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Sammanfattning 

Redovisning är ett omtalat ämne som sträcker sig ut till företagets intressenter. För att få en 

trovärdig finansiell rapport, krävs ett underhåll av företagsaktiviteter och uppföljningar. 

Grossisterna står för ca 20 % av Sveriges nettoomsättning och ökar i allt stadigare takt. Få 

studier om grossister har tillägnats och den interna kontrollen har visats vara viktig inför 

upprättandet av de finansiella rapporterna. 

Därmed kommer studien att lägga fokus på mindre grossisters interna kontroll fram till de 

finansiella rapporterna. Semistrukturerade intervjuer av sex företag har genomförts och 

intervjusvaren har jämförts gentemot deras årsredovisningar. För att undersökningen ska 

kunna identifiera de viktigaste delarna av den interna kontrollen har The Committee of 

Sponsoring Organizations ramverk COSO-modellen använts. Ramverket består av följande 

delar: kontrollmiljö, riskvärdering, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt 

övervakning, uppföljning och utvärdering. 

Resultatet av empirin och analysen visar att den interna kontrollen anses vara viktigt för 

grossisterna, men att den mest förekommer i talform. I den praktiska hanteringen läggs ingen 

fokus på att åtgärda fel och det syns även i de finansiella rapporterna. Vidare visar resultatet 

på orsaken till varför de mindre grossisterna inte prioriterar den interna kontrollen.  
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Abstract 

Accounting is a well discussed topic, and an important tool that allows stakeholders and 

others to interact with the companies. To gain credible reports, the companies require 

maintenance, activities and monitoring. Wholesalers account for approximately 20% of 

Sweden's net and is increasing at a steady pace. Few studies on wholesalers are acquired and 

the internal control has shown to be important for the preparation of the financial statements.  

Therefore the study will be focusing on the smaller wholesaler’s internal control, all the way 

to the financial statements. Semi-interviews of six firms has been done, and compared against 

their financial statements. To identify the key elements of the internal control, the Committee 

of Sponsoring Organizations Framework COSO-model has been used, which consists the 

following components: control environment, risk assessment, control activities, information 

and communication and surveillance, monitoring and evaluation. 

The result of the empirical data and the analysis show that the internal control is considered 

important for the wholesalers, but it only occurs in speech. The practical management is not 

focused on fixing mistakes and it is shown in the financial reports. Further on the reason why 

small wholesalers do not focus on internal control are revealed.  
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1 Inledning 

Studien inriktas mot företagsgrossisters interna kontroll. Inledande avsnittet kommer att 

behandla bakomliggande problematik kring den interna kontrollen. Utförandet sker via 

problembakgrunden och problemdiskussion som tillslut utmynnar i en problemformulering 

med ett syfte.  

1.1 Bakgrund 

Redovisning anses viktig i dagens företag för att skapa förtroende och tillit (Greenley & 

Foxall, 1998). I början av 2000-talet inträffade en händelse som chockerade stora delar av 

världen. Fem stora företag stod inför redovisningsskandaler, vilket resulterade i att deras 

intressenter tappade förtroende för företagen och redovisningen (Unermana & O’Dwyerb, 

2004). För att återupprätta förtroendet hos världens intressenter införde den Amerikanska 

staten lagen Sarbanes-Oxley Act (SOX)(Gupta, 2007). Denna lag uppkom för att säkerställa 

kvalitén på redovisningen samt att den innebar krav om en ökad intern kontroll i företagen 

(Kalelkar & Nwaeze, 2011; Gupta 2007). I samband med dessa händelser väcktes ett större 

intresse för den interna kontrollen (FAR, 2006). Intresset för den interna kontrollen har sedan 

spridits till övriga delar av världen (Wikland, 2012). 

I Sverige infördes istället den så kallade "Koden" 1 juli 2008, den svenska koden för 

bolagstyrning, som syftar till att återuppta intressenternas förtroende efter 

företagsskandalerna. Koden sätter upp normer som företag kan följa. En av dessa normer är 

att företaget ska ha en god intern kontroll (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010). 

Intern kontroll är något som ska finnas i den dagliga verksamheten och förmedla viktig 

information i olika led i företagen (Changchit et al., 2001; Khoranna, 1996). Carrington 

(2010) menar att den interna kontrollen är en självgranskning av det egna företaget. För att 

utföra granskningen kan COSO- modellen
1
 tillämpas och ge översikt över den interna 

kontrollen (Campbell et al. 2006). En god intern kontroll enligt FAR (2006) är en process som 

ledningen, styrelsen samt personalen påverkar och som skall främja en effektiv verksamhet 

med en trovärdig finansiell rapportering där lagar och regler skall tillämpas. Wikland (2012) 

poängterar att om ett företag har en god intern kontroll kan den ge stora värden för 

verksamheten. Den goda interna kontrollen kan utgöra en konkurrensfördel, eftersom misstag 

såsom bokföringsfel och andra finansiella felaktigheter kan reduceras (Stoel & Muhanna, 

2011; Feng et al., 2009; Benaroch et al., 2012). Dessutom kan en god intern kontroll förbättra 
                                                           
1
 Ett ramverk utvecklat av The Committee of Sponsoring Organizations för att undersöka intern kontroll 

(Campbell et al., 2006) 
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beslutsfattande i verksamheten då underlaget blir av högre kvalitet. Det leder således till att 

resultatet som redovisas påverkas av den interna kontrollen (Feng et al., 2009).   

1.2 Problemdiskussion 

Resultat av tidigare studier som Changchit et al. (2001) genomfört, uppger dock att det är 

komplicerat att granska den interna kontrollen, utan att höga kostnader uppstår. Enligt Feng, 

et al. (2009) är det även svårt att få granskningen att ske på ett effektivt sätt. Något som 

försvårar införandet av god intern kontroll är att chefer i nedåtstigande led inte har kunskaper 

om hur en god intern kontroll uppnås i företag (Miller et al., 2013). 

Mellanstora och mindre företag
2
, uppger Jiang (2010) har problem med att införa en god 

intern kontroll. Även Doyle et al. (2007) anger att det finns en problematik, med att mindre 

företag har en svagare intern kontroll eftersom de inte har tillräckligt med resurser. Bristen av 

intern kontroll bland mindre företag visar Kendall och Hussein (1985) har gett problem i form 

av konkurser.  Cheferna på mindre företag måste således utveckla en effektiv god intern 

kontroll för att kunna reducera kostnader (Rittenberg et al., 2007). 

En företagsgrupp som är mindre uppmärksammad enligt Svensk Handel (2012), men ändå 

står för 20 % av Sveriges nettoomsättning år 2011, är grossistföretag. De kallas även för 

partihandel och utgör en mellanhand bland tillverkande företag och detaljhandeln. 

Grossistföretagens verksamhet handlar om att köpa in, lagerhålla och distribuera produkter för 

att därefter sälja vidare till kunderna (O’Donnell, 2005). Enligt Rawwas och Iyer (2012) krävs 

det mycket av grossisterna för att verksamheten och varudistributionen skall fungera och vara 

konkurrenskraftig gentemot liknade företag. O’Donnell (2005) påstår att alla delar av 

verksamheten ska vara effektiva för att skapa ett lönsamt grossistföretag. Dessutom menar 

Feinberg (2010) att små grossistföretag har en stor risk att misslyckas med sin verksamhet, 

eftersom de enligt Rawwas och Iyer (2012) har svårt med både marknadsföring, logistik och 

kommunikation. Det är således många riskfaktorer och allt för lite uppmärksamhet tillägnas åt 

de interna aktiviteterna i grossistföretagen, trots att de vill förmedla en trovärdig information 

till sina intressenter. För att få en helhetsbild är det således viktigt att studera både de mindre 

grossistföretagen och dess chefer. Deras speciella verksamhet som är ett led i handelskedjan, 

medför således specifika svårigheter för de mindre grossistföretagen. Cheferna måste också 

tas i beaktning eftersom (Rittenberg et al., 2007) uppger att det är cheferna som ska införa den 

interna kontrollen. Att reda ut problemen som uppstår i den interna kontrollen hos 

                                                           
2
 Mindre företag definieras enligt årsredovisningslagen (ÅRL). 

http://www.sciencedirect.com.libraryproxy.his.se/science/article/pii/S0969593112001230
http://www.sciencedirect.com.libraryproxy.his.se/science/article/pii/S0969593112001230
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grossistföretagen och deras chefer, blir därför ett intressant bidrag att studera. Det innebär 

också att en förståelse kan skapas om hur en god intern kontroll hos mindre grossistföretag 

kan uppnås.  

1.3 Problemformulering 

För att undersöka den interna kontrollen i mindre grossistföretag utifrån chefernas perspektiv 

utformas frågan enligt följande: 

Varför läggs inte fokus på en god intern kontroll i mindre grossistföretag, för att minska 

fel inför framtagningen av de finansiella rapporterna? 

– Hur påverkar cheferna förutsättningarna för en god intern kontroll?  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att urskilja orsakerna till de problem som finns i den interna kontrollen 

samt att utveckla en modell för de mindre grossistföretagen. Det för att dessa företag skall 

kunna utveckla trovärdigare finansiella rapporter. Studien ger vidare en ökad kunskap om den 

interna verksamheten hos grossistföretag, då dessa inte är lika uppmärksammade som andra 

företag.  
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2 Metod 

Avsnittet behandlar studiens uppbyggnad som bland annat består av informationssökning, 

bortfall, litteratursökning samt möjligheter inför eventuell vidare forskning. 

2.1 Metodval 

I tidigare studier utförda kring intern kontroll har det uppdagats att det förekommer en 

skillnad mellan vilka metoder som används i den interna kontrollen hos cheferna på företagen 

och revisorerna (Changchit et al., 2001; Miller et al., 2013). Att undersöka den interna 

kontrollen är viktigt eftersom den påverkar det vardagliga arbetet som kommer att ligga till 

grund för den finansiella rapporteringen. Den är i sin tur även viktig för 

företagsintressenterna, eftersom de ska kunna använda sig av en trovärdig redovisning 

(Kippenberger, 1996).  

Denna studie ska undersöka grossistföretag. Det på grund av att grossisterna utgör en viktig 

faktor för samhället, eftersom de år 2011 stod för närmare 20 % av den svenska 

nettoomsättningen (Svensk Handel 2011). Enligt Svensk Handel (2012) förväntas dessutom 

dessa verksamheter öka med 3,5 % per år till 2025. Grossisters omsättning 2011 var nästan 

dubbelt så stor som detaljhandelns. Därmed bidrar de även till fler arbetstillfällen för den 

svenska befolkningen. Trots det menar Svenskts näringsliv (2011) att de inte är lika kända och 

omtalande som detaljhandeln. Motivet till att företagsgrossisterna har valts är på grund av att 

de var ett outforskat område, trots att de utgör en viktig roll i Sveriges affärsverksamhet.  

Valet av mindre grossistföretag i denna studie baseras på problematiken som uppdagades i 

problemdiskussionen, som påvisar att mindre grossistföretag har svårt att införa en god intern 

kontroll. Studien syftar till att urskilja orsakerna till bristande intern kontroll hos mindre 

grossistföretag. För att kunna utforska problematiken valde vi att utföra undersökningen med 

hjälp av den kvalitativa undersökningsmetoden. Detta för att få en förståelse för de mindre 

grossisternas problem och kunna se orsakerna till dessa (Jacobsen, 2002). Vi är dock 

medvetna om att förståelsen av sammanhanget kan tolkas olika från person till person. Denna 

studie har utformats efter vetenskapsteorin som Hartman (1998) benämner som hermeneutisk 

eftersom fokus läggs på de intervjuade respondenternas olika tolkningar. Vi är därför 

medvetna om att respondenterna uppger svaren från sina egna perspektiv och kommer att ta 

det i beaktning när svaren ska tolkas.  
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Intern kontroll rör många olika delar av verksamheten. Eftersom förståelse och orsaker till 

problem i företagsverksamheten eftersökts måste alla komponenter i företagen beaktas, vilket 

gör att vi valt att utföra studien med en bred ansats. Genom att undersöka den interna 

kontrollen måste en helhetsförståelse upprättas, för att kunna ser vart bristerna uppkommer. 

Detta benämns som en holistisk metod (Jacobsen, 2002). Det handlar således om att förstå 

den komplicerade grossistverksamheten. För att det skall ske, undersöker vi personalen i 

verksamheten där den interna kontrollen ska utföras. Personalen undersöks utifrån ett synsätt 

där de ses som individer, eftersom vi vill finna hur de arbetar i vardagen med den interna 

kontrollen. Det krävs därmed olika angreppsätt för att slutligen finna orsakerna till de 

specifika problem som uppstår hos de mindre grossisterna.  Således har vi inte endast valt att 

använda den kvalitativa undersökningsmetoden i form av intervjuer, utan kompletterar även 

med en så kallad dokumentstudie för att bekräfta och urskilja meningsskiljaktigheter mellan 

respondenterna och företagens faktiska redovisning.  

Arbetet har vidare skett enligt vad Jacobsen (2002) beskriver som en deduktiv ansats, 

eftersom undersökningen är framtagen ur tidigare teori. Problemet har urskilts från tidigare 

forskning för att undersökas i praktiken och det uppger Bryman och Bell (2005) är en 

deduktiv metod. Denna metod valdes eftersom vi ville se vad den tidigare forskningen kring 

ämnet resulterat i. Detta är intressant för att kunna se vilka förväntningar som fanns.  Vår 

studie är således en utveckling av tidigare forskningsstudier och en sammanbindning mellan 

dessa för att täcka de luckor som fortfarande fanns kring ämnet.  

Tidigare nämndes att en förståelse måste skapas för att få en gedigen studie och för att finna 

denna förståelse valdes alltså en kvalitativ undersökningsmetod. Det innebär således 

intervjuer som Jacobsen (2002) även benämner som ett kvalitativt tillvägagångssätt. 

Intervjuerna bidrar till en bättre insyn och en djupare förståelse kring ämnet. Anledningen till 

att ett kvantitativt tillvägagångssätt inte valdes var för att undvika generella och korta svar. 

Det är istället att få förståelse för vad svaren innebär som studien eftersöker. Det finns inga 

svarsalternativ till hur en intern kontroll skall vara, eftersom det är individerna själva på 

företaget som upprättar och bibehåller den interna kontrollen. Det innebär att det finns mycket 

influenser av personliga tolkningar som vi vill komma åt, och inte kan förutse. Därmed blir 

det omöjligt för oss att kunna formulera förutbestämda svar, som påvisar orsakerna till 

problemen i grossistföretagen. Istället användes den kvalitativa undersökningsmetoden som 

behandlar semistrukturerade intervjuer och även en dokumentstudie som komplement till 

intervjuerna. Valet av fler undersökningsätt var på grund av att få ett större perspektiv, 
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eftersom det ger en bättre översikt för att finna de problem som finns i företagen. Slutligen 

skall de olika undersökningsmetoderna kunna leda till mer inriktade och gedigna slutsatser. 

 

Modell som används för att undersöka den interna kontrollen är COSO- modellen. 

Anledningen till att modellen valdes är för att den används som ramverk av revisionsbyråer, 

där Ma och Ma (2011) menar att den tillämpats och fungerar. Tidigare studier som använder 

sig av COSO- modellen vid analys av kommuners interna kontroll, kom fram till att de 

använder sig av modellen omedvetet (Benitez et al., 2007).  Det framkom även att modellen 

var generell och att den därför kunde tillämpas översiktligt i företag. Det finns även andra 

uppsatser som berör COSO- modellen fast med en inriktning på bank samt privata och 

offentliga företag. De använder sig av samma metod och får liknande slutsatser (Fagerudd et 

al., 2011). COSO- modellen kommer i denna studie endast vara till hjälp för att undersöka den 

interna kontrollen hos mindre grossistföretag, eftersom tidigare studier sett att delarna från 

ramverket går att urskilja trots att företagen inte säger sig tillämpa COSO- modellen.  Vi är 

dock medvetna om att modellen har kritiserats, bland annat av Gupta (2008) som anser att 

modellen är svår att tillämpa genom alla led i företag, eftersom den är riktad till 

företagsledningen. Därmed kommer vi endast använda COSO- modellen översiktligt för att 

identifiera svårigheter med den interna kontrollen i mindre grossistföretag. Vi valde att inte 

undersöka den interna kontrollen med hjälp av andra modeller. Eftersom syftet till studien är 

att ta reda på vilka orsaker som gör att mindre grossistföretag inte fokuserar på den interna 

kontrollen. Modellen är därför bara ett verktyg för att ta reda på hur den interna kontrollen ser 

ut hos de mindre grossistföretagen, och inte tillför att utvärdera modellen i sig. Att använda 

fler modeller skulle endast ge liknande information, eftersom modellen redan är bred och 

generell inom området intern kontroll.  

Intervjuerna utfördes utifrån en intervjumall med utgångspunkt från COSO-modellens delar 

och utformades som semi-strukturerade intervjuer. Även frågor rörande företagsbeskrivning, 

framtidsplanering och personalens roll i företaget har undersökts (se bilaga 7.1 för mer 

information). Detta för att rama in alla delar i den interna kontrollen så att förståelsen för 

grossisternas gemensamma problematik kan uppdagas. Anledningen till att en 

semistrukturerad intervjuform användes var för att vi skulle kunna ställa följdfrågor och ändra 

ordningsföljd på frågorna beroende på respondentens svar. Strukturen innebär således att vi 

får ett bra flyt och ett effektivt utbyte av information mellan intervjuaren och respondenten. 

Användandet av strukturen kräver således att en intervjumall upprättas menar Bryman och 

Bell (2005). Detta är vanligt vid semistrukturerade intervjuer för att få en gemensam 
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utgångspunkt. Under intervjuerna utgick vi ifrån att alla människor upplever världen ur sitt 

eget perspektiv. Vi är därmed medvetna om det Jacobsen (2002)  tar upp angående 

intervjuerna, nämligen att de kan påverkas av respondenternas personlighets tolkningar samt 

intervjumiljön.  Intervjuerna ska även ge ytterligare perspektiv på hur företagen kan hantera 

svårigheterna kring den interna kontrollen och vilka orsaker som kan finnas bakom. Det för 

att få en intern kontroll som lättare kan upptäcka interna misstag. Studien kommer därför utgå 

från ett relativistiskt perspektiv eftersom människor tolkar olika beroende på vem som tyder 

svaren (Hartman 1998). 

2.2 Datainsamling 

Jacobsen (2002) behandlar olika sätt att förhålla sig till källorna och av de begreppen berör vi 

bland annat så kallade primärkällor. Detta för att kunna verifiera framkomna utlåtanden så att 

de är relevanta. Primärkällor är även viktigt för att studien ska bli mer tillförlitlig. Med tanke 

på individers olika verklighetstolkningar, upprättades en pilotstudie där respondenten valdes 

ut via kontakter. Denna intervju utfördes för att testa metoden och vad som kan påverka 

svaren innan de utsedda respondenterna till studien skulle intervjuas. Syftet med 

pilotintervjun var att försöka få med alla olika aspekter av den interna kontrollen och för att 

finna gedigna svar. Pilotintervjun var viktig eftersom den gav tips på förbättringar på 

frågeställningarna samt förberedande underlag inför nästkommande intervju. Insamlandet av 

informationen är således en betydelsefull del för att få en så god och sanningsenlig bild av 

empirin som möjligt för att få tillräcklig information till både analys och slutsatser.   

Företagsgrossisterna utsågs med kriterierna att det skulle vara ett mindre grossistföretag och 

även vara placerat i Västra Götaland. Utgångspunkten var Årsredovisningslagens definition 

för mindre företag. I lagen uppges att ett mindre företag inte ska vara börsnoterat. Ett mindre 

företag får inte inom de två senaste åren, haft ett medelantal anställda som är fler än femtio, 

haft en nettoomsättning som överstiger 80 miljoner eller haft en balansomslutning som är 

högre än 40 miljoner. Det mindre grossistföretagen ska också vara placerade i Västra 

Götaland för att vi skulle öka möjligheten till att inneha en bättre kännedom om påverkande 

faktorer från området. Detta är viktigt eftersom ett antal frågor handlade om påverkan från 

externa faktorer såsom konkurrenter, regler och lagar.  Västra Götaland valdes för att båda 

författarna är uppväxta i området. Med dessa kriterier skickades förfrågan om samarbete ut till 

grossisterna som fanns med på partihandelsträfflistan på databasen Affärsdata.  
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Grossisterna kontaktades först via mejl och därefter via telefon. Det var sedan de sex företag 

som besvarade samarbetet snabbast som blev undersökningsobjekt. Anledningen till att de 

som svarade snabbast valdes ut var på grund av att de ansågs vara mest angelägna och 

intresserade av att samarbeta samt att lämna ut information. Vi ville förstå företagens interna 

kontroll och ville därför inte intervjua för många företag, dock tillräckligt många för att kunna 

jämföra dessa företag. Efter valet av de sex mindre grossistföretag uppnåddes en mättnad av 

informationen, då vi hade fått tillräckligt för att förstå grossisternas interna kontroll och vi 

uppfattade att mer information från andra respondenter inte hade bidragit till någon större 

förändring av studiens resultat. Det är viktigt att få in tillräcklig information eftersom det 

krävs en förståelse av grossistföretagens verksamhet för att kunna besvara frågeställningen. 

Vi har också sett att tidigare uppsatser inom företagsekonomi på samma nivå som denna 

uppsats, använder sig av sex respondentföretag för att kunna jämföra resultaten mellan 

respondenterna (Dahlberg, 2010; Ström & Nordendahl Berndtsson, 2012) 

Sex mellanchefer på sex olika grossistföretag intervjuades. Mellanchefer valdes då de har 

information från både högre och lägre nivåer. Valet av mellanchefer baseras på att 

respondentens arbete berörs av så väl den interna kontrollen, som styrning av underliggande 

personal. Det innebär att respondenten har en medvetenhet om var fel i det vardagliga arbetet 

föreligger samtidigt som de har kunskap om hur felen påverkar redovisningen (Miller et al., 

2013). Undersökningen behandlar även medarbetarnas förhållande till mellancheferna 

eftersom de utgör en viktig faktor för både mellanchefens arbete samt vid utformandet av den 

interna kontrollen. 

Respondenterna och dess företag är anonyma eftersom vi ville få ärliga svar av 

respondenterna, utan att de ska känna sig utpekade.  Intervjuerna genomfördes med personligt 

besök som tog 1-1½timme per respondent. Personliga besök valdes för att kunna få utförliga 

svar med möjlighet att ställa mot frågor (Jacobsen, 2002). Telefonintervjuer valdes bort 

eftersom det kan vara svårt att uppfatta svaren korrekt, till exempel syns inte miner, gester och 

kroppsspråk. Ett personligt möte ger istället en bättre helhet för vad respondenten menar med 

svaret. Grossistrespondenterna fick öppna frågor med aktivt deltagande från intervjuarna. 

Fanns det intressanta aspekter i svaren använde vi oss av de även till nästa intervju för att 

bygga vidare och hitta intressanta problem. Platsen för intervjuerna fick respondenterna själva 

välja ut eftersom det annars kan bli något som Jacobsen (2002) beskriver som konstlade 

intervjuer, vilket innebär att om platsen är onaturlig, finns en risk för att respondenten ger 

tillgjorda svar.   
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För att undvika detta så arbetade vi istället med att respondenten skulle känna sig bekväm i 

intervjusituationen, och därmed öka chanserna för att få ärliga svar. De flesta intervjuerna 

skedde på företagen, utom en där respondenten själv valde att träffas på ett café.   Någon 

ljudinspelning av intervjuerna gjordes inte eftersom respondenterna verkade bli tillbakadragna 

av förslaget. 

Istället fördes anteckningar under intervjuerna där en av intervjuarna ställde frågorna och 

inledde diskussion med respondenten, medan den andre antecknade och flikade in med frågor 

om något behövde utvecklas. Därmed erhölls en flytande diskussion utan avbrott för 

skrivandet.  

2.2.1 Dokumentstudie och litteratur 

Dokumentstudien omfattade grossistföretagens senaste årsredovisningar samt 

revisionsberättelse, för att se om de överensstämmer med det som respondenten uppgav vid 

intervjun. Även redovisningen från året innan jämfördes med den senaste för varje 

grossistföretag.  Dokumentstudien består endast av offentliga källor från företagen för att se 

vilken offentlig bild som företagen uppger. Revisionsberättelsen ger också en bild av hur 

revisorer ser på de mindre grossistföretagen. Årsredovisningarna och revisionsberättelserna 

hämtades från databasen Affärsdata. Dokumentstudien utfördes med medvetenhet om att egna 

synvinklar kan påverka tolkningen av informationen. Detta har motverkats genom att ha en så 

objektiv ansats som möjligt (Jacobsen, 2002).  

 

För att erhålla en god tillförlitlighet på teorin och litteraturen användes så aktuella artiklar och 

böcker som möjligt. Litteraturen eftersöktes på bibliotek och via internetsidor där 

vetenskapliga tidsskrifter finns. Sökord som använts är: internal control, wholesalers, 

partihandel, intern kontroll, ERM, accounting, leadership och management. Vi är medvetna 

om att olika faktorer kan bidra till brister kring litteratursökningen, exempelvis tas det i 

beaktning att det inte alltid finns möjlighet att få nyaste upplagan av böcker eller vetenskaplig 

forskning.  

2.3 Analysdesign 

Intervjuerna, dokumentstudien och den teoretiska referensramen utgjorde analysensstruktur. 

Ur det insamlade materialet sökte vi efter ett mönster som flera av företag uppvisade, detta för 

att sedan kunna bilda en gemensam uppfattning kring hur de mindre grossisternas interna 

verksamhet fungerar. 
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När analysen av det empiriska materialet granskades så var det således ett krav på att två eller 

flera av respondentföretagen visade samma eller snarlika problem för att de skulle beaktas. 

Detta krav fanns för att enklare kunna finna mönster som avslöjar orsakerna till varför ett 

problem uppstått, i den interna kontrollen hos de mindre grossistföretagen. Analysarbetet 

utfördes på ett systematiskt sätt för att kunna analysera respondenternas tolkningar gentemot 

företagets faktiska redovisning och hur dessa förhåller sig till tidigare framforskad teori inom 

ämnet. Det systematiska upplägget användes för att granska varje del av den interna 

kontrollen och minimera riskerna med att missa viktig information. En dokumentstudie ger 

vidare mer reflekterande och genomtänka svar eftersom den är bearbetad. Dock ger den 

endast ytlig information men genom de kvalitativa undersökningarna ges en helhets bild av 

företaget, vilket stärker studiens bidrag (Jacobsen, 2002).  

 

All information som samlades in under studiens gång bearbetades och togs till vara, dock 

sållades information bort. Därmed är det bra med två författare som fungerar som bollplank 

gentemot varandra, i avseendet hur och vilken information som anses vara viktig, för att 

minimera risken att något missas. Vid analysen användes en egenkomponerad modell som vi 

arbetat fram utav teorin i studien
3
. Anledningen till varför vi tog fram modellen var för att 

kunna uppfylla syftet med studien och kunna bygga vidare på den efter insamlandet av 

empirin. Den framtagna modellen
4
 som uppstod efter det empiriska insamlandet illusterar de 

mindre grossistföretagens interna kontroll. Modellen är både omarbetat och utvecklad efter 

föregångaren (figur 2) för att göra det lättare för läsaren att bryta ner och förstå den interna 

kontrollen. Modellen i analysen är till för att kunna se orsakerna till varför inte fokus läggs på 

intern kontroll hos mindre grossisterna. Den framtogs genom diskussion samt av olika 

aspekter som fångats upp i den teoretiska referensramen och den empiriska insamlingen. Vi är 

medvetna om att modellen kunde utformats annorlunda om andra författare skulle tagit fram 

den. Modellen hjälpte oss att se olika nivåer i grossistföretagen och vart den interna kontrollen 

fanns, och hur den fungerade. Vilket slutligen bidrog till att vi kunde fastställa orsakerna som 

påvisade den bristande fokusen på den interna kontrollen. 

 

Vid analysen var det viktigt att vara kritiskt inställd till varje aspekt som analyserades. 

Därmed ifrågasatte vi varandra ständigt för att få in fler synvinklar ur materialet. Vi var också 

                                                           
3
 (Se Figur 2) 

4
 (Se figur 8) 
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medvetna om att våra egna erfarenheter och åsikter påverkar vad som framkom i analysen. 

Under analysen utvecklades den tidigare framarbetade modellen från den teoretiska 

sammanfattningen som beskrev de mindre grossisternas interna kontroll ytterligare. Modellen 

gav både en personlig prägel och en specifik inriktning på de mindre företagsgrossisternas 

interna kontroll. Modellen hjälpte oss senare att smalna av den breda ansatsen till intressanta 

och gedigna slutsatser.  

2.4 Metodkritik 

Studien är framtagen med en deduktiv ansats, det vill säga först framtagen i teorin för att 

sedan undersökas i praktiken.  Därmed finns en möjlighet att den deduktiva ansatsen även 

påverkar sökresultatet enligt Jacobsen (2002). Risker som kan uppstå är att tidigare forskning 

kan återspegla efterforskningen till denna studie, vilket kan resultera i att ny och intressant 

material kanske inte upptäcks.  För att motverka det använder sig studien av en kvalitativ 

metod.  Således är inte studien lika låst till vilken empiri som samlas in utan ger en större 

möjlighet till att finna ny information. Därmed användes inte den kvantitativa metoden då den 

ger mer förutbestämda svar med svarsalternativ (Jacobsen, 2002). Dock kritiseras även den 

kvalitativa metoden av Jacobsen (2002) eftersom forskarna inte kan få med all information 

vid den empiriska insamlingen. Problematiken vid insamlingen utgör således en svaghet för 

studien. Trots detta valdes den kvalitativa metoden eftersom den ger en bättre helhetsbild av 

situationen där den interna kontrollen ska genomföras.  Därmed besvaras även den holistiska 

ansatsen. Dock bör en medvetenhet finnas om att tolkningsfel kan förekomma när en 

helhetsbild uppnås. Eftersom den holistiska ansatsen förespråkar för att människor uppfattar 

saker på olika sätt.  Med tanke på detta kan eventuella tolkningsfel finnas både från forskarnas 

och från respondentens sida. Även upplevelsen av en situation kan tolkas på olika sätt. En 

mellanchef kanske inte uppfattar situationen likartat som t.ex. en medarbetare hade gjort. 

Studien avgränsades till mellanchefer och därmed kan endast studien visa de mindre 

grossisternas interna kontroll utifrån mellanchefernas perspektiv. För att klara av att hantera 

all information, skulle en fallstudie behövts inrättats, men då hade problem inte kunnat 

urskilja hos fler mindre grossistföretag och därmed hade syftet med rapporten frångåtts. 

 

Genom att undersöka företagen där den interna kontrollen ska finnas gör således att flera 

tolkningar måste utföras, vilket i sin tur kan påverka studiens resultat. Olika tolkningar kan 

därför göra att studiens reliabilitet minskas, det vill säga trovärdigheten (Jacobsen, 2002). 
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Studien har tagit emot denna kritik, flera diskussioner har ägt rum och ett flertal synvinklar 

har tagits vid beaktning vid olika situationer för att förebygga kritiken.  

Genom att använda två kvalitativa undersökningsmetoder, såsom intervjuer och en 

dokumentstudie, har det skapats en bättre bild av företagens interna kontroll. Detta på grund 

av att resultaten från intervjuerna har kunnat jämföras med dokumentstudiens undersökningar.  

Detta handlar således om att öka studiens validitet samt för att öka riktigheten i studiens 

resultat (Jacobsen, 2002). En kvalitativ metod kan dessutom göra det svårare att överföra 

resultatet till flera sammanhang. 

 

Trots kritiken som finns kring de valda metoderna, utfördes studien för att på bästa sätt kunna 

uppfylla syftet. Den kvalitativa undersökningsmetoden erhöll fler fördelar än nackdelar, 

eftersom intervjuerna gav en djupare inblick i de mindre grossisternas verksamhet. En 

kvalitativ intervjumetod var effektivare, eftersom den gav möjligheten att ställa öppna frågor. 

Vilket gjorde det lättare att finna grossisternas specifika problem i verksamheten, i jämförelse 

mot den kvantitativa undersökningsmetoden. Detta eftersom den kvantitativa metoden endast 

ger svar på färdiga frågor och därmed inte granskar grossisternas enskilda problematik. En 

kombination av dessa hade gett svar utifrån båda metoders perspektiv, dock hade 

kombinationen gett för mycket överflödig information som inte kunde nyttjas för denna 

studie. Den kvantitativa metoden kräver förundersökningar för att kunna ställa rätt typ av 

frågor till respondenten (Jacobsen, 2002). Vilket inte ansågs möjligt eftersom det finns få 

tidigare studier och undersökningar som kunde hjälpt till att finna de rätta frågorna för de 

utvalda grossistföretagen. Det är således viktigt att känna till de olika metoderna och vara 

kritiska till deras förhållningsätt för att kunna utföra ett gott arbete, vilket studien strävat efter. 
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3 Teoretisk referensram 

I följande avsnitt kommer centrala begrepp och teorier behandlas, som anses väsentliga för 

studien. Teorierna skall därefter likställas med det empiriska materialet, som sedan kommer 

att utmynnas till en analys.  

 

3.1 Inledning 

Den teoretiska referensramen beskriver problem som kan uppstå i samband med de finansiella 

rapporteringarna. COSO-modellens fem delar; kontrollmiljö, riskvärdering, 

kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning, uppföljning och 

utvärdering kommer att beaktas eftersom Ma och Ma (2011) samt Franck och Sundgren 

(2010) påvisar att modellen beskriver bra riktlinjer för att behandla dessa frågor. Studien 

kommer även att beakta tidigare studiers resultat som också använder sig av COSO. Dessa har 

utförts i banker, privata företag och offentlig sektor. De studier som berör den interna 

kontrollen, använder sig av COSO-modellen som ett verktyg för att se om den interna 

kontrollen kan förbättras allmänt. De undersöker också om COSO-modellen ligger i det 

undermedvetna utan att respondenterna är medvetna om sina val. Gemensamt har studierna en 

helhets syn på COSO-modellen och att den är generellt anpassningsbar i företagen. Andersson 

och Duong (2009) kom fram till att den enda skillnaden som rådde i deras respondent företag 

var informationsflödet i företagen. I övrigt fanns COSO- modellen omedvetet implementerad 

i varje respondent företag som undersöktes (Benitez et al., 2007; Fagerudd et al., 2011; 

Andersson & Duong, 2009). 

 Denna studie kommer inte att följa de tidigare studierna eftersom de inte är inriktade inom 

samma bransch och fokus kommer att vara på orsaker till problem med en icke god intern 

kontroll i mindre grossistföretag. Den teoretiska referensramen kommer att beakta olika delar 

av den interna kontrollen som slutligen leder oss till en sammanfattning och en 

egenkomponerad modell som sedan kan hjälpa oss att analysera det empiriska materialet. 

3.2 Intern kontroll 

Företagsskandalerna i början av 2000-talet påverkade förtroendet för redovisningen i stor 

utsträckning. Därmed är det även idag viktigt att företag och dess intressenter har ett fortsatt 

förtroende för revisorerna så att de kan återhämta sig och får en chans att vinna tillbaka tilliten 

(Gupta, 2007). Den ökade globaliseringen har medfört att kravet på redovisningen höjts och 

nu skall den kunna förstås av fler intressenter. Därför är det viktigt att redovisningen är 
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trovärdig för att investerarna ska kunna förutspå företagets framtid (Stoel & Muhanna, 2011; 

Sim 2010). Ett sätt för att säkerställa trovärdigheten är genom en god intern kontroll (Sim, 

2010; Gupta, 2007) Begreppet god intern kontroll kommer därmed att genomgås härnedan.  

Den interna kontrollen i mindre företag skapas av de tillvägagångssätt företaget har för att se 

till att redovisningen blir rätt och att företaget drivs mot de mål som satts upp för 

verksamheten (FAR, 2006). Arbetet handlar om att skapa ordning i företaget för att kunna 

uppfylla mål samt att kunna ta hand om eventuella brister som kan komma fram.  Enligt 

Argyrou (2011) är grunden för en god intern kontroll mer än ett tillvägagångssätt. Han ser 

intern kontroll som ett redskap för att bedöma fullständighet, riktighet och aktualitet av 

företagets finansiella rapportering.  Även Cugueró-Escofe & Rosanas (2013) menar att 

analysen av den interna kontrollen är väsentlig och en definition av begreppen rättvisandebild 

och öppenhet krävs, eftersom dessa uttryck kan tolkas på olika sätt. Rättvisandebild har vidare 

enligt Cugueró-Escofe & Rosanas (2013) länge innefattats av lagar som styr och hur de 

praktiskt efterföljs medan ärlighet och öppenhet inriktas mot hur aktiviteter utförs i 

verksamheten. I mindre företag, som studien inriktas mot, finns problem med interna 

kontrollen på grund av att personalen saknar kompetens och att kontrollaktiviteterna inte sker 

på flera nivåer, vilket orsakats av för få antal anställda (Kendall & Hussein, 1985). Således 

spelar personalen en viktig roll för den interna kontrollen och ska därför inkluderas i studien. 

3.2.1 Chefer och medarbetare 

Personalen har betydelse för den interna kontrollen i mindre företag och nedan följer en 

beskrivning av på vilka sätt personalen påverkar den interna kontrollen. Det handlar således 

inte endast om hur den interna kontrollens praktiska problem hanteras och att lösa problem 

som kan uppkomma utan det kan även handla om organisationens värderingar, olika 

ledarskapsroller och de förutsättningarna som företagschefer innehar (Ouchi, 1979). Cheferna 

har därför en avgörande roll i sammanhanget eftersom det är de som ska se till att genomföra 

arbetet med den interna kontrollen i verksamheten (Lee & Colbert 1997). Det är svårt för 

chefer att hantera stora grupper människor och dessutom menar Ferreira och Otley (2009) att 

svårigheten ökar genom att cheferna får påtryckningar från olika håll. Risken är stor att 

arbetet blir lidande och att de interna kontrollsystemen slutar fungera. Chefer börjar således i 

allt för stor grad lita på sina anställda även om de inte styrs genom organisationens uppsatta 

regler och normer. De förlitar sig helt och hållet på arbetets fortskridande och kontrollerar 

endast arbetet när det är färdigställt. Det är inte enkelt men det måste vara en balansgång så 

att organisatoriska mål uppnås (Ouchi, 1979).  
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Vidare menar Ouchi (1979)  att det är av betydelse att alla i företaget är medvetna om vilka 

mål som finns och att organisationskulturen i företagen kan påverka arbetet fram till en 

färdigställd rapport.  Företagens mångfald, normer och regler kan göra det svårare för en 

nykomling att etablera sig. Ett företag kan lägga riktlinjer till hur alla processer i 

verksamheten skall skötas, dock kan de endast beröra och styra högst 90 % i ett företag, 

oavsett hur mycket de än försöker skall de alltid vara förberedda på oväntade händelser, som 

inte kan förutsägas men som måste hanteras. Därmed menar Miller et al. (2013) att det är 

viktigt att cheferna som styr arbetena, snabbt kan ta beslut eller eventuellt föra vidare till 

högre instanser.  

Personalen påverkar alltså mycket i företagen, och det skall tas i beaktning även vid 

rekrytering (Ouchi, 1979). De som vill anställa personer med högkompetens måste även räkna 

med att det också kommer kräva ett större engagemang och högre kostnader för att hitta sådan 

person. Det kan vara värt besvären, eftersom när ett företag anställer en person med 

högkompetens utför den oftast uppgifterna utan instruktioner. Får de dessutom motivation till 

att utföra arbetet behövs sällan någon noggrann övervakning, vilket sparar företaget pengar. 

Det som således saknas hos dessa individer är det normativa organisationstänkandet och 

värderingarna, vilket kan påverka företag i fel riktning. Därför är det oftast lättare att använda 

sig av personal som redan arbetat i företaget och kan deras regler och normer, vilket också 

resulterar i att mindre pengar spenderas på att lära ut. Intern kontroll skall fokusera mer på att 

uppnå ett gott samarbete mellan företagets individer, eftersom effektiviteten och 

arbetsmoralen annars kan drabbas negativt (Ouchi, 1979). 

Det är också viktigt med nöjda medarbetare menar Theoharakis et al. (2009) som beskriver en 

modell kallad Service Profit Chain som menar att nöjda medarbetare, ger nöjda kunder som i 

sin tur ökar lönsamheten. Medarbetare som inte trivs menar O’Donnell (2005) och Van Vugt 

(2004) utför inte arbetet korrekt. De väljer istället att göra klart arbetet utan reflektioner kring 

utförandet, vilket enligt Groddad (1991) är viktigt. Han poängterar även att motivation och 

feedback är betydelsefullt för att medarbetarna skall ge ett bättre utförande av arbetet. För att 

personalen ska hantera arbetet på ett korrekt sätt menar O’Donnell (2005) vidare att tre 

punkter bör vara uppfyllda. Den första punkten är att se till att de anställda innehar rätt 

kompetens för att utföra sina uppgifter, det andra är att de skall vara tillräckligt motiverade att 

slutföra arbetet och till sist så måste de inneha rätt information om uppdraget. En brist av 

trivsel på arbetet kan göra att medarbetarna drabbas av stress, vilket påverkar företaget 

negativt genom frånvaro och minskad omsättning (Milbourn, 2012). 
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För att vidare undersöka den interna kontrollen så kommer studien att behandla ett ramverk 

som kan användas enligt Franck och Sundgren (2010) och är en best practice koncept enligt 

Singleton (2008), nämligen The Committee of Sponsoring Organizations ramverk, COSO- 

modellen. Modellen kommer därför att användas i studien som hjälp för att undersöka den 

interna kontrollen hos mindre grossistföretag. Den kommer beskrivas här nedan. 

3.3 COSO- modellen  

Det finns olika modeller för att upprätta en god intern kontroll och den modell som 63 % av 

de publika revisionsbyråerna använder sig av The Committee of Sponsoring Organizations 

(COSO) ramverk (Ma & Ma, 2011; Campbell et al., 2006). Ramverket är även kallat COSO-

modellen syftar till att förbättra den interna kontrollen i företag (Ma & Ma, 2011; Franck & 

Sundgren, 2010). 

 

1985 grundades ”Treadway Commission” med sponsring från fyra amerikanska 

revisionsorganisationer. Två år senare presenterade Treadway Commission en rapport där det 

redogjordes för orsaker till opålitlig finansiell rapportering och rekommendationer till 

företagsledningar, statliga myndigheter och revisionsbyråer framlades för avhjälpande av den 

opålitliga redovisningen. Treadway Commission ville att de som sponsrade organisationen 

skulle utfärda allmänna rekommendationer angående intern kontroll (Schneider & Becker, 

2011). Svaret kom år 1992 då The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission introducerade COSO- modellen (Campbell et al., 2006). Modellen är ett ramverk 

Figur 1. COSO-modellens uppbyggnad (ENSIA, 2005) 
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för att förbättra den interna kontrollen i företag. Förbättringen ska ske enligt Campbell et al. 

(2006) och Gupta (2007) inom tre områden: 

 Effektivisera användningen av resurser för att nå företagets mål 

 Trovärdig upprättning av finansiella rapporter 

 Följa de lagar och regler som rör verksamheten 

COSO-modellen har därefter delats in i fem grund delar, för att översiktligt kunna se alla 

olika företagsaktiviteter som modellen berör (Campbell et al., 2006). 

Austin (2012) menar dock att världen har förändrats från tiden då COSO-modellen togs fram. 

Inte minst har globaliseringen av företag ökat. Det har medfört att de som leder företagen 

behöver en större översikt av företagets utspridda verksamheter samt att risker för till exempel 

korruption ökar vid bristande övervakning.  Något som också haft inflytande på hur företagen 

i världen bedrivs är den snabba teknologiska utvecklingen.  Det har dessutom tillkommit nya 

modeller inom företagande som införts i företagen vilket gör att driften av företag förändrats. 

Lagar och regleringar har också förändrats samt att intressenternas intresse för redovisningen 

av verksamheten har ändrats.  De har bildat ramverket i förhoppning om att undvika 

ytterligare skandaler samt förbättra redovisningen. Alla dessa faktorer har medfört till att en 

uppdatering av COSO-modellen behöver göras. Under de senaste fem åren har COSO-

modellen fortsatt vara aktiv och under 2011 bestämde The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission att förnya och förbättra modellen ytterligare. 

(Austin, 2012). 

Omarbetningen av ramverket gjordes för att bättre anpassa modellen till dagens samhälle. Det 

handlar endast om få ändringar inom varje områdesfördjupning eftersom en uppdatering 

behövde göras (Wikland, 2012). Uppdateringen beräknas vara klar första kvartalet under 

2013. Förändringarna kommer att beröra kontrollmiljön. Det kommer att läggas mer vikt vid 

hur etiska aspekter ska involveras och att en klar struktur ska innehas så att övergripande 

ansvar kan tas av företaget.  Det ska även läggas vikt på att rätt kompetens ska finnas i 

kontrollmiljön (Austin, 2012). Förändringen kommer även ha inverkan på riskvärderingen, 

där ett nytt begrepp Enterprise risk management (ERM) presenteras. För att lättare kunna 

förutspå risker ska de som leder arbetet undersöka vilka risker som finns för både enskilda 

individer och för arbetsgruppen. Det för att kunna utvärdera vilka hot och möjligheter som 

finns för företaget (McCallum, 2012). Här nedan representeras varje del.  
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3.3.1 Kontrollmiljö  

Kontrollmiljön behandlar verksamhetens omgivning där den interna kontrollen förekommer. 

Carrington (2010) och Campbell et al. (2006) menar att det innefattar både den 

organisatoriska och företagskulturella miljön. Den organisatoriska miljön är huvudsakligen 

hur en företagsledning väljer att delegera ansvarsuppgifter, befogenheter samt 

omhändertagandet av personalens eventuella kompetenser och vidareutveckling (Wikland, 

2012). Därmed omfattar de enligt Campbell et al. (2006) det företagskulturella såsom 

integritet, etik och filosofi.  

Campbell et al. (2006) menar vidare att det är beroende på hur företaget väljer att införa och 

använda sig av de olika värderingarna, som kommer forma och ge vägledning till den interna 

kontrollen.  Det handlar således om företagets egna perspektiv och åtaganden. 

3.3.2 Riskvärdering 

Riskvärdering innefattar de risker som uppkommer i ett företag. Arnold (2011) skriver att 

företagen skall analysera och identifiera dessa risker. Medan Wikland (2012) menar att 

riskerna måste förstås av de som arbetar med det och vilka konsekvenser riskerna kan få. 

Identifikation av riskerna är således betydelsefullt enligt Arnold (2011) eftersom företaget 

annars kan missa att nå sina företagsmål, det gäller att undanröja problemet för att uppnå sina 

mål, därmed krävs en identifikation. Efter identifikationen ska företaget analysera problemet 

som kan utgöra hindret.  Det är viktigt att göra sig av med problemet, genom att utarbeta en 

strategi redan från början, eftersom om företaget inte uppnår ett mål så kan det vara svårt att 

uppnå nästa. Vidare menar Arnold (2011) att det även finns risker så väl interna som externa, 

därmed går det inte att endast fokusera på den interna kontrollen för att lyckas. Företaget 

måste även vara medveten om externa influenser som kan påverka företagets interna resultat. 

Exempel är förändringar, såsom en förändring av lagar, regler eller nyutvecklad teknologi. 

Enterprise Risk Management (ERM) är en del av uppdateringen av COSO- modellen och är 

ett verktyg som tagits fram för att hjälpa företag att eliminera och styra risker (McCallum, 

2012). Enligt Beasley (2005)  kan det vara betydelsefullt att inneha en starkt etablerad ERM 

process i ett företag eftersom det kan ge konkurrensfördelar. ERM ökar effektiviteten på 

företagets riskhantering och hjälper dessutom till att förbättra företagens resultat (Gordon, 

2009). Det innebär att ERM är en övergripande riskhantering som förutser affärsrisker enligt 

O’Donnell (2005), lösningar ska ske innan problemet uppkommer istället för att handskas 

med de konsekvenser och hot som efterbildas, när problemen redan orsakat stora skador. 
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Dock menar Argyrou (2011), att hantera fel och brister är mycket svårt eftersom de är 

oberäkneliga och det gör att företagen inte kan avgöra organisatoriska felaktigheter. Det beror 

på att informationsmängden oftast är stor och svår att hantera övergripande när de vill hitta ett 

specifikt problem. 

3.3.3 Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter är hur arbetet planeras och utförs. De ska då utformas på ett sådant sätt att 

riskvärderingen ska främjas (Schneider & Becker, 2011). Kontrollaktiviteterna handlar också 

om att följa de riktlinjer, rutiner och eventuella krav som företagsledningen gett direktiv om 

(Wikland, 2012). Det gäller att säkerställa att dessa direktiv efterföljs på alla nivåer i företaget 

menar Carrington (2010). Exempel på kontrollaktiviteter kan vara: verifikationer, 

avstämningar, attester, faktura hantering, godkännanden, granskning av resultat samt 

tillgångar. Även skillnader i de olika posternas roller och uppgiftsfördelning i företaget är 

kontrollaktiviteter som ska beaktas (Wikland, 2012). 

3.3.4 Information och kommunikation 

Enligt Carrington (2010) och Wikland (2012) berörs information och kommunikation både 

från interna och externa källor. Det gäller således för företaget att kunna hantera och förmedla 

den fakta som finns inom den egna verksamheten men också att kunna ta in fakta från miljön 

utanför den egna verksamheten. Interna informationen och kommunikationen ska se till att 

verksamheten sköts efter de regelverk och lagar som berör verksamheten (FAR, 2006). 

Anledningen till att det även är relevant att samla in information från omvärlden och 

kommunicera med denna är för att kunna bedriva verksamheten med goda beslut gentemot 

omgivningen.  Det är sedan viktigt att med öppenhet kunna förmedla informationen i hela 

verksamheten (Campbell et al., 2006; Wikland, 2012). Kommunikationen och informationen 

kan ske både genom datasystem och personliga möten (Wikland, 2012). Huvudsaken är att 

den kommunikations- och informationsstruktur som verksamheten innehar ska generera i en 

tillförlitlig redovisning enligt Carrington (2010) i form av årsredovisningen som ger externa 

intressenter underlag till att se hur verksamheten drivs. 

3.3.5 Övervakning, uppföljning och utvärdering 

Övervakning, uppföljning och utvärdering är en viktig komponent för att få den interna 

kontrollen att fungera i verksamheter (Carrington, 2010). Dessa moment avgör om 

verksamheten har den interna kontrollen som den tror sig ha eller som den vill uppnå. 

Övervakningen är också avgörande för hur väl företaget kan anpassa sig till förändringar inom 
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företaget eller omvärlden (Wikland, 2012). För att en god övervakning ska kunna ske uppger 

COSO tre aktiviteter, nämligen: löpande uppföljningar, separata utvärderingar och 

rapportering av avvikelser. Övervakningen, uppföljningen och utvärderingen ska enligt 

Carrington (2010) kontrollera att rätt saker granskas så att eventuella felaktigheter och brister 

kan upptäckas. Den bästa övervakning och utvärdering sker när information från både interna 

och externa källor beaktas (Campbell et al., 2006). 

3.4 Sammanfattning  

Redovisningen är oftast komplicerad och bör hanteras med hjälp av god intern 

kontrollsystematik (FAR, 2006). Det finns många olika modeller och regelverk som påvisar 

hur företag kan tillämpa interna kontrollsystem. Denna studie fokuseras främst på den interna 

kontrollen i mindre grossistföretag som påverkar framtagandet av de finansiella rapporterna, 

därmed behövs olika perspektiv kring framtagandet. Studien kommer att använda COSO-

modellen som Carrington (2010), Wikland (2012) samt Campbell et al. (2006) skriver om för 

att undersöka den interna kontrollen. Modellens delar, kontrollmiljö, riskvärdering, 

kontrollaktiviteter, kommunikation och kommunikation samt övervakning, uppföljning och 

utvärdering kommer att undersökas hos de mindre grossistföretagen.  

Studien kommer också att ta hänsyn till personalens inverkan på den interna kontrollen 

eftersom Kendall och Hussein (1985) visar att de är en påverkande faktor i ett mindre företag. 

Ouchi (1979) visar också att personalen har betydelse för den interna kontrollen och för att 

kunna analysera den interna kontrollen utifrån dessa olika faktorer har ett analysverktyg 

arbetats fram. 

Verktyget är utarbetat med inspiration efter Ouchi studie (1979). Där Ouchi (1979) menar att 

intern kontroll berör organisation, kulturer, chefer, medarbetare, ledning samt även 

rekrytering eftersom han anser att företagspersonal är oerhört viktig. Det är personalen i 

slutändan som för företaget framåt och därmed kommer deras arbete även att beröra den 

praktiska hanteringen av den interna kontrollen som slutligen påverkar den finansiella 

rapporteringen. 
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 Figur 2. Egen komponerad modell, flödet fram till de finansiella rapporterna. 

Modellen är en enkel och egenkomponerad som visar att ett flöde går från chefer och 

medarbetares egna värderingar och synsätt. Det ger vidare en grund till det som avgör vilken 

intern kontroll som de slutligen vill arbeta med. Arbetet ska sedan utföras tills dess att de 

finansiella rapporterna tas fram och blir verklighet. Ifrån varje steg sållas information bort och 

blir till sist de finansiella rapporterna, där av den trattliknade utformningen. Utifrån denna 

modell ska det empiriska materialet analyseras. 
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4 Empiri 

Den empiriska studien kommer att framläggas utifrån COSO- modellen eftersom den anses 

vara en använd metod för att undersöka den interna kontrollen. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Företagen som intervjuats är alla mindre grossistföretag i Västra Götaland. 

Nettoomsättning Anställda 

Möbelgrossist 4 milj.  3st. 

Brödgrossist 43 milj. 14st. 

VVS-grossist 31 milj. 10st. 

Elgrossist 56 milj. 32st. 

Bilgrossist 62 milj. 48st. 

Verktygsgrossist 15 milj. 11st. 

Figur 3, grossisternas nettoomsättning och antal anställda. 

Det första företaget är, möbelgrossisten. Det är ett grossistföretag inom möbelbranschen och 

de säljer bland annat skolbänkar samt diverse skolmaterial för utbildningssammanhang. 

Företaget har varit verksamt sedan 1990- talet då det startades av respondenten själv. 

Respondenten i företaget är ekonomichef och har en teknisk gymnasial utbildning som sedan 

är kompletterad med marknadsföringskurser och andra kurser inom företagsekonomi. 

Företaget har tre stycken anställda. Företagets målsättning är att fördubbla företagets storlek 

och snabbhet, samt upprätta en styrelse inom 3år.  

Det andra företaget, brödgrossisten, är ett mindre grossistföretag inom dagligvaruhandeln. 

Det är ett familjeföretag som respondentens far startade på 2000-talet. Idag ägs företaget av 

respondentens tvillingbror och respondenten själv som är ekonomi/personalchef. Företaget 

har fjorton personer anställda och målsättningen är att öka försäljningen. 

Det tredje företaget, VVS-grossisten, är ett grossistföretag med inriktning på Värme, Vatten 

och Sanitet. Företaget grundades i slutet av 1950- talet men togs över på 1980- talet av den 

nuvarande VD:n. Därefter har VD:ns planer varit att hans barn som nu är marknads- och 

ekonomichef respektive vice VD skall ta över företaget. Respondenten som intervjuats är 

även han ekonomi assistent/personalchef och har arbetat i företaget i ca fem år. Respondenten 

har en utbildning från Energiprogrammet med inriktning VVS. Företaget har tio anställda och 

har som vision att bygga ut, renovera, samt starta en ny lagerlokal för att öka omsättningen.   
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Det fjärde företaget, elgrossisten, är ett företag som inriktar sig på elartiklar, verktyg, VVS, 

maskiner och bygg. Företaget grundades i början av 1900-talet. Det är idag trettiotvå 

anställda. Personen som intervjuades tog hand om arbetsfördelning och administrativa sysslor 

på företaget. Respondenten har el-teknisk utbildning. Målet för företaget är att fördubblas och 

att öka försäljningen. 

Det femteföretaget, bilgrossisten är något större än de ovanstående men håller sig inom 

ÅRL:s riktlinjer för ett mindre grossistföretag. Det är ett företag som är inriktat mot 

försäljning av diverse bildelar och färger för verkstäder. Företaget grundades i mitten av 

1900- talet och har idag fyrtioåtta anställda. Respondenten som intervjuades är ekonomi- samt 

inköpsansvarig och har gått en företagsutbildning i strategiskt inköp. Visionen är att växa och 

få ökad vinst.  

Slutligen presenteras det sjätte företaget, verktygsgrossisten som grundades under 2000-talet. 

Företaget har elva anställda och säljer verktyg inom bygg, brandsäkerhet, jakt och fiske. 

Personen som intervjuats är ekonomi- samt personalansvarig och har utbildat sig till 

barnskötare. Målsättningen för verktygsgrossisten är att gå med vinst och öka personalstyrkan. 

4.2 Kontrollmiljö 

Till att börja med uttryckte alla responderande grossister att en god intern kontroll är mycket 

viktigt. De uppger också att de anser sig inneha en bra intern kontroll eftersom de inte är så 

stora företag och personalen har god kännedom om varandra. I grossistföretagen som 

intervjuats är organisationen av mindre karaktär.  Vilka medarbetare som arbetar ihop är 

avgörande eftersom det inte är så många anställda och de måste kunna branschen de arbetar i 

eftersom kunderna också är företag, uppger alla de mindre grossisterna 

Alla chefer hos grossistföretagen litar på vad medarbetarna gör i verksamheten. 

Möbelgrossisten uttryckte sig följande: ”Personalen är mitt största stöd i livet.” Han var 

mycket mån om de anställda och så var även de andra företagarna. Däremot hade 

verktygsgrossistens chefer negativ inställning till medarbetarnas förmåga att utföra 

arbetsuppgifterna på grund av rekryteringsproblem. Ett problem som även kunde ses hos VVS 

och elgrossisten. Verktygsgrossisten har således haft stora problem med att rekrytera rätt 

personal. De har tidigare anställt medarbetare som inte klarat av arbetsuppgifterna eller till 

och med misskött arbetet. Ett exempel som respondenten hos verktygsgrossisten gav på 

misskötsel, var att de anställda hade lagt in fler order från kunder än vad de egentligen hade 
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sålt för.  Det sker på grund av att de får en provision efter hur mycket de har sålt och på så sätt 

skaffar de sig själva en högre lön.  

Rekryteringen hos de övriga grossisterna sker mestadels utifrån kontakter eftersom de vill att 

medarbetarna ska passa in i verksamheten. Respondenterna ser rekryteringen som extra 

viktigt eftersom de är måna om att arbetsgruppen ska fungera, alla ska kunna visa en 

ömsesidig respekt och ta ansvar inför varandra. Ett misstag elgrossistens mellanchef råkat ut 

för var när han själv anställdes. Då åkte hans chefer på utbildningsresa och lämnade honom 

att sköta arbetet själv. Det tyckte han inte om eftersom han då inte hade tillräcklig kunskap för 

arbetets fortskridande. Respondenten vet inte än idag om det blev fel, men han vet att arbetet 

inte ändrades, så om det fanns fel togs de in i de finansiella rapporterna. 

VVS-grossisten hade rekryterat en person via medarbetarnas kontakter, som inte uppfattades 

fungera lika bra i gemenskapen som de övriga anställda. Personen i fråga hade inte samma 

moraliska uppfattningar enligt chefen. Dessutom saknades en meriterande utbildning och god 

erfarenhet inom yrket, vilket gjorde att medarbetaren inte kunde sälja så mycket som krävdes 

till företagets kunder. Dock förmådde de högre cheferna inte att leta efter någon annan och 

därmed blev personen kvar till dess att de uppmanade honom att sluta självmant. 

Kontrollmiljön hos respondent företagen är också beroende av vad deras kunder efterfrågar. 

Grossisterna är nämligen måna om att sälja så mycket som möjligt. De poängterar att de alla 

har som mål att öka omsättningen vilket gör att försäljningen är något som de prioriterar i den 

vardagliga driften av verksamheten. Grossistföretagen tycker att det är viktigt att vara måna 

om kunderna eftersom de har få men stora kunder. Det som främst påverkar företagsmiljön 

utifrån är deras konkurrenter och dess erbjudanden. Det är därför även viktigt att kontrollera 

konkurrenterna för att kunna erbjuda kunderna ett bättre alternativ. VVS-grossisten som har 

många konkurrenter, hanterar det genom förmånliga specialerbjudanden till varje enskild 

kund. Bröd- och bilgrossisten poängterar att de istället erbjuder kunderna kända och 

etablerade varumärken.  

Vidare menade VVS, el och möbelgrossisten att det även gäller att företaget har ordning och 

reda för att kunderna ska må bra så de kan köpa mer. Respondenten för VVS-grossisten 

påpekade att om en kund kommer in i butiken för att hämta en specifik del, måste den vara 

uppackad så den ligger lättillgänglig på hyllan. I annat fall det blir väldigt obekvämt och 

stressigt för kunden att stå och vänta: ”Står det en stor pall full med saker och deras grejer 

ligger i botten blir det jobbigt”.  
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4.3 Riskvärdering  

Grossisterna är medvetna om riskerna som finns med att vara små, de påpekar många gånger 

om deras storlek och att kunderna är ytterst viktiga för verksamhetens fortlevnad. Riskerna 

som finns i grossistföretagen är också ofta kopplade till fel vid inmatning i bokföringssystem, 

felmärkning av varor eller felräkning av varor. Ett exempel som togs upp var att tre 

följesedlar hos möbelgrossisten sattes på fel leverans, vilket gjorde att tre varuleveranser 

försenades eftersom de hamnat hos fel kunder. Respondenten uppger att det tog tid att få rätt 

varor till rätt kund, samtidigt som han påpekar att: ”Alla gör fel någon gång, finns ingen 

mening med att skälla, snällhet lönar sig i längden”. 

Riskerna som kan leda till fel, uppstår oftast genom att de anställda är stressade eller 

ofokuserade och plockar fel eller inte läser ordentligt på ordern. Ett exempel som togs upp hos 

VVS-grossisten var när en anställd skickade en hel låda fylld med fel material, nämligen 

kopplingar av koppar istället för av stål, vilket nästan är dubbelt så dyrt. 

”Sändningen blev extra jobbig eftersom det skulle skickas direkt till kundens kund, det 

kostade givetvis extra, men det hade varit dyrare att lämna kvar kopplingarna hos 

kunden. Det var bara att boka en transport som hämtade grejerna och skicka nytt till 

kunden så att han fick rätt kopplingar, samma dag som han ringde.” menar chefen. 

Något som också kan utgöra en risk i verksamheterna är när alla varor inte finns tillgängliga i 

lager, då leveransen till kund ska ske. Grossisterna har då av bristande fokus eller på grund av 

stress missat att få med alla varor som de har beställt. Det uppger elgrossisten som ett vanligt 

fel:  

”Det är rätt vanligt att det står i datorn att vi ska ha tre dosor i lager och så finns det ingen 

på hyllan när man ska packa ner den och skicka iväg den”. 

Det har inneburit att kunderna blir missnöjda, eftersom företaget inte kan skicka iväg varorna 

i tid.  VVS-grossisten har varit med om likartade situationer och menar att ett samarbeta med 

andra grossister i samma bransch är ett sätt för att motverka detta problem: ”Det köps lite av 

varandra hela tiden”.  

4.4 Kontrollaktiviteter 

Grossisterna uppger att de kontrollerar de leveranser som kommer in, genom att jämföra 

gentemot följesedeln. Det är viktigt att bocka av alla pallarna med varor så att det inte blir fel i 

systemet menar grossisterna. Dock händer det att varor missas eller inte prickas av trots att de 
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finns på hyllan.  Oftast missar grossisterna det, på grund av att de har ont om tid då kunderna 

måste prioriteras. Grossistföretagen uppgav att de kontrollerar följesedeln manuellt så att den 

stämmer överens med fakturan innan den attesteras vid bokföringen. Den kontrollen sker när 

fakturan kommer från köparen. Elgrossisten uppgav att de ofta missade att kontrollera om 

varorna fanns på hyllan som de skulle. Varorna blev bara införda direkt i datorn från 

följesedeln och kontrollerades inte fysiskt. Vid den löpande bokföringen säger alla 

grossistrespondenterna att kontona stäms av varje månad så saldona är korrekta.  

4.5 Information och kommunikation 

Möbel-, bröd- och verktygsgrossisten säger sig inneha en välfungerande kommunikation. De 

poängterar att de är små och har daglig kontakt med varandra. Hos Brödgrossisten 

kommuniceras det genom frukostmöten varje dag, de talar om dagens arbete samt hur 

säljarnas försäljningssiffror ser ut. Brödgrossisten menar  

”Det är bra att vi samlas och pratar om hur försäljningen ser ut så säljarna kan tävla mot 

varandra, det motiverar dem.”  

Även verktygsgrossisten har vecko- och månadsmöten för att ge feedback för hur väl 

budgeten följts samt meddela om någon arbetsmetod behöver ändras eller om annan viktig 

information tillkommit. Dock uppger el- och bilgrossisten att den mesta kommunikationen 

sköts genom mejlkontakt. Det medför att informationen som ska förmedlas hos dessa företag 

ofta missas eller att den inte skickas vidare till vederbörande. Verktygs, el, VVS och 

bilgrossisten uppgav alla att kommunikationen också kunde missas om medarbetarna var på 

olika kunskapsnivåer och kommunikationen kunde då misstolkas. 

VVS-grossisten uppger att kommunikationen är bristfällig. Ett exempel som vår respondent 

uppgav var att de högre cheferna behöll viktig information som respondenten skulle ha för att 

skicka kopplingar, eftersom kunden krävde ett specifikt certifikat. Certifikaten har endast den 

högsta chefen tillgång till. Han trodde att han utgett information om certifikaten trots att han 

inte delgivit den. Respondenten uppmärksammade detta, men vågade inte fråga chefen igen 

eftersom han vet att det uppstår en dålig stämning. Det hela slutade med att den högre chefen 

blev på dåligt humör eftersom han såg att varorna inte hade skickats iväg till den viktiga 

kunden. Slutligen klagade den högsta chefen på de anställda för att de inte skickat ut 

kopplingarna med certifikatet i tid.  
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Grossisterna fick nyheter och aktuella händelser om omvärlden genom att de etablerat en bra 

kontakt med sina kunder och genom att besöka branschmässor. De uppgav också att de åker 

på säljkonferenser med deras leverantörer och kunder. Alla grossisterna instämde med att det 

var viktigt att veta vad kunderna efterfrågade eftersom det inte går att sälja några varor 

annars.  

Feedback av arbetet var inte något som lades stor vikt vid i grossistföretagen. Det var bara 

möbelgrossisten som uppgav att det kunde vara en klapp på axeln om de utfört något bra. 

Belöningar var inte heller något vanlig förekommande. Däremot hade brödgrossisten 

säljtävlingar för att se vilken försäljare som sålde mest. Respondenten menade att det gav mer 

motivation till medarbetarna om de hade ett pris att sträva efter. Verktygsgrossistens anställda 

jobbar med provisionslön vilket ansågs som en viss motivation.  

4.6 Övervakning, uppföljning och utvärdering 

Denna del av den interna kontrollen är något som inte prioriteras hos grossistföretagen. Dessa 

företag utför inte några direkta uppföljningar till deras kontrollaktiviteter utan löser endast fel 

om det dyker upp. Problemen löses för stunden genom att till exempel ringa till kunden och 

förklara att det blivit fel. Verktygsgrossisten uppgav att de endast stämde av konto för konto i 

bokföringen varje månad. Det företag som hade någon form av uppföljning var bilgrossisten. 

Respondenten menade att deras program sköter arbetet med att fylla på lagret och allt 

eftersom varorna understiger minigränsen så beställs nya varor. Alltså skickas ordern ut per 

automatik, därefter utvärderades alla fakturor av deras kvalitetssäkerhetssystem ISO en gång 

per år. För att vara ISO-certifierade är det viktigt med uppföljningar. Det är på grund av att 

den som följer upp skall veta att de sköter sig: ” I annat fall får man ju inget certifikat” menar 

bilgrossisten.  

4.7 Undersökning av årsredovisningar med revisionsberättelser 

För att se hur väl årsredovisningarna stämmer överens med bilden som företagsintervjuerna 

gav, granskas grossistföretagens årsredovisningar för 2011. Årsredovisningen från 2011 har 

även jämförts med grossisternas årsredovisning från 2010. Anledningen till att 2011 

årsredovisning valts är att det är den senaste som getts ut, eftersom 2012 årsredovisning inte 

är utgivna av bolagsverket när studien utförs. 

Vid granskningen av årsredovisningarna uppmärksammas att VVS-grossisten har hälften så 

stor vinst som föregående bokslut. Något som också syntes var att verktygsgrossisten har visat 

en förlust mot föregående års vinst på grund av en nedgång av försäljningen. Övriga grossister 
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visar positiva och jämna resultat från år till år. Nettoomsättningen hos bröd-, bil-, och 

elgrossisten har ökat, medan VVS- och möbelgrossisten har minskats. Värt att notera är att 

trots en nedgång av nettoomsättningen hos verktygsgrossisten på ungefär 30 % mot 

föregående år har personalkostnaderna endast minskat med cirka 20 %. Varulager saldona är 

jämna förutom hos verktygsgrossisten där lagervärdet halverats.  

Verktygsgrossisten uppger i årsredovisningen att de under året haft problem med att hitta rätt 

personer att anställa. Något som framkommer i Revisionsberättelsen för brödgrossisten och 

elgrossisten är att de inte betalt in skatter och sociala avgifter i tid, men revisorerna menar att 

det inte är något som påverkat ett rättvisande resultat. Nedan visas fyra olika 

egenkomponerade diagram. De visar hur de olika grossistföretagens personalkostnader och 

varukostnader är i förhållande till deras nettoomsättning åren 2011 och 2010. 
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Figur 4, Varukostnad, år 2011.                                            Figur 5, Personalkostnad, år 2011. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6, Varukostnad, 2010.        Figur 7, Personalkostnad, 2010.  
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5 Analys 

I analysen kommer den interna kontrollen hos grossistföretagen analyseras utifrån ett 

analysverktyg. Det vill säga först chefer och medarbetare sedan det praktiska arbetet med den 

interna kontrollen och till sist finansiella rapporter. Flödet utifrån dessa aspekter ska 

undersökas.  

Utifrån tidigare teoriavsnitt och insamlandet av empiri har en ny modell arbetats fram, för att 

kunna skapa förståelse för de mindre grossistföretagens interna kontroll. Tidigare teorier har 

bland annat visat att mindre företag inte har tillräckliga resurser för att hantera en god intern 

kontroll (Doyle et al., 2007). Ytterligare risker i verksamheten för de mindre grossistföretagen 

är att de även har svårt med både marknadsföring och kommunikation (Feinberg, 2010: 

Rawwas & Iyer, 2012). Dessutom visar Kendall och Husseins (1985) studie att 

grossistföretagen har bristfällig kompetens bland personal och för få kontrollnivåer. Alltför 

stor del av grossisternas tid hamnar således på att upprätta en god marknadsföring genom att 

skapa en personlig relation till kunderna.  

Detta har medfört en rad konsekvenser för grossistföretagen, bland annat har mindre fokus 

tillägnats åt företagets kontrollaktiviteter. För att fånga olika aspekter kring grossistföretagens 

verksamhet har både teorins och empirins utsagor analyserats. Resultatet skapar en helhetsbild 

om de responderande grossistföretagens speciella verksamhetstruktur. Modellen som 

illustreras här nedan, kommer därmed vara till hjälp för att läsaren lättare ska kunna förstå de 

mindre grossisternas komplexa verksamhet.  
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Figur 8 Egenkomponerad modell, över den interna kontrollen i mindre grossistföretag. 

Modellen är således framtagen utifrån den teoretiska referensramen, de mindre 

grossistföretagens uttalanden vid den empiriska informationsinsamlingen och 

dokumentstudien. Grunddelarna till modellen visar uppbyggnaden av ett företag. Detta för att 

påvisa ett sammanhang där den interna kontrollen förekommer. Det som gör modellen 

specifikt anpassad till mindre grossistföretag, är rutan som visar var den interna kontrollen 

befinner sig och vilken problematik som finns hos de responderande grossistföretagen. 

Modellen uppvisar de problem som uppdagats med den interna kontrollen hos de mindre 

grossistföretagen. 

Vidare delas modellen in i tre olika steg. Först står individnivån där varje individ, chef som 

medarbetare, avgör hur kontrollmiljön för den interna kontrollen ska utformas. Kontrollmiljön 

påverkades av att de ville sälja så mycket som möjligt, vilket satte press på de anställda då de 

inte var så många och de måste ändå bemöta kunderna på ett bra sätt eftersom även kunderna 

är professionella. Kommunikationen styrs också av individerna och är även den beroende av 

att alla i företaget har en god kompetens nivå, så att de bland annat kan sälja företagets 

produkter. Grossisterna handlar från och säljer till professionella tillverkare och 
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hantverkare/återförsäljare. Därmed bör de inneha god kompetens för att hantera både 

professionella kunder och leverantörer. Informationen måste förstås av alla för att 

kommunikationen mellan de anställda ska fungera. Det gäller alltså att hålla 

kommunikationen på en professionell nivå i hela företaget för att inte tappa sitt ansikte utåt 

och därmed verka oseriös.  

Individnivån är således placerad som grund eftersom Kendall och Hussein (1985) menar att 

individerna har ett stort inflytande på hur verksamheten utformas i ett mindre företag. Detta 

skedde även hos de mindre grossistföretagen eftersom individnivån påverkade 

verksamhetsnivån enligt studiens resultat. Individerna styr hur kommunikationen och 

kontrollmiljön upprättas, det är sedan utifrån dessa faktorer som uppbyggnaden av 

verksamheten sker så att kontrollaktiviteterna och riskvärderingen kan fastställas. Mellan 

dessa två nivåer sållas dock vissa egenskaper hos individerna bort, för att kunna styra arbetet 

mer mot verksamhetens riktlinjer och ändamål. Kontrollaktiviteterna och riskhanteringen är 

delar av den interna kontrollen som utformas efter verksamheten.  

Kontrollaktiviteterna påverkas av att de är små företag, eftersom fel och brister lättare 

upptäcks om kontrollerna utförs av fler medarbetare. Hos de mindre grossisterna sker dock 

kontrollen endast av en eller max två personer. Företagets storlek medför således 

begränsningar bland personalen och det är svårt att lägga resurser på kontrollaktiviteterna. I 

den interna kontrollens ruta finns även riskvärdering, här handlar det om problemen kring hur 

varorna handerades både praktiskt och administrativt. Detta på grund av att de är mycket 

information som måste hanteras samtidigt. En stor mängd varor skall snabbt in och ut ur 

företagen. Det finns många steg som kan gå fel i grossisternas verksamhet när de köper in, 

lagerhåller och säljer. Grossisterna måste arbeta med att få ett så effektivt varuflöde som 

möjligt, för att de ska kunna möta kundernas krav och de professionella påtryckningarna som 

sker från båda hållen i ett grossistföretag. För mindre grossistföretag är det extra viktigt att 

varuhanteringen blir rätt eftersom de inte har samma ekonomiska möjligheter som ett större 

företag, att ersätta fellevererande eller felaktiga varor. Det är som Feinberg (2010) uppger att 

mindre företag har det svårt med kostnadsreducering på grund av deras storlek, vilket sätter 

ett stort tryck på verksamheten. Det syns tydligt hos de mindre grossisterna eftersom de har en 

önskan om att få in mer kapital och därmed expandera. Dessa expansionsfaktorer har påverkat 

individnivån och verksamhetsnivån som i sin tur påverkar delar av den interna kontrollen. 

Alla fyra delar i rektangeln påverkar således varandra och gör de mindre grossistföretagen 

unika i sitt förfarande. Kontrollmiljön och kommunikationen upprättas av cheferna samt 
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medarbetarna. Kontrollaktiviteterna och riskvärderingen kan i större grad knytas till 

verksamheten hos de mindre grossistföretagen. 

Den första samt andra nivån i triangeln påverkas av den interna kontrollen och tillslut 

komprimeras informationen. För att sedan bli de finansiella rapporterna. All information som 

den interna kontrollen behandlar koncentreras för att kunna ge trovärdigare finansiella 

rapporter till företagens intressenter. Intressenterna och de finansiella rapporterna befinner sig 

då på en samhällsnivå. För att få en bättre förståelse av modellens innebörd, så kommer 

analysstrukturen utgå från triangelns botten. Således kommer chefer och medarbetare 

analyseras i första hand, för att därefter gå vidare till den praktiska hanteringen av den interna 

kontrollen, och slutligen kommer de finansiella rapporterna undersökas. Analysavsnittet 

kommer därför att utgå från denna uppbyggnad för att finna orsaker till varför de mindre 

grossistföretagen inte fokuserar på intern kontroll. 

5.1 Chefer och medarbetare 

Hos grossistföretagen fanns olika faktorer som påverkade cheferna och medarbetarna på en 

individuellnivå under företagssammanhang, vilka kommer att tas upp här nedan. 

Alla responderande företag uppger att de har som mål att växa i framtiden. Målsättningen 

innebär att öka omsättningen och antalet kunder. Därför har alla grossister en stark vilja att 

sälja så mycket som möjligt, då det är vägen till att nå målet enligt respondenterna. Säljviljan 

ställer stora krav på medarbetarna eftersom kunderna är professionella och varuflödet måste 

fungera på ett bra sätt för att kunna möta kraven från dessa. Medarbetarna måste också kunna 

möta de professionella kraven som ställs från både kunder och leverantörer. I och med att de 

är mindre grossistföretag, så har de få medarbetare som ändå ska kunna köpa in, lagerhålla 

och sälja varorna på en professionellnivå. Företagets målinriktning har därmed medfört 

problem, som visar sig på två olika sätt. Det första visar sig genom en stark vilja att sälja och 

det andra i form av bristande kompetens, vilket kommer genomgås i nästa stycke. 

I fyra av företagen, el-, bröd-, bil- och möbelgrossisten, förmedlar cheferna en stark vilja av 

att sälja så att alla medarbetare strävar mot samma mål genom till exempel säljtävlingar. 

Problemet som uppstår i dessa fyra företag är således att medarbetarna och cheferna blir 

stressade av en för stark vilja att sälja och gör då fel. Även förmedling av företagsvärderingar 

ansågs viktigt, vilket är bra eftersom Ouchi (1979) menar att det ökar effektiviteten och 

arbetsmoralen i verksamheten.  
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Hos de andra två grossisterna, VVS- och verktygsgrossisten, består istället problemet med det 

säljinriktade målet av att de inte hittar medarbetare med rätt kompetens, som kan sälja så 

mycket som mellanchefen vill. Kompetens finns oftast inte hos mindre företag (Kendall & 

Hussein, 1985). De medarbetare som rekryterats har inte klarat arbetsuppgiften eller passat in 

i verksamhetens kultur. O’Donnell (2005) menar även om det finns andra faktorer som kan 

spela in, handlar det inte endast om att inneha rätt kompetens för arbetsuppgiften, utan 

motivation och rätt information om arbetet är minst lika viktigt. Anledningen till varför de 

inte kunnat utföra arbetet korrekt kan alltså berott på bristande kompetens, motivation eller 

information.  Detta ger upphov till stress, eftersom de få medarbetarna som uppfyller idealet, 

får en högre belastning och måste sälja ännu mer för att kunna uppnå företagets mål.    

Problemet med säljviljan hos alla grossisterna blir därför stress trots att de uppkommer på två 

olika sätt. Stressen bidrar i sin tur till att medarbetarna trivs sämre på arbetet (Milbourn, 

2012). Om inte medarbetarna trivs på arbetet menar O’Donnell (2005) och Van Vugt (2004) 

att de inte utför arbetet på rätt sätt, vilket klargjordes hos grossistföretagen i och med att 

stressen gjorde att arbetet blev fel.  Effekten blev att medarbetarna således utförde arbetet 

mindre noggrant och utan reflektion, vilket Groddad (1991) poängterade som viktigt. 

Medarbetarna som inte trivs blir mindre nöjda, vilket Theoharakis et al., (2009) menar är 

viktigt, eftersom otrivsel och missnöje hos medarbetare bidrar till att det blir svårt att få nöjda 

kunder och god lönsamhet i verksamheten. Stressen som uppkommer ur den intensiva 

säljviljan medför således till en minskad trivsel vilket gör det svårare för företagen att uppnå 

företagsmålet. Ingen av grossisternas mellanchefer uttryckte förståelse för detta samband. 

Anledningen kan vara det som Miller et al. (2013) beskriver, nämligen att mellancheferna inte 

har tillräcklig med kunskap om god intern kontroll. Här tydliggörs därmed att den interna 

kontrollen åsidosätts av den starka viljan att uppnå målet, vilket i dessa fall var att öka 

försäljningen.  

Dock är det inte endast den starka sälj viljan som påverkar grossisternas verksamhet på den 

individuella nivån utan även kommunikationen mellan individerna. I och med att grossisterna 

behöver förmedla kommunikationen på ett professionellt sätt, så krävs det att alla 

medarbetarna har denna kompetens. Kompetensen fanns hos flera företag men brister kunde 

ses hos el, VVS-, bil- och verktygsgrossisten. Två av företagen som hade något fler antal 

anställda, nämligen bil och elgrossisten uppvisade brister i kommunikationen. Anledningen 

var att en stor del av informationen förmedlades via mejl där mottagaren inte hade samma 

kunskap som sändaren och informationen kunde då misstolkas. Mejl uppger Wikland (2012) 
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att kommunikationen kan ske genom, men hos dessa företag har det medfört att information 

har missat. Hos verktygs och VVS-grossisten blev det istället fel och missuppfattningar i 

kommunikationen på grund av att några medarbetare inte hade den kunskap som krävdes i 

verksamheten, vilket är extra viktigt i en grossistverksamhet. Informationsspridningen sker då 

inte med öppenhet vilket Campbell (2006) och Wikland (2012) menar är viktigt. Att 

kommunikationen brister hos dessa företag är negativt eftersom det enligt FAR (2006) även är 

viktigt att kommunikationen ska fungera så att företagen kan följa de lagar och regler som 

berör verksamheten. Således är upprättandet av rättvisande bild centralt för företagen enligt 

Cugueró-Escofe & Rosanas (2013) då det gör att lagar och regler efterföljs om företagen 

håller sig uppdaterade kring dessa. 

5.2 Praktisk hantering av internkontroll 

Det som påverkar cheferna och medarbetarna på ett personligt plan inverkar sedan på hur det 

praktiska arbetet av intern kontroll utformas. Det kommer att beskrivas här nedan.  

I den praktiska hanteringen av den interna kontrollen behålls fokus på försäljningen vilket gör 

att kontrollmiljön påverkas starkt av denna fokus. I och med att de är mindre grossister ökar 

också pressen på att varuflödet genom företaget ska fungera på ett bra sätt. Eftersom kunderna 

också är företag som ställer krav på snabba och korrekta leveranser. Pressen har visat sig ge 

upphov till risker hos grossistföretagen. Arnold (2011) beskriver att risker i den interna miljön 

påverkas från externa faktorer vilket också grossisterna uppger, främst från kunder och 

leverantörer. Dessa risker är viktiga att ta hänsyn till enligt grossisterna eftersom det hjälper 

företaget att kunna möta marknaden och få nöjda kunder. Stress har dock urskilts i samband 

med expanderingsmålen i kontrollmiljön hos grossisterna och personalen har därmed lagt en 

större fokus på säljfrämjande åtgärder istället för kontrollaktiviteter. Viljan av att kunna sälja 

mer leder till misstag hos alla grossister. Fel i stressade situationer uppgavs hos 

möbelgrossisten där följesedlar blandades ihop och varorna hamnade hos fel kunder. Felet gav 

högre kostnader och tidsåtgång. Verksamheten blir då mindre effektiv och höga kostnader för 

frakter rapporteras. Grossistföretagen ser riskerna i att mista sina kunder och de uppger att fel 

i varuleveranser är ett stort problem som drabbar företagets kunder.  Riskerna menar Arnold 

(2011) och Wikland (2012) att företagen måste arbeta med för att förstå vilka konsekvenser 

de ger. 

Det som grossisterna uppger att de gör för att motverka denna risk rörande varuhanteringen, 

är att kontrollera följesedlar och fakturor så de stämmer överens med de varor som finns i 
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verkligheten. Den kontrollaktiviteten minskar risken för leveransfel, vilket är bra eftersom 

Schneider och Becker (2011) menar att kontrollaktiviteterna ska understödja riskvärderingen 

för att kunna uppnå en god intern kontroll. De kontrollaktiviteter som utförs stödjer alltså till 

viss del riskerna men ändå forsätter fel vid leveranser att uppstå. Att företagen är mindre 

spelar in i detta avseende eftersom Kendall och Hussein (1985) menar att de inte har så många 

kontrollnivåer. Eftersom grossisterna är små har de oftast inte tillräckligt med kunnig personal 

som kan utföra kontrollaktiviteterna, därmed ökar riskerna, då kontrollnivåerna minskar vilket 

i sin tur gör att fel lättare missas.  

Carrington (2010) och Wikland (2012) menar vidare för att kontrollaktiviteterna ska vara 

korrekta ska chefen utvärdera samt kontrollera att allt stämmer överrens med det verkliga 

värdet. Idag gör mellancheferna det till en viss del, dock inte tillräckligt. Anledningen till att 

mer kontrollaktiviteter krävs är för att den vardagliga dokumentationen av varor hanteras på 

ett felaktigt sätt, eftersom leveranserna inte stämmer överrens med lagervärdena.  

Flera av företagens kontrollaktiviteter ansågs således vara bristfälliga och i behov av en 

omstrukturering, bland annat en för en bättre riskvärdering. Att eliminera risker kan dock vara 

komplicerat eftersom det handlar om övergripande riskhantering (Argyrou, 2011). 

Grossisterna hanterar mycket information vid lagerhanteringen såsom bland annat orders, 

följesedlar och fakturor.  Det blir därmed svårt att hitta problem speciellt då det fanns både 

återkommande och nya problem. Således identifierar grossisterna inte de återkommande 

riskerna inom leveranshanteringen, och utvecklar därmed inte nya strategier som är avsedda 

för att lösa dem. Bland annat visades ett exempel på en bristande lagerhantering hos VVS-

grossisten: 

”Sändningen blev extra jobbig eftersom det skulle skickas direkt till kundens kund, det kostade 

givetvis extra, men det hade varit dyrare att lämna kvar kopplingarna hos kunden. Det var 

bara att boka en transport som hämtade grejerna och skicka nytt till kunden så att han fick 

rätt kopplingar, samma dag som han ringde in.” 

Det gjordes alltså ingen reflektion kring problemet, eftersom fler exempel på brister i 

varuhanteringen pågick efter händelsen. O’Donnell (2005) menar att det är effektivare att 

utveckla strategier och en riskhantering för att förutse och kunna hantera problem, istället för 

att göra som VVS-, möbel, el, verktygs och brödgrossisten idag, löser problemen i efterhand. 

Bilgrossisten uppger däremot att återkommande fel löses inför framtiden. Identifikationen för 

varje enskilt problem blir då viktig, för att kunna lösa problem och bli mer organisatoriskt 
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flexibel
5
. Det innebär att en tillfredställelse bland kunder och en konkurrenskraftighet på 

företagsmarknaden kan uppnås (Arnold, 2012). Trots att identifikationen är viktig för 

grossistföretagen, gör den stora informationshanteringen det svårt att upptäcka de 

återkommande felen (Argyrou, 2011). Hos grossisterna identifieras således inte felen på ett 

optimalt sätt eftersom informationsmängden blir för stor och tidskrävande för dem att hantera. 

Ouchi (1979) poängterar också att företag endast kan styra 90 % av arbetet och att de måste 

vara väl förberedda på oväntade händelser, dock visar grossistföretagen ingen beredskap. Det 

är en svaghet, som går att omvandla till en styrka. Börjar företag arbeta med sina svagheter 

menar Beasly (2005) och Gordon (2009) att det skulle ge en större konkurrenskraftighet och 

därmed en bättre beredskap inför oväntade händelser. En konkurrensfördel för grossisterna 

skulle vidare innebära att oron för att förlora kunder minskar. 

Alla de intervjuade mellancheferna instämde med åsikten om att intern kontroll är viktigt för 

företaget, de själva ansåg även att deras egna interna kontroll var god. Dock verkade cheferna 

inte inneha den kunskap som Miller et al. (2013) uppger att chefer ska ha, för att en god intern 

kontroll skall uppnås. Trots mellanchefernas åsikt om att god intern kontroll återfanns i deras 

respektive företag, fanns tydliga och återkommande brister i den interna verksamheten. 

Mellancheferna arbetar bland annat inte med att få medarbetarna att förstå riktlinjer och 

rutiner, för att undvika fel. Eftersom de själva inte har tillräcklig kunskap om problemet, utan 

löser först felen när de redan inträffat. Om medarbetaren får en ökad förståelse för riktlinjer, 

rutiner och krav kan felen minskas eftersom de kan fångas upp och motverkas (Wikland 

2012). Dock försvåras upptäckandet av fel i och med att grossisterna är mindre företag och 

innehar därför inte så många kontrollnivåer som ett större företag (Kendall & Hussein, 1985). 

Mellancheferna uppgav nämligen att det oftast bara var en person som utförde kontroller av 

till exempel bokföring och avstämning av följesedlar vilket gör att den personen lättare missar 

fel än om de skulle varit fler personer som utfört kontrollen. 

Det är anmärkningsvärt att grossisterna inte visade något intresse för att övervaka, följa upp 

eller utvärdera verksamheten. Bilgrossisten skiljer sig i detta avseende från de övriga 

grossisterna, eftersom de har påbörjat en process. Anledningen till det är att företaget med 

sina 48 anställda, växer i stadig takt och därmed själva insett att det krävs en bättre 

övervakning, uppföljning och utvärdering. Ett exempel på misstag är att skatter och sociala 

avgifter inte betalts in i tid av el- och brödgrossisten. Sådana misstag kan uppstått av 

                                                           
5
 Företaget skall kunna anpassa sig bättre till förändringar i marknaden (Arnold, 2012). 
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ouppmärksamhet som kunde undvikts med hjälp av övervakning. Avsaknad av övervakning 

är oroväckande eftersom Carrington (2010) menar att övervakning, uppföljning och 

utvärdering är viktigt för att den interna kontrollen ska fungera hos företag.  Lee och Colbert 

(1997) menar att det är cheferna som ska se till att intern kontroll finns hos företagen, men 

mellancheferna hos grossistföretagen litar istället på att medarbetarna klarar arbetet utan 

kontroller. Övervakning behöver inte utföras enligt Ouchi (1979) om medarbetarna har hög 

kompetens och motivation, men med tanke på bristande kompetens hos VVS- och 

verktygsgrossisten kan bristen av övervakning ifrågasättas. 

I den praktiska hanteringen av den interna kontrollen syns återigen att viljan av att sälja mer 

skapar stress som i sin tur gör att fler fel uppstår i verksamheten. Chefernas okunskap om 

intern kontroll gör således att försäljning går före till exempel både förebyggande arbete mot 

oväntade händelser och övervakning, uppföljning samt utvärdering. På detta vis prioriteras 

försäljning och expanderingsmålen framför aktiviteter som skulle förbättra den interna 

kontrollen. 

5.3 Finansiella rapporterna  

Utifrån den praktiska hanteringen av den interna kontrollen avgörs vad som bokförs och tas 

med i de finansiella rapporterna. För att granska en god intern kontroll enligt FAR:s (2006) 

definition, har grossistföretagens årsredovisningar granskats och ställts emot deras uttalanden. 

Det eftersom den interna kontrollen påverkar de slutliga finansiella rapporterna (Miller et al., 

2013). 

Hos grossistföretagen visades stress hos medarbetarna, vilket berodde på en stark säljvilja i 

kontrollmiljön för att kunna expandera företagen. Stressen syntes genom att det blev fel i 

varuflödet och administrationen kring detta, vilket påverkade de finansiella rapporterna. Felen 

som uppstår i varuhanteringen förs in i grossistföretagens bokföring, i form av fakturor och 

följesedlar som inte stämmer överrens med verkligheten. Eftersom det har levererats andra 

varor än vad som beställts eller att det levereras ett felaktigt antal varor. Administrationen av 

varorna hos de små grossisterna är en viktig del. Det på grund av att större delen av 

verksamheten består av varuflödet, därför är det ett problem att det ofta blir fel i denna.   

Felen kan också ha ursprung från att kommunikationen missuppfattas på grund av bristande 

kompetens hos medarbetare. Eftersom grossister kräver en god kompetens bland alla 

medarbetare, för att kunna hantera de professionella relationer som uppstår mellan företag 

som handlar med varandra. Grossisterna stämmer av fakturorna mot verifikationer vilket 
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Wikland (2012) uppger är en typ av kontrollaktivitet, dock poängterar Kendall & Hussein 

(1985) att få anställda ger mindre kontrollnivåer, vilket gör att kontrollaktiviteterna inte kan 

ses ur fler personers perspektiv. En person löper alltså större risk att missa fel, eftersom de 

endast kontrolleras från en synvinkel. Således gör få kontrollnivåer på kontrollaktiviteterna 

och bristen av övervakning att fel lätt kan missas.   

Varukostnaderna hos grossistföretagen har varit jämn under de senaste åren, vilket tyder på att 

problem funnits i verksamheten under en längre tidsperiod. Undantaget var bil- och 

möbelgrossisten, deras varukostnad har minskats men på grund av olika anledningar. Hos 

bilgrossisten beror minskningen på att de arbetat mer med intern kontroll och tillfört ett ISO- 

certifikat, vilket har gynnat en effektivare verksamhet med lägre varukostnader. 

Möbelgrossisten har däremot en nedgång i varukostnaderna eftersom de minskat 

omsättningen och inte sålt lika mycket varor, vilket gjort att stressen minskats och färre 

varuhanterings fel har uppstått. Stressen som uppkommer av en press av att sälja mer gör att 

det blir fel i varuhanteringen hos de mindre grossisterna. Felen i varuhanteringen går sedan att 

urskilja från de finansiella rapporterna. Det fel som förekommer gör således att frakt- och 

varukostnaderna ökar, vilket inte gynnar en effektiv verksamhet som FAR (2006) menar att 

den interna kontrollen ska göra.  

De mindre grossisterna ville nå målet, att öka omsättningen men det gjorde att stress uppkom 

på grund av bristande kompetens speciellt hos VVS- och verktygsgrossisten.  

Kompetensbristen är enligt Kendall och Hussein (1985) vanlig bland mindre företag och den 

har medfört att nettoomsättningen har minskat från tidigare år hos VVS- och 

verktygsgrossisten. Även personalkostnaderna har ökat en i procentuell jämförelse med 

nettoomsättningen eftersom medarbetarna med bristande kompetens inte kunna sälja så 

mycket som önskats. Det visas även högre kostnader mot lägre försäljning, vilket missgynnat 

en effektiv verksamhet. 

5.4 Sammanfattning 

Med hjälp av den egen komponerade analysmodellen gick fler faktorer att urskilja, bland 

annat bristande kompetens, stress, avsaknad av riskhantering och övervakning. Dessa 

påverkar de mindre grossistföretagens interna verksamhet i olika grader.  

Cheferna och medarbetarna hos grossistföretagen visade sig påverka den individuella nivån, 

genom att sprida en allt för stark säljvilja i kontrollmiljön. Cheferna och medarbetarna 

påverkade även att det förekom bristande kommunikation på grund av bristande kompetens. 
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Detta har också ett starkt samband med problemen på verksamhetsnivån där 

kontrollaktiviteterna åsidosattes på grund av att de mindre grossistföretagen fokuserade på att 

sälja mera. Den starka säljviljan sprider sig genom grossistföretagen och är så präglad att det 

även syns upp till de finansiella rapporterna. 

Kommunikationen i grossistföretagen blir också färgad av kontrollmiljön, eftersom den starka 

säljviljan påverkar riskvärderingen som hamnat i skymundan då fokus läggs på säljfrämjande 

aktiviteter istället för kontrollaktiviteterna. I företagens verksamhet resulterar det i 

felaktigheter vid varuhanteringen, som sedan förbises på grund av att cheferna saknar kunskap 

om god intern kontroll. Dessutom arbetar inte cheferna med att förebygga problem, utan 

väljer istället att åtgärda problemen först när de uppstått. De löser således hellre felen i 

efterhand, om de ens upptäcks, eftersom det även framkom att övervakning, uppföljning och 

utvärdering var bristande. Felen som upptäcktes på individuellnivå och verksamhetsnivå 

speglades tydligt i de finansiella rapporterna. Det gör att redovisningen tillfullo inte är 

tillförlitligt, vilket är en nödvändighet för företagens externa intressenter i samhället. 
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6 Slutsats 

För att kunna besvara studiens syfte och forskningsfråga kommer slutsatser att dras utifrån 

föregående analysavsnitt. 

Intern kontroll är viktigt för att skapa tillförlitliga finansiella rapporter. Företagen som har 

svårt med att skapa en god intern kontroll är mindre grossistföretag. Därför har syftet med 

denna studie varit att urskilja orsakerna till de problem som finns i den interna kontrollen hos 

grossisterna. Arbetet har därmed utformats efter följande huvudfråga: 

Varför läggs inte fokus på en god intern kontroll i mindre grossistföretag för att minska 

fel inför framtagningen av de finansiella rapporterna?  

Studien har visat att de mindre grossistföretagen inte fokuserar på att upprätta en god intern 

kontroll på grund av att de istället fokuserar på företagsmålen som är att expandera. 

Grossisterna lägger istället tyngdpunken på en ökad försäljning. Den vilja som de mindre 

grossisterna innehar för att sälja, har i denna studie visat sig skapa stress som i sin tur 

försämrar den interna kontrollen. Vidare har studien uppvisat att stressen orsakar bristande 

noggrannhet och fel i den interna verksamheten hos de mindre grossisterna. Felen ger upphov 

till högre kostnader och därför skapas inte en effektiv verksamhet som FAR (2006) menar att 

ett företag med en god intern kontroll ska inneha. Således skiljer det sig mellan de mindre 

grossistföretagen och andra mindre företag, eftersom Doyle et al. (2007) menar att det är 

resursbrist som är anledningen till att mindre företag inte kan uppnå en god intern kontroll. 

Hos de mindre grossisterna var det istället tidsfördelningen som mestadels lades på 

försäljning, som orsakade brister i den interna kontrollen. Studien bekräftar även Rawwas och 

Iyers (2012) uttalande om att mindre grossistföretag har problem med logistiken, denna studie 

visar att det beror på säljhets. Således läggs fokus på tillväxt och ökad omsättning, vilket visat 

sig påverka chefernas styrning av de mindre grossistföretagen. Tidigare studier som 

Rittenberg et al. (2007) samt Lee och Colbert (1997) utfört, menar på att det är cheferna som 

ska införa en god intern kontroll och därför finns även en intressant underfråga:  

– Hur påverkar cheferna förutsättningarna för en god intern kontroll?  

Studien bekräftar Miller et al. (2013) teori om att chefer saknar kunskaper om god intern 

kontroll, vilket visades hos mellancheferna på de mindre grossistföretagen. Det har resulterat i 

att de mindre grossistföretagen löser problemen först när de skett. Arbetet utförs således inte 

ur förebyggande syfte. De mindre grossistföretagen kan därför inte utföra tillräckliga 
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kontrollaktiviteter eller se risker i den interna verksamheten. De ser istället endast externa 

risker såsom att förlora kunder. Okunskapen hos cheferna har i denna studie visats medföra att 

de endast sprider företagsmålen dvs. säljviljan till medarbetarna istället för noggrannhet och 

förutsättningar för en god intern kontroll. Rawwas och Iyers (2012) menar också att mindre 

grossistföretag till viss del innehar problem med kommunikationen. Kommunikationsbristen i 

denna studie handlar om att cheferna sprider information om företagens säljmål, istället för 

noggrannhet som skulle gynna den interna kontrollen. Kommunikationsbristen beror också på 

bristande kompetens hos VVS-, el-, bil- och verktygsgrossisten i denna studie, då inte alla 

medarbetarna kommunicerar på samma professionella nivå. Cheferna jobbar inte med att få 

medarbetarna att förstå, utan vill istället få dem att sälja mera. Därmed är det inte 

kommunikationen hos de mindre företagen som brister, utan medarbetarnas kunskapsnivå och 

vad som förmedlas som påverkar den interna kontrollen. Cheferna påverkar därför utförandet 

av den interna kontrollen genom deras okunskap och önskan om att sälja mera som får 

konsekvenser för verksamheten. 

6.1 Studiens bidrag 

De mindre grossisternas interna kontroll åsidosätts genom att de sätter upp mål för 

verksamheten som fokuserar på försäljning, vilket också cheferna påverkar. Stress och 

bristande kompetens ger därför fel i varuhanteringen. Vetskapen om dessa faktorer gör att 

problemen lättare kan lösas. Bidraget är därmed intressant ur fler aspekter då arbetet på olika 

sätt har påvisat hur företagen kan förbättra den interna kontrollen. Samhällets intressenter kan 

också dra nytta av informationen eftersom en god intern kontroll ger en trovärdigare grund till 

grossisternas redovisning. 

6.2 Rekommendationer och vidare studier  

Av denna studie framkom orsaker till varför den interna kontrollen inte fungerade fullt ut hos 

grossistföretagen. För att en bättre intern kontroll skall uppnås i de responderande 

grossistföretagen, framkommer det av studien att det krävs en bättre tidsfördelning där annat 

än försäljning också finns med. Grossisterna behöver fokusera på de bakomliggande 

faktorerna, bland annat den starka säljvilja och den bristande kompetens som råder i företaget. 

De behöver även en förebyggande syn på riskhantering, för att kunna förhindra fel i till 

exempel varuhanteringen. Grossisterna bör bli noggrannare vid de kontrollaktiviteter som de 

faktiskt utför eftersom Schneider och Becker (2011) poängterar att de ska stödja 

riskhanteringen. Även en uppföljning och utvärdering av arbetsuppgifterna anses vara av 
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betydelse för att kunna rätta till fel så att de inte återkommer. ERM- processen skulle kunna 

vara ett alternativ för grossisterna att etablera. 

Intressanta studier att forska vidare om är bland annat en mer djupgående fallstudie om 

grossisternas logistik och varuhantering samt fenomenet i årsredovisningarna, där det står att 

grossisterna har ”nödvändig” intern kontroll. Det är ett uttalande som revisorerna anger. 

Studien skulle därför kunna riktas ifrån revisorns perspektiv om mindre grossistföretags 

interna kontroll samt hur den upprättas och kontrolleras.  Ett annat förslag på vidare studier är 

att undersöka intressenters engagemang till de finansiella rapporterna och de mindre 

grossistföretagens verksamhet. Anser intressenterna att det finns en stark vilja att sälja hos de 

mindre grossisterna eller uppmärksammas det bara i den interna verksamheten?  
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Bilagor 

Intervjumall 

 Personlig bakgrund? 

  Mål med verksamheten? 

 Allmänna tankar kring intern kontroll? 

 

Kontrollmiljö 

 Vad finns det för normer och värderingar i ert företag? vad påverkar? 

 Hur går rekryteringen till? Vad beaktas? 

 Hur upplever du din chefsroll? Hur påverkar den verksamheten? 

Riskvärdering 

 Vad är de största riskerna inom ert företag? Hur uppstår dem? 

 Vad gör ni för att undvika riskerna? 

Kontrollaktiviteter 

 Vilka aktiviteter utförs med tanke på riskerna? 

 Hur arbetar ni för att skapa riktlinjer och rutiner? Hur nås dem? 

 Hur fungerar medarbetarna till respektive arbetsuppgift? Har det funnits problem? 

Information och kommunikation 

 Hur kommuniceras informationen i företaget? Finns brister? I så fall vilka? 

 På vilket sätt bevakas omvärlden?  

 Vad gör ni för att efterfölja ny lagstiftning eller regeländring? 

Övervakning, uppföljning och utvärdering  

 Hur arbetar ni med övervakning av vardagsarbetet i företaget? På vilket sätt? 

 På vilket sätt följer ni upp genomgångna arbeten? Vilken metod används? 

 Hur utvärderas arbetsmetoderna? Individuellt/ I grupper? 
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Egna reflektioner - Ida Nilsson  

Att skriva ett examensarbete har varit utvecklande och mycket lärorikt.  Jag har lärt mig något 

nytt varje dag. Vid uppstarten av arbetet var det svårt eftersom vi var osäkra på vilket ämne 

arbetet skulle handla om.  Redan i starten fick jag snabbt lära mig att kunna orientera mig 

bland de vetenskapliga artiklarna för att få inspiration till ämnesvalet. I detta skede gav 

bibliotekets föreläsning om att läsa och söka vetenskapiga artiklar stor hjälp. Jag lärde mig att 

söka på ett effektivt sätt och vilka sökord som mer skulle precisera det jag sökte.  Största 

inspirationen till ämnesvalet var genom att titta på tidigare forsknings förslag till vidare 

studier. När väl ämnet var fastställt började nästa steg och söka mer vetenskapliga artiklar och 

böcker. Då lärde jag mig mycket fakta om ämnet vi valt och jag fick en bättre uppfattning om 

hur arbetet skulle inriktas. När jag letade användbara källor lärde jag mig också hur viktigt det 

var att skriva på ett sammanhängande sätt och såg vilken typ av texter som var lätta att hänga 

med i som läsare. Det blev en stor hjälp när vi väl började skriva på vårt arbete.  

Inledningen var först svår att skriva och kunna få ihop källor på ett bra sätt. Något som var till 

stor hjälp under framtagningen av den var de seminarier i den parallella metodkursen och 

även litteratur som berör uppsatsskrivande. Jag lärde mig i detta skede hur viktigt det var att 

skriva på ett argumenterande sätt för att få läsaren att bli övertygad om det den läser. Där efter 

kunde vi formulera en forsknings fråga som skulle ge en tydligare inriktning till det fortsatta 

arbetet. När sedan metoden skulle skrivas var föreläsningarna och kurslitteraturen till stor 

hjälp för att få förståelse för vilka olika typer av metoder som fanns att använda sig av. Då 

lärde jag mig främst hur viktigt det är att motivera sina val till metod i skrivandet av arbetet.  

Teorin var nästa del som skulle skrivas. Denna del hade vi en ganska klar bild om vad som 

skulle tas med. Då läste vi in oss på ämnet och letade vetenskapliga källor till den teori vi 

skulle ta med i vår studie. Vid denna del av arbetet lärde jag mig mycket om ämnet som 

arbetet handlar om. I slutet av teoriavsnittet konstruerades även en egen analysmodell som vi 

skulle använda i analysen. Samtidigt som teoriavsnittet skrevs sökte vi efter företag som 

skulle kunna hjälpa oss att utföra studien. Till en början var det svårt att veta vika företag so 

skulle kontaktas men det löste sig snabbt när vi använde oss av databasen Affärsdata. Vi 

kunde med hjälp av träfflistan för grossister i Västra Götaland hitta företag som ville 

medverka i studien.  De företag som besvarade förfrågan om samarbete snabbt visade sig vara 

tillmötesgående.  Då lärde jag mig vilken bra användning databaser kan ge.  
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Det var sedan dags att utföra intervjuer hos företagen som hade valts ut. Innan de skulle 

genomföras ville vi testa frågorna som vi tagit fram utifrån vårt teoriavsnitt. Därför gjorde vi 

en pilotstudie före de andra intervjuerna, vilket visade sig vara bra för då fick jag lärdom av 

att en del frågor kan behöva ställas på andra sätt för att få reda på det jag faktiskt frågar efter. 

När sedan intervjuerna utfördes fick jag lära mig att företagen inte alltid ville uppge vissa 

negativa händelser. Vi fick därför under intervjuerna försöka att poängtera att de skulle vara 

anonyma och ställa frågorna på andra sätt allt eftersom. Därför lärde jag mig vid intervjuerna 

hur viktigt det var att kunna mycket om ämnet för att kunna omformulera frågorna på ett bra 

sätt. 

Efter det att intervjuerna genomförts gjorde vi en dokumentstudie av förtagens 

årsredovisningar och revisionsberättelser. Här lärde jag mig hur viktigt det var att se samband 

och kunna se på redovisningarna på ett kritiskt sätt. Till en början var det svårt att få ut något 

av att undersöka årsredovisningarna men allt eftersom kunde vi genom att diskutera och 

jämföra tidigare års redovisning se allt fler samband och viktiga upptäkter.  

När analysen skulle göras använde vi oss av de analysverktyg som vi tagit fram i teorin. Då 

lärde jag mig att det var viktigt att diskutera med varandra för att få fler synvinklar på alla 

samband och olikheter. Det var mycket utvecklande för min analytiska förmåga. Efter många 

diskussioner kunde vi besvara den problemformulering som vi tagit fram i inledningen med 

hjälp av de slutsatser vi kunde dra av analysen.  

Under examensarbetet har samarbetet fungerat mycket bra. Vi har båda två arbetat lika 

mycket och kunna hjälpts åt på ett fördelaktigt sätt. Arbetet har skett både tillsamman på plats 

och via teknologiska hjälpmedel, så som Skype.  Vi har båda olika tidigare utbildningar och 

erfarenheter vilket har gjort att ett gott kunskaps utbyte och olika perspektiv har getts på olika 

ämnen.  Vi har även haft mycket bra diskussioner som har varit givande och vi har då kunnat 

utbyta kunskaper. Samarbetet med de företag som medverkat i studien har också fungerat bra. 

De har varit tillmötesgående och försökt att besvara de frågor som vi gett på ett så bra sätt 

som de kan. 

Den största lärdomen som jag fått under arbetet är hur viktigt det är att kunna styrka de 

påståenden som skrivs med tidigare forskning vilket jag inte har så stor erfarenhet ifrån 

tidigare. Jag är också mycket nöjd över hur väl samarbetet har fungerat med min 

studiekamrat, vilket har gjort arbetet både roligare och förhoppningsvis också ge ett bra 

resultat. 
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Egna reflektioner - Sofia Lindgren  

Examensarbetet har varit annorlunda jämförelse med tidigare skrivna arbeten, det har gett mig 

färdigheter i eget planerande, tänkande och analyserande. Det fanns tidscheman som skulle 

följas och delmålen som skulle uppnås. För mig har det varit mycket lärorikt, det svåraste var 

bland annat att hitta ett passande ämne i början av arbetet, speciellt när det var så mycket 

annat som stod på spel. En större förståelse för initiativtagande har växt fram, eftersom det 

bara är du som kan föra ditt arbete framåt. Ämnesvalet funderade vi således på länge, det 

spekulerades kring hållbarhetsarbete till en början. Dock var ämnet redan väldigt omskrivet. 

För att arbetet skulle bli så bra som möjligt ville vi hitta något som berör och intresserar oss, 

något som inte var så vanligt att läsa. 

 

Det gjordes eftersökningar kring tidigare studiers förslag på vidare forskning, för att kunna 

bygga vidare och eventuellt fylla igen gap som fanns. Därefter valdes intern kontroll inom 

grossisthandeln. Det utfördes stora vetenskapliga artikel- och studentuppsats sökningar innan 

vi kom fram till ämnet. Det var riktigt svårt denna gången, men det var värt mödan, eftersom 

båda parter blev nöjda med ämnesvalet. Det har varit riktigt roligt, med hårt arbete. Speciellt 

inledningen och problemformuleringen, fick vi klura på länge. Metodkurserna, 

föreläsningarna och seminarierna tycker jag varit givande eftersom de har hjälpt oss igenom 

djungeln, av olika ämnes val och dess vinklar.  

Förkunskaperna inför arbetet har varit olika, vilket har hjälpt oss mycket. Uppsatsen är så stor 

att det är svår för att klara av den själv utan bollplank, de gångerna arbetet fastnade och stod 

still kunde vi alltid hjälpas åt och lösa problemen. Vi har således lärt oss mycket av varandra 

genom att diskutera fram olika scenarier och utifrån det försökt lösa problem, därmed har vi 

även fått in fler aspekter kring ämnet. 

 

Trots ett stort geografiskt avstånd ifrån varandra har samarbetet fungerat bra, på grund av 

långa resvägar har vi upprättat kontakt med hjälp av dagens teknik, bland annat har intensiva 

sms och mailkontakter upprättas, men även via programmet Skype har det diskuterats. Skolan 

har varit en mittpunkt för oss båda, där vi träffats ca tre till fyra gånger i veckan för att arbeta. 

Det eftersom långa resvägar är påfrestande och det händer att fokusen försvinner på grund av 

utmattning. Det jag lärt mig är att även samarbete på avstånd fungerar, om båda anstränger sig 

och verkligen engagerar i arbetet. Jag var lite skeptisk emot tidigare, men med hjälp av dagens 

teknik och gott samarbete har vi utvecklat ett gediget arbete. 
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Det har visat sig vara mycket lättare att läsa och söka vetenskapliga artiklar när man sitter 

själv, mer fokus hamnar på artikelns innehåll och det sker inte lika mycket störande moment.  

Fakta sökningarna har jag lärt mig tar mer tid än vad jag trodde från början, det är svårt att 

hitta rätt ord, för att hitta rätt artikel. Med hjälp av kunnig personal på biblioteket så har vi 

ändå lyckas få tag i litteraturen, det är viktigt att rådfråga och framförallt gå på 

föreläsningarna som ges ut. Litteraturen är också mycket betydelsefullt för att kunna utveckla 

en god hållbarhet och stark argumentation i metodavsnittet.  

 

I övrigt arbete har gått bra, vi har sökt och hittat teorier, lite klurigt i början för att veta vilka 

teorier vi skulle koppla samman med COSO-modellen, dock löste det sig tillslut. Detta 

eftersom vi hade en någorlunda klar bild på hur arbetet skulle utvecklas. Empirin tyckte jag 

var bland det roligaste att utföra, det var spännande att intervjua alla olika företag, de hade 

mycket intressanta aspekter som ibland skiljde sig åt, medan andra var ganska snarlika. Det 

var ett härligt gäng vi träffade och jag är glad över att de var mycket tillmötesgående och 

samarbetsvilliga. Det verkade som om de också tyckte det var intressanta frågor, vilket 

resulterade i att de gav många olika aspekter på frågorna. Samtidigt som jag fick lära mig att 

utveckla min sociala förmåga bl.a. med att leda en intervju, vilket var mycket nyttigt. 

Speciellt under pilotintervjun, eftersom vi fick lära oss vilka frågor som inte var passande och 

vilka vi skulle utveckla, det är otroligt givande med nya aspekter och tankegångar. 

Upprättandet av analysens uppbyggnad har inte heller alltid varit självklar, dock löste vi 

problemet genom diskussion och analyserande av teorier samt arbetsmetoder.  

 

Vidare gällande arbetsfördelningen och övriga samarbetet med samförfattaren, så tycker jag 

att det fungerat bra, trots som tidigare nämnt avståndsskillnader har vi kunnat fokusera och 

delat upparbetet i den mån som går och därefter arbetat ihop det på bästa möjliga sätt. Det är 

absolut inte många som klarar av att arbeta på det sättet vi lyckats med, det krävs en oerhörd 

självdisciplin för att den ena parten inte skall dra all last själv. Vi har varit mycket noggranna 

med det, vilket har resulterat i att en god arbetsfördelning kunnat upprättas.  

Arbetet har haft en del motgångar, främst i början. Men med ett gott samarbete så har det trots 

allt fungerat bra, vi har tagit oss över hindrena tillsammans och stöttat varandra hela vägen.  

Min lärdom har varit att lyssna på medarbetarna, ta till vara på föreläsningarna och att vara 

kritisk mot allt du läser, ser och hör, speciellt när du letar litteratur.  Det är viktigt att inneha 

och utveckla självdisciplin, initiativtagande och en analytiskförmåga, minst lika mycket som 
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att vara väl förberedd inför en intervju. Allt i arbetet räknas och det är därför bra att vara 

noggrann redan från början för att uppnå goda resultat.  


