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Økonomistyring i praksis - hvordan man virkeliggør teorierne 
v/ Hanne Nørreklit 
 
Resumé 
For at anvende økonomistyringsteorier har en virksomhed brug for en metode, der vejleder den i, 
hvad den skal gøre for at få tingene til at virke. Afsnit 1 og 2 analyserer rammerne for en sådan 
metode. Afsnit 1 redegør for, at økonomistyringsteorierne er logiske teorier, der kan anvendes til 
at skabe økonomisk tænkning i virksomheder. De er ikke objektive teorier, der afbilder faktisk 
adfærd i virksomheder, hvorfor de ikke kan virke i praksis uden udvikling og tilpasning til den 
specifikke virksomheds tænkemåde. Afsnit 2 argumenterer for, at økonomistyringsteoriernes 
virke i praksis forudsætter, at en virksomhed opfattes som en "social konstruktion" og ikke som en 
tænkt konstruktion. Afsnit 3 beskriver hovedtrækkene i en metode, der indenfor de skitserede 
rammer, kan anvendes til konstruktion af økonomistyringssystemer i virksomheder. Artiklen er 
en videreførelse af en tidligere artikel [H. Nørreklit, L&E, 3/92] om konstruktion af økonomis-
tyringssystemer. Denne blev fejltolket i C. Kochs artikel [C. Koch, L&E, 1/93] - der ikke én 
eneste gang tager udgangspunkt i budskaberne. Afsnit 4 giver svar på tiltale. 
 
 
1. Økonomistyringens karakter 
 
Vort samfund er organiseret efter en økonomisk logik, hvorunder private økonomiske virksom-
heder kun kortvarigt kan eksistere uden anvendelse af regnskabs- og økonomistyringsteorier. Selv 
i en simpel form for virksomhed er det nødvendigt at udarbejde én eller anden form for 
regnskabsopgørelse, samt at foretage afsætnings- og forbrugsmæssige vurderinger indenfor dis-
positionshorisonten.  
 
Økonomistyringsteorier omfatter eksempelvis budget- og regnskabsmodeller,  investeringska-
lkuler, produktmixkalkuler, etc.. Der er tale om logiske teorier, hvis begreber og relationer 
strukturerer vor forståelse af det økonomiske samspil, der er i og omkring virksomheden. At 
teorierne er logiske, betyder her, at de er baseret på fornuftsmæssige ræsonnementer uden 
empiriske postulater om menneskers adfærd, som deres anvendelse betinges af. Lærerbøgernes 
beskrivelse af økonomistyringsteorier i sammenhæng med idealtypiske modeller for leder- og 
medarbejderadfærd er ikke en betingelse for teoriernes anvendelse. De kan også anvendes - og 
anvendes rent faktisk - af ikke idealtypiske ledere og medarbejdere. 
 
Logiske teorier er redskaber, som vi bl.a. kan bruge til at danne vores virkelighed, d.v.s. til at 
strukturere beslutninger, organisere arbejdsgange, koordinere handlinger, etc. Dette er forskelligt 
fra at afbilde den konkrete og direkte observerbar virkeligheds beskaffenhed, hvilket er empiriske 
teoriers opgave. Økonomistyringsteorierne kan således anvendes til at forstå, strukturere og 
vurdere beslutningsopgaver samt til at udvikle, koordinere og vurdere handlinger i en virksomhed 
med henblik på at sikre dens økonomiske profitabilitet. Teoriernes anvendelse føjer en 
økonomisk dimension til virksomhedens beslutninger og handlinger, således at disse ikke 
udelukkende foretages ud fra en værdimæssig dimension omfattende idealer, ambitioner, magtbe-
hov, etc..  



 

 
 

2 

 
Anvendelse af økonomistyringsteorier og begreber i praksis kræver ofte, at ledere og medarbej-
dere må foretage egne og derfor subjektive tolkninger, fordi der ikke er nogen entydig relation fra 
teori til virkelighed. Det gælder eksempelvis, når medarbejdere skal anvende begreber som 
periodens omkostninger, variable omkostninger og dækningsbidrag. Disse begreber er ikke 
entydige begreber, men afhænger af, hvordan den enkelte forstår og afgrænser dem. Selv fra 
teoretisk side er der uenighed, eksempelvis om kalkulatoriske renter og afskrivninger skal indgå i 
periodens omkostninger, og om den økonomiske vurdering skal foretages til historiske priser, 
standard eller budgetterede satser. Ligeledes er det subjektivt, hvilke teorier og begreber der skal 
anvendes ved løsning af en given opgave. Således vælger de fleste virksomheder at bruge af-
kastningsgraden til vurdering af divisionsledere, på trods af man fra teoretisk side har påvist, at 
residual indkomsten er et bedre begreb.1  Lignende forhold gør sig gældende ved anvendelsen af 
en fuld-kost-priskalkulation fremfor en marginal omkostningspriskalkulation.2 Tolkningen af 
kalkulernes udsagn er også subjektiv, idet mennesket ikke alene beslutter og handler ud fra 
økonomiske kriterier, men udfra et bredt spekter af værdier. Ledere vurderer og reagerer 
eksempelvis forskelligt på en afkastningsgrad på 7% - for nogle er dette tilfredsstillende, for andre 
er det ikke. 
 
Disse og lignende forhold medfører, at man ved teoriernes praktiske anvendelse må tage højde 
for, at de er formuleret i et idealtypisk sprog - meta-sprog -  og ikke i et virksomheds specifikt 
sprog. En virksomhed må danne sig sin egen opfattelse af, hvilke økonomistyringsteorier og 
begreber den skal anvende, samt hvordan den skal forstå og anvende disse. Teorierne skal 
tilpasses til en virksomheds specifikke tænkemåde, men samtidig skal teorierne foranledige en 
udvikling af virksomhedens tænkemåde, så påvirkningen er gensidig. - En metode til konstruktion 
af økonomistyringssystemer i praksis må kunne understøtte denne proces. 
 
 
2. Virksomheden som en social konstruktion 
 
En virksomhed er en social konstruktion, der dannes af mennesker med hver deres måde at tænke 
på og forstå virkeligheden. Således danner medarbejderne virksomhedens relationer, aftaler, 
styringssystemer, beslutninger, etc.. Deres tænke- og tolkningsmåder er styrende for, hvilke 
beslutninger og strategier virksomheden udvikler, hvilke ressourcer den anskaffer, hvilke 
styringssystemer den udvikler, hvorledes nye forhold integreres, etc.. 
 
Mennesket er kompleks, adaptiv og nyskabende, men alligevel kan man finde en slags konsistens 
i dets tanker og handlinger. Denne konsistens dannes via menneskets subjektive logik, som er den 
tænkemåde, hvormed det enkelte menneske opfatter, forstår og tolker virkeligheden. Den er et 

                     
    1J.f. K.A. Merchant, 1989, side 61, samt F.J. Walsh, Jr., 1987. 

    2Israelsen & Sørensen, 1991, side 91. 
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rationalitetsmønster, hvorefter erfaringer og iagttagelser ordnes. Den bestemmer, hvordan vi ar-
gumenterer, beslutter og handler, og den er afgørende for det billede mennesket danner sig af 
virkeligheden, d.v.s. af andre mennesker, økonomiske teorier, konkurrenceforhold, etc.. Denne 
logik kaldes subjektiv, fordi den indlæres og udvikles i en historisk, social proces. Den eksisterer 
ikke som et medfødt instinkt. Den udvikles forskelligt fra individ til individ, idet mennesker 
tænker forskelligt. Forskelle i subjektive logikker kan ses i uenigheder mellem folk - uenigheden 
mellem CK og undertegnede illustrerer forskelle i subjektive logikker. Medarbejdernes 
interaktioner og fælles handlinger styres af en social logik, som er de fælles idéer, tolkninger og 
tankemønstre som en gruppe af medarbejderne beslutter, handler og udvikler sig udfra. Den 
sociale logik dannes af medarbejderne, ligesom den påvirker dem. En virksomhed kan have én 
eller flere sociale logikker, hvor store forskelle i disse vanskeliggør samarbejde. 
 
I økonomistyringssammenhæng er den subjektive, økonomiske logik væsentlig. Det er det 
rationalitetsmønster, hvormed den enkelte medarbejder opfatter, forstår og tolker økonomisk 
styring. Den giver sig bl.a. udtryk ved, hvordan en medarbejder opfatter den konkrete 
virksomheds økonomistyringsopgaver og økonomiske situation, samt hvilke økonomi-
styringsteorier og begreber en medarbejder tænker i og handler efter. Den subjektive økonomiske 
logik er ikke et direkte spejl af, hvad der er beskrevet i økonomistyringslitteraturen, idet hver 
enkelt person anvender bestemte fortolkninger heraf og danner egne økonomistyringsmønstre og 
begreber. Det er i høj grad uddannelse, erfaringer, oplevelser og sociale sammenhænge, der 
bestemmer og påvirker, hvordan mennesker tænker og handler økonomisk. Den økonomiske 
logik er væsentlig at forstå og påvirke ved konstruktion af økonomistyringssystemer, idet den 
determinerer den faktiske økonomistyring. En social økonomisk logik er den fælles måde en 
gruppe af medarbejdere forstår og tolker virksomhedens økonomistyringsopgaver og økonomiske 
situation, samt de fælles økonomistyringsteorier og begreber den anvender i dens beslutninger og 
styringsprocesser. De sociale økonomiske logikker i en virksomhed danner dens økonomistyring. 
 
Figur 1 indeholder eksempler på subjektive økonomiske logikker fra midten af 80erne i en af 
USAs hurtigst voksende virksomheder. De illustrerer, at medarbejderne tænker i forskellige 
økonomiske teorier og begreber, og at de har forskellige forståelser af virksomhedens 
økonomiske virkelighed. Direktørens subjektive økonomiske logik er præget af vækst og 
optimisme, med kun lidt hensyn til profit og konsolidering. Salgschefens subjektive økonomiske 
logik er præget af aggressiv markedsføring, hvor prisfastsættelse sker ud fra variable om-
kostninger. Regnskabschefens subjektive økonomiske logik er præget af ønske om orden og 
stabilitet, samt prisfastsættelse på grundlag af fuld-kost-kalkulationer. Yderligere undersøgelser 
af de subjektive logikker kan eksempelvis vise, hvilke begreber og strukturer indgår i deres 
kalkuler, hvilke rapport-ønsker, de har, etc.. I virksomheden udgjorde direktøren og salgschefen 
den dominerende gruppe. Det blev derfor deres logikker, der øvede indflydelse i virksomheden. 
Regnskabschefens subjektive økonomiske logik øvede en indflydelse, der var næsten lig nul. Dels 
fordi han var så meget i modstrid med de to andre aktører, og dels fordi han ingen sprog havde til 
at forstå og påvirke de andres subjektive logikker. Resultatet var, at økonomiske og 
styringsmæssige konsekvensvurderinger af strategi og politikker ikke fandt sted, omkostnings-
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styringen var ude af kontrol og handlingskoordineringen var problemfyldt. 
 
 
Figur 1. Eksempler på subjektive økonomiske logikker3 

Direktør og ejer [cand.mag. i kunst]: "Jeg er en lille mand, så jeg vil gerne have en stor virk-
somhed. Jeg vil gerne lave en stor og hurtig omsætning. Jeg bruger filosofien: Køb til lave 
priser, sælg til høje, indkasser pengene tidligt og betal sent. Jeg får kunderne til at betale forud, 
på den måde har vi finansieret væksten. 
Regnskabsfolk kan man bruge til at administrere tal, skat, etc.. Vi har brug for dem til at lave li-
kviditetsbudgetter og produktkalkulationer. Man skal vide hvad produkterne koster. Men ellers 
er regnskabsfolk så deprimerende at tale med. De tror det værste vil ske. Når man spørger dem 
om begrundelsen, siger de, at det er fordi deres tal viser det. Salgschefen og jeg har det skægt 
sammen. Han er optimistisk og har ideer, men 'tough' - ingen følelser." 
 
Regnskabschefen [HA i regnskab]: "Vi skal have alle vores omkostninger dækket, når vi 
afgiver pristilbud. Jeg ville ønske, vi kunne standse virksomheden i nogle uger så vi kunne få 
alting tilrettelagt og koordineret ordentlig. Vi har problemer alle vegne. Min tid går med at 
slukke ildebrande." 
 
Salgschefen [cand.merc. i salg og marketing]: "Jeg vil ikke sige nej til en ordre på grund af 
prisen. Fuld-kost-tanken er latterlig. Vi tager en ordre, blot den dækker de variable om-
kostninger. Konkurrencen er hård, og det er vigtig at være med fremme. Jeg har opdraget mine 
sælgere til at lave løsninger tilpasset kundernes behov. Vores konstruktionsafdeling er ikke god 
nok til det. De laver for mange fejl og mangler styring. Organisationen skal være mere effektiv, 
så de kan følge med salgsafdelingen"  

 
Økonomistyring i en virksomhed drejer sig om, at få medarbejderne til at koordinere deres beslut-
ninger og handlinger på en økonomisk profitabel måde. Det kræver, at medarbejderne forstår og 
accepterer systemerne. Hvis de ikke forstår og er motiveret for systemerne er disse ikke anvendt. 
Forståelsen skal være gensidig - systemet skal forstå medarbejderne, og medarbejderne skal forstå 
systemet. Systemer skal tilpasses til og udvikle den faktiske tænkemåde hos aktørerne, og hvis 
den måde, man træffer beslutninger og handler på, ikke er økonomisk, må konstruktørerne søge at 
påvirke den pågældende økonomiske logik. Derfor er det nødvendigt at have metoder, der kan få 
folk til at forstå og acceptere systemerne. Dette handler om at bygge en sproglig bro op mellem 
det teoretiske system, det faktisk udviklede system og medarbejderne, hvilket kræver et stykke 
sprogligt arbejde og ikke kun konstruktion af kalkuler. Sproget er den sociale faktor, hvormed der 
kan bygges bro mellem system og virksomhed. Medarbejderne udtrykker sig sprogligt, system-
konstruktøren udtrykker sig sprogligt og konsensus skabes sprogligt.  
 
En mulig metode, der har som ambition at opfylde disse krav er aktørsmetoden, som beskrives i 
næste afsnit. Den tager udgangspunkt i den sociale konstruktions tænke og handlemåde og skaber 

                     
    3Kilde: Nørreklit L & H. Sloth-Odgaard, 1988.   
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undervejs en sprogudvikling. 
 
 
3. Metode til konstruktion af økonomistyringssystem 
 
Aktørsmetoden er et redskab til afdækning og påvirkning af den sociale konstruktions tænke- og 
virkemåde. Stringens, klarhed, systematik og hæderlighed er nogle af de kvalitetskriterier, som 
stilles til en aktørsundersøgelse, ligesom der stilles til en objektiv undersøgelse. Derimod opfattes 
validitet forskelligt, idet det ikke i aktørsmetoden er et spørgsmål om at sikre intersubjektivitet, 
men at man i processen fastholder medarbejdernes engagement og udvikler deres begreber og 
logikker.  
 
Det konkrete undersøgelsesforløb kan opdeles i fire undersøgelsesfaser, en forforståelse, en 
forståelse, en diagnosticering og en efterforståelsesfase. I hele processen vekselvirker konstruk-
tøren mellem at interagere med ledelse og medarbejdere og mellem at reflektere over indsamlet 
materiale. Et muligt indhold i de respektive faser skitseres i det følgende. 
 
I forforståelsen indsamler konstruktøren information om virksomhedens situation, historie og 
økonomistyringsproblemer. Endvidere afdækkes ledelsens opfattelser af virksomhedens mål og 
strategi, dens økonomistyringsforudsætninger og motivation, subjektive økonomiske logikker og 
økonomistyringsønsker. Til dette er dialogen et vigtigt redskab. Den er en dynamisk 
samtaleproces mellem to eller flere samtalepartnere. Begge parter stiller spørgsmål og giver svar. 
De overskrider modstridende meninger, tænker logisk kreativ og søger sammen efter erkendelse. 
Via gennemgang af materialet fra dokumenter og dialoger søger konstruktøren frem til en 
forståelse af virksomhedens økonomistyringsopgaver, og hvis nødvendigt udvider han/hun sin 
teoretiske systemviden. Der dannes et overblik over systemkonstruktionsopgaven, hvor system-
muligheder identificeres, ressourcebehov vurderes, og de medarbejdere, der skal involveres i den 
videre proces, udvælges. Ledelse og konstruktør foretager en foreløbig fastlæggelse af de 
økonomistyringsopgaver, der skal løses, og de resultater, der skal nås. Problemstillingen er 
foreløbig, idet den udvikler sig i takt med at større forståelse opnås. Hvad der i starten kan ses som 
én type problem, kan ved nærmere undersøgelse vise sig at være et helt andet. Dette er forskelligt 
fra en objektiv metode, hvor der er en teori-model som udgangspunkt.  
 
I forståelsen afdækkes - via en række dialoger - de valgte medarbejderes økono-
mistyringsforudsætninger og motivation, subjektive økonomiske logik og økonomistyrings-
ønsker i forhold til egne opgaver, samt deres samarbejdsrelationer til og syn på andre funktioner 
og medarbejdere. Løbende gennemgår konstruktøren dialoger og andet materiale, idet der søges 
mod væsentlige begreber og strukturer i medarbejdernes subjektive økonomiske logikker og 
økonomistyringsønsker. I analysen kan anvendes systembeskrivelsesteknikker og den teoretiske 
systemviden kan udvides. Medarbejdernes systemkrav præciseres og ligger til grund for en 
system-idé, som  de efterfølgende konfronteres med. Medarbejder og konstruktør kommenterer 
system-idé i dialoger, hvorved medarbejdernes indsigt og forståelse af system-idé udvikles, 
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ligesom deres engagement i og mulighed for at udvikle og bruge systemet vurderes. Også ledelsen 
konfronteres løbende med projektets udvikling - system-idé, problemer, muligheder, og 
udvikling i opgaveformulering. 
 
Diagnosen identificerer problemer i virksomhedens økonomistyringsopgaver og -mål, i 
medarbejdernes subjektive økonomiske logik og motivation, i samarbejdsrelationer, i nuværende 
systemer samt i system-idéen. Medarbejdernes systemforståelse og accept vurderes, ligesom 
systemets anvendelsesmuligheder og den reelle virkning af system-idéen på opgaven og 
problemet vurderes. Også i denne analyse kan systembeskrivelsesteknikker anvendes ligesom 
den teoretiske systemviden kan udvides. På dette grundlag bestemmes, hvilke systemudviklinger 
og tiltag, der kan overvinde problemerne. Diagnosen diskuteres med ledelsen og systemtiltag 
afprøves og vurderes på de respektive medarbejdere. Løsninger vanskeliggøres ved store 
spredninger eller konflikter mellem medarbejdernes indbyrdes krav og forståelse, samt ved store 
strategiske og økonomiske problemer i virksomheden, hvor driftsstabilitet er vanskeligt at opnå. I 
efterforståelsen udvikles og implementeres system-designet, hvor der sker løbende feedback fra 
medarbejderne m.h.t. konstruktion og afprøvning af systemdelenes virkemåder. 
 
 
4. Svar på tiltale 
 
C. Koch publiserer i L&E 1/93 en artikel, hvori han langer voldsomt ud mod synspunkter i min 
artikel om "Konstruktion af aktørstilpassede økonomistyringssystemer" i L&E 3/92. - Han 
fremfører: "Når man fremsætter så vidtrækkende påstande, må man også levere holdbare 
argumenter for dem. Det skal her argumenteres for, at HN ikke har været i stand hertil." [C.K., 
L&E 1/93, side 56]. Når man læser CKs indlæg, tvivler man på, at jeg skulle kunne skrive noget 
forståeligt, holdbart og betydningsfuldt. Eksempelvis A. Schultz-Nielsen anfører i 'Editorial' til 
L&E 1/93, at CK "har konkretiseret sin skepsis i en alvorlig kritik af Hanne Nørreklit." [L&E 
1/93, side 5]. - Hvordan er så CKs argumenter - er de lødige og holdbare? Dette undersøges i det 
følgende. 
 
CKs artikel er bygget op omkring påstanden, at jeg i [H. Nørreklit, L&E 3/92] vil forkaste 
erhvervsøkonomisk teori. CK skriver: "HN fremsætter ikke dette argument eksplicit. Men hvis 
det ikke er et ræsonnement a la dette, der ligger bag, er den megen spalteplads brugt på 
positivismen overflødig" [C.K., L&E 1/93, side 56]. Med en sådan metode til at finde ud af, hvad 
jeg mener, konstruerer CK et uenighedspunkt, som ikke har nogen hold i min artikel. Det er 
tværtimod anført i artiklen, at de økonomiske teorier har stor betydning for virksomheden. Det er 
derfor artiklen beskriver en metode med henblik på at få teorierne til at virke i praksis. Det er 
iøvrigt indlysende, at teorierne må være der, for at man kan beskæftige sig med at få dem til at 
virke i praksis. I stedet for at diskutere med det jeg skriver, konstruerer CK en stråmand, der vil 
forkaste erhvervsøkonomisk teori, hvorefter han argumenterer imod denne stråmand. CK 
overtræder hermed regler for saglig argumentation. Saglig uenighed foreligger, når en part A 
hævder en påstand, som den anden part B benægter. CKs artikel diskuterer ikke med påstande 
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hævdet i min artikel; den laver en fejlslutning [i fagsproget kaldet "ígnoratio elenchi' - ukendskab 
til gendrivelse], idet den argumenterer for eller imod noget andet end dét den egentlig skulle. Den 
'skyder' med andre ord efter en anden målskive.4 I det følgende uddybes dette med andre 
eksempler.  
 
Min artikel [L&E 3/92] diskuterer anvendelse af logiske økonomiske teorier, mens CKs artikel 
diskuterer test af teorier, der indeholder empiriske postulater. Problemstillingerne er vidt forskel-
lige. Min artikel fremfører, at økonomistyringsteorierne er logiske udsagnssystemer [HN, side 
152]. Økonomistyringens logiske karakter er afgørende for metodevalget, når teorierne skal 
anvendes i praksis. En metode må kunne finde ikke forhåndsdefinerede tankemønstre, hvortil 
dialogstrategier kan anvendes. CKs artikel forsøger at gengive mit budskab således: "De fleste 
økonomiske modeller har et 'rationelt element', og et sådant bygger på logiske sammenhænge." 
[CK, side 58] Dette er en meget misvisende fremstilling. Udtrykket 'et rationelt element' antyder, 
at de teorier, der tænkes på, også har andet end rationelle elementer og dermed, at der i 
virkeligheden ikke tales om logiske teorier. Begrebet 'rationelt element' anvendes endvidere 
flertydigt af CK. Under sin argumentation, henviser CKs artikel til en normativ teori for beslut-
ningstagers adfærd [CK, side 60]. Det 'rationelle element' som omtales i denne teori er et empirisk 
postulat om beslutningstagers 'rationelle' adfærd. Teorien om beslutningstagers adfærd er således 
forskellig fra en logisk teori som eksempelvis nutidsværdi investeringskalkulen, der ikke 
postulerer noget empirisk. CKs artikel diskuterer ikke logiske teorier, men teorier der indeholder 
empiriske postulater, hvilke kræver andre metodiske overvejelser end logiske teorier. En 
konsekvens af forskellen er, at CK ikke kan konkludere, at logiske økonomistyringsteorier er  
empirisk testbare, ved at henvise til empirisk tests af beslutningstagers adfærd [CK, side 60-61]. 
Man kan heller ikke, som CK gør, generalisere fra logiske økonomistyringsteorier til hele 
erhvervsøkonomisk teori [CK, side 55]. 
 
CKs artikel erstatter mit udsagn om, at de logiske økonomistyringsteorier ikke kan verificeres5 
med, at teorierne ikke kan testes: "Sådanne modeller kan derfor heller ikke testes"[CK, side 58]. 
Da test begrebet er mere omfattende end verificationsbegrebet, medfører det fejl og forvirring i 
CKs argumentation. Logiske teorier kan eksempelvis testes for konsistens, empiriske hypoteser 
kan testes empirisk, og det kan f.eks. testes empirisk om et økonomistyringssystem anvendes efter 
hensigten, hvis der anvendes empiriske undersøgelsesmetoder, der kan opfange ikke forhånds-
definerede tankemønstre. Det er derfor uklart, om CK tænker på logiske tests eller empiriske, når 
det "medgives, at det "logiske element" generelt ikke kan eller skal testes" [CK, side 59]. Det 
kunne - noget overraskende - antyde, at CK i virkeligheden principielt er enig med mig. CKs 
artikel lægger i det hele taget megen vægt på at diskutere, om logiske teorier kan verificeres. Hvad 
er formålet med det? - Det er almen erkendelsesteoretisk viden, at logiske udsagnssystemer 

                     
    4J.f. J. Espersen, 1971, side 71.  

    5D.v.s. at man via erfaring beroende på sanseevnen påviser, at 
noget er sand.  
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fremkommer via aksiomer og formelle bevisprocedurer, og hverken kan eller skal verificeres 
empirisk.  
 
CK hævder, at min artikel anvender to empiriske studier som bevis for, at økonomis-
tyringsteorierne er logiske og ikke kan verificeres: "HN præsenterer to argumenter herfor. For det 
første to empiriske studier. For det andet en analogi til geometri." [CK, side 58]. Dette er forkert. 
De to empiriske studier og geometri eksemplet skal ikke bevise, at logiske forhold ikke kan veri-
ficeres. Deres pointe er at illustrere, at det har metodiske implikationer, at økonomis-
tyringsteorierne er logiske. Den ene af de to empiriske undersøgelser konkluderer, at den styrings-
mæssige anvendelse af et økonomistyringssystem ofte er rituel og symbolsk. Min artikel 
argumenterer for, at man ikke kan tage et sådant resultat til indtægt, fordi der er anvendt metoder, 
der kun opfanger objektive forhold, og som ser bort fra, hvordan et økonomistyringssystem 
influerer medarbejdernes tankemønstre. I en specifik kommentar til de to empiriske undersøgelser 
anføres: "Forskerne kan ikke finde den økonomiske rationalitet" [HN, side 152]. 
 
CKs artikel tager ikke én eneste gang udgangspunkt i en korrekt læsning af et budskab i min 
artikel. Men anvender digtning af karakteren: "Nu er det ganske vidst ikke helt klart ... Men man 
øver næppe vold ..." [CK, side 59]. Hvor det eftersøgte i øvrigt er beskrevet i "den megen spal-
teplads".  
 
En anden argumentationsmetode, CKs artikel anvender, er 'argumentum ad autoritam', hvor han i 
stedet for at levere argumenter imod mine synspunkter påberåber sig andre autoriteter. Han 
skriver f.eks.: "Det anføres da heller ikke, at den helt, helt overvejende del af de professionelle 
videnskabsfilosoffer i dag bestemt ikke vil vedkende sig denne retning" [CK side 58]. - Er dette 
postulat et argument imod mine synspunkter? 
 
CK afslutter sin artikel med et 'argument ad populum', hvor han søger at nedgøre mine budskaber 
ved at tale til en modvilje mod videnskabsteori og metode: "Nu er det jo ingen hemmelighed, at 
mange forskere ser med megen mistro på videnskabsfilosofiske og metodologiske argumenter, og 
mener at det er spild af tid at beskæftige sig med dem. HNs artikel vil næppe få nogen til at for-
kaste dette syn." [CK, side 61] Et sådant udsagn unddrager sig rationel kritik og kendetegner 
propaganda tale6. 
 
CKs artikel bruger mange især 'he-man' prægede følelsesmæssige værdiudtryk, f.eks. 'skarpt 
angreb', 'meget stærkt', 'vold', etc. til at påvirke læseren imod mig. I mangel af klare over-
bevisende argumenter kan man bruge den slags metoder, men i faglig litteratur skulle de være 
unødvendige og virker blot forstyrende.7  
Et endnu større problem ved CKs måde at argumentere er, at han sætter citationstegn om udsagn, 

                     
    6J.f. J. Espersen, 1971, side 77.  

    7J.f. J. Espersen, 1971, side 70.  
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som ikke er citater, at han fordrejer udsagn ved at udskifte eller udelade begreber - eksempelvis 
ændres udsagnet at "geometrien ikke eksisterer objektivt" [HN, side 152) til, at den ikke eksisterer 
[CK, side 59]. - Hvor er den videnskabelige hæderlighed? 
 
Konklusionen er, at CK ikke har ret i sin kritik. Hans argumenter er ikke holdbare. Han har ikke 
været i stand til at levere ét eneste gyldigt argument mod ét budskab i min artikel.  
 
Det er uklart, hvad CKs artikel egentlig handler om - måske om at forkaste nogle teorier og 
påstande, og at legitimere andre. Min artikel handler derimod om at bygge bro mellem økonomi-
styringsteori og praksis, hvilket kræver et metodemæssigt redskab, erhvervsledere kan bruge ved 
konstruktion og implementering af økonomistyringssystemer i deres virksomhed. I CKs artikel 
beskrives problemstillinger kun videnskabsteoretisk, mens en metodelære om, hvorledes teori og 
praksis kan forbindes, synes overset. Men når vi har med en pragmatisk orienteret videnskab at 
gøre, er det nødvendigt, at vi relaterer os til praksis. CKs artikel synes at ville lave erhvervs-
økonomien om til grundvidenskab og udelade betydningen af praksis. I CKs artikel nævnes intet 
om økonomistyring eller om praksis, men kun om fysik og individers præferencestruktur. 
Artiklen efterlader det indtryk, at CK ikke har noget bud på, hvorledes virksomheder skal 
konstruere økonomistyringssystemer.  
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