fabrikens 
produktionstakt eftersom de vill tillverka exakt den mängd varor som de säljer. Genom att 
mäta produktionstakt och försäljning under gårdagen så vet de även hur mycket deras lager 
har ökat eller minskat. 
 
Slöserier i form av kassationer och tidsspill mäts i pengar för att personalen ska förstå vad det 
kostar och S. Nilsson håller på att utveckla ett system för att kunna mäta fler slöserier. 
Förhoppningen är att personalen ska veta vad det kostar om en maskin står still och därför 
veta vilka maskiner som ska prioriteras om de står still samtidigt. Först prioriteras de 
maskiner där kvalitén riskeras, sedan de maskiner där leveranspunktlighet riskeras och i sista 
hand ekonomin. Detta eftersom kvalitén och leveransen handlar om kunden och det är kunden 
som pengarna kommer ifrån menar S. Nilsson. Om de inte skulle få färdigt en hel leverans i 
tid så görs en delleverans, även om det innebär extra kostnader. Utan kunder får företaget 
inget sålt. S. Nilsson menar att det är vad lean innebär, allt handlar inte om ekonomi. Att driva 
ett företag går ut på att sälja resurser, kunderna köper produkterna men företagen ska sälja sin 
organisation och det är inte alla som förstår det. Emballators främsta mål är att vårda och 
etablera sig ytterligare hos kund. Produktens pris sätts genom target costing utifrån kvalitet 
och leveranssäkerhet tillsammans med kund vid sidan om kostnadsmodellen. Vidare menar S. 
Nilsson att det inte är priset som är viktigast utan först prioriteras god kvalitet och leverans i 
rätt tid och därför använder sig Emballator inte av påläggskalkyler vid prissättning. S. Nilsson 
menar att det är viktigt att kunna göra medvetna affärer och att en förutsättning för det är att 
veta vad varje segment och vad varje enskild produkt kostar. För att veta vad varje produkt 
kostar används avancerade Exceldokument och metoder som liknad ABC-kalkylering.  
Materialkostnader och arbetad tid bryts ner per produktslag eftersom det är det enda som 
Emballator kan ta betalt för från kund, all indirekt tid får Emballator betala själva och den 
allokeras ut över varje produktslag. Excelldokumenten har arbetats fram under lång tid i 
samband med att lean implementerades i organisationen. 
 
Ytterligare en förändring i det ekonomiska arbetet till följd av implementeringen av lean 
production är att Emballator genom sitt affärssystem bryter ner produkter och kundsegment 
för att förstå vad som ligger bakom förändringar som sker i de ekonomiska rapporterna. Då 
vet de vilka kunder som köper från vilka segment, hur mycket segmenten använder de olika 
maskinerna och vilka säljare som är involverade. S. Nilsson menar att den traditionella 
ekonomistyrning innebär att räkna på täckningsgraden för varje affär men att han själv är mer 
intresserad av täckningsbidraget per timme eftersom det visar hur mycket Emballator tjänar 
på varje segment och kund. Information som sedan kan användas till att se hur lönsamma 
Emballators olika affärer är. Hur mycket varje maskin ska producera och i vilken takt visas 
med kalkyler vars siffror bestäms av Emballators kunder då deras produktion är 
kundorderstyrd. S. Nilsson menar att Emballator jämfört med sina konkurrenter har små lager, 
de har bestämda nivåer om hur mycket de maximalt och minimalt får ha på lager och de 
omsätter sitt lager mellan 12-15 gånger per år. Emballators omsättning är 390 miljoner kr och 
trots tillväxten har lagernivåerna inte förändrats de senaste sex åren. 
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4.4.2 Engagemang  
S. Nilsson har aldrig upplevt att det funnits ett motstånd till lean utan att det snarare har 
funnits förståelse, ju mer personalen förstår desto mer inser de vad som ytterligare kan göras. 
Bristen på motstånd kan bero på att de varannan månad har hållplatsmöten enligt S. Nilsson 
och menar att han aldrig under sitt yrkesverksamma liv har stött på ett företag som har så 
mycket information till personal, ändå menar S. Nilsson att informationen kan förbättras. En 
del av personalen som var med när lean-resan startade har slutat och några av de som arbetar 
idag har inte blivit involverade på det sättet som de borde ha blivit, det är viktigt att se 
helheten. Emballator använder sig av dokument som de kallar för ”Vår väg 3”. Där kan 
medarbetarna läsa hur de förväntas bete sig, vad de värderar och hur de ska prioritera. ”Vår 
väg 3” innehåller även aktiviteter och en ”incheckning” där varje medarbetare får välja om 
denne vill vara med på resan mot lean. 
 
S. Nilsson menar att ekonomiavdelningen är väl integrerade i produktionsavdelningen och 
deras implementering av lean tack vare Christian (tidigare VD, idag med i styrelsen), Håkan 
(tidigare produktionschef, idag VD) och Emballators marknadschef. De och Emballators 
ledning gjorde ekonomiavdelningen medvetna om vad som pågick och lät dem även gå 
utbildningar om bland annat det värdefulla engagemanget och ledarskap enlig lean. S. Nilsson 
tror att anledningen till att de inte fått en utbildning i lean accounting beror på att 
förändringarna som gjorts mest har varit praktiska och de har inte knutit ihop de med 
ekonomin. Emballators ekonomiavdelning arbetar kontinuerligt med att förbättra sitt 
ekonomiska arbete och S. Nilsson har fått tid avsatt för att utbilda folk i ekonomistyrning och 
att mäta på nya enklare vis som han dessutom menar visar mer än de tidigare. Närmast ska 
ekonomipersonalen utbilda sig i att se värdeflöden och sedan ta med sig kunskapen in i 
produktionen där de ska sätta tal och värden på de olika flödena. Ekonomiavdelningen bryter 
ner alla materialkostnader per produktslag och tanken är att även produktionspersonalen ska 
ta del av den informationen samt vad alla kassationer kostar eftersom det är de i produktionen 
som gör affärerna varje dag. 

4.4.3 Framtid  
S. Nilsson önskar att deras affärssystem producerade fler mätvärden än vad de gör idag och 
att systemen dessutom hade kunnat bryta ner dessa värden. Även mätningar av olika slöserier 
borde förbättras eftersom volymerna redan är kända och egentligen bara behöver värderas i 
pengar. Vidare menar S. Nilsson att kunskapen hos medarbetarna måste bli bättre och att de 
dels bör få en utbildning i lean när de börjar arbeta på Emballator men som även följs upp 
med vidareutbildningar. S. Nilsson är inte säker på att alla förstår de mätvärden som sätts upp 
på tavlorna. Personalen lyssnar men de tar nog inte det till sig i sitt dagliga arbete och förstår 
inte vad de kan göra för att siffrorna ska förändras. Alla måste förstå att de ska göra kundnytta 
varje dag.  
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4.5 Respondent 5 
Hans Reich är en av Sveriges ledande personer i sitt arbete med lean och har arbetat aktivt 
med lean i över 15 år. Han är i grunden ingenjör och har lång erfarenhet av produktion. Som 
förespråkare och coach är H. Reich en av initiativtagarna bakom utbildningsprogrammet 
produktionslyftet och har introducerat lean till ett stort antal svenska industriföretag under de 
senaste åren. Intervjun genomfördes 29 mars 2016 på stadsbiblioteket i Varberg.  

4.5.1 Bakgrund  
I sitt arbete såg H. Reich hur låga de svenska företagens nyckeltal var i jämförelse med de 
utländska. Det var grunden till vad som senare kom att bli projektet Produktionslyftet som 
handlar om att utbilda svenska företag hur de kan förbättra sin produktion. H. Reich har 
dessutom mycket kontakt med företagens ekonomiavdelningar, dels för att han sitter med i 
styrelser och dels för att han även är rådgivare till VD och styrelser. H. Reich intresse för lean 
accounting väcktes tidigt när han insåg att företagens ekonomi inte är anpassat till lean. 

4.5.2 Lean  
H. Reich menar att det finns principer och strategier samt verktyg och metoder i lean. 
Strategierna är kompassen som visar vart företaget ska och verktygen hjälper dem att nå dit. 
När alla i företaget är överens om strategierna så fungerar metoderna som en verktygslåda 
som ska hjälpa företaget mot målet. 

4.5.3 Lean accounting  
H. Reich jämför lean accounting med flygbolaget SAS. När SAS piloter flyger sitter de inte 
och läser SAS årsredovisning, utan de observerar alla visuella instrument för att veta vart de 
ska och vart de är. Det är också viktigt att inte bara piloterna är medvetna om 
slutdestinationen utan alla passagerare och övrig personal bör också vara medvetna och 
överens om målet. Under resan växlar pilotens uppmärksamhet mellan att blicka framåt mot 
målet och kontrollera planets visuella instrument. Det är även viktigt att kommunicera med 
passagerarna och att passagerarna är nöjda. Säkerheten är av yttersta vikt, det ska finnas 
tydliga standardinstruktioner och det är viktigt att lyfta och att landa i tid. När planet landat 
finns det förbättringsgrupper som undersöker vad som var bra och vad som kan bli bättre. H. 
Reich menar att för många mätinstrument kan orsaka minskad uppmärksamhet och för att 
behålla sin överblick ska piloten ska endast fokusera på de avvikelser som finns. Vid 
avvikelser görs piloten uppmärksam på dessa genom lampor som blinkar i olika färger, grönt, 
gult eller rött. H. Reich menar att det är precis så lean accounting ska fungera, där pilotens 
instrumentbräda symboliserar ekonomernas nyckeltal. 

4.5.4 Ökad förståelse innebär ökat engagemang 
 

“Produktionspersonalen på produktionsgolvet förstår inte vad de ska göra för att siffrorna 
ska ändra på sig och ledningen läser de ekonomiska rapporterna men vet inte vad som ligger 

bakom de siffrorna” 
 
H. Reich anser att lean accounting handlar om enkelhet och visualisering för att involvera alla 
medarbetare. Att bryta ner ekonomin till greppbara siffror och nyckeltal gällande avvikelser, 
tillgänglighet, slöseri och felaktigheter på ett sådant sätt att personalen förstår hur företaget 
fungerar, då vet de vad de kan påverka och över tid kan de se om det förbättras. H. Reich 
menar att om ekonomerna hade börjat kommunicera på ett språk som produktionspersonalen 
förstod hade engagemanget ökat avsevärt hos personalen och även ekonomerna skulle få en 
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större förståelse för hur värdena skapas i företaget. Lean accounting ska tillämpas eftersom 
produktionspersonalen inte förstår ekonomernas rapporter, de måste förstå hur det som sker i 
produktionen hänger ihop med företagets ekonomiska siffror. Intresset finns men 
informationen måste brytas ner så att den blir förståelig, då ökar engagemanget. Det är bra att 
använda grafer och kurvor, inte bara siffror, och dessutom koppla det till pengar. Allt som 
bryts ner, det är lean accounting. H. Reichs erfarenhet är att det är ovanligt att 
produktionspersonalen tar del av företagets ekonomiska rapporter eftersom det som sker i 
produktionen och det som sker i ekonomin inte är sammankopplat. Cheferna, styrelse och 
ledning får i sin tur så mycket papper och rapporter med siffror att de inte orkar eller hinner 
läsa igenom och skulle de läsa igenom dem så skulle de ändå inte förstå allt. Det finns en stor 
potential i svenska företag som inte utnyttjas då avdelningarna är åtskilda. Lean production 
och lean accounting är däremot inte två olika saker. H. Reich menar att lean accounting 
överbygger detta genom att bryta ner de ekonomiska siffrorna i den dagliga styrningen, för att 
överbrygga gapet mellan ekonomin och produktionen 

4.5.5 Varför lean accounting? 
 

”Belys vad som sker i produktionen eftersom det är där som värdena skapas.” 
 

H. Reich menar att företag idag styrs med ekonomiska siffror, siffror som i allra högsta grad 
motverkar lean. Förändringarna i produktionen följs inte upp av ekonomin på grund av den 
struktur som finns i företagen. Ekonomerna idag räknar bakåt på sådant som har hänt, vad 
som gick bra, vad som gick dåligt och vad kostnaderna blev. Ekonomi är som att ro en eka, du 
åker framåt men ser bakåt, på det som har varit. Enligt H. Reich är lean accounting att vända 
sig om och se framåt och att styra efter vart företaget ska. Sätta pengar på det och fråga hur 
företaget ska ta sig dit, i vilken fart och hur mycket bränsle som krävs. H. Reich förklarar att 
all erfarenhet kommer från det som har varit, men att det är inte det som fokus ska ligga på. 
Blicka inte bakåt eller ner i årsredovisningen, styrningen av ett företag ska ske i realtid. 
En värdeflödesanalys visar vart i värdeflödet som slöseri finns och vilka aktiviteter som är 
värdeskapande. Alla i företaget ska vara medvetna om vad slöseri är och hur det ska 
elimineras, det räcker inte bara att ett fåtal vet om det. För att se om produktionen är effektiv 
och om den går att effektiviseras ytterligare måste kunskap finnas om hur och vart värdena 
byggs upp. Idag går kommunikationen upp och ner mellan avdelningar och beräkningar görs 
på respektive avdelning medan värdeflödena flödar horisontellt. H. Reich menar att 
ekonomerna istället borde bryta ner siffror i värdeflöden och inte per avdelning. Genom att 
använda value stream costing och koppla det till värdeflödesanalysen kan 
produktionspersonalen förstå hur och vart värdena skapas i produkten. 

4.5.6 Lean accounting i Sverige  
H. Reich nämner flera anledningar till att lean accounting inte finns i Sverige, såsom att det 
beror på kulturen i Sverige, företagens styrelse men även regeringens devalvering av den 
svenska kronan. I den svenska kulturen är det vanligt att byta arbetsgivare under sin karriär 
medan japanerna sällan blir tillsatta höga poster om de inte har jobbat inom både produktion 
och sälj. I Japan rekryteras personalen underifrån och många klättrar under större delen av 
sina liv inom samma företag. Ytterligare en anledning, menar H. Reich, är att företagen 
kontrolleras av sina styrelser som är ägarnas representanter. Det är ägarna som tillsätter VD i 
syfte att denne ska tjäna så mycket pengar som möjligt till aktieägarna och snabbt visa 
resultat. Styrelsen har heller ingen erfarenhet av produktion och de varken kan eller förstår 
lean, kompetensen finns helt enkelt inte. H. Reich menar vidare att lean accountings frånvaro 
i Sverige beror på devalveringen av den svenska kronan. Sverige är idag inte bra på att 
producera, i genomsnitt används maskinerna till 38 %. När handeln börjar gå sämre så 
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bemöter regeringen det genom devalvering, kronans värde minskar och exporten ökar. 
Företagen gör vinst och de anställda tar ut högre lön vilket i sin tur gör att kronan devalveras 
ytterligare. Devalveringen innebär att svenska företaget inte behöver förbättras i sin 
produktion, aktieägarna tjänar ändå pengar. Med devalvering och med ekonomer i styrelserna 
så är det bara ekonomer som styr. H. Reich menar att anledningen till Scanias framgångar 
inom lean beror på att deras VD är ingenjör och har bakgrund i produktion i kombination med 
bra ägare. Med bra ägare och en kompetent VD med den bakgrunden som kan stå emot det 
kortsiktiga börskravet på vinst så finns det goda förutsättningar att lyckas med 
implementering av lean. H. Reich tycker sig ha sett spår av lean accountings verktyg och 
metoder i svenska företag utan att företagen själva har varit medvetna om det. När ekonomi 
och pengar tas in i den dagliga styrningen för att öka produktionspersonalens förståelse så är 
det lean accounting. 

4.5.7 Implementering av lean accounting  
Det finns företag som avbryter sin implementering av lean då resultaten inte uppfyller 
förväntningarna och för att de inte har tillräckligt mycket tålamod. Vidare menar H. Reich att 
de riktigt stora ekonomiska förändringarna kommer efter 3-6 år, något som företag inte hinner 
uppleva om företagets VD byts ut eller om de avbryter sin implementering av lean. Många 
gånger misslyckas implementeringen av lean för att ekonomerna styr efter pengar istället för 
att styra mot det som ger pengar. Av de företag som satsar på lean så uppskattar H. Reich att 
75 % gör det för att de vill få bättre ekonomi och menar att det är fel sätt att tänka. Lean bör 
istället implementeras för att förbättra säkerhet, kvalitet, kundnöjdhet och flexibilitet. När 
detta är uppnått är det aktuellt att involvera ekonomin. För att lyckas måste medarbetarna vara 
delaktiga, villiga och ha förståelse för vad de ska göra. Det handlar om sälja in lean genom att 
motivera och skapa insikt för att all personal i företaget ska förstå vad lean är och vad lean 
kan göra för nytta. 
 
H. Reich har hjälpt företag med implementering av lean i över 15 år men kan inte minnas att 
han en enda gång varit med om att en ekonom har varit ute på produktionsgolvet. Han 
upplever ofta att säljarna inte tror att de berörs av lean och att de försöker smita undan arbetet 
med implementeringen, när det i själva verket är av stor vikt att de i sitt arbete är väl 
medvetna om lean. H. Reich menar att ”lean accounting är att slå ihop ekonomistyrning, 
daglig styrning och lean production så att pengarna och det som görs hänger ihop, det blir ett 
samarbete mellan produktionssidan och ekonomistyrningen”. För att få lean accounting att 
fungera bör företagets ekonomer sätta sig ner med produktionspersonalen och tillsammans 
upprätta en gemensam plan. Personalen ska få förståelse för hur förändringar i en avdelning 
påverkar andra avdelningar. Lean accounting är nästa steg i lean production. 
 
H. Reich tror att det är viktigt att ta hjälp av en person som är duktig på lean, som följer upp 
och driver arbetet framåt. Någon som ifrågasätter allt som görs för att försöka finna ännu 
bättre lösningar och som hjälper till att ta fram de långsiktiga strategiska målen. Företag 
måste få både strategier, principer, metoder och verktyg för att lyckas. Det räcker inte med 
endast strategierna och principerna eller bara verktygslådan. Det är också viktigt att företagets 
VD och styrelsen ger sitt stöd. Det är inget praktiskt eller tekniskt problem, det handlar om att 
få lov att implementera lean accounting, att det finns en efterfrågan och att få andra att lyssna. 

 
”Motivation is everything, tools and methods are secondary. Any tools and methods would 

work if people are motivated and no tools and methods would work if people are not 
motivated.” 
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4.5.8 Framtid  
H. Reich anser att framtiden för lean accounting är ljus om implementeringen görs på rätt sätt 
och om företaget har en bra styrelse och ledning bakom sig. Men för att förstå vad lean 
accounting är så måste företag först förstå vad lean är. 

4.6 Respondent 6 
Lars-Gustaf Gustafsson är utbildad produktionsingenjör och kom tidigt i kontakt med vad 
som idag kallas lean. L.G. Gustafsson har sedan 2006 arbetat med lean då han började som 
forskningsingenjör på Swerea. Nu är L.G. Gustafsson främst aktiv som coach i 
produktionslyftet som syftar till att höja produktivitet, konkurrenskraft och 
utvecklingsförmåga i svensk industri. L.G. Gustafsson besöker många företag och hjälper till 
att implementera lean men ser en stor brist i ekonomin. Intervjun genomfördes 11 mars 2016 
på Herenco ABs huvudkontor i Jönköping. I samband med intervjun genomförde vi en 
presentation av lean accounting för Herencokoncernens ekonomichef Cecilia Skirhammar 
och Lars-Gustaf Gustafsson.  

4.6.1 Bakgrund  
Swerea är en svensk forskningskoncern för industriell förnyelse och hållbar tillväxt där L.G. 
Gustafsson började forska kring kvalitetspriskostnader som är ett annat ord för slöseri. L.G. 
Gustafsson menar att han och hans kollegor i sin forskning ”inte kunde förstå varför 
ekonomerna inte var intresserade av att få in slöserikostnaden i resultatrapporten som en 
drivkraft för att jobba till bättre processer”. Dock uttryckte de ekonomer som L.G. 
Gustafsson och hans kollegor kom i kontakt med att det inte fanns någon drivkraft för dem att 
titta på slöserikostnader och att det inte var intressant. Då metoderna fanns för att mäta slöseri 
men intresset var svalt började L.G. Gustafsson och hans kollegor att forska kring ämnet för 
att visa hur mycket potential det finns i ett företag som mäter slöseri. För fem år sedan började 
L.G. Gustafsson även intressera sig för frågor gällande dynamisk kalkylering. L.G. 
Gustafsson menar att dynamisk kalkylering handlar om hur företag i realtid kan hitta slöseri 
med hjälp av ekonomin vilket är vad lean accounting syftar till enligt L.G. Gustafsson. 
Genom att inkludera bland annat ergonomi, sjuktal och säkerhet i kalkylerna skapas en 
drivkraft i företaget. 

4.6.2 Lean  
Som coach i produktionslyftet besöker L.G. Gustafsson bolag där lean främst implementeras i 
produktionen. L.G. Gustafsson menar att implementering av lean börjar i produktionen men 
att företag relativt snabbt inser att ”det faktiskt är en administrativ fråga, en strategisk fråga 
och en strukturfråga mer än vad det är en produktionsfråga”. L.G. Gustafsson anser att det 
finns en brist på ledare som förstår vad lean är samt att företag är styrda av ekonomiska 
nyckeltal som låser organisationen vilket gör att företag tappar sin drivkraft. L.G. Gustafsson 
menar att företag som kan driva igenom en förändring är företag med en stark chef som är 
ingenjör i grunden och som förstår sig på lean. 

4.6.3 Ekonomistyrning 
L.G. Gustafsson menar att den traditionella ekonomistyrningen i ett företag är styrd efter vad 
styrelsen vill ha för resultat och anser att ”det handlar om att fånga upp siffrorna, redovisa 
dem och leverera ett bra resultat uppåt” för att göra styrelsen nöjd. Då det är företagens VD 
som ansvarar för att redovisa ett bra resultat skapar det nuvarande bonussystemen en låsning i 
de fria krafterna att förbättra företaget samt att slöseri förs in i organisationer genom att VDn 
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” fixar och trixar och lägger energi på att hitta lösningar för att slippa visa ett dåligt 
resultat”. 
 
Enligt L.G. Gustafsson arbetar ekonomerna traditionellt med att skapa budgetar till 
företagsledningen. Ofta baseras budgeten på föregående års effekter samt analyser av 
marknaden där det är varje säljares ansvar att ta reda på vilken kund som är nedåtgående, 
uppåtgående, eller hur produkternas framtid ser ut. Baserat på säljarnas analys om hur stor 
försäljningen kommer att bli skapar ekonomerna en budget. Baserat på budgeten allokeras 
företagets resurser till produktionsenheterna så som arbetskraft och inköp av maskin, något 
som Gustavsson menar är ett felaktigt tillvägagångssätt. Företags budgetar blir felaktiga på 
grund av att schablonkostnader används eftersom schabloner bygger in förluster i kalkylerna. 
När ett företag till exempel använder sig av föregående års energikostnader och både 
prisökningar och ökad försäljning baseras på gissningar ”skapas en enorm felaktig input i 
organisationen”. Den felaktiga input som skapas justerar företagen enligt L.G. Gustafsson 
med hjälp av den direkta lönen genom att slå ut kostnaden över lönerna. Lönekontot belastas 
därför med de felaktiga kostnaderna vilket påverkar bemanningen negativt. 
 
L.G. Gustafsson har arbetat med företag som ökat sin omsättning och vinst markant genom att 
göra utförliga värdeflödesanalyser för att upptäcka slöserier. Trots att både omsättning, vinst 
och output ökade för bolagen fortsatte ekonomerna att mäta på samma sätt som tidigare. L.G. 
Gustafsson tror det handlar om att ekonomerna inte har förmågan att ta till sig en 
värdeflödesanalys då de inte förstår vad det handlar om. Han menar att det går att utforma en 
ekonomi utifrån en värdeflödesanalys, även om han inte känner till något företag som har 
gjort det. 
 
L.G. Gustafsson anser att den ekonomiska rapporteringen skiljer sig mycket från företag till 
företag. Men oftast hålls kvartals- eller halvårsmöten med personalen där ekonomichefen 
presenterar tabeller som sällan förstås av personalen. L.G. Gustafsson menar att det enda som 
personalen intresserar sig för är om det uppvisats vinst eller inte. I företag där ekonomichefen 
gör om och skapar rapporter till ett enklare språk som personalen förstår är värdeskapande i 
den aspekt att personalen ser hur ekonomin kopplas till produktionen.  
  

4.6.4 Implementering av lean accounting  
L.G. Gustafsson har som coach i produktionslyftet besökt många företag och implementerat 
lean i deras produktion och han anser att de flesta är nöjda. Dock upplever han att 
ekonomiavdelningen sällan är delaktig i implementeringen. Han tar själv ofta kontakten med 
ekonomiavdelningen men de deltar sällan i övningar om inte ekonomichefen deltar. Till följd 
av bristande intresse och en oförståelse för hur implementeringen av lean på 
produktionsgolvet fungerar, sker det ofta ingen förändring i det ekonomiska arbetet menar 
L.G. Gustafsson och att ekonomer och ingenjörer aldrig kommer förstå sig på varandra. Den 
största möjligheten till en förändring till lean accounting är om någon i styrelsen både förstår 
sig på lean och har ekonomisk bakgrund, men då denne inte vet vad som skall göra eftersom 
verktyg och metoder saknas. Oftast tvingas ekonomiavdelningen att anpassas till de 
förändringar som skett när lean har implementerats i produktionen. Men ekonomiavdelningen 
saknar enligt L.G. Gustafsson instrument för att kunna implementera lean i ekonomin, de 
behöver en typ av karta att följa, något som L.G. Gustafsson anser lean accounting kan bidra 
med. 
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Det kan enligt L.G. Gustafsson uppstå problem i ekonomistyrningen efter att lean production 
implementerats. Den största utmaningen handlar om att bibehålla den förändring som har 
gjorts. Men om fel siffror tagits fram eller om siffrorna tolkas fel kan det leda till felaktiga 
beslut och L.G. Gustafsson har träffat flera företag som inte tycker att de tjänar tillräckligt och 
tror att de måste skära ner. Att skära ner är det sämsta beslutet att ta i ett företag under 
utveckling. Därför är det största hotet enligt L.G. Gustafsson att det inte finns ett ledarskap 
som förstår lean. Då förändringar som genererats av lean production inte följs upp förväntas 
endast ett ökat resultat som enligt L.G. Gustafsson kanske inte syns förrän senare under 
implementeringen av lean. 
 
L.G. Gustafsson menar att implementering av lean accounting handlar om att införa 
beslutsfattande i realtid och att kontinuerligt generera lättförståeliga ekonomiska rapporter. 
”Lean accounting skall vara ett levande väsen som hjälper till i beslutsfattandet och skall 
vara till för förste linjens chefer och personal och fånga störningar i realtid. Sen kan 
ekonomichefen sitta och bubbla ihop hur mycket siffror som helst så länge siffrorna inte leder 
till felaktiga beslut i ledningen som leder till slöseri”. L.G. Gustafsson tror dock att lean 
accounting inte implementeras eftersom ingen efterfrågar det. Han menar att det finns en 
bristande kunskap angående lean accounting bland styrelsemedlemmar och det är inte många 
som vet vad det kan bidra med. L.G. Gustafsson tror att avsaknaden av lyckade 
implementeringar av lean accounting gör att många företag inte vågar ta chansen att 
implementera lean men också för att det inte finns någon som tvingar igenom det, många tar 
det säkra före det osäkra. 
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras och tolkas det empiriska underlaget tillsammans med insamlad 
teori. Analysen grundar sig i arbetets frågeställning och illustreras med hjälp av 
analysmodellen. 
___________________________________________________________________________ 

5.1 Analysmodell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Analysmodell 
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Analysmodellen (se figur 5) illustrerar hur det empiriska och teoretiska underlaget har 
bearbetats. I en organisation som implementerar lean påverkas hela företaget av förändringen, 
där ibland ekonomistyrningen, vilket är den del av organisationen som analysen berör. 
Analysen grundar sig i två centrala delar; lean accounting och implementering av 
verksamhetsstrategi. Utifrån den första utgångspunkten analyseras i vilken utsträckning lean 
accounting tillämpas i de företag som intervjuats genom att tolka hur förändringen från en 
traditionell ekonomistyrning till lean accounting har skett i respektive ekonomiavdelning. 
Analysen görs utifrån leans tre mognadsstadier genom att jämföra lean accountings teoretiska 
verktyg och metoder med ekonomiavdelningarnas egenutformade verktyg och metoder. 
Förändringen från traditionell ekonomistyrning till lean accounting sker genom en förändring 
i verksamhetsstrategi, och möjliggörs genom en förändring av organisationskultur som utgör 
analysens andra utgångspunkt; implementering av verksamhetsstrategi. Parallellt med 
implementering av lean sker en förändring i organisationens kultur som påverkar 
ekonomiavdelningens ledarskap och medarbetarskap. Analysen av organisationskulturens 
påverkan på ledarskap och medarbetarskap illustreras av analysmodellens andra del och visar 
hur ledarskapet har en direkt påverkan på företagets medarbetare. Genom att tolka hur 
arbetets respondenter i form av företag och förespråkare upplever motstånd, engagemang och 
ledarskap kan förståelse bildas om vad som kan leda till en framgångsrik implementering av 
lean accounting. Genom att analysera de två utgångspunkterna skapas en uppfattning om vad 
den begränsade utbredningen av lean accounting beror på vilket leder in i studiens slutsats. 

5.2 Implementering av lean i företags ekonomistyrning 
Enligt Maskell och Baggaley (2004) kan det dröja ett par år innan förändringarna av lean 
production ger effekt på företagets resultat. Fördröjningen kan leda till att ledningen 
bestämmer sig för att avveckla implementeringen och för att belysa vad som sker i 
produktionen bör därför lean accounting implementeras parallellt med lean production. 
Fördröjda resultat är något som både H. Reich och L.G. Gustafsson har upplevt, Emballator är 
ett exempel då de stora förändringarna i resultatet uppstod först efter några år när de började 
skriva långtidskontrakt med sina kunder. Myrelid och Olhager (2015) menar att det är viktigt 
att ekonomiavdelningen är medveten om de förändringar som sker i produktionen även om de 
inte syns i de traditionella ekonomiska rapporterna. Ekonomipersonalen på Emballator och 
HGF har till följd av delaktighet i implementeringsprocessen blivit medvetna om de 
förändringar som skett i produktionen. Därför kan det tolkas som att medvetenheten hos 
ekonomipersonalen i HGF och Emballators gällande förändringarna i produktionen har skapat 
goda förutsättningar för fortsatt implementering av lean. 

För att inte riskera att avbryta implementeringen av lean production menar Myrelid och 
Olhager (2015) att då företag ändrar sin produktionsstrategi bör ekonomistyrningen förändras. 
Maskell och Baggaley (2004) menar att lean accounting bör implementeras i 
ekonomiavdelningen eftersom det är utformat för att stödja det kontinuerliga 
förbättringsarbetet av lean production. Samtliga respondenter med ekonomiskt ansvar har 
varit delaktiga i implementeringen av lean production och har som följd genomfört 
förändringar i sin ekonomiska styrning. De deltar även tillsammans med företagets ledning på 
löpande möten där företagets och produktionens nyckeltal avhandlas och menar att 
delaktigheten har bidragit till medvetenhet om vikten av leans värderingar och principer som 
har resulterat i att de har fått en större förståelse för leans värderingar och principer. Då 
respondenternas medvetenhet om lean har ökat kan de anses förstå behovet av att företagets 
ekonomistyrning bör förändras för att stödja lean production. 
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5.3 Förändring i ekonomistyrningen utifrån de tre 
mognadsstadierna 

5.3.1 Mognadsstadie 1  
Den traditionella ekonomistyrningen uppmuntrar till stora produktionsvolymer och lager 
(Debusk, 2012). Något som kan kopplas till hur HGF producerade innan implementeringen av 
lean production. De producerade enligt den traditionella produktionsstrategin vars 
ekonomiska formler och långa ställtider uppmanade till produktion i långa och stora serier 
vilket gjorde att många varor fick lagerföras. Stora produktionsvolymer innebär slöseri och 
under det första mognadsstadiet bör fokus därför ligga på att eliminera slöseri genom att 
sänka företagets lagernivåer samt införa visuella mätetal (Maskell och Baggaley, 2004). Både 
Emballator och HGF är medvetna om vikten av låga och kontrollerade lager och har arbetat 
med att eliminera slöseri genom att minska lagernivåer. Emballators ekonomiavdelning bidrar 
till att hålla lagernivåerna låga genom att meddela produktionen gårdagens försäljningsvolym 
och som resultat har de inte ökat sina lager de senaste sex åren trots ökad försäljningsvolym. 
Även HGF har minskat sitt lager och därmed sitt slöseri från 6 % till 1.8%, vilket mäts 
dagligen i ekonomiska termer. Då HGF och Emballators ekonomiavdelningar delar leans 
värderingar om vikten av låga och kontrollerade lager stödjer de i sitt förändrade arbetssätt 
produktionen att motverka överproduktion. Förändringen tyder på att leans principer och 
värderingar har implementerats i ekonomistyrningen som tenderar att förändras mot lean 
accounting. 
 
Det kan tolkas som att de enligt Ruiz de Arbulo Lopez et al., (2013) komplicerade och 
oförståeliga rapporterna kan skapa ett gap mellan de producerande och de ekonomiska 
avdelningarna i ett företag. Gapet uppstår eftersom produktionspersonalen snabbt ser 
förändringarna som sker till följd av implementering av lean production, vilket ekonomerna 
inte gör (Woehrle och Abou-Shady, 2010). Lean accounting överbygger gapet som uppstår 
mellan avdelningarna på grund av traditionell rapportering genom att översätta de 
förändringar som sker i produktionen till ekonomiska termer (H. Reich). De översatta 
siffrorna från produktionen presenteras i lean accountings box score vars syfte är att generera 
lättförståelig information som stödjer företagets strategi (Maskell och Baggaley, 2004). 
Metoderna som HGF och Emballator använder sig av visualiserar nyckeltal med uppsatta mål 
som är av både finansiell, icke-finansiell och operativ karaktär. Tillämpningen av nyckeltalen 
kan tolkas som ytterligare ett tecken på att lean accounting tillämpas då den metod som HGF 
och Emballator använder har samma egenskaper som ett box score.   
 
Gemensamt för respondenterna med ekonomisk bakgrund är att de till följd av 
implementeringen av lean production utvecklat nyckeltal som de anser speglar vad som sker i 
produktionen, vilket enligt Maskell och Baggaley (2004) är lean accountings syfte. 
Emballators ekonomiavdelning mäter kostnaden av slöseri i sin produktion utifrån kassationer 
och tidsspill. Detta för att personalen ska göras medveten om vilka maskiner som ska 
prioriteras och ekonomiska modeller är under utveckling för att mäta ytterligare slöseri. Även 
Ankarsrum kan anses identifiera värdeskapande aktiviteter och motivera till långsiktiga 
förbättringar då B. Jansson tillsammans med produktionschefen har ambitioner att göra 
produktionspersonalen medveten om bland annat effektivitet. Kunskapsgapet som nämns av 
Woehrle och Abou-Shady (2010) och som enligt H. Reich överbyggs av lean accounting 
tolkar vi som att ekonomiavdelningarna minskar genom att göra personalen medveten om vad 
som sker i produktionen.  
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5.3.2 Mognadsstadie 2  
I både HGF och Emballator är produktion och lagernivåer under god kontroll och de har väl 
etablerade visuella mätningar och kan enligt Maskell och Baggaley (2004) därför befinna sig i 
mognadsstadie 2.  
 
Enligt den traditionella ekonomistyrningen beräknas produktkostnader med standardkostnader 
och påläggskalkyler som ger en felaktig siffra (Maskell och Baggaley, 2004). För att undvika 
detta har lean accountings metod value stream costing (VSC) utvecklats, vars syfte är att 
fånga produktens exakta kostnad för arbete och material (ibid). En koppling mellan 
produktionen och de ekonomiska rapporterna som J. Stibe saknar då HGF beräknar 
produktionskostnader enligt de traditionella metoderna, något som J. Nordin medger skapar 
snedvridna kostnader på vissa produkter. Till skillnad från HGF har S. Nilsson skapat egna 
modeller för att kunna bryta ner materialkostnader och arbetad tid. Modellerna liknar ABC-
kalkylering som anses vara lean i den bemärkelsen att den ger en rättvis bild av varje produkts 
kostnader och går att likna med value stream costing (Maskell och Baggaley, 2004). Sedan i 
fjol tillämpar även Ankarsrum en ny metod gällande produktionskostnadskalkylering som 
påminner om ABC-kalkylering. Kritik mot ABC-kalkylering är att den är tidskrävande och S. 
Nilsson medger att han har lagt ner mycket tid på att utveckla modellen. J. Nordin har till 
skillnad från S. Nilsson inte utvecklat egna verktyg men efterfrågar redskap som i likhet med 
VSC ska koppla allt som sker i produktionen till de ekonomiska rapporterna. Vår tolkning är 
att både J. Nordin och S. Nilsson har insett behovet av nya sätt att beräkna produktkostnader. 
S. Nilsson har utvecklat egna modeller men arbetet har varit tidskrävande, något som enligt 
L.G. Gustafsson beror på avsaknaden av instrument i form av lean accounting. En avsaknad 
av instrument som enligt L.G. Gustafsson beror på att ingen efterfrågar lean accounting.  
 
För att kunna skapa effektivare flöden krävs det enligt lean att olika former av slöseri 
elimineras (Liker, 2009). Lean accountings budgeteringsprocess (SOFP) ska bestå av 
kontinuerliga rapporter som presenteras månadsvis för att undvika det slöseri i form av tid 
som läggs ner på att upprätta budgetar på årsbasis (Maskell och Baggaley, 2004). L.G. 
Gustafsson menar att budgetar bygger på antaganden utifrån föregående års resultat och att 
det skapar en felaktig input som sedan måste justeras. Därför styr företag idag utifrån siffror 
som kraftigt motverkar lean eftersom rapporterna handlar om sådant som redan har inträffat 
(H. Reich). Kritiken mot den traditionella budgeteringsprocessen styrks av B. Jansson som 
menar att Ankarsrums budget idag är för komplicerad och tidskrävande då en stor del av 
hennes tid går till att framställa ekonomiska rapporter. B. Janssons situation stämmer överens 
med den teori L.G. Gustafsson och H. Reich presenterar om att företags ekonomiavdelningar 
ofta är hårt styrda av sina ledningar som endast vill ha ekonomiska rapporter. För att undvika 
slöseri i form av överflödigt arbete utformar HGF en årsbudget som uppdateras månadsvis 
något som S. Nilsson menar är bättre än Emballators årsbudget.  

5.3.3 Mognadsstadie 3 
I mognadsstadie 3 lyfts blicken från det egna företaget till kunder och leverantörer (Maskell 
och Baggaley, 2004). I kontrast till den traditionella massproduktionsfilosofin fokuserar lean 
på att uppfylla kundens behov (Sörqvist, 2013). Både HGF och Emballator mäter kundnöjdhet 
i form av leveranspunktlighet. Emballators främsta mål är att vårda och etablera sig hos sina 
kunder, därför är leveranspunktlighet och kundnöjdhet viktigare än låga kostnader. S. Nilsson 
menar att utan kunder får företaget inget sålt, därför är kundnöjdhet ett av de nyckeltal som 
visualiseras på ekonomiavdelningens förbättringstavlor. Nöjda kunder och maximalt 
värdeskapande är de komponenter som skapar lönsamhet enligt lean då kunden är grunden till 
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värdeskapandet (Sörqvist, 2013). En av leans principer som vi anser återfinns i både HGF och 
Emballators ekonomistyrning.! 
 
Vid prissättning tillämpar inte Emballator en kostnadsmodell eftersom kvalitet och leverans 
handlar om kunden och det är från kund som pengarna kommer. Till följd av att 
ekonomiavdelningen på Emballator ser kvalitet och leveranssäkerhet som en nyckel till 
kundnöjdhet tillämpas target costing som är en metod under lean accountings paraply. Lean 
accounting ser annorlunda ut i alla företag då de måste anpassa sin ekonomistyrning beroende 
på situation (Maskell och Baggaley, 2004). Ett exempel är HGF som trots att de är medvetna 
om kundvärde prissätter efter påläggsmodeller eftersom de har stora företag som både kunder 
och leverantörer.  

5.4 Implementering av verksamhetsstrategi 

5.4.1 Organisationskultur  
Kulturförändring är en central del av lean och för kulturell förändring krävs en kollektiv 
mottaglighet för nya idéer, värderingar och innebörder (Sörqvist, 2013). HGF har som mål att 
göra alla medarbetare delaktiga i arbetet med lean, men också göra lean till en del av kulturen. 
Genom intern marknadsföring stärks organisationskulturen då ett önskat nyckelbeteende 
förmedlas (Sörqvist, 2013). Intern marknadsföring tillämpas i HGF genom att visualisera 
företagets logga i stora delar av organisationen för att ständigt påminna medarbetarna om 
företagets värderingar. Det kan även tolkas som att Emballator använder sig av interns 
marknadsföring genom sitt dokument ” Vår väg 3”, där önskade värderingar, beteende och 
prioriteringar kommuniceras. I dokumentet finns även ett incheckningsmoment där varje 
medarbetare får välja att vara med på resan mot lean. HGF och Emballator har en tydlig och 
pågående kulturell förändring i organisationen och kan anses förmedla en önskad 
organisationskultur och nyckelbeteenden till sina medarbetare genom loggor och dokument. 
Något som enligt (Alvesson et al., 2008) är en av framgångsfaktorerna vid 
organisationsförändring och som även förebygger förändringsmotstånd. Vi tror därför att 
HGF och Emballators arbete med loggor och dokument vara en anledning till deras 
framgångsrika organisationsförändring.   
 
Ankarsrum har inte kommit lika långt i sin implementering som HGF och Emballator men B. 
Jansson menar att det är viktigt att tillsammans arbeta mot samma mål. Då 
organisationskulturen ändras kan Ankarsrum bli en hel organisation, hon upplever att det 
redan har skapats en gemensam plattform och att avdelningarna kommit varandra närmare. B. 
Jansson som är ekonomichef visar förståelse för vikten av att organisationskulturen förändras, 
något som enligt Sörqvist (2013) är ett krav för kulturella förändringar. 

5.4.2 Ledarskap och dess betydelse  
Den vanligaste anledning till en framgångsrik implementering av lean är att ledningen 
engagerar sig, är aktivt pådrivande, är tydliga förebilder samt går i framkant för satsningen 
(Sörqvist, 2013). Det är även av vikt att ledningen är synlig och finns i organisationen samt 
involverar medarbetarna (Eriksen et al., 2008). H. Reich menar att företags styrelser 
vanligtvis inte har tillräckligt med erfarenhet eller kunskap gällande lean då de till stor del 
består av ekonomer. Även L.G. Gustafsson menar att det generellt finns en brist på ledare som 
förstår lean och att det är den största orsaken till varför lean accounting inte implementeras 
idag. J. Nordin menar att produktionspersonalen inte är intresserade av ekonomiavdelningens 
rapporter något som H. Reich menar inte stämmer, han menar att intresset finns men 
informationen måste brytas ner så den blir förståelig, då ökar engagemanget. Motsättningen 
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mellan J. Nordin och H. Reich stämmer överens med vad både H. Reich och L.G. Gustafsson 
menar om att det finns ett kunskapsgap mellan ekonomer och ingenjörer. De anser att en 
lyckad implementering av lean kräver att ledningen består av både ingenjörer och ekonomer 
som förstår sig på både lean och ekonomi. S. Nilsson menar att Emballators framgångar och 
ekonomiavdelningens delaktighet i implementeringen av lean i produktionen till stor del beror 
på företagets tidigare och nuvarande VD som båda är ingenjörer och hade tidigare 
erfarenheter av lean. De tillsammans med ledningen bjöd in ekonomiavdelningen att närvara 
på utbildningar i lean för att skapa en medvetenhet gällande implementeringen. Till följd av 
en kompetent ledning som förstod vikten av att involvera ekonomiavdelningen i 
implementeringsarbetet kan det tolkas som att kunskapsgapet minskade. Gapet minskade då 
ekonomerna fick ta del av ingenjörernas kunskap som de sedan kunde omvandla för att 
applicera i sitt ekonomiarbete.  
 
Även HGFs VD är ingenjör och hade tidigare kunskap inom lean när han började i företaget 
Både J. Stibe och J. Nordin menar att ledningens förmåga att förankra lean har bidragit till en 
stor genomslagskraft hos HGFs medarbetare och att implementeringen underlättades när 
företagets ledning stod bakom beslutet. Ansvaret för implementering av lean ligger hos 
ledningen som ska fungera som en förebild och drivkraft för organisationens medarbetare och 
genom ett aktivt ledarskap öka övertygelsen hos medarbetarna gällande förbättringsarbetets 
betydelse (Sörqvist, 2013). Ledningen hos både HGF och Emballator är aktiva och 
pådrivande gällande verksamhetsförändringen och utgör därför tydliga förebilder för 
medarbetarna.  
 
För att lyckas med implementeringen av lean accounting krävs det enligt H. Reich att ägare 
och VD kan stå emot det kortsiktiga börskravet på vinst eftersom ett fokus på resultat enligt 
L.G. Gustafsson skapar en låsning i de fria krafterna att förbättra företaget. När chefer pressas 
till att visa goda resultat fokuserar de endast på kortsiktiga ekonomiska resultat och tappar 
fokus på vad som måste göras för att uppnå goda resultat i framtiden (Wadström, 2014). Då 
företagets styrning baseras på ekonomiska siffror kan nyckeltalen endast påverkas indirekt 
genom medarbetarnas beteende (Wadström, 2014). Och när styrelsen upptäcker att 
ekonomiska nyckeltal så som lönsamhet och kvalitet är för låga är det redan försent att 
åtgärda, därför bör ledningen istället fokusera på att skapa och utveckla de nyckelbeteenden 
som direkt påverkar de ekonomiska nyckeltalen. Med rätt beteende kan därför det 
ekonomiska resultatet korrigeras innan det får allt för stora konsekvenser (Wadström, 2014). 
B. Jansson upplever att implementeringen av lean har minskat ägarnas krav på de ekonomiska 
rapporterna och att ekonomiavdelningen har blivit mer involverad i det ständiga 
förbättringsarbetet. Både HGF och Emballator använder sig dagligen av ekonomiska 
nyckeltal med uppsatta mål, något som H. Reich menar är viktigt då lean accounting handlar 
om att se framåt och att styra efter vart företaget ska. Företag ska inte blicka bakåt eller ner i 
årsredovisningen, styrningen av ett företag ska ske i realtid.  

5.4.3 Medarbetarskap  
Enligt Wadström (2014) måste medarbetarnas beteende förändras för att förändring skall ske i 
organisationen. För att implementering av lean accounting ska ske krävs därför att aktiva val 
görs av ekonomiavdelningens medarbetare för att utveckla kunskap om hur implementeringen 
av lean sker i produktionen (Rao och Bargerstock, 2013). Dock menar L.G. Gustafsson att en 
okunskap gällande implementering av lean hos ekonomipersonalen leder till bristande 
intresse. H. Reich menar att lean accounting handlar om att involvera alla medarbetare genom 
att bryta ner ekonomin till siffror och nyckeltal som alla kan förstå. Personalen måste förstå 
hur det som sker i produktionen hänger ihop med företagets siffror och ekonomerna måste 



!

47!

förstå vart siffrorna kommer från. Detta uppmärksammas även av B. Jansson som menar att 
kommunikationen mellan ekonomiavdelningen och produktionspersonalen är bristfällig och 
att övrig personal behöver hjälp för att förstå de ekonomiska termerna. Även S. Nilsson menar 
att alla inte förstår de nyckeltal som visas, därför tar de inte till sig informationen i sitt dagliga 
arbete och förstår inte vad de kan göra för att siffrorna ska förändras. Samtliga respondenter 
har försökt motverka okunskapen genom att visualisera nyckeltal gällande produktionen men 
även ekonomiavdelningens prestation. Detta tolkar vi som ett försök att öka förståelse för vad 
som sker i organisationen.  
 
Varje arbetsplats utvecklar unika vanor och arbetsprocesser som resulterar i beteenden som 
sällan ifrågasätts och som är svåra att bryta (Siljerud, 2015). Då medarbetare ställs inför 
förändring är tveksamhet en naturlig reaktion vilket kan leda till oro och förändringsmotstånd 
(Sörqvist, 2013). Trots att L.G. Gustafsson och H. Reich anser att det finns bristande intresse 
och kunskap om lean från ekonomiavdelningens sida som kan leda till förändringsmotstånd 
gällande anpassningen av ekonomistyrningen har B. Jansson inte upplevt något motstånd hos 
medarbetarna på Ankarsrums ekonomiavdelning. S. Nilsson har inte heller upplevt att det 
funnits något motstånd och menar att han och hans medarbetare snarare har visat en förståelse 
till varför förändringen genomförs. Han menar att ökad kunskap om lean leder till ökad 
medvetenhet om varför implementeringen av lean är nödvändig.  S. Nilsson tror att bristen på 
motstånd beror på ledningens förmåga att involvera och engagera medarbetarna genom att 
göra information tillgänglig. Emballator och Ankarsrum har engagerat medarbetare i 
implementeringen vilket enligt Alvesson et al., (2008) gör att medarbetarna känner 
delaktighet samt förstår ledningens strategier och visioner. Enligt Alvesson et al., (2008)  som 
menar att förebyggande av motstånd görs genom att skapa förståelse för behovet av 
förändring och kommunicera visioner och mål kan vi tolka detta som att det är en anledning 
till bristen av motstånd.  
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6. Slutsats, bidrag och framtida forskning 
Detta kapitel syftar till att med hjälp av analysen presentera arbetets slutsats som ger svar på 
frågeställningen; Vilka orsaker ligger bakom den begränsade implementeringen av lean 
accounting i Sverige. Slutsatsen återkopplar även till uppsatsens syfte som är att beskriva och 
bidra med en djupare förståelse för lean accounting och i vilken utsträckning lean accounting 
tillämpas i svenska industriföretag som implementerat lean i sin produktion. Vidare 
presenteras uppsatsens bidrag och framtida forskning. 
___________________________________________________________________________ 

6.1 Lean accounting tillämpas 
Ingen av respondenterna med ekonomiskt ansvar hade kunskap om lean accounting och 
trodde exempelvis att lean accounting endast handlade om redovisning. Denna brist på 
kunskap kan vara en anledning till lean accountings begränsade utbredning. Dock finns det 
exempel på ekonomiavdelningar där ekonomipersonalen med hjälp av kunskap om leans 
principer och värderingar utvecklat egna metoder och verktyg som fungerar i enlighet med 
lean production. De har genom kunskap om lean skapat sig en grundkunskap om leans 
principer och filosofi som de tagit med sig in i det ekonomiska arbetet och utvecklat egna 
metoder och verktyg för att kunna belysa produktionen. Anledningen till att verktygen och 
metoderna liknar de som förespråkas i lean accounting är för att de båda delar leans strategier 
och principer. Verktygen och metoderna är inte identiska med lean accountings men är 
utvecklade i samma syfte, vilket är att belysa förändringarna i produktionen. Vi drar 
slutsatsen att det viktigaste för en implementering av lean accounting är att 
ekonomipersonalen är medveten om leans värderingar och principer och att det finns ett 
intresse och en vilja att anpassa ekonomistyrningen till lean. En avsaknad av lean accounting i 
svenska företag kan därför bero på att ekonomipersonalen involveras försent eller inte alls i 
implementeringen av lean production.  
 
En möjlig anledning till att lean accounting inte implementeras i större utsträckning är att då 
lean implementeras i företaget begränsas ofta implementeringen till produktionen medan 
företagets administrativa delar inte får ta del av de förändringar som sker. Om 
ekonomiavdelningen inte involveras i förändringarna i produktionen förstår de inte att det 
finns förändringar att belysa, ett problem som ingen påpekar eftersom de som ser 
förändringarna i produktionen inte tar del av företagets ekonomiska rapporter. När 
produktionspersonalen genomför förändringar som ekonomerna inte känner till växer 
kunskapsgapet mellan produktion och ekonomi.  I företag där ekonomiavdelningen har 
involverats har en gemensam plattform skapats vilket resulterar i små förändringar mot lean 
accounting. Därför drar vi slutsatsen att företag måste involvera ekonomiavdelningen i 
implementeringen av lean production för att kunna förändra sitt tankesätt och som följd sin 
ekonomistyrning. Genom att involvera ekonomiavdelningar i förändringen i produktionen 
minskar gapet som ofta finns mellan produktion och ekonomi. 
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6.2 Företagets ledning och medarbetare har en avgörande 
roll i implementeringsprocessen 
Tydlig kommunikation minskar förändringsmotstånd i företag som implementerar en ny 
verksamhetsstrategi. I företag där personalen inte blir informerad om förändringen som sker 
vet de inte vilka mål företaget strävar mot, de förstår inte att strategins visioner, värderingar 
och principer ska genomsyra hela organisationen. Om inte ekonomipersonalen blir medveten 
om varför lean implementeras så får de inget incitament att förändra sina arbetssätt. Därför 
kan en anledning till avsaknaden av lean accounting i företag som implementerat lean i 
produktionen bero på ett förändringsmotstånd som ett resultat av en bristande kommunikation 
gällande förändringens betydelse. Exempel från studien visar att ekonomipersonal genom 
tydlig kommunikation förstått vikten av förändring och förståelsen har varit en drivkraft att 
förändra sina arbetsmetoder mot lean accounting. Som ett resultat av förståelse har 
ekonomiavdelningar visat vilja att anpassa ekonomistyrningen från traditionella 
arbetsprocesser och tankesätt till nya i enlighet med lean. Ökad förståelse och medvetenhet 
ger incitament till förändring av tankesätt och arbetsprocesser och därmed också beteende. 
 
I företag där lean accounting tillämpas är det som ett resultat av en väl genomförd 
strategiimplementering där samtliga avdelningar i företagen involverades. En önskad 
organisationskultur som påverkar vilka nyckelbeteenden som medarbetare önskas ha för att 
uppnå företagets mål kommuniceras genom att ständigt påminna medarbetare om företagets 
värderingar, visioner och mål. I företag där lean accounting tillämpas har företag genom 
tydlig kommunikation skapat en stark organisationskultur där ekonomipersonalen har 
anpassat sina beteende och sitt arbetssätt till lean. Utan en tydlig organisationskultur som 
förmedlar önskade nyckelbeteenden är det svårt att finna incitament till att förändra sitt 
invanda arbetssätt till lean accounting.  
 
Den begränsade utbredningen av lean accounting kan bero på att ledningen endast består av 
ekonomer utan kunskap och förståelse för lean, implementeringen av lean begränsas till 
produktionen och ekonomiavdelningen blir inte delaktig. Företag vars ekonomiavdelningar 
involverats i implementeringen av lean till följd av kompetenta och medvetna ledare tenderar 
därför att implementera lean accounting. Då ledningen både består av ingenjörer och 
ekonomer finns det en bred kompetens och medvetenhet gällande betydelsen av att 
implementera lean i hela organisationen.  
 
Ledningens synlighet och drivkraft är en viktig faktor i implementering av strategi. Företag 
som lyckats implementera lean accounting har haft chefer som på ett tydligt sätt 
kommunicerat företagets visioner och mål. Genom att delta i utbildningar och utveckla egna 
verktyg och metoder har de signalerat betydelsen av kontinuerlig förbättring och hur lean kan 
tillämpas i ekonomin. Chefer som är synliga i sitt engagemang i implementeringen av lean 
fungerar som förebilder och drivkraft för dess medarbetare att anamma nyckelbeteenden.  
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6.3 Bidrag   
- Ökar förståelsen för begreppet lean accounting och dess syfte vilket kan leda till en 

medvetenhet hos ekonomipersonal om behovet av lean accounting i företag som 
implementerat lean i produktionen.  
 

- Uppmärksammar viktiga faktorer som bidrar till en lyckad implementering av lean 
accounting, faktorer så som företagets organisationskultur, medarbetare och ledning.  
 

- Bidrar till förståelse för hur och varför lean accounting omedvetet tillämpas i företag 
som implementerat lean i organisationen.  
 

- Uppmärksammar att lean accounting tillämpas i svenska industriföretag. 

6.4 Framtida forskning 
Denna uppsats kan inte anses vara en fullständig bild av verkligheten då företagen som har 
intervjuats endast utgör en liten del av de som tillämpar lean i Sverige. Samt att förespråkarna 
bidrar till en subjektiv bild av verkligheten gällande lean accounting. Därför bör framtida 
forskning innehålla ett större urval av respondenter som valts ut oberoende av varandra. 
 
Då det finns teori om lean accounting men en avsaknad av praktiska exempel tror vi att 
framtida forskning bör genomföras för att påvisa lean accountings fördelar i praktiken. Utan 
goda exempel saknas ekonomiska incitament att implementera lean accounting och det är 
först när det finns goda exempel som ett intresse skapas som leder till att kunskapen ökar. 
Vidare behandlar denna uppsats inte affärssystemens betydelse för avsaknaden av lean 
accounting i Svenska företag. Då två av respondenterna nämnde affärssystemens roll bör det 
även genomföras framtida forskning gällande affärssystemens betydelse. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 1. 
Denna intervjuguide avser företag som implementerat lean production men inte lean 
accounting. 
 
Allmänna frågor 

-    Berätta om lean i ert företag 
-       Hur många arbetar på er ekonomiavdelning? 
-       I vilka delar av organisationen har lean implementerats? 
-       Finns det värdeflöden i organisationen? 
-       Vad har du för kunskap om lean? 
-       Vad vet du om lean accounting? 

 
Traditionell ekonomistyrning 

-       Hur används er ekonomistyrning idag? 
-       Vad innefattar det dagliga arbetet i er ekonomistyrning och vilka delar lägger ni mest tid på? 

(Budgetar och kalkyler, total, investering, cashflow, produkter etc.) 
-       Hur presenteras företagets ekonomiska rapporter för de anställda? 
-       Vilka tar annars del av och använder sig av företagets ekonomiska rapporter? 

 
Redovisning 

-       Vad lägger ni mest tid på i er internredovisning? 
-       Hur går budgeteringsarbetet till? 
-       Använder ni er av standardkostnader? 
-       Använder ni er av ABC? 
-       Hur bestäms priset på en produkt? 
-       Använder ni er av BSC? 
-       Vilka faktorer bestämmer produktionsvolymen? 
-       Hur beräknar ni produkt- och produktionskostnader? 

 
Lean production och ekonomistyrning 

-       Hur fungerar dagens ekonomistyrning tillsammans med lean production? 
-       Upplever ni någon förändring i det ekonomiska arbetet efter att lean production 

implementerades? 
-       Vilka delar av ekonomistyrningen har påverkats? 
-       Upplever ni problem i ekonomistyrningen sedan lean implementerades i produktionen? 
-       Har ni gjort några förändringar för att effektivisera era ekonomiska processer efter 

implementeringen av lean production? 
-       Hur har lagernivåerna förändrats sedan implementeringen av lean production? 
-       Hur följer ni upp de förändringar som genereras av lean production? 
-       Har lean production påverkat era resultat? 

                                                                                                                             
Implementering av strategi i ekonomiavdelningen 

-       Har företagets ekonomiavdelning tidigare gått igenom strategiförändringar? 
-       Hur är kommunikationen mellan ekonomiavdelningen och de andra delarna i 

organisationen? 
-       Är ekonomiavdelningen delaktig i implementeringen av lean? 
-       Har ni på ekonomiavdelningen alltid haft samma sätt att arbeta? 
-       Hur anpassar sig ekonomiavdelningen till förändringar? 



!

55!

-       Efter att ett förslag om förändring har tagits fram – hur processas det sedan? 
-       Ni kanske till viss del använder lean i er interna redovisning – kan det vara så? 
-       Eller vad tror du är anledningen till att lean accounting inte har implementerats i er 

organisation? 
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Bilaga 2: Intervjuguide 2 
Intervjuguide ämnad för konsulter och förespråkare inom Lean 
 
Allmänna frågor 

-       Berätta om produktionslyftet 
-       I vilken grad har du arbetat med lean accounting? 
-       Hur kommer det sig att du började intressera dig för lean accounting? 
-       Har du varit i kontakt med företag som implementerat lean accounting eller som har försökt 

implementera det? 
 
Traditionell ekonomistyrning 

-       Hur upplever du att företag med lean productions ekonomistyrning fungerar idag? 
-       Hur vanligt upplever du att det är att all personal i ett företag/produktionspersonalen i 

företag tar del av företagets ekonomiska rapporter? 
-       Vilka delar av ett företags ekonomistyrning bör främst förändras till lean accounting enligt 

dig? Varför? 
-       Har du upplevt att företag använder sig av metoder och verktyg under lean accountings 

paraply utan att veta om det? Exempel, box score, VSC o.s.v. 
 
Lean production och ekonomistyrning 

-       Förekommer det att företag stoppar sin implementering av lean production eftersom de inte 
har en ekonomistyrning som inte speglar de verkliga förändringarna? 

-       Hur fungerar generellt sett dagens ekonomistyrning tillsammans med lean production? 
-       Upplever företagen förändringar i det ekonomiska arbetet efter att lean production har 

implementerats? 
-       Vilka delar av ekonomistyrningen påverkas av implementering av lean production? 
-       Upplever företagen problem i sin ekonomistyrning efter att lean production har 

implementerats i produktionen? 
-       Hur har lagernivåerna förändrats sedan implementeringen av lean production? Varför kan en 

reducering av lagernivåer leda till sänkt resultat? 
-       Hur följer företag upp de förändringar som genererats av lean production? 

 
Implementering av strategi i ekonomiavdelningen 

-       Hur upplever du företags ekonomiavdelningars flexibilitet och mottaglighet för 
förändringar? 

-       Hur är kommunikationen mellan ekonomiavdelningen och de andra delarna i 
organisationen? 

-       Är ekonomiavdelningen delaktig i implementeringen av lean 
-       Vad händer efter att ett beslut om implementering av lean production har fattats? 
-       Vad tror du är anledningen till att lean accounting inte har implementerats? 
-       Vad tror du är den största utmaningen för lean accounting i Sverige? Varför tror du att lean 

accounting finns utomlands men inte i Sverige? 
-       Vad tror du är det viktigaste att ha i åtanke vid implementering av lean accounting? 
-       Vad tror du är den största utmaningen för ett företag som förändrar sin produktion från 

massproduktion till lean production? 
-       Hur tror du framtiden ser ut för Lean Accounting? 
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