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Bakgrund: Sedan länge har en diskussion förts gällande relationen mellan 

externredovisningen och ekonomi- och verksamhetsstyrning. En del forskare menar att det 

råder en konvergens mellan dessa system. Studier som gjorts inom detta område har varit 

inriktade på olika fördjupningar. Det är bristen på forskning inom fördjupningen om de båda 

systemens tidsperioder som väckt vårt intresse att utforska detta närmare. 

 

Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse för hur externredovisningens tidsperiod kan 

påverka företags ekonomistyrning och interna styrmedel, med fokus på budgetering. 

 

Metod: Studien har genomförts via en kvalitativ design med en abduktiv ansats. Data 

samlades in genom intervjuer gjorda via telefon och mejl. För att analysera och redovisa 

resultaten användes well grounded theory. 

 

Resultat: Resultaten visade att de flesta företag, med några enstaka undantag, samkörde 

externredovisningens tidsperiod med budgetens. Anledningen till detta var för att kunna 

jämföra och hitta avvikelser. Även koncernkrav, lagar och regler låg till grund för denna 

samkörning. 

 

Slutsats: Ett genomgående mönster var att en samkörning av externredovisningens tidsperiod 

gjordes med budgetens. Orsaken till en samkörning är budgetens behov av att jämföras mot 

något, vilket innebär en sammanstrålning mellan externredovisningen och budgeten. 

Resultaten genererade bevis för att externredovisningen dominerar den interna 

ekonomistyrningen vad gäller dess tidsperioder. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Förslag till fortsatt forskning är andra fördjupningar inom 

konvergensen eller andra styrmedel. Vidare är chefers tankesätt, ”mind-set”, kring budgetens 

planering ytterligare ett förslag eller en fördjupning kring börsnoterade företag. 

 

Uppsatsens bidrag: Då detta är ett relativt outforskat ämne har studien bidragit till ny 

kunskap genom dess empiriska resultat, som även genererat egna observationer. Resultaten 

bidrar till att skapa förståelse och visa hur externredovisningens tidsperiod kan påverka 

budgeten och budgetens tidsperiod. 

 

Nyckelord: Externredovisning, extern rapportering, ekonomistyrning, budgetering, 

konvergens, tidsperiod 

 

 



 
 

ABSTRACT 

  

Title:  The convergence of the time periods of financial accounting and management 

accounting – focusing on budget. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration. 

 

Author: Jessica Gustafsson and Gustav Sandkvist.  

 

Supervisor: Stig Sörling and Tomas Källquist. 

 

Date: 2014 - June 

 

Background: There has been a long-lasting discussion regarding the relationship between 

financial accounting and management accounting. Some researchers argue that there is a 

convergence between these systems. Studies in this area have focused on different 

depressions. It is through lack of research on the depression focusing on the time periods of 

these systems that aroused our interest to explore this further. 

 

Aim: The purpose of this study is to create an understanding of how the time period of the 

financial accounting can affect a company’s management accounting and internal control 

mechanisms, with a focus on budgeting. 

 

Method: The study was conducted using a qualitative design with an abductive orientation. 

Data were collected through interviews made with telephone and email. To analyze and report 

the results the well grounded theory was used. 

 

Result: The results showed that most of the companies, with a few exceptions, used the time 

period of the financial accounting parallel to the budget. The reason for this was to compare 

and find deviations. Also claims from the Group, laws and regulations formed the basis for 

this co-processing. 

 

Conclusion: A consistent pattern was that an interconnection of the time period of the 

financial accounting was made with the budget. The reason for the co-processing is the 

budget’s need to be compared with something, which means a convergence between financial 

accounting and the budget. The results generated evidence that the financial accounting 

dominates the internal management accounting in terms of its time periods. 

 

Suggestions for future research: Suggestions for future research is other depressions within 

the convergence or other steering instruments. Further, managers way of thinking, ”mind-set”, 

about budget planning is another proposal or a depression within listed companies. 

 

Contribution of the thesis: As this is a relatively unexplored topic the study has contributed 

to new knowledge through its empirical results, which also generated own observations. The 

results help to create understanding and show how the time period of financial accounting 

may affect the budget and the budget’s time period. 

 

Key words: Financial accounting, external accounting, management accounting, budgeting, 

convergence, time period 
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1. Inledning 
I studiens inledande kapitel beskriver vi bakgrunden för det aktuella forskningsämnet som 

leder fram till en problemdiskussion. Bakgrunden och problemdiskussionen ligger till grund 

för studiens problemformulering och syfte. Kapitlet innehåller även en redogörelse för 

studiens avgränsningar. 
 

 

1.1 Bakgrund 
På 1980-talet kritiserades ekonomi- och verksamhetsstyrningen för att ha ett kortsiktigt 

synsätt. Detta var på grund av att fokus endast legat på kortsiktiga finansiella resultat (Jansen, 

2010). Kaplan (1984) kritiserade speciellt chefer i USA för att fokusera på kortsiktiga resultat.  

Detta har skapat en diskussion inom området för ekonomi- och verksamhetsstyrning om att 

det finns en relation till externredovisningen. Johnson och Kaplan (1987) har haft stor 

inverkan på diskussionen mellan externredovisning och intern styrning med sin bok 

Relevance Lost ‐ The rise and fall of management accounting, där de kritiserar 

ekonomistyrningen i amerikanska företag och vill se en förnyelse av den. En avgörande faktor 

är att fokus endast legat på externredovisningen, så den interna ekonomi- och 

verksamhetsstyrningen inte har utvecklats i den takt den borde för att vara relevant. Kaplan 

(1984) beskriver hur den externa rapporteringen dominerar den interna styrningen i 

amerikanska företag, för att redovisningsmetoder som var utvecklade för den externa 

redovisningen användes i den interna ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Kaplan menar 

även att dessa redovisningsmetoder, som är anpassade för externredovisningen, även används 

för ledningsbeslut som rör planering, styrning och prestationsmätning. Drury och Tayles 

(1997) anser att företag använder samma system för extern- och internredovisning och att 

Johnson och Kaplans (Johnson & Kaplan, 1987; Kaplan 1984) antaganden inte bör förkastas. 

Även Halbouni och Hassan (2012) observerade i deras studie av en växande kapitalmarknad 

att extern rapportering påverkade den interna ekonomistyrningen och informationen till 

ledningen och chefer. Däremot finns det forskare som hävdar att det finns få bevis för att 

externredovisningen dominerar den interna ekonomi- och verksamhetsstyrningen (Hopper, 

Kirkham, Scapens, & Turley, 1992; Burns et al., 1996; Cohen & Karatzimas, 2013). Burns et 

al. (1996) anser att de fann stöd för sina argument om en interaktion mellan 

externredovisningen och ekonomistyrningen i sin studie. Däremot menar de att deras survey 

undersökning till en viss grad är begränsad på grund av att de egentliga faktorerna av 

interaktionen inte lyfts fram. Detta menar de inte går att göra med en surveyundersökning för 

att dessa faktorer kan ligga djupt inbäddade i organisationernas rutiner och kan ofta 

undermedvetet påverka människorna i en verksamhet. 

 

Inom akademisk forskning har det diskuterats huruvida externredovisningen och 

ekonomistyrningen är integrerad eller ska vara integrerad (Stolowy & Touron, 1998; Levant 

& Nitikin 2012). Enligt Angelkort och Weißenberger (2011) kan externredovisningens 

information vara en huvuddatabas för ekonomistyrningens styrinstrument, som budget och 

prestationsmätning. Sådana integrerade system observeras oftast i Anglo-amerikanska företag. 

Författarna anser att fördelen med att ha ett sammansmält system för den externa och interna 

informationen är att den blir tillgänglig till en låg kostnad. Hjelström och Schuster (2011) 

kunde i sin undersökning av svenska företag se att samtliga respondenter ansåg att dessa 

system bör samordnas så långt som möjligt för att hålla nere kostnaderna för 

informationsöverföringen mellan de båda systemen. Vidare menar Angelkort och 

Weißenberger (2011) att ett integrerat system gör att den externa och interna informationen 

även enkelt blir förenad på de olika hierarkiska nivåerna i en organisation. Detta anser de vara 

en fördel för företag på kapitalmarknaden, som behöver tydliga kopplingar mellan 
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ekonomistyrningen och de mål som investerarna har. I läroböcker kan det dock uttryckas att 

externredovisningen och ekonomistyrningen är baserade på två helt skilda system men 

Hemmer och Labro (2008) visar, i motsats till vad vanliga läroböcker skriver, att systemen 

inte är oberoende av varandra, utan sammankopplade. De menar att information som är 

skapad för externredovisningen används i styrningssyften och ledningsbeslut. Angelkort, 

Sandt och Weißenberger (2009) menar att företagsledningen och kapitalmarknaden kräver ett 

antal interna nyckeltal som är relaterade till data som ges i finansiella rapporter. Däremot 

påpekar de att akademisk forskning visar att ekonomi- och verksamhetsstyrningen bör ha en 

egen databas med information. Detta för att informationen i externredovisningens databas inte 

är anpassad och lämplig för att mäta ekonomiska resultat. Angelkort och Weißenberger 

(2011) menar att ekonomistyrningen kan vara baserad på ett tredje system vid sidan av 

externredovisning och ett eventuellt system för skatteberäkning. Jones och Luther (2005) 

menar att ett sådant separat system traditionellt används i Europa och speciellt i tysktalande 

länder. En fördel med separata system är att det ökar flexibiliteten (Angelkort & 

Weißenberger, 2011). Jones och Luther (2005) menar att ett separat system som man fritt kan 

utforma kan överväga nackdelen med att inte kunna förena informationen på de olika 

hierarkiska nivåerna inom organisationen. 

 

Diskussionen om att ha externredovisning och den interna ekonomistyrningen i ett samordnat 

eller två separata system har skapat ett fenomen om att det finns en sammanstrålning, en 

konvergens. Tidigare forskning beskriver även att konvergensen kan påverkas av olika 

faktorer som t.ex. redovisningsprocesser, redovisningsinformation, redovisningsmetoder, 

redovisningsstandarder, beteende- och organisations förhållanden och tekniska och 

teknologiska observationer av informationssystem (Angelkort & Weißenberger, 2011; Cohen 

& Karatzimas, 2013; Hemmer & Labro, 2008; Ikäheimo & Taipaleenmäki, 2011; Ilinitchi & 

Prochazka 2009). Ikäheimo och Taipaleenmäki (2011) menar även att informationsteknik har 

gjort sammanstrålningen mellan externredovisningen och verksamhetsstyrningen tydligare. 

Hemmer och Labro (2008)  utformade en teknisk modell för att visa att externredovisningen 

och ekonomistyrningen inte är oberoende av varandra. De använde sig av tekniska och 

teknologiska observationer i sin studie om konvergensen och hävdar att egenskaperna hos 

externredovisningen påverkar kvalitén på den interna ekonomi- och verksamhetsstyrningen. 

Ikäheimo och Taipaleenmäki (2011) anser däremot att Hemmer och Labro (2008) har 

förbisett hur detta faktiskt förhåller sig i praktiken. De menar även att Hemmer och Labro inte 

har lyft frågan att konvergensen kan ha en relation till beteendemässiga och organisatoriska 

domän. Angelkort och Weißenberger (2011) såg i sin studie beteendemässiga och 

organisatoriska influenser i konvergensen mellan externredovisningen och den interna 

ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Konvergensen gav ett mer enhetligt finansiellt språk 

som ökade effektiviteten av kontroll från företagsledningens perspektiv och i samarbetet 

mellan controllers och revisorer. Dock anser Ikäheimo och Taipaleenmäki (2011) att 

relationen mellan externredovisningen och den interna ekonomi- och verksamhetsstyrningen 

inte har studerats tillräckligt inom ramen för beteendemässiga och organisatoriska domän, 

som Orlikowski (1991, 1992) beskriver. Ikäheimo och Taipaleenmäki (2011)  anser vidare att 

inom dessa domäner och inom ramen för redovisningsprocesser finns det ett outforskat 

område om ledningens tankesätt om tidsperioder. Med detta menas att tidsperioden för extern 

rapportering dominerar medvetandet hos ledningen och chefer, vilket inte nödvändigtvis 

ligger i linje med den interna ekonomistyrningens tidsaspekter. 
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1.2 Problemdiskussion 

Konvergensen handlar om att de båda systemen för externredovisning och intern ekonomi- 

och verksamhetsstyrning närmar sig varandra. Ikäheimo och Taipaleenmäki (2011) menar att 

tidsperioden för extern rapportering kan ha en påverkan på den interna ekonomi- och 

verksamhetsstyrningen och de interna styrinstrumenten för planering och kontroll. De anser 

också att tidsperioden för den finansiella marknaden har stor inverkan på chefer. De menar att 

detta kan leda till att ledningen och chefer motiveras till hastigt agerande inom verksamheten 

och att de använder planerings- och kontrollsystem som endast är användbara för den externa 

rapporteringen. Ikäheimo och Taipaleenmäki menar även att ledning och chefer kan vara 

motiverade att använda externredovisningens tidsperiod trots att denna kan vara för kort för 

att hantera verksamheten. En konsekvens av detta är att företaget får ett kortsiktigt 

handlingssätt, vilket enligt Roychowdhury (2006) och Cohen och Zarowin (2010) leder till att 

fokus ligger på att öka kortsiktiga finansiella resultat, som därmed utelämnar värdeökande 

strategiska beslut. Ikäheimo och Taipaleenmäki (2011) tycker även att ett annat intressant 

område att studera inom konvergensen är företag som synkroniserar sina rapporter för 

externredovisnigen och ekonomistyrningen. De anser att det är särskilt intressant att studera 

processer och styrmedel som jämför externredovisningens insamlade information med 

ekonomistyrningens framtidsblickande data. Det kan då vara nödvändigt att dessa system 

synkroniseras tidsmässigt så den information och data som behövs finns tillgänglig.  

 

Eftersom externredovisningen och ekonomistyrningen inte behöver ha samma tidsperiod så är 

det intressant hur detta verkligen går till i praktiken. Externredovisningen har en tidsperiod 

som är styrd av lagar och regler och ska omfatta en bestämd tidsperiod. Den ska även ha en 

bestämd sluttid då årsredovisningen eller årsbokslutet offentliggörs. Detta är inte fallet med 

ekonomistyrningens styrmedel som kan ha både kortare och längre tidsperiod än den externa 

rapporteringen. Processerna och styrmedlen styrs inte heller av lagar och regler utan kan helt 

och hållet utformas efter företagens egna interna krav. Verksamheter som särskilt kan beröras 

av sammanstålningen av tidsperioder kan vara säsongsföretag. Verksamheten i dessa företag 

kan se annorlunda ut och de kan även ha en speciell tidsperiod för den externa rapporteringen, 

som inte följer kalenderåret. Även organisationer som jobbar med större projekt som sträcker 

sig över lång tid skulle kunna beröras av en sammanstrålning mellan externredovisningens 

och ekonomistyrningens tidsperiod. Ikäheimo och Taipaleenmäki (2011) anser att processer 

som kan vara viktiga att studera är budgetering och prognostiseringsprocesser eftersom just 

dessa styrinstrument kan ha en bestämd tidsram med en tidsgräns för granskning och 

analysering.  

 

Denna undersökning syftar till att bidra med kunskap och ge en fördjupad utredning av ett 

specificerat område av konvergensen mellan externredovisningen och den interna ekonomi- 

och verksamhetsstyrningen. Tidigare akademisk forskning har behandlat olika områden inom 

ramen för konvergensen och denna studie syftar till att belysa sammanstrålningen mellan 

externredovisningen och den interna ekonomi- och verksamhetsstyrningens tidsperioder. 

Detta är ett område som det finns begränsad forskning om, vilket gör det särskilt intressant att 

studera. Ikäheimo och Taipaleenmäki (2011) menar att tidigare forskning om konvergensen, 

som till exempel Hemmer och Labros (2008) studie som använder en stor mängd insamlad 

data och kvantitativa analyser, har använt fel metod för att undersöka sammanstrålningen. 

Ikäheimo och Taipaleenmäki (2011) anser att konvergensen är ett brett fenomen som behöver 

studeras på djupet och inte enbart översiktligt. Denna studie utgår till största del från 

Ikäheimo och Taipaleenmäkis resonemang om konvergensen mellan externredovisningens 

och ekonomistyrningens tidsperioder. 

 



4 
 

1.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att studera konvergensen mellan externredovisningen och 

den interna ekonomi- och verksamhetsstyrningen, för att öka förståelsen för hur 

externredovisningens tidsperiod kan påverka företags ekonomistyrning och interna styrmedel 

med fokus på budgetering. 

 

 
1.4 Problemformulering 

 

 Hur påverkas företagens budgetering av externredovisningens tidsperiod för extern 

rapportering? 

 

 
1.5 Avgränsning 

Inom ramen för konvergensen mellan de båda systemen för externredovisning och 

ekonomistyrning har endast området som berör systemens tidsperioder studerats. En 

avgränsning av ekonomistyrningens styrinstrument har också gjorts, där fokus ligger på 

budgeteringen. 
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2. Metod 
I detta kapitel redogör vi för de val vi gjort av vetenskaplig ansats, vetenskaplig metod, urval 

och metod för datainsamling. Vi kommer även presentera tillvägagångsättet för insamlingen 

och bearbetningen av det empiriska materialet samt kvalitetskriterier. 

 

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

 

2.1.1 Hermeneutik 

Eftersom vi har ett syfte att skapa förståelse för det vi valt att studera har denna studie till viss 

del en hermeneutisk ansats. Enligt Johansson (2003) är avsikten inom den hermeneutiska 

forskningstraditionen att uppnå förståelse av det studerade fenomenet och för att nå dit krävs, 

enligt många hermeneutiker, inlevelse eller empati, vilket är en förmåga att sätta sig in i andra 

människors situationer. Därför har vi även använt en kvalitativ metod när vi genomfört vår 

studie. Enligt Kvale (1997) är forskningsintervjun ett samtal om den mänskliga livsvärlden, 

där den muntliga informationen omvandlas till texter som ska tolkas. Författaren menar därför 

att hermeneutiken är dubbelt så relevant vid intervjuforskning, eftersom forskaren först 

belyser intervjutexterna som ska tolkas och därefter klarlägger processen där dessa tolkas. 

Därav passar hermeneutiken studiens metoder för att samla in empirisk data, som är gjort med 

hjälp av intervjuer. 

 

2.1.2 Forskningsansats 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) utgår induktion från empiri medan deduktion utgår 

från teori. Abduktion utgår från empirisk fakta men avvisar inte teoretiska frågeställningar. 

Enligt Dalen (2007) är den abduktiva ansatsen en kombination av deduktion och induktion. 

Detta innebär att forskaren utgår från empiriska enskilda fall, men även teoretiska 

föreställningar och begrepp. Eftersom ämnesområdet i vår studie utgår från tidigare forskning 

ansåg vi den abduktiva ansatsen vara mest användbar. På så sätt har resonemang från tidigare 

forskning och teori kunnat utnyttjas för att skapa en referensram, som vi har använt vid 

analysen av våra empiriska resultat. En abduktiv ansats låter oss även upptäcka nya områden 

från empirin. Eftersom det fördjupade ämnesområdet vi har valt är relativt outforskat så har 

fördelarna med både induktiv och deduktiv ansats utnyttjats.  

 

 

2.2 Vetenskaplig metod 

 

Vi har för vår studie valt att använda oss av en kvalitativ metod eftersom vårt ämnesområde är 

relativt outforskat. Vi är eniga med Bryman och Bell (2013) att det är svårt att använda en 

kvantitativ metod på ett relativt outforskat område och det är därför mer lämpligt att använda 

en strategi som genererar teori istället för att pröva den. Vårt metodval styrks ytterligare av 

Hultén, Hultman och Eriksson (2007) som menar att en kvalitativ metod är att föredra för ett 

syfte som vill förstå, upptäcka och skapa. Eftersom vårt syfte med studien är att förstå hur 

externredovisningens tidsperiod kan påverka budgeteringen anser vi att denna metod passar 

både vårt syfte med studien och forskningsområdet, vilket Yin (2006) påpekar är väldigt 

viktigt. Vidare ska metodvalet, enligt Hultén et al. (2007), vara kopplat till syftet och den ska 

ge en så korrekt och tydlig bild som möjligt av det som studeras. Vi anser att vi genom att 

välja en kvalitativ metod uppfyller detta kriterium. Vi har arbetat med den kvalitativa 

metoden genom att datainsamlingen har gjorts med kvalitativa intervjuer och att vi, samtidigt 

som vi undersökt ostuderade resonemang från tidigare forskning, även genererat nya 

observationer.  
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2.3 Tillvägagångsätt  
 

2.3.1 Urval 

För att öka förståelsen och tolkningen av våra slutsatser redogör vi hur respondenterna valdes 

ut och hur många intervjuer som gjordes. Detta är information som, enligt Bryman och Bell 

(2013), ofta utelämnas. Företagen valdes ut med hänsyn på hur deras verksamhet såg ut. 

Säsongsföretag och företag som arbetade med längre projekt var av intresse att studera på 

grund av annorlunda tidsperioder inom verksamheten. Företag som kunde tänkas arbeta efter 

normala förhållanden valdes också ut för att vi skulle kunna jämföra dessa och på så vis skapa 

förståelse. Vi valde att vända oss till chefer och ekonomiansvariga. Anledningen till detta var 

att vi ansåg att dem hade den kunskap vi sökte.  

 

Till denna studie valdes ett bekvämlighetsurval som, enligt Bryman och Bell (2013), handlar 

om att forskaren väljer respondenter som för tillfället finns tillgängliga. Detta gjordes med 

hänsyn till den tid som gavs för att genomföra denna studie. Bryman och Bell betonar också 

svårigheten med att intervjua chefer då det på grund av deras position i företaget kan vara 

svårt att få kontakt med dessa och att få till en intervjutid som passar alla parter. Tidpunkten 

för en intervju sker ofta på respondenternas arbetstid, vilket kan vara mindre önskvärt. Därför 

valdes i första hand respondenter genom personliga konakter för att på så sätt fortare och 

enklare få tillgång till relevanta respondenter. Resterande företag tog vi själva kontakt med. 

Respondenterna bestod av 15 ägare, chefer och ekonomiansvariga från 15 olika företag. För 

att kunna se skillnader mellan olika företag valdes respondenter från 6 företag som arbetar 

med längre projekt, 2 företag som arbetar säsongsvis, 4 företag med viss säsongsbetoning och 

3 företag som varken var säsongsbetonade eller arbetade med längre projekt.  

 

2.3.2 Datainsamling 

Studiens empiriska data har vi samlat in med hjälp kvalitativa intervjuer, i form av 

telefonintervjuer och mejlintervjuer. Vi valde denna undersökningsmetod eftersom den är 

mindre strukturerad, då frågorna är öppna och fokus ligger på respondenternas uppfattningar 

och synsätt. Det är dessa anledningar som, enligt Bryman och Bell (2013), gör att kvalitativa 

intervjuer sannolikt är den mest använda metoden inom kvalitativ forskning. Då vi ville 

undersöka hur just respondenterna uppfattar deras situation anser vi detta metodval vara 

ytterst lämplig för vårt syfte med studien.  

 

Kvalitativa intervjuer har även valts eftersom studiens syfte är att skapa förståelse för ett 

fenomen och inte för att mäta det. Enligt Bryman och Bell (2013) kan denna studies 

kvalitativa intervjuer ses som semistrukturerade då de följde vissa teman och frågor, men 

också eftersom de ger intervjupersonerna stor frihet i sina svar. I första hand försöktes 

personliga intervjuer användas för att lättare få en förståelse för vad respondenterna menade 

och direkt kunna följa upp respondenternas svar genom möjligheten att ställa följdfrågor. 

Tyvärr hade ingen av våra respondenter möjligheten att medverka på en personlig intervju och 

därför användes telefonintervjuer istället. Detta gav en konversation med respondenterna och 

möjligheten till att kunna följa upp svaren direkt. Eftersom det var svårt att få tag i relevanta 

respondenter till vår studie var en sista utväg att erbjuda deltagande via mejl, då möjligheten 

varken fanns till personliga eller telefonintervjuer. Det var många av respondenterna som 

föreslog att få delta via mejl eftersom de då själva kunde styra när de hade tid att svara. Därför 

valde vi att tillåta de respondenter som föredrog mejlintervjuer delta genom denna variant. 

Enligt Hamilton och Boweres (2006) kan även mejlintervjuer vara kvalitativa om de söker 

mer komplexitet och djup, vilket studiens syfte eftersträvar. Vi ställde därför frågorna på ett 

sådant sätt att respondenterna kunde svara med längre resonemang och vi förtydligade även 
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att vi ville ha längre förklaringar på vissa frågor. Frågorna syftade till att få kunskap om hur 

respondenterna uppfattar företagets situation angående ämnesområdet. Frågorna från 

mejlintervjuerna finns i intervjuguiden, som presenteras i bilaga 2. Intervjuguiden användes 

även vid telefonintervjuerna för att få svar på dessa frågor. Under telefonintervjuerna följde vi 

även upp direkt med följdfrågor för att få fram de svar vi behövde.   

 

I de flesta fall kontaktades respondenterna via telefon, antingen av oss eller av vår personliga 

kontakt till företaget, innan frågorna skickades ut per mejl eller tid för intervju bokades. 

Mejlet som skickades till respondenterna innehöll, förutom intervjufrågorna, ett 

introduktionsbrev där vi förklarade vårt syfte med studien. Introduktionsbrevet presenteras i 

bilaga 1. Där stod också ett datum för när vi senast önskade ha svaren tillhanda. Till de 

respondenter som inte hade återkommit med svar efter detta datum skickades ett 

påminnelsemejl ut, vilket resulterade i att vi fick in de svar som fattades. Då vi försökte få tag 

på respondenter var det många av våra alternativ som inte kunde delta på grund av att dem 

inte använde sig av budgetering. De sa att anledningen var att företaget var för litet eller att 

verksamheten inte krävde det och därför försökte vi istället kontakta större företag. Det var 

även två personliga intervjuer från två olika företag som vi valde att plocka bort då 

respondenterna inte kunde svara på de frågor som var allra viktigast för vår studie och därav 

inte bidrog till syftet. 

 

2.3.3 Bearbetning av det empiriska materialet 

Enligt DePoy och Gitlin (1999) definieras grounded theory som ”det systematiska 

uppdagandet av teori med utgångspunkt från den sociala forskningens data”. Alvesson och 

Sköldberg (2008) menar att grounded theory är en av de mest använda kvalitativa metoderna. 

Hammersley (1989, citerad av Alvesson och Sköldberg 2008) menar att den har sina rötter i 

den symboliska interaktionismen, som är en kvalitativ metodologisk riktning som uppträdde i 

USA i början på 1900-talet. DePoy och Gitlin (1999) påpekar att teorin är utvecklad av Glaser 

och Strauss och att den representerar en integration av ett kvantitativt och ett kvalitativt sätt 

att resonera och genomföra forskning. DePoy och Gitlin (1999) menar att grounded theory är 

en strukturerad och forskarstyrd strategi som främst syftar till att utveckla och verifiera teori 

om det studerade, genom en induktiv process för att erhålla begrepp, tankekonstruktioner, 

samband och principer för att förstå och förklara ett fenomen. Denna strukturerade 

datainsamlings- och analysprocess kallas kontinuerlig jämförande metod. Enligt DePoy och 

Gitlin (1999) har Glaser och Strauss, tillsammans med andra, utvecklat ett genomarbetat 

schema för att kodifiera, analysera, avkodifiera och producera en teori. Forskaren inleder med 

en bred frågeställning inom ett område och samlar därefter in relevant information inom detta 

område. DePoy och Gitlin (1999) menar att dataregistrering sker genom kategorisering och 

kodning, där forskaren letar efter teman och kodar varje rådata efter den kategori de tillhör. 

Philipson (2013) betonar att en ny metod behövs och har därför vidareutvecklat en metod, 

baserad på grounded theory, som hon kallar well grounded theory. Hon menar att forskning 

måste presenteras i en förkortad form och presenterar därför en rad olika steg för 

analysprocessen i sin metod.  

 

För att hantera den stora mängden med kvalitativ data vi fick in från intervjuanteckningar och 

mejlintervjuer har vi valt att utgå från analysmetoden ” well grounded theory.”, som Philipson 

(2013) hänvisar till, och skapat en Matris. Vi har anpassat metoden efter egna behov och vårt 

empiriska material. Metoden hjälpte oss att få en överblick över den stora mängden empiriskt 

material som samlades in. För att visa hur vi bearbetat det empiriska materialet redogör vi 

tillvägagångssättet i följande steg: 
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1. Registrering av intervjuerna 

Eftersom vi inte hade möjlighet att spela in telefonintervjuerna fördes noggranna anteckningar 

som vi sedan renskrev. Svaren vi fick in via mejl krävde inget större merarbete för att 

sammanställas inför bearbetningen.  

 

2. Datareducering 

För att hitta nyckelord och mönster gjorde vi upp en tabell i Microsoft Excel, där vi delade in 

varje fråga var för sig. Vi valde att sätta frågorna på den vertikala axeln och respondenternas 

svar på den horisontella axeln. Till att börja med reducerade vi delar i svaren som vi ansåg 

vara helt oviktiga och saknade sammanhang till studien. Detta för att underlätta sökandet efter 

nyckelord för varje fråga, utifrån respondenternas svar.  

 

3. Nyckelord 

Ur de grovreducerade svaren valde vi ut nyckelord för varje fråga och det blev mellan 1-5 ord 

på varje. 

 

4. Matris 

Vi skapade sedan en matris i Microsoft Excel för att se mönster och för att få en övergripande 

bild av respondenternas svar. Lämpliga frågor och områden vi fått svar på från intervjuerna 

placerades på den vertikala axeln, tillsammans med nyckelord, och företagen placerades på 

den horisontella axeln. Vissa nyckelord förekom bara några få gånger i svaren och plockades 

då bort, medan andra som vi ansåg vara viktiga fick vara kvar. Detta gjorde vi för att kunna 

analysera endast de delar som var relevanta för studien. Sedan färgades rutorna för varje 

nyckelord som varje företag hade.  

 

5. Kategorisering av företagen 

För att se mönster för olika företagstyper så sorterades företagen in i olika kategorier på den 

horisontella axeln. Kategorierna vi valde var ”vanliga” företag, projektföretag, säsongsföretag 

och företag med viss säsongsbetoning. Respondenterna fick utifrån sina kunskaper avgöra om 

de ansåg att deras företag var ett säsongsföretag eller ett projektföretag. Företagen som vi 

kategoriserade som viss säsongsbetoning kunde se högkonjunkturer eller lågkonjunkturer 

under ett år, men att de inte var tillräckligt stora för att klassas som ett säsongsföretag. 

Företagen som kategoriserades som projektföretag arbetade ofta med kundprojekt, som 

tidsmässigt kunde sträcka sig över minst ett år. 

 

6. Presentation av det empiriska resultatet 

Matrisen vi skapade användes för att se övergripande mönster i respondenternas svar och 

gjorde det empiriska materialet mer överskådligt. Matrisen bröts även ner för att presentera 

resultaten i den löpande texten. Matrisen i sin helhet finns i bilaga 3. Vid presentationen och 

analysen av det empiriska resultatet använde vi oss av hela intervjusvaren, och inte endast de 

reducerade, för att få med respondenternas uppfattningar och synsätt. I den löpande texten 

presenteras citat från våra respondenter för att tydliggöra deras åsikter och uppfattningar samt 

för att förankra våra empiriska resultat.  
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2.4 Kvalitetskriterier  
 

Lincoln och Guba (1985, 1994, citerad av Bryman & Bell 2013), menar att begreppen 

reliabilitet och validitet vid kvalitativa undersökningar inte är optimala mått att mäta 

kvaliteten på en studie med. Anledningen till det är att dessa förutsätter att det är möjligt att 

komma fram till en enda och absolut bild av verkligheten. Forskarna menar att det finns fler 

hållbara beskrivningar av denna verklighet och därför presenterar de alternativa mått, vilka är 

trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten består av fyra delkriterier; tillförlitlighet 

(motsvarighet till intern validitet), överförbarhet (svarar mot extern validitet), pålitlighet 

(jämförbar med reliabilitet) och konfirmering eller bekräftelse (motsvarar objektivitet). 

 

2.4.1 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär tillförlitlighet att forskningen utförts efter de regler 

som finns samt att resultaten rapporteras till de personer som är en del av den sociala 

verklighet som studerats, för att dessa ska bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på rätt 

sätt. Detta kallas ofta för respondentvalidering eller deltagarvalidering. 

 

I vår studie har vi hållit oss till de regler som finns, dock har vi inte låtit respondenterna 

bekräfta det vi kommit fram till. Dels ansåg vi att det inte behövdes eftersom de flesta av våra 

intervjuer skedde via mejl, vilket innebär att respondenterna vet vad de svarade, och dels för 

att tiden inte räckte till. Detta kan självfallet påverka tillförlitligheten på våra resultat. 

 

2.4.2 Överförbarhet 

Lincoln och Guba (1985, citerad av Bryman & Bell 2013) menar att överförbarhet innebär 

huruvida resultaten är desamma i en annan kontext eller situation, eller i samma kontext vid 

en senare tidpunkt. Med andra ord hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. 

 

I vår studie har vi tydligt beskrivit vårt tillvägagångssätt vid bland annat urval, datainsamling 

och analysprocess. Detta tillsammans med en noggrann redogörelse av resultaten, med hjälp 

av kvalificerade citat, menar vi ökar överförbarheten. 

 

2.4.3 Pålitlighet 

Lincoln och Guba (1985, citerad av Bryman & Bell 2013) menar att forskaren ska anta ett 

granskande synsätt vid bedömningen av pålitligheten, vilket sker genom fullständiga och 

tillgängliga redogörelser av alla faser i forskningsprocessen. Granskaren kan då bedöma 

kvaliteten på de val som gjorts och hur dessa tillämpats. 

 

För att uppfylla detta kriterium har vi tydligt beskrivit och motiverat våra val genom hela 

forskningsprocessen, vilket vi anser ökar studiens pålitlighet. Det underlättar även för andra 

forskare att kunna använda samma teknik som oss för en eventuell utveckling eller 

efterhärmning av vår studie, vilket inte skulle vara möjligt utan våra riktlinjer om hur vi gått 

tillväga i våra val. 

 

2.4.4 Konfirmering/bekräftelse 

Konfirmering eller bekräftelse innebär, enligt Bryman och Bell (2013), att forskaren påvisar 

att denne agerat i god tro utifrån synsättet att det inte finns en fullständig objektivitet i 

samhällelig forskning. De menar alltså att det ska anses vara uppenbart att forskaren inte 

medvetet låtit sina personliga värderingar eller teoretiska inriktningar påverka utförandet av 

eller slutsatserna från en undersökning. 
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I vår studie har vi i största möjliga mån försökt hålla våra egna åsikter och värderingar utanför 

vid utförandet av studien och tolkningen av resultaten. Med största möjliga mån syftar vi på 

medvetenheten att en forskares val och tolkningar delvis påverkas av det personliga synsättet. 

Dock anser vi att detta kriterium uppfylls väl eftersom vi varit medvetna om dessa 

begränsningar och därför haft dem i åtanke under hela studiens gång, vilket i sin tur höjer 

tillförlitligheten. 
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3. Teoretisk referensram 
I det följande kapitlet presenteras först tidigare forskning av konvergensen, för att belysa de 

diskussioner som förts inom området. Vidare används läroböcker och lagar för att förklara 

och belysa externredovisningens och ekonomistyrningens tidsperioder. Från tidigare 

forskning kommer även en teoretisk referensram att presenteras. Den teori som presenteras i 

detta kapitel ligger till grund för ett sammanfattat ramverk för konvergensen, som används i 

analysen av studiens empiriska material. 

 

 

3.1 Konvergensen 

Sammanstrålningen mellan externredovisningen
1
och ekonomistyrningen handlar om att de 

båda systemen kan närma sig varandra och på så sätt påverka varandra. Båda systemen är i 

stor utsträckning väldigt olika men kan samtidigt vara beroende av varandra i en verksamhet. 

Konvergensen mellan de båda systemen har studerats inom olika områden, där de båda 

systemen kan sammanlöpa. Ett område som studerats inom akademisk forskning är hur 

externredovisningens redovisningsstandarder har påverkat den interna ekonomistyrningen. 

Ilinitchi och Prochazka (2009) kunde i sin studie se att införandet av IFRS 

redovisningsstandarder i Tjeckien infiltrerade företags interna styrning. IFRS ansågs 

tillfredsställa och fullgöra företagens interna ekonomi- och verksamhetsstyrning. Fortsatt 

användande av Tjeckiens lokala redovisningsstandarder CAS sågs som ett nödvändigt ont för 

att uppfylla kraven på arbetet och redovisningen av skatt. Campedelli, Cantele, Guerrini, och 

Modina (2011) fann i sin undersökning att italienska företag i större utsträckning 

uppgraderade och utvecklade sina tidigare system för prestationsmätning vid införandet av 

IFRS och IAS, snarare än att införa nya system. De kunde även observera att i vissa företag 

stödjer verktyg för ekonomistyrningen införandet av IFRS/IAS och i andra fall påverkas de. 

Efter införandet av IFRS i företag i Grekland kunde Cohen och Karatzimas (2013) se att 

samma metoder för extern och intern redovisning användes av företagen. Detta visar på ett 

integrerat förhållande mellan externredovisningen och den interna ekonomistyrningen, som 

även Angelkort et al., (2009) och andra forskare hittat bevis för. 

 

Burns et al. (1996) kunde i sin surveyundersökning med ”management accountants” 

observera åsikter angående samspelet mellan externredovisningen och ekonomistyrningen och 

att det fanns konvergensliknande egenskaper i företagen. Lukka (2007, citerad av Ikäheimo & 

Taipaleenmäki 2011), som också observerat konvergensliknande egenskaper, redogör i sin 

studie för ekonomistyrningens förändring och stabilitet. Lukka menar att även om 

värderingsprinciperna var nästan likadana för ekonomistyrningen som för 

externredovisningen så utfärdades rapporterna av separata parallella system. Hemmer och 

Labro (2008)  såg i sin studie att egenskaper hos externredovisningen påverkar kvalitén på 

den interna ekonomistyrningen. För att studera konvergensen utformade de en teknisk modell 

och kom fram till att externredovisningen och ekonomistyrningen inte är oberoende av 

varandra. Deras metod har fått kritik av Ikäheimo och Taipaleenmäki (2011), som anser att de 

inte har studerat detta i praktiken. Författarna menar även att konvergensen kan studeras 

genom tekniska och teknologiska domän samt genom beteendemässiga och organisatoriska 

domän. Enligt Ikäheimo och Taipaleenmäki behandlar tekniska och teknologiska domän 

redovisningsdata och information inom system och programvaror samt tekniska funktioner 

som rapportering, registrering beräkning, lagring och analys. De förklarar vidare att 

mänskliga och organisatoriska processer faller inom ramen för beteendemässiga och 

                                                             
1
 Externredovisning kan även benämnas som affärsredovisning (Ax, Johansson & Kullvén, 2009; Arvidson et al., 2010). 
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organisatoriska domän. Ikäheimo och Taipaleenmäki ger även studien av Hemmer och Labro 

(2008) kritik för att ha utelämnat beteendemässiga och organisatoriska domän. 

Beteendemässiga och organisatoriska influenser observerades däremot i studien utförd av 

Angelkort och Weißenberger (2011), där de menar att konvergensen ökade effektiviteten av 

kontroll och att ekonomistyrningens samstämmighet med den externa rapporteringen är en 

viktig egenskap för de interna styrmedlen utifrån ledningens perspektiv. Ikäheimo och 

Taipaleenmäki (2011) anser dock att konvergensen kan studeras mer ingående på mer 

avgränsade områden. Författarna beskriver i sin artikel flera områden som behöver utforskas 

och presenterar en teoretisk referensram. Relevanta delar, för denna studie, från denna 

referensram beskrivs i kapitel 3.6. 

 

 

3.2 Dominansen av ekonomistyrningen 

Debatten om dominansen har belysts på olika områden och med hjälp av olika 

forskningsmetoder. Kaplan (1984) anser att redovisningsmetoder som används för 

externredovisningen även används i den interna ekonomistyrningen. Johnson och Kaplan 

(1987) menar att den interna styrningen inte har utvecklats tillräckligt för att vara relevant på 

grund av att fokus endast har legat på externredovisningen. Deras påstående startade en debatt 

om att externredovisningen dominerar den interna styrningen. Drury och Tayles (1997) har 

observerat att samma system används för internredovisningen som för externredovisningen 

och att det på så vis finns en dominans. Burns et al. (1996) studie syftade bland annat till att 

undersöka om den interna styrningen tillgodoser beslutsfattarnas behov. I deras studie fann de 

dock få bevis för att externredovisningen dominerar ekonomistyrningen i företag. Richardson 

(2002) menar att det som kan leda till en dominans är att interna rapporteringssystem 

utvecklas efter påtryckningar från bland annat revisorer, myndigheter och 

branschorganisationer. Halbouni och Hassan (2012) menar att olika metoder har använts vid 

studier som undersöker Johnson och Kaplans påstående. Vissa studier har använt sig av 

anekdotisk bevisföring (Kaplan, 1984; Richardsson, 2002) medan andra har undersökt 

respondenters åsikter med hjälp av surveyundersökningar (Hopper et al., 1992; Burns et al., 

1996; Drury & Tayles 1997). Halbouni och Hassan (2012) har själva använt sig av 

surveyundersökningar men har också gjort en analys med hjälp av ”institutional theory”. De 

observerade att den interna ekonomistyrningen var dominerad av externredovisningen. Detta 

menar de beror på att informationen från ekonomistyrningen ansågs mindre viktigt vid 

utvärderingen av prestationer och skapandet av framtida strategier. Denna information 

rankades även som en andra källa för internt beslutsfattande gentemot externredovisningens 

information.  

 

 

3.3 Externredovisning kontra ekonomistyrning  

De två viktiga områdena inom företagsekonomin är externredovisning och ekonomistyrning 

och definieras i Nationalencyklopedin på följande sätt: Externredovisning behandlar 

”information om en organisations ekonomiska och finansiella förhållanden som riktar sig till 

företagets finansiärer och övriga intressenter” (www.ne.se/extern-redovisning). Med 

ekonomistyrningen menas en ”avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet och dess 

befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål” (www.ne.se/ekonomistyrning). I 

läroböcker görs oftast jämförelser mellan externredovisningen (Financial Accounting) och 

ekonomistyrningen (Management Accounting). Enligt Mittal (2010) ses ekonomistyrningen 

som ett komplement till externredovisningen, eftersom ekonomistyrningen omarbetar data 

hämtad från externredovisningen, som sedan presenteras för företagsledningen. Däremot finns 

flera skillnader på olika beståndsdeler mellan dessa system. Enligt Thukaram (2003) 
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fokuserar både externredovisningen och ekonomistyrningen på verksamheten som helhet men 

att ekonomistyrningen även inriktar sig på varje del och enhet av företaget. Detta gör att 

ekonomistyrningen är mer ingående och ger företagsledningen mer detaljer, medan 

externredovisningen har en mer översiktlig bild av verksamhetens ställning och position inom 

en viss period (Atrill & McLaney, 2009).  

 

Syftet med externredovisningen är, enligt Bhattacharyya (2011), att registrera monetära 

transaktioner som företaget gör med omvärlden samt att förbereda finansiella rapporter och 

bokslut. Vidare menar Bhattacharyya att ekonomistyrningens syfte däremot är att bistå 

företagsledningen med information för prestationsmätning, planering och kontroll. 

Informationen består av finansiell och icke finansiell data som också riktar sig till interna 

intressenter på olika nivåer i verksamheten men även hjälper företagsledningen att ta beslut 

(Mittal, 2010). Externredovisningen riktar sig också till externa intressenter som har ett behov 

av ekonomisk information från företaget. Externa intressenter är, enligt Arvidson et al. 

(2010), framförallt företagets ägare men även företagets leverantörer, kunder och långivare 

samt staten och kommunen. Vidare menar författarna att externredovisningen som riktar sig 

till just externa intressenter är obligatorisk för företag och måste följa vissa regelverk och 

standarder. Enligt Mittal (2010) så regleras externredovisningen även av allmänt accepterade 

redovisningsprinciper. Ekonomistyrningen är däremot frivillig för företag att använda och 

därför kan företagsledningen utforma dessa system hur de vill. Den är inte heller styrd av 

regelverk och redovisningsprinciper eftersom den endast riktar sig till interna intressenter 

inom en verksamhet (Mittal, 2010).  

 

En annan aspekt som skiljer dessa system åt är att ekonomistyrningen har ett framtidstänk 

medan externredovisningen mest är baserad på historisk data (Atrill & McLaney, 2009; 

Mittal, 2010; Thukaram, 2003). Ikäheimo och Taipaleenmäki (2011) anser dock att 

externredovisningen tenderar att närma sig ett synsätt som är mer inriktat på beslutsfattande. 

Anledningen till detta menar de är ändringen från redovisning av historical cost (historiskt 

värde) till redovisning av fair value (verkligt värde). Penman (2007) menar att redovisning av 

historical cost syftar till att uppfylla ”stewardship” mål, till skillnad från fair value 

redovisning som avser att uppfylla uppskattnings och värderingsmål. Denna förändring 

uppkom då redovisningsstandarder riktade in sig på fair value redovisning i USA i början av 

1990 (Landsman, 2007). Troberg (2007, citerad av Ikäheimo & Taipaleenmäki, 2011) kunde 

se en liknande trend från 2003 vid införandet av IFRS/IAS standarder. Införandet av 

redovisningsstandarder är även en faktor inom konvergensen mellan externredovisningen och 

ekonomistyrningen (se t.ex. Cohen & Karatzimas, 2013).  

 

Andra skillnader mellan externredovisningen och ekonomistyrningen som är extra intressant 

för denna studie är tidsperioderna som de båda systemen arbetar efter. Externredovisningens 

rapporter presenteras i slutet av varje redovisningsperiod (Bhattacharyya, 2011). Detta sker 

vanligtvis en gång om året, men större företag kan även presentera sina rapporter varje halvår 

eller kvartalsvis (Atrill & McLaney, 2009). Tidsperioden för ekonomistyrningen följer de 

krav som företagsledningen har (Thukaram, 2003). På så vis kan tidsperioden för de interna 

rapporterna vara mycket kortare än för den externa rapporteringen och företagsledningen kan 

kräva rapporter med intervall på endast en månad, en vecka eller till och med en dag (Atrill & 

McLaney, 2009). Tidsperioden för internt syfte kan säkert även vara längre då företag kan 

arbeta med större projekt som kan pågå under flera år. Figur 1 ger en sammanfattande bild 

över de båda systemen. 
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Thukaram (2003) anser att det även finns likheter mellan externredovisningen och 

ekonomistyrningen. Han menar att båda systemen tolkar, rapporterar och använder sig av 

redovisningsinformation och att de båda även studerar effekterna av händelser och 

transaktioner inom företaget. Vidare menar han att båda systemen syftar till att göra 

informationen tillgänglig för både externa och interna intressenter. Även om 

externredovisningens årsbokslut och årsredovisning syftar till att redogöra ekonomisk 

information om företaget till externa parter så menar Karlsson (1998) att företags bokslut och 

årsredovisning även är av stort intresse för interna intressenter. Vidare menar Karlsson att 

större företags årsredovisningar även innehåller information om mindre delar av företaget. 

Coombs, Hobbs och Jenkins (2005) tycker att externredovisnigen och ekonomistyrningen 

endast är användbara om informationen från dessa system presenteras för rätt person vid rätt 

tillfälle. Författarna menar att omoderna metoder för informationsinsamling inom båda 

systemen inte passar i en modern och utvecklande organisation.  

 

 
 

Figur 1. Egen sammanfattning över skillnaderna mellan externredovisning och ekonomisk 

styrning 

 

 

3.4 Externredovisningens tidsperiod 

Externredovisningens övergripande syfte är att registrera de transaktioner företaget gör för att 

sedan presentera dessa i finansiella rapporter, såsom årsredovisning och årsbokslut. 
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Sammanställningen av rapporterna sker i slutet av företagets redovisningsperiod. 

Börsnoterade företag ska även offentliggöra och upprätta delårsrapporter. Detta ska ske minst 

två gånger per år enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). En av rapporterna ska 

vara en halvårsrapport som innefattar räkenskapsårets första sex månader och den andra kan 

antingen vara en kvartalsrapport för det tredje kvartalet eller en rapport för räkenskapsårets 

sista sex månader. Speciella regler gäller även för kreditinstitut, värdepappersbolag och 

försäkringsföretag. Tidsperioden för externredovisningen kallas räkenskapsår. Regler för 

räkenskapsåret finns i BFL, Bokföringslagen (1999:1078). Ett räkenskapsår ska omfatta tolv 

kalendermånader, enligt BFL (3 kap. 1 §). Räkenskapsåret ska vara utformat efter 

kalenderåret för enskilda näringsidkare och handelsbolag (BFL, 3 kap. 1 §). Enligt Arvidson 

et al. (2010) beror detta på att näringsidkarens personliga beskattningsår och räkenskapsåret 

för näringsverksamheten ska sammanfalla eftersom vinsten i näringsverksamheten tas upp i 

självdeklarationen. Andra företagsformer får ha en annan tidsperiod än kalenderåret, ett så 

kallat brutet räkenskapsår (BFL, 3 kap. 1 § tredje stycket). Arvidson et al. (2010) menar att de 

som har särskild nytta av ett brutet räkenskapsår är säsongsföretag, som har en verksamhet 

som inte följer kalenderåret. Som exempel ger de skiduthyrningsföretag som med hjälp av 

brutet räkenskapsår kan omfatta hela säsongen och avslutas när verksamheten är låg. En 

annan anledning, enligt dem, är att ”bokförings- och redovisningsbyråer kan sprida sin 

arbetsbelastning jämnare över året” (Arvidson et al., 2010, s. 105).  

 

 

 
 

Figur 2. Egen figur av externredovisningsens tidsperiod 

 

 

3.5 Ekonomistyrningens tidsperiod 

De styrinstrument som är av intresse att studera är, enligt Ikäheimo och Taipaleenmäki 

(2011), budgeterings- och prognostiseringsprocesserna. Detta beror på att de är utformade 

efter ett visst tidsintervall som skulle kunna sammanlöpa med externredovisningens 

tidsperiod. 

 

3.5.1 Budget 

Jones (1986, citerad av Burns et al., 1996) såg i sin studie av företag i Storbritannien att 90 % 

av företagen som 1975 inte använde budgetkontrollsystem hade infört detta 1981. Han 

noterade även att företagen i Storbritannien rapporterade budgetens resultat efter kortare 

tidsperioder. Dock anser Ax, Johansson och Kullvén (2009) att verksamheters budgetar oftast 

löper samman med externredovisningens räkenskapsår eftersom budgethorisonten oftast är ett 

år. De menar däremot att det inte är något krav att de båda tidsperioderna ska sammalöpa. På 

grund av att räkenskapsåret ofta infaller med kalenderåret så kan även budgeten vara uppförd 

efter årets kalendermånader. Ax et al. (2009) menar dock att budgetperioden både kan vara 

längre för företag som till exempel arbetar med längre projekt, och kortare hos företag som 

har en osäker framtid. Budgeten behöver inte heller ha en fast sluttidpunkt. Enligt Hansen 

(2011) kan företagen använda rullande budgetar som hela tiden flyttar tidshorisonten framåt. 

Ax et al. (2009) menar att det finns flera fördelar med en rullande budget och att den mest 

relevanta för denna studie är:  
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”Att man slipper den externa redovisningens räkenskapsår. Detta år har 

egentligen inte något med hur verksamheten bedrivs att göra utan är enbart en 

begränsande faktor.” (Ax et al. 2009, s. 270) 

 

Med rullande budget kan planeringen ske året om och cheferna kan upprätthålla en anslutning 

till en längre tidhorisont (Hansen, 2011). Ax et al. (2009) anser dock att nackdelen med detta 

är att den fasta referenspunkten försvinner, vilket kan göra att det inte finns något slut på 

budgeten. De menar att detta kan bli frustrerande. Enligt Angelkort och Weißenberger (2011) 

kan externredovisningens information vara en huvuddatabas för ekonomistyrningens 

styrinstrument, som budget och prestationsmätning. Stolowy och Touron (1998) anser att 

budgeten för det mesta inte är en del av integrerade system men att den kan ha samma 

struktur, vilket gör att budgeten kan utgå från den externa rapporteringen. De menar till 

exempel att budgetens månadsrapporter kan hämta data från externredovisningen. 

 

 

 
 

Figur 3. Egen figur av ekonomistyrningens (budgetens) tidsperiod 

 

 

3.6 Ikäheimo och Taipaleenmäkis teoretiska ramverk 

Ikäheimo och Taipaleenmäki (2011) skapade i sin undersökning ett teoretiskt ramverk för att 

analysera konvergensen. De anser att informationsteknik (IT) är en avgörande faktor för den 

konvergens som finns mellan externredovisningen och ekonomistyrningen.  I och med 

framsteg och utvecklingen av IT, speciellt integrerade redovisningssystem, menar författarna 

ger ökade möjligheter att integrera redovisningsprocesser. Därför hävdar de att IT är en 

medlare och möjliggörare för den sammanstrålning som finns. Ikäheimo och Taipaleenmäki 

definierar konvergensen som ett modernt fenomen. De menar att människors handlingar och 

oförutsägbara händelser skiftar externredovisningen och ekonomistyrningen mot varandra. 

Författarna anser även att de båda systemen avsiktligt kan integreras. I och med 

sammanstrålningen mellan de båda systemen och deras påverkan på varandra menar Ikäheimo 

och Taipaleenmäki att nya observerbara kopplingar uppstår mellan dem. De menar vidare att 

konvergensen kan observeras i tekniska och teknologiska domän. De anser även att 

konvergensen kan observeras i beteendemässiga och organisatoriska domän. Inom tekniska 

och teknologiska domän har Ikäheimo och Taipaleenmäki analyserat olika områden som kan 

beröras av konvergensen. Dessa är bland annat redovisningsstandarder, prestationsmätning, 

internprissättning samt konkurrens-, kund- och entreprenörsanalyser. Även inom 

beteendemässiga och organisatoriska domän finns det områden som författarna menar kan 

beröras av en konvergens, som till exempel styrelsen och riskkapitalister, kontroll av 

företagsnätverk, belöningssystem, särskilda funktioner i revisorers arbete och vissa specifika 

redovisningsprocesser. Författarna anser att konvergensen främst kan observeras i stora 

börsnoterade företag men att vissa av de analyserade områdena även kan ske i mindre och 

medelstora företag.   
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Figur 4. Ikäheimos och Taipaleenmäkis övergripande ramverk för konvergensen av 

externredovisningen (Financial Accounting, FA) och ekonomistyrningen (Management 

Accounting, MA), (Ikäheimo & Taipaleenmäki, 2011) 

 

 

Ikäheimo och Taipaleenmäki (2011) har i sin studie redogjort för var och en av dessa 

områden; vad som är det övergripande syftet med redovisningen och styrningen, vad 

externredovisningen och ekonomistyrningen har för funktion, vilken roll IT har för 

konvergensen, inom vilken domän de infaller och vilken position konvergensen har. Figur 4 

är hämtad från Ikäheimo och Taipaleenmäkis artikel och beskriver de generella elementen 

som tas upp i analysen av konvergensen på olika områden. Författarna beskriver även att 

konvergensen kan ha en riktning. Med det menar dem att det kan vara en envägsriktning, där 

externredovisningen påverkar ekonomistyrningen eller vice versa. Det kan även vara en 

tvåvägsriktning, där båda systemen påverkar varandra. 

 

 

 
 

Figur 5. Egen illustration över konvergensens olika riktningar 

 

 

3.6.1 Synkroniserade rapporteringsscheman 

Ett av områdena för konvergensen inom beteendemässiga och organisatoriska domän är 

redovisningsprocesser, där Ikäheimo och Taipaleenmäki (2011) menar att det kan finnas 

aspekter där externredovisningen och ekonomistyrningen närmar sig varandra. En intressant 

aspekt som kan leda till en sammanstrålning är synkroniserade rapporteringsscheman. De 

anser att även om metoderna som används för externredovisningen och ekonomistyrningen 

kan vara avlägsna gentemot varandra så kan det vara av intresse att synkronisera tidpunkten 

för vissa av dessa processer. Eftersom en viss del av de uppgifter som ekonomistyrningen 

använder sig av är hämtad från externredovisningen så finns den bara tillgänglig efter att 

externredovisningen har bearbetat den. Detta gör att det kan krävas en anpassning mellan de 

båda systemens tidsperioder för att få vissa processer att fungera. De processer som normalt 

kan ha ett tidsschema med en deadline är, enligt Ikäheimo och Taipaleenmäki, budgeterings- 

och prognostiseringsprocessen. Samtidigt så har externredovisningen ett bestämt tidsschema, 

som efter varje tidsperiod avslutas med en årsredovisning eller årsbokslut. 
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3.6.2 Mind-set 

Ikäheimo och Taipaleenmäki (2011) har även ett annat resonemang inom området för 

tidsperioder, där de menar att chefer och ledningen styr verksamheten efter tidsperioden för 

den externa rapporteringen. Författarna menar att tidsperioden för den externa rapporteringen 

kan styra medvetandet hos chefer, vilket kan leda till att deras tankesätt, ”mind-set”, bara 

fokuserar på detta tidsintervall. Enligt dem kan detta leda till att chefer och företagsledningen 

använder sig av planerings- och kontrollsystem som endast är användbara för den externa 

rapporteringen. Ikäheimo och Taipaleenmäki menar att tidshorisonten för externredovisningen 

är alldeles för kort för att hantera verksamheten. Enligt Cohen och Zarowin (2010) och 

Roychowdhury (2006) kan detta leda till att företaget får ett för kortsiktigt förhandlingssätt, 

vilket gör att värdeökande strategiska åtgärder och beslut uteblir.  

 

 

3.7 Sammanfattande ramverk 

Figur 6 beskriver ett sammanfattande ramverk för konvergensen av externredovisningens och 

ekonomistyrningens tidsperioder. Ramverket innehåller, enligt oss, de relevanta diskussioner 

och beskrivningar som har argumenterats fram i detta kapitel. I ramverket beskrivs först 

externredovisningens och ekonomistyrningens tidsperioder utifrån läroböcker, tidigare 

forskning och regelverk. Detta kommer vara till hjälp när vi tittar på hur företagen från den 

empiriska undersökningen använder sig av tidsperioder inom sin verksamhet och när vi 

presenterar det empiriska materialet i kapitel 4.  

 

I den nedre delen av ramverket redogör vi för områden som beskrivits i tidigare forskning, 

som kan hjälpa oss att skapa förståelse för konvergensen av de båda systemens tidsperioder. I 

kapitel 5 kommer vårt empiriska material analyseras mot de resonemang och den teori vi har 

funnit i tidigare forskning. De områden som kommer att analyseras är ”dominans” och 

”riktning”, som har studerats på olika fördjupade områden inom konvergensen. Vi kommer 

även att analysera Ikäheimo och Taipaleenmäkis (2011) resonemang om ”synkroniserade 

rapporteringscheman” och ”mind-set” som berör de båda systemens tidsperioder, vilket är 

vårt fördjupade ämnesområde av konvergensen.  

 

Externredovisningens dominans över ekonomistyrningen har beskrivits i tidigare forskning på 

olika sätt. Sammanfattningsvis handlar det om att företagen anpassar sig efter 

externredovisningen, som även får mer fokus än ekonomistyrningen. Konvergensens riktning 

handlar om att externredovisningen påverkar ekonomistyrningen eller att ekonomistyrningen 

påverkar externredovisningen. Detta kan ske som en envägs- eller tvåvägsriktning.  

 

Synkroniserade rapporteringsscheman kan beskrivas som att företagen anpassar 

tidsperioderna för två olika system inom verksamheten för att få vissa processer att fungera. 

Det som berörs i denna studie är hur budgetens tidsperiod synkroniseras och anpassas efter 

den externa rapporteringens tidsperiod. Mind-set handlar däremot om att företagen använder 

sig av en tidsperiod för olika planerings- och kontrollsystem som egentligen är för kort för att 

vara gynnsam för verksamheten.  
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Figur 6. Eget sammanfattande ramverk för konvergensen av externredovisningens och den 

interna ekonomistyrningens tidsperioder 
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4. Empiri 
I detta kapitel redogörs det empiriska resultatet vi fått in genom intervjuerna. Det empiriska 

resultatet presenteras med hjälp av matrisen vi skapade. Kapitlet innehåller även en 

redogörelse för de respondenter som studien avser.  

 

 

4.1 Respondenter 

I tabell 1 presenteras samtliga respondenter som ställt upp på intervjuer samt vilken befattning 

de hade i företaget de representerade. Företagen är indelade efter de kategorier vi valt att 

undersöka och skilja mellan. Den visar även vilken intervjumetod som användes och vilket 

datum svaren erhölls. Tabell 2 listar företagen som valt att låta oss nämna deras namn. 4 av de 

företag vi har gjort intervjuer med ville vara helt anonyma. Vi har valt att dela upp denna 

information i två tabeller för att inte röja respondenternas anonymitet, vilket annars hade 

äventyrats. 

 

Tabell 1. Respondenter  

 

 
 

Tabell 2.  Företag 
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4.2 Empiriska resultatet 
Resultaten från det empiriska materialet kommer från de frågor som vi ställt under 

intervjuerna. Frågorna har berört olika områden som vi valt att utforska för att öka förståelsen 

för hur tidsperioden för den externa rapporteringen kan påverka företags budgetering. 

Resultaten kommer att presenteras efter dessa områden för att ge en överblick över svaren 

från respondenterna, som var och en representerar varsitt företag. 

 

4.2.1 Externredovisningens tidsperiod 

 

 
 

De företag som varken var säsongsbetonade eller projektanpassade gör årsbokslut enligt lag 

och använder kalenderåret som räkenskapsår. Vi kan se att samtliga av dessa företag gör 

tätare bokslut. Först i månadsbokslut och/eller kvartal eller i tertial delårsbokslut innan det 

slutliga årsbokslutet i december. Företagen som hade viss säsongsbetoning använder sig av 

årsvis rapportering för externredovisningen, bortsett från ett undantag som gör månadsvis för 

att sedan göra bokslut som alla andra. Två av dessa företag följer kalenderåret och de andra 

två använder brutet räkenskapsår efter tidsperioden mars-februari och september-augusti. 

Säsongsföretagen använder sig båda av årsvis extern rapportering, i form av ett kalenderår. 

Tittar vi istället på projektföretagen så använder de flesta kalenderåret som räkenskapsår. Det 

är endast två av säsongs och projektföretagen som utför den externa rapporteringen tätare än 

årsvis. Tydliga mönster vi kan se är att de flesta företagen använder sig av kalenderåret som 

räkenskapsår oavsett om de arbetade efter säsong, med projekt eller inget av dessa. De företag 

vi undersökt som inte arbetar efter säsong eller med projekt tenderar att göra kontroller oftare. 

 

 
 

Anledningen till att de använder denna tidsperiod för den externa rapporteringen skiljer sig åt 

mellan företagen.  De svar som förekommer oftast är att företagen ville göra täta kontroller, 

krav på grund av att de ingår i en koncern och på grund av historiska skäl. Respondent R8 

(personlig kommunikation, 29 april 2014) menar att när företaget startade så valdes 

kalenderåret som räkenskapsår och att ”den största anledningen till att räkenskapsåret inte har 

lagts om har varit att det vid en förkortning eller förlängning skulle få oönskade 

skattekonsekvenser”. Dock anser denne att ett räkenskapsår som avslutas 30 april skulle vara 

lämpligare, då det bättre följer säsongen. Respondent R7 (personlig kommunikation, 7 maj 

2014) menar att företaget har brutet räkenskapsår mellan september och augusti av historiska 

skäl för att tidsperioden skulle vara anpassad till säsongsförsäljningen. Dock tycker R7 
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personligen att en annan tidsperiod som stämmer överens med inköpsperioderna hade varit 

bättre. Men ett byte av tidsperioden prioriteras inte på grund av att företaget är stort och för 

mycket då skulle behöva kodas om. 

 

 
 

Respondent R1 (personlig kommunikation, 29 april 2014) menar att anledningen till att 

företaget vill göra täta kontroller är på grund av att de anser att ”ett år är för lång tid och 

mycket kan hända”. Vidare menar respondenten att denna tidsperiod är självvald och fungerar 

mycket bra för företaget. Respondent R6 (personlig kommunikation, 5 maj 2014) menar att 

tidsperioden för den externa rapporteringen som sker månadsvis fungerar bra i företaget och 

att frekventa kontroller behövs för att se så företaget är på rätt väg. Respondent R13 

(personlig kommunikation, 30 april 2014) anser att kvartalsvis uppföljning fungerar bra och 

att företaget tidigare använde tertial. Men det gav inte tillräckligt täta kontroller för att 

stämma av projekten och respondent R13 menar att kvartalsvis uppföljning är bättre så ”de 

ansvarsavdelningar som ska stämma av sina avdelningar mot projekten tidigare kan få fast vid 

problem som kan uppstå”. Enligt respondent R3 (personlig kommunikation, 30 april 2014) 

följer företaget kalenderåret på grund av krav från koncernen men påpekar att ett brutet 

räkenskapsår med tyngdpunkt på julhandeln hade varit bättre. Respondent R3 menar att 

eftersom det ingår flera företag från olika branscher i koncernen så har kalenderåret valts och 

då måste alla företag inom samma koncern anpassa sig och ha samma tidsperiod. Respondent 

R9 (personlig kommunikation, 29 april 2014) vars företag också ingår i en koncern menar att 

ett brutet räkenskapsår hade varit bättre för dem på grund av att de är ett säsongsföretag. 

Enligt respondent R9 hade företaget ett brutet räkenskapsår från början men var tvungna att 

byta när de gick med i koncernen. 

 

”Jag tycker att september-augusti var bättre. För nu är vi mitt i högsäsongen när 

det är bokslut och vi kan inte jämföra med konkurrenter på samma sätt” 

(Respondent R9, personlig kommunikation, 29 april 2014). 

 

Respondent R11 (personlig kommunikation, 21 april 2014), som representerar ett företag som 

arbetar med större projekt och som också ingår i en koncern, ser dock ingen fördel med att ha 

ett brutet räkenskapsår för deras del.  Denne menar att det är fullt tillfredsställande att ha 

kalenderår som räkenskapsår och betonar att det ur skattehänseende är bättre att ha samma 

period för boksluten och skatteperioden, som gäller för bolagen i en koncern. 

 

4.2.2 Budgetens tidsperiod 

 
 

Det finns skillnader på vilka typer av budgetar de olika företagen använder sig av. Företagen 

som varken var säsongsbetonade eller projektanpassade använde sig främst av 
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bolagsbudgetar. Företagen med viss säsongsbetoning använde olika typer av budgetar, 

beroende på den inriktning som de är verksamma inom. Säsongsföretagen använde sig av 

budgetar på avdelningsnivå.  Projektföretagen använde sig av flera olika budgetar beroende på 

syftet att upprätta dem. Gemensamt för alla projektföretag, utom ett, är att de använde någon 

form av budget eller prognos för projekten. Det är även flera av projektföretagen som 

fokuserar på årsbudgetar och prognoser.  

 

 
 

Ett tydligt mönster vi ser är att tidsperioden för projektbudgeten sträcker sig över just 

tidsperioden för projekten. Respondent R13 (personlig kommunikation, 30 april 2014) 

påpekar att deras projektbudget sätts efter projektets längd och anser att det fungerar bra och 

att det är ”det enda som skulle funka”. Respondent R13 anser att en samkörning av 

tidsperioderna inte görs för projektbudgetarna eftersom dessa budgetar sträcker sig över hela 

projektet medan utfallet endast är kvartalsvis. Respondenten påpekar att en samkörning är 

omöjlig.  Respondenten menar även att budgeten revideras om något händer. Vidare menar 

respondent R11 (personlig kommunikation, 21 april 2014) att projektens tidsperiod inte har 

någon koppling till kalenderåret eftersom den bestäms av projektets längd. 

 

”Ett stort arbete i budgetprocessen kan totalt vara bortkastat om bolaget råkar ut 

för en oförutsedd händelse som inte kunde beräknas i budgetarbetet. Verkligheten 

och framtiden kan aldrig helt säkert beräknas i en budget. Men styrmedlet 

”budget” är mycket viktigt för att försöka styra och nå de mål som 

bolagsledningen satt upp” (Respondent R11, personlig kommunikation, 21 april 

2014). 

 

Respondent R12 (personlig kommunikation, 28 april 2014) menar att 1-års prognoser på 

intäkter för pågående projekt funkar hyggligt men om något annat alternativt hade varit bättre 

skulle företaget använt det istället. Respondent R13 (personlig kommunikation, 30 april 2014) 

påpekar att budgetar görs från början när ett projekt startas upp och att den görs för hela 

bygget. Därefter revideras budgeten efter hur byggena går och en avstämning görs varje 

kvartal för att kolla hur det ser ut. Respondent R15 (personlig kommunikation, 30 april 2014) 

menar att deras projekt budgeteras med timbudget, som sedan följs upp. Respondenten tycker 

projektbudgetarna fungerar mycket bra. 
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Vi ser även att budgeten kan brytas ner och att den kan följa samma tidsperiod som den 

externa rapporteringen. Respondent R1 (personlig kommunikation, 29 april 2014) berättar att 

årsbudgeten bryts ner per månad och vecka och att denna tidsperiod funkar bra. 

Nerbrytningen av budgeten beror enligt respondent R1 på att försäljningen skiljer mycket 

vecka för vecka i och med säsonger och högtider. Enligt respondent R8 (personlig 

kommunikation, 29 april 2014) bryts deras budget ner månadsvis och detta görs med hjälp av 

historiskt utfall. Respondent R6 (personlig kommunikation, 5 maj 2014) berättar att de har en 

resultatbudget som följer kalenderåret. De använder sig även av månadsbudget, där 

försäljningen följs upp per dag och vecka. 

 

Respondent R7 (personlig kommunikation, 7 maj 2014) berättar att de upprättar en budget för 

intäkter och en försäljningsbudget för varje månad som bryts ner per dag. Dessutom upprättas 

en kostnadsbudget som budgeteras per 12 månader. Respondent R7 menar att tidsperioden för 

budgetarna är september-augusti och att det inte är konstigt för kostnadsbudgetarna, men vid 

försäljning och marginaler blir det konstigt eftersom det är från första augusti. På frågan om 

hur tidsperioden fungerar svarar respondenten:  

 

”Den är okej, kan vara problem eftersom vi är säsongsbundna ibland. Om vi ska 

ha en budget färdig, måste den vara klar innan året börjar och mellan 15 juni-15 

augusti är det semestrar så budgeten måste i princip vara klar 15 juni. Det är för 

kort tid med två veckor i augusti. Det är för lång tid från att man är färdig, och det 

kan hända mycket innan augusti. Hade man haft sista november hade man kunnat 

börja i augusti och vara klar innan året börjar i december. Det blir ett uppehåll på 

sex veckor och det funkar men är inte optimalt” (Respondent R7, personlig 

kommunikation, 7 maj 2014). 

 

Enligt respondent R7 (personlig kommunikation, 7 maj 2014) ändrar företaget inte 

tidsperioden för att det är ett stort företag och det blir för mycket att koda om. Denne påpekar 

dock att om de hade fått börja om så hade ett annat verksamhetsår säkert valts men att en 

ändring inte prioriteras. 

 

Både respondent R8 (personlig kommunikation, 29 april 2014) och R9 (personlig 

kommunikation, 29 april 2014) menar att företagen använder budgetar på avdelningsnivå. 

Dock betonar respondent R9 att företaget har en väldigt personalkrävande verksamhet, vilket 

kräver stor säsongsanställning och därför planerar dem per person och timbudget per 

avdelning. Respondent R8 menar att budgetarna görs på veckonivå för hela kalenderåret, 

vilket enligt denne fungerar bra då de vill jämföra mot motsvarande vecka tidigare år. 

Respondent R9 menar att tidsperioden för budgetar är per månad men vid personalkostnader 

nästan per dag och att det funkar bra för företagets syften.  

 

Respondent R3 (personlig kommunikation, 30 april 2014) menar att företaget upprättar 

bolagsbudgetar per år, där olika projekt är inkluderade, och att kalkyler upprättas löpande 

över projekt under året. Vidare menar respondent R3 (personlig kommunikation, 6 maj 2014) 

att tidsperioden för budgetarna följer kalenderåret för att rapportera till ägarna. 
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Budgetperioden följer koncernens struktur och de andra bolagen inom koncernen. Även om 

respondenten tycker att tidsperioden fungerar bra för verksamheten så påpekar denne att 

möjligheterna till ett förlängt budgetår hade varit bättre. Då hade inköpen kunnat 

synkroniseras bättre eftersom de oftast sträcker sig över perioder på 18 månader. Dock är 

detta inte ett alternativ eftersom budgeten måste följa de krav som koncernen har. 

 

Det finns även företag som menar att det är mindre viktigt hur tidsperioden är för budgeten. 

Respondent R15 (personlig kommunikation, 30 april 2014) berättar att hans företag upprättar 

en årsbudgetet för intäkter som följer räkenskapsåret för den externa rapporteringen och 

projekten budgeteras med timbudgetar. Dock påpekar respondent R15 (personlig 

kommunikation, 30 april 2014) samtidigt att för årsbudgeten ”spelar det ingen roll hur den 

ligger i tiden”. 

Det är inte så många av de företag som vi studerat som planerade budgeten över ett år. 

Respondent R4 (personlig kommunikation, 25 april 2014) menar att företaget gör 

femårsplaner för att ägarna ska kunna planera långsiktiga investeringsbehov och analysera 

lönsamhetsutvecklingen, men att budgeten görs årsvis. Respondent R7 (personlig 

kommunikation, 7 maj 2014) påpekar att hans företag gör två planår framåt för att titta på 

framtiden men att den är på en mer övergripande nivå än budgetarbetet. Det var endast ett av 

företagen som använde sig av en rullande budget. Respondent R2 (personlig kommunikation, 

4 maj 2014) menar att de använder sig av en rullande budget där en forecast tas fram efter 

halvåret. Respondent R2 menar vidare att budgeten är företagets primära styrverktyg. 

 

4.2.3 Samkörningen av budgeten och den externa rapporteringen 

Det finns ett tydligt mönster till anledningen att företagen samkörde de båda systemen. Den 

främsta anledningen är för att kunna utvärdera, jämföra och stämma av för att hitta avvikelser. 

Även fast företagen inte direkt använder samma tidsperiod för budgeten och den externa 

rapporteringen samkördes dessa system för att kunna stämmas av.  

 

 
 

Respondent R4 (personlig kommunikation, 25 april 2014) menar att ingen direkt samkörning 

görs, utan att de istället samkör den interna rapporteringen mot extern rapportering. 

Kvartalsvis görs en avstämning för att se så dessa hamnar på samma nivå. På frågan varför 

ingen direkt samkörning gjordes svarade respondenten:  

 

”Vi ser inte något syfte med att samköra budget mot extern rapportering på grund 

av att budgeten är mer uppbyggd på ansvarsdimension och extern rapportering är 

mer hur vi enligt lagstiftning måste redovisa vårt resultat i årsredovisningen” 

(Respondent R4, personlig kommunikation, 25 april 2014). 

 

Vidare menar respondent R4 (personlig kommunikation, 25 april 2014) att företaget enbart 

använder intern rapportering som styrinstrument och att dem inte ser något behov av att 

använda styrinstrument kopplat mot extern redovisning. Respondent R2 (personlig 

kommunikation, 4 maj 2014), som har en halvårsreviderad budget, menar att en samkörning 

görs för att skapa transparens. Respondent R11 (personlig kommunikation, 21 april 2014) 

anser att det inte finns något annat alternativ än att samköra tidsperioden för företagets budget 
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och företagets verksamhetsår. Samkörningen görs för att kunna jämföra budgeten mot 

bolagets resultat och på så sätt hitta avvikelser.  Respondent R1 (personlig kommunikation, 29 

april 2014) anser att anledningen till att tidsperioderna samkörs är för att det är enklast och 

påpekar även ”att alla butiker inom kedjan har samma tidsperiod vilket gör det mycket mer 

effektivt när vi vill jämföra oss med andra”. Enligt respondent R5 (personlig kommunikation, 

29 april 2014) är det naturligt att budgeten jämförs med utfallet för samma period för att 

kunna följa upp avvikelser och vidta eventuella åtgärder. Jämförelse menar respondenten sker 

framförallt i samband med månadsboksluten men även att det sker per dag och vecka för 

försäljningen. Även respondent R15 (personlig kommunikation, 30 april 2014) anser att det är 

naturligt att budgeten ligger tillsammans med redovisningen så den kan stämmas av. 

Respondent R6 (personlig kommunikation, 5 maj 2014) anser att ”budgeten är en dialog som 

sker mellan ekonomi och verksamhet”. Vidare menar respondenten att de vill använda 

budgeten för att jämföra, analysera och följa upp. Samkörning av tidsperioderna sker, enligt 

respondent R12 (personlig kommunikation, 28 april 2014), på grund av att de vill jämföra 

utfallet med prognoser för att på så vis kunna se avvikelser och trender. Vidare menar denne 

att utfallet för prognosen även ligger till grund för den nya prognosen. Enligt respondent R7 

(personlig kommunikation, 7 maj 2014) görs en samkörning för att det är enklast och för att 

kunna jämföra. Respondenten menar att en annan tidsperiod för budgeten hade varit mer 

optimal men betonar:  

 

”Någon form av enkelhet och snabbhet är viktigare än att vara där den optimala 

punkten är” (Respondent R7, personlig kommunikation, 7 maj 2014). 
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5. Analys 
I detta kapitel gör vi en analys av det empiriska resultatet. Analysen är uppdelad i tre delar, 

där vi i den första delen gör en övergripande analys av det empiriska resultatet. I den andra 

delen kopplar vi det empiriska resultatet till det teoretiska ramverket. Vi kommer även att 

redogöra för egna observationer. 

 

 

5.1 Analys av det empiriska resultatet 

Vi såg att de flesta företag som vi intervjuade samkörde sin externa rapportering med deras 

budget. Den främsta anledningen till detta var för att kunna göra en jämförselse för att på så 

vis hitta eventuella avvikelser och andra mönster. Det var också en del som menade att 

samkörningen berodde på krav av olika slag eller lagar och regler. Många av företagen hade 

även samma tidsperiod för budgeten och den externa rapporteringen. Enligt Johansson och 

Kullvén (2009) löper dessa ofta samman eftersom budgeten oftast sträcker sig över ett år, 

precis som räkenskapsåret. Dock fick vi nästan inga kommentarer på att respondenterna ansåg 

att deras tidsperiod för budgeten var för kort då den följde externredovisningens räkenskapsår. 

Svaren skiljer sig från Ikäheimo och Taipaleenmäkis (2011) påstående att 

externredovisningens tidsperiod är alldeles för kort för att hantera verksamheten. Detta tror vi 

beror på att flera av företagen verkade mer intresserade av att använda budgeten för att följa 

upp ofta snarare än att planera långsiktigt. Detta mönster såg även Jones (1986, citerad av 

Burns et al., 1996) i sin studie. Däremot fanns det företag i vår undersökning som gjorde 

långsiktiga planeringar på ca 2-5 år, men dessa var på ett mer övergripande plan.  

 

De flesta tyckte att den tidsperiod de använde för den externa rapporteringen fungerade bra 

för deras verksamhet.  Vi kunde ur våra resultat utläsa att de flesta företag följde kalenderåret, 

vissa även fast det inte var det bästa alternativet.  Anledningen till att de flesta använde 

kalenderåret berodde på krav, lagar och regler samt för att det är det vanligaste och därför det 

enklaste. En del företag hade vid uppstarten valt att använda kalenderår och sen hade det bara 

fortsatt i samma mönster. Eftersom många företag använde kalenderåret var det lätt att 

jämföra företagen mellan varandra, vilket enligt våra resultat var en önskvärd möjlighet. Det 

var enligt oss inte särskilt förvånande att företagen ville jämföra sig mot varandra, då det ger 

dem en möjlighet att se sin konkurrenskraft och eventuellt kunna ta till olika knep för att 

förbättra sin ställning gentemot konkurrenterna. Det fanns även en del företag som ville ha 

tätare kontroller än ett år, antingen för att koncernen eller olika börskrav krävde det men 

också för att företagen ville ha en tätare uppföljning. Genom att följa upp oftare ökade 

företagen sina chanser att upptäcka avvikelser och se nya mönster och trender att kunna rätta 

sig efter för att få ett så bra utfall som möjligt. Det var även flera av våra respondenter som 

påpekade detta med tidsaspekten, att det på kort tid kan hända mycket. Vissa företag påverkas 

inte av att det går lång tid mellan kontroll och uppföljning eftersom verksamheten inte 

påverkas av exempelvis ojämna försäljningssiffror, vilket i sin tur inte kräver lika stor 

uppmärksamhet.  

 

Hansen (2011) påpekar att företag kan använda sig av rullande budgetar som löpande flyttar 

tidsperioden framåt, vilket gör att planering kan ske året om. Det var endast ett av företagen 

som använde sig av en rullande budget, vilken följde kalenderåret. Enligt Johansson och 

Kullvén (2009) är en av fördelarna med denna budgettyp att företagen slipper 

externredovisningens räkenskapsår, vilket var fallet för detta företag. De säsongsbetonade 

företagen följde kalenderåret trots att de ansåg att ett brutet räkenskapsår hade varit bättre, 

eftersom de i nuläget befann sig i högsäsong då bokslutet upprättas. Dessa svar styrker det 

Arvidson et al. (2010) menar är fördelen med brutet räkenskapsår för säsongsföretag som inte 
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följer kalenderåret, då det kan omfatta hela säsongen och avslutas när verksamheten är låg. Ett 

av dessa säsongsföretag hade tidigare haft september-augusti men var enligt bokföringslagen 

tvunget att byta till kalenderår eftersom det ingick i en koncern. Dock menade respondenten 

från detta företag att alternativet september-augusti var bättre vad gäller jämförelser med 

andra företag inom samma bransch, eftersom de flesta använder denna period. Därför 

försvåras möjligheten till att kunna jämföra företagets ekonomiska läge med andra inom 

branschen. Det fanns också de företag som skulle kunna tänka sig att byta räkenskapsår men 

att detta inte gjordes på grund av att det skulle kosta för mycket, eftersom de var så pass stora.  

 

Vi har även sett att externredovisningens tidsperiod kan påverka budgeteringen. Eftersom 

flera av företagen följde den externa rapporteringens tidsperiod även med budgeten, på grund 

av enkelheten, kunde detta göra att budgeten inte blev optimalt utformad. En respondent 

menade att ett annat räkenskapsår hade varit bättre för verksamheten i och med 

inköpssäsongerna för företaget. Budgeten samkördes samtidigt med den externa 

rapporteringen för att det var enkelt på grund av att det skulle hänga ihop när de rapporterade 

till alla organisationer, ledningen och styrelsen. Detta gjorde att budgeten inte heller var 

optimal men att enkelheten prioriterades. Respondenten påpekade också att det var för 

komplicerat att byta då för mycket skulle behöva kodas om på grund av företagets storlek. 

 

Ett av företagen, som skulle kunna tänka sig en förlängd budgetperiod, ville använda sig av ett 

brutet räkenskapsår för att bättre få med julhandeln. Dock ingick detta bolag i en koncern så 

det var tvunget att anpassa räkenskapsåret efter de andra bolagen. Detsamma gällde för 

företagets budgetperiod som också tvingades följa kalenderåret, som de andra bolagen. 

Företaget påpekade att en budgetperiod på 18 månader, som bättre synkroniserade 

inköpsperioderna, hade varit mer lämplig. Enligt Johansson och Kullvén (2009) är det inget 

krav på att tidsperioderna för den externa redovisningen och budgeten ska sammanlöpa, vilket 

innebär att en budgetperiod på 18 månader skulle kunna vara en möjlighet för företaget.  

 

Det var även skillnad på ett projektföretag och ett företag som säljer varor, vilket också 

påverkade budgetprocessens omfattning. Enligt Johansson och Kullvén (2009) kan budgetens 

tidsperiod vara längre för företag som arbetar med längre projekt, vilket våra empiriska 

resultat visade entydigt medhåll om. Projektföretagen som upprättade budgetar för längre 

projekt använde inte den externa rapporteringens tidsperiod. Projektbudgetarna visade sig 

baseras på projekttiden, som sträckte sig över ett år och företagen måste göra budgetar för 

hela projekten. Ett av företagen menade att utfallet för dessa enbart gällde för ett kvartal i 

taget och därför jobbade de istället med färdigställandegrad i boksluten. Företagen ansåg att 

detta var det enda rimliga alternativet att använda för just deras typ av projekt och 

verksamhet. Däremot följde de olika företagen upp projektbudgetarna under projektets gång 

för att se hur de låg till tidsmässigt och pengamässigt. Vi tycker inte det är konstigt att denna 

typ av budgetar inte kan följa tidsperioden för den externa rapporteringen, eftersom längre 

projekt ofta överstiger ett år. Detta bidrar självfallet till att en samkörning av tidsperioderna 

inte är genomförbar och därför inte heller aktuell.  

 

Det fanns en del företag som också använde andra typer av styrmedel, såsom 

internredovisning, statistik, kassaflödesanalyser och likviditetsplaner. Att upprätta 

internredovisning och styrmedel är inget krav och därför är ett upprättande av dessa, enligt 

oss, ett tecken på att företaget själv vill använda dem. Anledningen kan dock variera men efter 

våra resultat att döma är det främst för kontroll och jämförelse som dessa upprättas. Hur ofta 

uppföljningar görs beror dock på företagens egna krav. En av respondenterna menade att 

företaget inte gjorde någon samkörning för att det inte såg något behov av att använda 
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styrinstrument kopplade till den externa redovisningen. Det menade att budgeten var 

uppbyggd på ansvarsdimensioner medan den externa redovisningen handlar om hur resultatet 

enligt lagstiftning ska redovisas. Företaget använde sig dock av internredovisning som de 

samkörde gentemot externredovisningen, för att se så dessa hamnade på samma nivå och 

uppföljningen skedde kvartalsvis. Enligt Angelkort och Weißenberger (2011) kan 

externredovisningens information ligga till grund för styrinstrumenten, vilket vi tror är 

anledningen till att företaget samkör externredovisningen med den interna redovisningen. 

Efter att vi tolkat och analyserat svaren för detta företag har vi kommit fram till att en 

samkörning ändå gjordes, vilket tydde på att våra intervjufrågor borde varit tydligare för att på 

så sätt ge bättre och mer relevanta svar. Det var även några av våra respondenter som 

påpekade att börsnoterade företag nog fokuserade mer på att samköra styrinstrument med 

externredovisningen eftersom de har krav på sig att rapportera, vilket är i linje med Ikäheimo 

och Taipaleenmäkis (2011) påstående. Vi tror att detta skulle kunna hänga ihop eftersom 

dessa företag har skärpta krav som de måste uppfylla. De måste också redovisa sina 

räkenskaper till myndigheter och liknande på ett striktare sätt, vilket kräver att de genomför 

mer omfattande och noggranna beräkningar och analyser. Detta innebär att fler slag av 

budgetar och tätare kontroller krävs för att uppfylla dessa krav. 

 

 

5.2 Analys av det teoretiska ramverket 

 

5.2.1 Synkroniserade rapporteringscheman 

Eftersom de flesta företagen vi intervjuade samkörde vissa typer av budgetar med den externa 

rapporteringen visade detta på en sammanstrålning mellan dessa system. Budgeten planerades 

och samkördes med den externa rapporteringen för att kunna jämföras. Flera respondenter 

menade att detta skedde naturligt då budgetar och prognoser behöver något att jämföras med. 

Flera respondenter menade att det var enklast om dessa system hade samma tidsperiod, vilket 

ligger i linje med Ikäheimo och Taipaleenmäkis (2011) påstående om att det finns ett intresse 

att synkronisera tidsperioderna. Detta tyder, enligt oss, på att budgeteringen och 

externredovisningens tidsperioder har ett tydligt samband. Vi såg att det fanns en konvergens 

på grund av att dessa systems tidsperioder synkroniserades och detta på grund av jämförelse 

med varandra. Då anses det vara enklast att synkronisera tidsperioderna. Vi tror att detta 

behov har att göra med påståendet av Ikäheimo och Taipaleenmäki (2011), som menar att 

vissa av ekonomistyrningens uppgifter hämtas från externredovisningen. Detta innebär att 

dessa system kan kräva en anpassning mot varandra. 

 

5.2.2 Mind-set 

Då ett räkenskapsår för den externa rapporteringen var en tidsperiod på ett år gjorde detta att 

de företag som följde den externa rapporteringen planerade budgeten för ett år i taget.  Flera 

av de intervjuade företagen använde årsbudget som sedan bröts ner till exempel månads- eller 

veckovis. Flera av företagen planerade inte för längre perioder och vissa menade att de istället 

ville kunna göra kontroller mer frekvent. Vi har inte sett att detta har att göra med Ikäheimo 

och Taipaleenmäkis (2011) resonemang om att cheferna har ett kortsiktigt tankesätt. Vi menar 

att det krävs tydligare studier på detta område då vi i vår empiriinsamling inte fokuserade 

tillräckligt på denna aspekt. Vi fick endast in ett svar där respondenten ansåg att en längre 

tidsperiod för budgeten ansågs lämplig. Detta hade att göra med att koncernen tvingade alla 

företag till samma budgetperiod, men vi fick inga klara bevis för att detta skulle bero på ett 

kortsiktigt tankesätt hos koncernledningen.  
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5.2.3 Dominans 

I våra resultat såg vi ett övergripande mönster som tydde på att det var externredovisningens 

tidsperiod som satte grunden för budgetens tidsperiod. Budgetens tidsperiod lades oftast efter 

tidsperioden för den externa rapporteringen även fast det inte alltid var det mest optimala. 

Detta ligger i linje med Drury och Tayles (1997) påstående om att det finns en dominans när 

samma system används för internredovisningen som för externredovisningen. I detta fall 

användes samma tidsperiod för styrverktyget budgetering som för externredovisningen. Flera 

av företagen var dock tvingade till en viss tidsperiod genom koncernkrav samt andra lagar och 

regler, vilket gjorde att egna valmöjligheter minimerades. Företagen valde att följa 

externredovisningens tidsperiod just för att kunna jämföra, oavsett om det var på eget initiativ 

eller genom krav. Företagens räkenskapsår kunde variera beroende på vilken ”kategori” dem 

tillhörde, men budgeten tenderade att följa samma mönster som den externa rapporteringen. 

Vi anser att detta tyder på att det är externredovisningen som dominerar den interna 

ekonomistyrningens tidsperiod för budgetering. Dock krävs fler studier inom ämnet för ett 

säkrare ställningstagande vad gäller andra aspekter av dominansen. 

 

5.2.4 Riktning 

Då vi gått igenom tidigare forskning har den visat skilda meningar vad gäller om det är 

externredovisningen som påverkar ekonomistyrningen eller tvärtom. Vi har genom våra 

resultat endast sett mönster i en riktning, att det var externredovisningen som påverkade den 

interna ekonomistyrningen.  I och med dominansen såg vi att det var den externa 

rapporteringen som påverkade tidsperioden för budgeteringen. Detta ses, enligt Ikäheimo och 

Taipaleenmäki (2011), som en envägsriktning och vi har i vår studie inte fått några som helst 

svar som tytt på motsatsen. Detta styrker vårt ställningstagande som vi hade innan vi 

genomförde vår studie. 

 

 

5.3 Egna observationer 

 

5.3.1 Externa krav 

Vi såg att vissa företag som följde krav från koncernen vid den externa rapporteringen hellre 

hade använt sig av en annan tidsperiod som passade bättre. Detta gjorde att budgeteringen inte 

heller var helt optimal då tidsperioderna för de båda systemen synkroniserades. På grund av 

detta hävdar vi att även externa krav som påverkar externredovisningen kan påverka interna 

styrmedel, som budgetering. Detta är något som vi inte sett som en påverkande faktor från 

tidigare forskning och därför var det något vi reagerade på att finna i våra resultat. Vi anser att 

dessa krav kan placeras in i en organisatorisk domän då orsaken till dessa krav ligger i hur 

organisationen är utformad, det vill säga ingår i en koncern. 

 

5.3.2 Behov av jämförelse 

Vi såg ett tydligt mönster hos respondenterna som tydde på att företagen analyserade, 

utvärderade och stämde av budgeten mot den externa rapporteringen för att finna avvikelser. 

Flera respondenter menade att detta skedde naturligt då budgetar och prognoser behöver något 

att jämföras med och som en av våra respondenter sa: 

 

”Det vore meningslöst att ha prognos och budget om man inte kan stämma av mot 

något. Då behöver man nog inte göra det” (Respondent R12, personlig 

kommunikation, 28 april 2014). 
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I och med att det i våra resultat var väldigt framträdande att budgeten samkördes med den 

externa rapporteringen för jämförelse och hitta avvikelser så anser vi att detta är en tydlig 

sammanstrålning mellan dessa system. Behovet av att budgeten behöver något att jämföras 

med gör att dessa system närmar sig varandra och att budgeten anpassas efter den externa 

rapporteringen. Därför tror vi att budgetens behov att jämföras med externredovisningen är 

orsaken till konvergensen mellan den externa rapporteringens tidsperiod och budgetens 

tidsperiod. 
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6. Slutsatser 
I studiens sista kapitel för vi en övergripande diskussion och reflekterar över de resultat vi 

kommit fram till i denna studie. Vi kommer även redogöra för studiens bidrag med hjälp av 

att komplettera det sammanfattande ramverket som presenterades i kapitel 3. En redogörelse 

för studiens begränsningar och förslag till fortsatt forskning presenteras också i detta kapitel. 

 

 

6.1 Reflektioner och diskussion 

I enighet med Burns et al. (1996) har vi genom våra resultat funnit en konvergens mellan 

externredovisningen och ekonomistyrningen. Det vi har observerat är att det finns en 

sammanstrålning mellan externredovisningens tidsperiod och budgetens tidsperiod. Det vi tror 

är orsaken till att just budgetens tidsperiod kan påverkas av externredovisningens tidsperiod är 

att budgeten har ett behov av att jämföras med något. Detta är av samma art som Hemmer och 

Labro (2008) påstående, då de anser att externredovisningen och ekonomistyrningen inte är 

oberoende av varandra. Budgeten jämförs med information från externredovisningen och på 

så sätt skapas en sammanstrålning mellan dessa system som gör att systemen kan påverka 

varandras konstruktion. I våra empiriska resultat har vi även funnit bevis för Ikäheimo och 

Taipaleenmäkis (2011) resonemang om att tidsperioderna för budgeteringen och den externa 

rapporteringen synkroniseras. Detta görs för att det ska bli enklare att jämföra informationen i 

de båda systemen för att hitta avvikelser. Flera respondenter menade att företaget 

synkroniserade systemen för enkelhetens skull och därför valde bort en tidsperiod för 

budgeten som hade varit mer optimal. Detta är en upptäckt som styrker påståendet att dessa 

system avsiktligt kan integreras, gjord av Ikäheimo och Taipaleenmäki (2011).  

 

Till skillnad från bland andra Burns et al., (1996) och Cohen och Karatzimas (2013) fann vi 

bevis för att externredovisningen dominerar den interna ekonomistyrningen, inom området för 

systemsens tidsperioder. Dominansen uppstår på grund av att den externa rapporteringen 

sätter grunden för budgetens tidsperiod. I flera exempel från de undersökta företagen har vi 

sett att externredovisningens tidsperiod styr hur företagen lägger upp sin tidsperiod för 

budgeten även då det inte fanns krav att göra det. Vi tror att anledningen till detta är, precis 

som våra resultat visat, att budgeten måste ha något att jämföras med för att generera 

betydelsefull information. Därför måste även tidsperioderna stämma överens annars blir 

jämförelsen otillräcklig och missvisande. Enligt Richardson (2002) kan dominans utvecklas 

genom påtryckningar från exempelvis revisorer, myndigheter och branschorganisationer. 

Detta skulle i viss mån kunna jämföras med våra egna observationer, där externa krav 

påverkar externredovisningens tidsperiod och därför även påverkar budgetens tidsperiod. 

Externa krav vi observerat är börsregler och koncernkrav, där vi framförallt sett 

koncernkraven som mest framträdande. På grund av koncernförhållanden var ett av de 

undersökta företagen tvunget att dels ha ett räkenskapsår som de inte var nöjda med men även 

att ha en budgetperiod som inte passade deras verksamhet. Vi finner det inte särskilt konstigt 

att ett företag måste följa olika krav, det faller sig naturligt. Dock var denna faktor inget vi 

hade reflekterat över innan det framkom ur våra resultat. Efter vår analys och granskning av 

detta anser vi att det är ganska självklart att olika krav utgör stommen för bestämmelser i 

externredovisningen, som i sin tur påverkar budgetens upplägg. Därför anser vi att det i 

grunden är dessa krav som påverkar budgetens tidsperiod genom externredovisningens 

bestämmelser. 

 

Det var även två av våra respondenter som påpekade att börsnoterade företag borde uppvisa 

tydligare konvergens mellan systemen, vilket stämmer överens med påståendet av Ikäheimo 

och Taipaleenmäki (2011). Vi fann dock få bevis för detta i denna studie då antalet 
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börsnoterade företag som undersöktes var litet. Vi fann även få bevis för Ikäheimo och 

Taipaleenmäkis (2011) resonemang att chefers tankesätt, mind-set, skulle vara orsaken till att 

budgeten planerades på kortare sikt. Dock anser vi att denna studie har varit begränsad i 

undersökningen av denna aspekt, då vi inte fokuserade på denna faktor i våra intervjuer. Vi 

har däremot tydligt kunnat se vilken riktning konvergensen och sammanstrålningen har. Det 

är tydligt att det är den externa rapporteringen som påverkar budgeteringens tidsperiod och 

detta på grund av dominansen, men även de externa krav som externredovisningen har som 

också påverkar budgeteringen. 

 

 

6.2 Studiens bidrag 

 

 
 

Figur 7. Eget kompletterat ramverk för konvergensen av externredovisningens och den 

interna ekonomistyrningens tidsperioder 

 

 

I figur 7 presenterar vi ett kompletterande ramverk till det vi redogjorde för i figur 6 i kapitel 

3. Syftet med detta ramverk är att tydliggöra denna studies bidrag inom det berörda 

ämnesområdet. I det kompletterande ramverket har vi valt att utelämna delen som beskrev 

externredovisningens och ekonomistyrningens tidsperioder utifrån läroböcker, tidigare 
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forskning och regelverk. Istället har vi gjort plats för nya observationer som vi gjort utifrån 

vårt empiriska resultat för att låta ramverket vara kopplat till studiens syfte, som är att öka 

förståelsen för hur externredovisningens tidsperiod för den externa rapporteringen kan 

påverka budgetens tidsperiod. Resultaten i denna studie bidrar till att visa hur 

externredovisningens tidsperiod kan påverka budgeten och budgetens tidsperiod. Som svar på 

problemformuleringen hur företagens budgetering påverkas av externredovisningens 

tidsperiod för extern rapportering vill vi lyfta fram de områden vi presenterade i det 

kompletterade ramverket i figur 7. Budgeten påverkas av den externa rapporteringens 

tidsperiod på grund av att tidsperioderna synkroniseras. Budgeten påverkas även av externa 

krav som finns för den externa rapporteringen. Vi tror även att chefers tankesätt kan påverka 

budgeten, trots att vi fann få bevis för det i vårt empiriska material. Vi tror att orsaken till 

sammanstrålningen mellan dessa system är budgetens behov av jämförelse och inom 

konvergensen har vi observerat att en dominans av externredovisningen råder. Detta gör att 

konvergensen har en envägsriktning då vi endast har observerat att externredovisningen 

påverkar budgeten och inte tvärt om. Vi trodde redan innan genomförandet av vår studie att 

det var den externa rapporteringens tidsperiod som skulle påverka budgeteringen, vilket våra 

resultat styrker. 

 

 

6.3 Studiens begränsningar 

Vår studie har dock en del begränsningar. Den största nackdelen är studiens empiriska 

material. Ett större antal intervjuer hade gett ökad trovärdighet i våra resultat, samt om antalet 

företag från varje ”kategori” hade varit större och lika många i varje. Vi upptäckte också att 

våra intervjufrågor inte tog upp ”mind-set” tillräckligt, vilket gör att våra tolkningar kring 

detta är bristfälliga. Vi skulle ha ställt mer specifika frågor som tog upp detta fenomen. 

Dessutom visade sig vår formulering av vissa intervjufrågor vara en aning oklara för 

respondenterna, vilket kan ha påverkat resultaten negativt då svaren kan bli felaktiga. Vi anser 

att detta hade kunnat förhindras om samtliga intervjuer hade varit face-to-face eller 

telefonintervjuer. Vi tror även att intervjuerna där vi kunnat föra ett samtal med 

respondenterna gav oss bättre förståelse för vad de menade och därav även färre missförstånd, 

vilket ger mer rättvisande resultat. En klar nackdel är att resultaten inte kan generaliseras då vi 

valde att göra ett bekvämlighetsurval. Alla dessa aspekter är tänkbara faktorer som kan 

påverka resultaten negativt och dessa bör beaktas vid tolkningen av dem. 

 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning är att utveckla denna studie genom att stärka det empiriska 

materialet då denna studie har tydliga begränsningar vad det gäller empirin. Vi tror att ett ökat 

antal intervjuer där samtliga sker face-to-face skulle ge mer fördjupande och trovärdigare 

resultat. Ett annat förslag till fortsatt forskning skulle även kunna vara en inriktning på någon 

annan av fördjupningarna inom konvergensen eller andra styrmedel. Andra interna 

styrverktyg som respondenterna också samkörde med den externa rapporteringen var statistik, 

kassaflöde, likviditetsplaner och internredovisning. Dessa verktyg skulle också vara möjliga 

och intressanta att studera. Något som vi inte besvarat i vår studie är hur chefers tankesätt, 

mind-set, och fokus på externredovisningens tidsperiod, skulle kunna vara orsaken till att 

budgeten planeras på kortare sikt. Detta område kräver mer forskning. Vi fick även genom 

våra respondenters svar tips till fortsatta studier. De nämnde att börsnoterade företag troligtvis 

har en annan och tydligare relation mellan externredovisningens tidsperiod och interna 

styrmedel, vilket skulle vara ett tänkbart alternativ att studera vidare. 

 



35 
 

Källförteckning 

 

 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. (Uppl. 2:4). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Angelkort, H., Sandt, J., & Weißenberger, B. E. (2009). IFRS: can of worms or silver bullet 

for accountancy systems? CIMA Insight, februari. Hämtad 31 mars 2014 från 

http://www.cimaglobal.com/Thought-leadership/Newsletters/Insight-emagazine/Insight-

2009/Insight-February-2009/IFRS-can-of-worms-or-silver-bullet-for-accountancy-systems/ 

 

Angelkort, H., & Weißenberger, B. E. (2011). ‘Integration of financial and management 

accounting systems: the mediating influence of a consistent financial language on 

controllership effectiveness’, Management Accounting Research, 22(3), 160-180. doi: 

10.1016/j.mar.2011.03.003 

 

Arvidson, P., Carrington, T., Johed, G., Larson, O., Lindquist, H., Rohlin, L., & Thomasson, 

J. (2010). Den nya affärsredovisningen. Malmö: Liber AB. 

 

Atrill, R., & McLaney, E. (2009). Management Accounting for Decision Makers. Edinburgh 

Gate Harlow: Pearson Education Limited. 

 

Ax, C., Johansson, C., & Kullvén, H. (2009). Den nya ekonomistyrningen. Malmö: Liber AB. 

 

Bhattacharyya, D. (2011). Management Accounting. Delhi: Pearson Education (Singapore). 

 

Bryman, A., & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. (Uppl. 2). 

Stockholm: Liber AB. 

 

Burns, J., Joseph, N., Lewis, L., Scapens, R., Southworth, A., & Turley, S. (1996). External 

financial reporting and management information: a survey of UK management accountants. 

Management Accounting Research, 7, 73-93. doi: 10.1006/mare.1996.0004 

 

Campedelli, B., Cantele, S., Guerrini, A., & Modina, S. (2011). Do accounting standards 

effect PMS tools? The case of IAS/IFRS adoption in Italy. International journal of business 

performance management, 12(3), 295-308. doi: 10.1504/IJBPM.2011.039892 

 

Coombs, H., Hobbs, D., & Jenkins, E. (2005). Management Accounting – Principles and 

Applications. London: SAGE Publications Ltd.  

 

Cohen, S., & Karatzimas, S. (2013). Has IFRS Adoption Affected Management Accounting 

Systems? Empirical Evidence from Greece. International Journal of Accounting, Auditing 

and Performance Evaluation, 9(3), 268-285. doi: 10.1504/IJAAPE.2013.055897 

 

Cohen, D. A., & Zarowin, P. (2010). Accrual-based and real earnings management activities 

around seasoned equity offerings. Journal of Accounting and Economics, 50(1), 2-19. doi: 

10.1016/j.jacceco.2010.01.002 

 

Dalen, M. (2007). Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.01.002


36 
 

DePoy, E. & Gitlin, L. N. (1999). Forskning - en introduktion. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Drury, C., & Tayles, M. (1997). ”Evidence on the Financial Accounting Mentality Debate: A 

Research Note.” British Accounting Review, 29(3), 263-276. doi: 10.1006/bare.1996.0045 

 

Ekonomistyrning. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 7 april, 2014, från 

http://www.ne.se/ekonomistyrning  

 

Extern redovisning (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 7 april, 2014, från 

http://www.ne.se/extern-redovisning 

 

Guba, E.G., & Lincoln, Y.S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. I: Denzine 

N.K. & Lincoln Y.S. (red.), Handbook of qualitative rsearch. CA: Sage: Thousand Oaks. 

 

Guba, E.G., & Lincoln, Y.S. (1985). Naturalistic inguiry. CA:Sage: Beverly Hills. 

 

Halbouni, S.S., & Hassan, M.K. (2012). "The domination of financial accounting on 

managerial accounting information: An empirical investigation in the UAE". International 

Journal of Commerce and Management, 22(4), 306-327. doi: 10.1108/10569211211284502 

 

Hamilton, R. J., & Boweres, B. J. (2006). Internet recruitment and e-mail interviews in 

qualitative studies. Qualitative Health Research, 16(6), 821-835. doi: 

10.1177/1049732306287599 

 

Hammersley, M. (1989). The Dilemma of Qualitative Method. Herbert Blumer and the 

Chicago Tradition. London: Routledge. 

 

Hansen, S. C. (2011). A Theoretical Analysis of the Impact of Adopting Rolling Budgets, 

Activity-Based Budgeting and Beyond Budgeting. European Accounting Review, 20(2), 289-

319. doi: 10.1080/09638180.2010.496260 

 

Hemmer, T., & Labro, E. (2008). ‘On the Optimal Relation between the Properties of 

Managerial and Financial Reporting Systems’. Journal of Accounting Research, 46(5), 1209-

1240. doi: 10.1111/j.1475-679X.2008.00303.x 

 

Hjelström, A., & Schuster, W. (2011). Standards, Management Incentives and Accounting 

Practice - Lessons from the IFRS Transition in Sweden’. Accounting in Europe, 8(1), 69-88. 

doi: 10.1080/17449480.2011.574400 

 

Hopper, T., Kirkham, L., Scapens, R., & Turley, S. (1992). Does financial accounting 

dominate management accounting - a research note. Management Accounting Research, 3(4), 

307-311. doi: 10.1016/S1044-5005(92)70019-5 

 

Hultén, P., Hultman, J., & Eriksson, L-T. (2007). Kritiskt tänkande. Malmö: Liber AB. 

 

Ilinitchi, C. P., & Prochazka, D. (2009). Adoption of IFRS and its impact on the financial and 

management accounting: a case from the Czech Republic. Audit and Accounting Convergence 

Conference, 4. Från 

https://webhosting.vse.cz/prochazd/media/Materialy/VSE/Veda/2009/2009_AAC.pdf 

 

http://dx.doi.org/10.1006/bare.1996.0045
http://dx.doi.org/10.1108/10569211211284502
http://dx.doi.org/10.1016/S1044-5005(92)70019-5


37 
 

Ikäheimo, S., & Taipaleenmäki, J. (2013). On the convergence of management accounting 

and financial accounting - the role of information technology in accounting change. 

International Journal of Accounting Information Systems, 14(4), 321-348. doi: 

10.2139/ssrn.1963638 

 

Jansen, E. P. (2010). Using management accounting to lengthen the time frame of managers. 

London: Chartered Institute of Management Accountants. 

 

Johansson, L-G. (2003). Introduktion till vetenskapsteorin. Stockholm: Thales. 

 

Johnson, T. H., & Kaplan, R. S. (1987). Relevance Lost: The Rise and Fall of Management 

Accounting. Harvard: Busines School Press Books. 

 

Jones, C. J. (1986). Financial planning and control practices in U. K. companies: a 

longitudinal study. Journal of Business Finance and Accounting, 13(2), 161-185. doi: 

10.1111/j.1468-5957.1986.tb00088.x 

 

Jones, T. C., & Luther, R. (2005). Anticipating the Impact of IFRS on the Management of 

German Manufacturing Companies: Some Observations from a British Perspective. 

Accounting in Europe, 2(1), 165-193. doi: 10.1080/09638180500379160 

 

Kaplan, R. S. (1984). The evolution of management accounting. The Accounting Review, 

59(3), 390-418. doi: 10.1007/978-1-4899-7138-8_27 

 

Karlsson, I. (1998). Introduktion till intern redovisning. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Danmark: Narayana Press. 

 

Landsman, W. R. (2007). ‘Is fair value accounting information relevant and reliable? 

Evidence from capital market research’. Accounting and Business Research, 37(3), 19-30. 

doi: 10.1080/00014788.2007.9730081 

 

Lantz, A. (2007). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Levant, Y., & Nitikin, M. (2012). Can cost and financial accounting be fully integrated? The 

role of the French  state in the separation of accounting systems and the failed attempt of the 

système croisé to re-integrate them. Accounting History 17(3&4), 437-461. doi: 

10.1177/1032373212443954 

 

Lukka, K. (2007). ‘Management accounting change and stability: Loosely coupled rules and 

routines in action’. Management Accounting Research, 18(1), 76-101. doi: 

10.1016/j.mar.2006.06.006 

 

Mittal, R. K. (2010). Management Accounting and Financial Accounting. New Delhi: V.K. 

(India) Enterprises.  

 

Orlikowski, W. (1991). ‘Integrated information environment or matrix of control? The 

contradictory implications of information technology’. Accounting, Management & 

Information Technology, 1(1), 9-42. doi: 10.1016/0959-8022(91)90011-3 

 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1963638
http://dx.doi.org/10.1016/j.mar.2006.06.006
http://dx.doi.org/10.1016/0959-8022(91)90011-3


38 
 

Orlikowski, W. (1992). ‘The duality of technology: rethinking the concept of technology in 

organizations’. Organization Science, 3(3), 398-427. doi: 10.1287/orsc.3.3.398 

 

Penman, S. H. (2007). ‘Financial reporting quality: is fair value a plus or minus?’. Accounting 

and Business Research, 37(1), 33-44. Från http://www.jps-

dir.com/forum/uploads/12611/financial_reporting_quality_fair_value.pdf 

 

Philipson, S. (2013). "Pattern-finding in qualitative data - a 17 steps procedure of making data 

analyzable", pp. 1789-1805, in: Vrontis, D., Weber, Y. & Tsoukatos, E. (eds) Proceedings 

from the 6th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business. Confronting 

Contemporary Business Challenges through Management Innovation, Estoril, 23-24 

september 2013, EuroMed Press. 

 

Richardson, A. J. (2002). ”Professional dominance: the relationship between financial 

accounting and managerial accounting, 1926-1986”. The Accounting Historian Journal, 

29(2), 91-122. Från 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/40698270?uid=3738984&uid=2&uid=4&sid=2110416

4193333 

 

Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. 

Journal of accounting and economics, 42(3), 335-370. doi: 10.1016/j.jacceco.2006.01.002 

 

Stolowy, H., & Touron, P. (1998). The integration of financial accounting, management 

accoutning and cash flow accounting: the users’opinion. In a Workshop Organized by the 

Amos Tuck School at Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, May, 29. doi: 

10.1.1.200.3532  

 

Thukaram, M. E. (2003). Management Accounting. New Delhi: New Age International (P) 

Ltd., Publishers.  

 

Troberg, P. (2007). IFRS and US GAAP. A Finnish Perspective. Helsingfors: Talentum. 

 

Thomsson, H. (2002). Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Yin, R. K. (2006). Fallstudier: design och genomförande. Stockholm: Liber AB. 

 

http://dx.doi.org/10.1287/orsc.3.3.398
http://dx.doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.01.002


39 
 

Bilaga 1. Introduktionsbrev för mejlintervjuerna 
 

Hej. 

 

Vi är två studenter som studerar på ekonomprogrammet på distans från högskolan i Gävle. Vi 

är inne på vår sista termin och arbetar med vårt examensarbete och skulle behöva just er hjälp 

genom att ni besvarar ett antal frågor. 

 

Relationen mellan företags externredovisning och interna styrning har studerats flitigt inom 

akademisk forskning. Olika områden har berörts men flera av studierna har endast studerat 

relationen på ett överskådligt sätt. Vi har valt att fördjupa oss inom ett område som berör 

tidsperioderna för externredovisningen och den interna styrningen och som även saknar 

akademisk forskning. Syftet med vårt examensarbete är att skapa förståelse för hur den 

externa rapporteringens tidsperiod kan påverka interna styrmedel. Vi har valt att hålla oss till 

området budgetering. 

 

Er medverkan skulle hjälpa oss med vårt examensarbete och att skapa förståelse för relationen 

mellan externredovisningen och den interna styrningen i företag. Medverkan är givetvis 

frivillig. Vi har valt att hålla nere antalet frågor för att få mer uttömmande och förklarande 

svar på de frågor vi ställer. Ni kan svara på frågorna direkt i det bifogade dokumentet och 

mejla det tillbaka till oss senast den XX april. 

 

Har ni frågor är det bara att ni kontaktar oss. 

 

xxx@student.hig.se  

xxx@student.hig.se 

 

Mvh 

Jessica Gustafsson & Gustav Sandkvist 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Ditt namn? 

Företagets namn? 

Företagsform? 

Arbetar företaget med längre projekt som pågår i mer än ett år? 

Är företagets verksamhet säsongsbetonad? 

Vilken befattning har du i företaget? 

Vilken tidsperiod har den externa rapporteringen? (Årsvis, halvår, kvartal? Datum för 

räkenskapsåret?) 

Varför används just denna tidsperiod? 

Anser du att denna tidsperiod fungerar bra i verksamheten eller vore ett annat alternativ 

rimligare? (Förklara!) 

Hur används budgeten/budgetarna i företaget? (Typ av budget, syfte, upprättas budgetar för 

projekt, görs större budgetar eller mindre delbudgetar?) 

Vilken tidsperiod används för budgeten/budgetarna och varför? 

Anser du att denna tidsperiod fungerar bra i verksamheten eller vore ett annat alternativ 

rimligare? (Förklara) 

 

Samkörs någon av budgetarna med den externa rapporteringens tidsperiod? 

• Om svaret är ja: 

Varför samkörs tidsperioderna för budgeten och den externa rapporteringen? 

• Om svaret är nej: 

Varför samkörs inte tidsperioderna för budgeten och den externa rapporteringen? 

Skulle det alternativet kunna övervägas i framtiden? (Varför/varför inte?) 

  

Finns det andra interna styrinstrument som företaget använder som använder tidsperioder som 

samkörs med tidsintervallet för den externa rapporteringen, i så fall vilken/vilka och varför? 

Har du några övriga kommentarer som kan hjälpa oss att undersöka och skapa förståelse för 

tidsperioderna för externredovisningen och interna styrinstrument? 
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Bilaga 3. Matris 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


