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Bogen Lean Accounting: 
Best Practice for Sustaina-
ble Integration, som er re-
digeret af Joe Stenzel, består 
af en række kapitler, der be-
lyser forskellige aspekter af 
økonomistyring i lean-virk-
somheder. Begrebet lean 
 accounting, her i forskellige 
versioner, har fl oreret her-
hjemme et par år. Men man-
ge – nok også de fl este øko-
nomifolk – er givetvis meget 
i tvivl over, hvad det dækker. 

På konferencer og som 
konsulentkoncepter kan 
lean accounting i realiteten 
betyde fi re forskellige ting. 
For det første kan der være 
tale om, at økonomifunk-
tionens processer skal være 
lean, dvs. hvad vi normalt 
vil forstå som administra-
tiv lean. For et andet kan der 
være tale om at økonomisty-
ringen i det hele tage skal 
være mere simpel, værdiska-
bende og forretningsorien-
teret, dvs. hvad vi normalt 
forbinder med en moderne 
forståelse af økonomifunk-
tionens rolle. 

Det mest interessante

For det tredje kan der væ-
re tale om de såkaldte cost 
management-teknikker, 
target costing mv., som i 
litteraturen typisk forbin-
des med såkaldte japanske 
økonomistyringskoncep-
ter.  Endelig – og det er nok 
det mest interessante – dre-
jer lean accounting sig også 
om, hvordan vi skal indret-
te de »almindelige« økono-
mistyringsredskaber i form 
af målstyring, omkostnings-
fordelingsmodeller etc. til at 
understøtte lean-produkti-
onsstrukturer.

Bogens 11 kapitler er skre-
vet af en nogenlunde lige-
lig fordeling af amerikan-
ske forskere og konsulenter. 

Selvom kapitlerne tilsam-
men kan siges at komme 
rundt omkring alle fi re for-
ståelser af lean accounting, 
er der en tendens til, at de er 
mere orienteret mod at skit-
sere de overordnede pro-
blemstillinger og løsninger 
på et generelt plan frem for 
at præsentere teknikker og 
metoder, som er direkte im-
plementerbare.  

Irrelevant for indhold

Ud over kapitlerne indehol-
der bogen et forord, der er 
skrevet af Peter Senge fra 
MIT. Han har, som det vil 
være mange bekendt, pri-
mært arbejdet med organi-
sationsudvikling og »den læ-
rende organisation«. Og selv 
om han er både dygtig og be-
gavet, så er hans forord lige 
så irrelevant for bogens ind-
hold, som man kan forvente. 
Jeg har også gennem årene 
oparbejdet en vis aversion 
mod bøger, hvor »best prac-
tice« indgår i titlen.  Men 
hvis vi abstraherer fra disse 
forstyrrende elementer, er 
bogen faktisk ganske anbe-
falelsesværdig, hvis man vil 
danne sig et overblik over, 
hvad lean betyder for økono-
mistyringen.

Bogen giver ikke et særlig 
skarpt, entydigt eller ope-
rationelt billede af, hvilken 
rolle økonomistyringen skal 
have i en lean-virksomhed. 
Og heller ikke af, hvorledes 
omkostningsregnskaber, 
budgetmodeller, målstyring 
mv. skal tilpasses en lean 
produktionsstruktur. Det er 
lidt skuffende, da lean ikke 
er et nyt fænomen, og da der 
både herhjemme og i udlan-
det i mange år har været fo-
kus på at udvikle økonomi-
styringsmodellerne, så de 
afspejler lean-produktions-
strukturer. Men det skyldes 
givetvis, at lean i praksis an-
vendes på ret forskellige må-
der og i mange forskellige or-
ganisationer – og det derfor 
er vanskeligt at præsentere 
én bestemt måde, økonomi-
styringen skal gribes an på.

Bogen indeholder eksem-
pelvis et kapitel om, hvorle-
des økonomistyringen kan 
bygges op omkring de enkel-

te værdistrømme, således at 
omkostninger, så vidt mu-
ligt registreres eller fordeles 
hertil frem for til produkter 

og/eller afdelinger. Selvom 
beskrivelsen af fremgangs-
måden i kapitlet kan synes 
lidt naiv og forsimplende, så 

giver beskrivelsen alligevel 
et godt udgangspunkt for at 
vurdere, hvad det er for for-
dele, der kan opnås ved at 
lade økonomimodellen af-
spejle en lean-produktions-
struktur, og hvilke proble-
matikker der skal håndteres. 
Økonomistyringsmodeller 
skal under alle omstændig-
heder designes til den kon-
krete virksomhed – og hvis 
man tager kapitlets forslag 
som netop et forslag eller et 
eksempel, giver det god in-
spiration til, hvorledes det 
ville kunne gøres i ens egen 
virksomhed.

Hvis bogens indhold skal 
vurderes konstruktivt, kan 
man sige, at kapitlerne på 
udmærket vis afspejler de 
forskellige synspunkter, der 
er i den udenlandske litte-
ratur i relation til lean ac-
counting.  Hvis man læser 
bogen med dette udgangs-
punkt, er det faktisk en an-
befalelsesværdig bog, idet 
den giver fl ere nuancer på 
problemstillinger og redska-
ber end de bøger og artikler, 
man ellers kunne have ori-
enteret sig i.  Et væsentligt 
element i designet af en ny 
økonomistyringsmodel er 
også, at man skal sikre sig, 
ikke at overse oplagte og vel-
kendte løsninger eller være 
uopmærksom på problem-
stillinger, der bør håndteres. 
Her kommer bogens bredde 
til gavn.
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Seks huer gives for den ekstremt gode bog.
Fem huer gives for den fremragende bog.
Fire huer gives for den gode bog.
Tre huer gives en bog på det jævne.
To huer gives for den ikke særlig gode bog.
En hue gives for den ringe bog.
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Økonomistyring 
En anbefalelsesværdig bog, som dog 
skuffer ved ikke at give et særlig skarpt, 
entydigt eller operationelt billede af, 
hvilken rolle økonomistyringen skal 
have i en lean-virksomhed

på den slanke måde
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