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Sammanfattning 
 
Den här fallstudien handlar om ett företags utveckling från ett enmansföretag till ett litet              
företag med få anställda. Vad krävs för att gå från en anställd till flera anställda? Finns det                 
risker med att vara ensam i företaget respektive finns det risker att anställa någon utan               
beläggning för det? Arbetet behandlar psykiska faktorer som ohälsosam arbetsmiljö samt de            
påfrestningar som sker vid hög beläggning och låg kapacitet.  
 
Olika metoder har använts för att finna teorier som går att tillämpa på företag med få                
anställda. De flesta studier som görs och har gjorts handlar om medelstora till stora företag,               
därför har det varit nödvändigt att jämföra dess resultat med de observationer som har gjorts               
på det företag som behandlas i denna rapporten. 
 
Resultatet av studien är att det finns många ohälsosamma risker med att driva ett mindre               
företag på egen hand. Det finns risk för psykisk ohälsa och det är viktigt att minimera                
arbetsbelastningen för den som äger och driver företaget. Detta bör ske samtidigt som             
företaget går mot en expansion för att kunna anställa och på så vis kunna fördela arbetet                
internt. Det är nödvändigt att till så stor del som möjligt ha som mål att kunna hantera det                  
mesta internt. I dagsläget är det arbetssätt som är mest användbart men också mest kostsamt               
att outsourca de delar av produktionen som inte ägaren hinner med. 
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Abstract 
 
This case study is about how companies can develop from a one man company to a small                 
company with a few employees. What does it take to develop from one employee to a few,                 
does it come with any risks to be the only employee and is there any risks to hire anyone                   
without any evidence? This study deals with mental factors like unhealthy work environment             
and the strains that occur with high occupancy and low capacity. 
 
Different methods have been used to find facts and theories that is possible to apply to                
companies with few employees. Most studies that has been made is about medium- and large               
sized companies. Therefore it has been necessary to compare their results with the             
observations made in this report. 
 
The results of the study is that there are many unhealthy risks that comes with managing a one                  
man company. There is a risk of mental health issues and it is important to minimize the                 
workload of the person who owns and runs the company. This should be done simultaneously               
as the company aim towards expansion, this to be able to employ and to distribute the                
workload within the company. The company should have this as a goal, to be able to produce                 
as much as possible internally. To outsource parts of the production that the owner doesn´t               
have time for is the most useful way of work, but it is also the most expensive. 
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FÖRORD 

Med denna slutliga uppsats kommer vår tid på Högskolan i Borås lida mot sitt slut.               
Examensarbetet vi har skrivit är utfört på ett ej namngivet företag som i dagsläget tillverkar               
och säljer reklamprodukter. För att slutföra arbetet har vi använt oss utav de kunskaper vi               
erhållit dessa tre åren på programmet Industriell Ekonomi med inriktning på           
Arbetsorganisation & Ledarskap samt Affärsingenjör.  

Vi vill rikta ett speciellt tack till företaget vi fått studera och den person som äger företaget,                 
att göra ett arbete på ett företag som är så pass litet har varit högst intressant och lärorikt. Det                   
är även med stor tacksamhet vi ser på hur mycket information vi har fått ta del av, något som                   
gjort det lätt för oss att studera och utvärdera situationen hos den valda organisationen. Vi vill                
även tacka Magnus Bengtsson som varit vår handledare under tiden och trots att inte allt gått                
som planerat varit tålmodig och gett oss en verklig chans.  
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1. INLEDNING  
 

1.1 Bakgrund  
 
Det finns många småföretagare som ställs inför utmaningar som kan antas kräva en uttänkt              
plan. Något som kan antas behövas för att ha möjlighet till utveckling och för att kunna ta de                  
steg som krävs för att utvecklas från ett enmansföretag till att bli ett lite större företag med                 
vanligtvis omkring fem anställda. Företaget i denna fallstudie har valt att vara anonymt och              
kommer därför att benämnas som “företaget” genom rapportens gång. Företaget som           
undersöks i denna fallstudie är en organisation som står just inför detta skedet i sin resa mot                 
utveckling och expansion. Det problem som identifierats är att företaget har begränsade            
resurser när det gäller att arbeta med utveckling, strategi och planering. Hur företaget kan              
utvecklas genom tillämpning av olika teoretiska strategier, principer och metoder är något            
som kommer att undersökas. Företagets nuvarande situation präglas av ett högt tempo där             
arbetet kring affärsutveckling inte prioriteras, detta blir ett problem på grund av den             
bristfälliga arbetskapaciteten som företaget idag besitter. Att utöka kunskapen om att ta sig             
igenom en expansiv fas skulle underlätta för ägaren så att denne också kan fortsätta i nästa                
steg mot en ökad kundbas.  

Alvesson (2015) refererar till Narver och Slater (1990) som menar att det finns tre              
huvudsakliga beteenden i en marknadskultur:  

● Kundorientering  
● Fokus på konkurrenterna  
● Koordinering mellan diverse funktioner 

Idag präglas företaget av kundorientering gentemot de viktigaste kunderna och detta kommer            
att belysas och problematiseras vidare i rapporten. 

 
Något som kan känneteckna de främsta problemen i företag är att det ständigt krävs              
multitasking, något som är en följd av den resurseffektivitet som de besitter (Hall, Leung &               
Li, 2015). Det innebär att ägarna behöver arbeta med olika processer och ordrar på samma               
gång. 
 
Genom att hjälpa företaget att kartlägga organisationen och dess kunder så ska fallstudien leda              
till en riskanalys samt råd på möjliga förbättringsmöjligheter för att företaget ska kunna växa.              
Detta saknas i dagsläget för små företag - de flesta studier som görs och publiceras är på                 
företag med anställda om minst femtio stycken. Undersökningen skulle således kunna           
underlätta mindre företag att se på deras situation kring beslut om anställning och expansion.              
Det är också svårt för småföretagare att bibehålla en god arbetsmiljö och ett hållbart tänkande               
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med få eller inga anställda. Att ägarna ofta sätter företagens hälsa framför sin egen är ett                
problem som behöver lyftas.  

1.2 Syfte och forskningsfråga 
 
Syftet med fallstudien är att hjälpa företaget att förbättra sin kapacitet och arbetsmiljö. Detta              
genom att presentera förslag på förbättringsmöjligheter och potentiella risker som kan           
möjliggöra att företaget utvecklas och expandera. 
 

1.2.1 Forskningsfråga 

Hur får man ett enmansföretag att växa? 
 

1.2.2 Frågeställning 

- Bör företaget outsourca hela sin produktion? 
- Vilka potentiella risker står företaget inför? 
- Bör de investera i mer arbetskraft? 

 

1.3 Avgränsningar 
 
Fallstudiens främsta fokus är att skapa värde för företaget genom att ge förslag på              
förbättringsmöjligheter samt att analysera företagets potentiella risker i framtiden. Fallstudien          
kommer inte fokusera på produktion i detalj utan huvudsakligen organisationen som helhet            
samt orderhantering. Genom att avgränsa fallstudien till enbart det valda företaget så kan             
fallstudien ge en djupare förståelse kring hur organisationen inom ett enmansföretag fungerar,            
till skillnad från om fler liknande företag hade varit involverade i studien.  
 
Studien kommer avgränsas till det första steget i en PDCA-cykel, Plan. Detta i enlighet med               
Olhagers (2013) bok där plan innebär kartläggning och förståelse över nuläget för            
organisationer och hur framtiden kan se ut. De resterande processerna i cykeln: Do, Check              
och Act kommer inte att läggas fokus på. 
 
Fallstudien kommer att behandla psykisk ohälsa vad det gäller arbetsbelastning.          
Problematiken kommer belysas men någon mer djupgående studie kommer inte att göras utan             
fokus kommer ligga på att analysera företagets nuvarande situation. 
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2. TEORETISKT RAMVERK  
 

2.1 Genomflöde och flaskhalsar 
 
Genomflöde är den takt som systemet får in inkomster och där lager är kapitalet som               
investeras i material som senare ska säljas. Slutligen är kostnaderna för tillverkning de pengar              
som behövs för att omvandla materialet i lagret till genomflödet. Genomflöde, lager och             
tillverkningskostnader är de tre olika mätetal som TOC förespråkar (Goldratt & Cox 1993).             
Goldratt & Cox (1993) skriver även om flaskhalsar i organisationer som ett hot mot ett               
effektivt genomflöde. Organisationer bör sträva efter att eliminera dessa flaskhalsar för större            
möjligheter till ett effektivt genomflöde. För att enklare kunna eliminera dessa flaskhalsar kan             
organisationer använda sig av en femstegsmetod. För det första så gäller det att hitta och               
identifiera systemets begränsning det vill säga flaskhalsen i organisationen. Därefter gäller           
det att bestämma hur de ska utnyttja flaskhalsen maximalt. Efter organisationen utnyttjat            
flaskhalsens potential till fullo så skall de underordna allt annat till flaskhalsens tempo. Detta              
för att inte skapa onödiga lager innan flaskhalsen. Författarna hävdar därefter att            
organisationen bör underlätta flaskhalsen för att höja dess tempo. Därefter kan de öka tempot              
på de andra stationerna eller processerna. Det femte och sista steget handlar om att börja om                
och identifiera den nya flaskhalsen (Olhager 2013). 
 

2.2 Arbetsbelastning 
 
Psykisk arbetsmiljö och psykisk arbetshälsa är viktig för att människor skall må bra och              
kunna utföra sina arbetsuppgifter, detta är något som uppmärksammas av inte minst            
Arbetsmiljöverket som tagit fram ett helt ramverk som skall följas för att säkerställa en              
förbättrad arbetsmiljö och hälsa. Dessa kallas Arbetsmiljöverkets författningssamling. 
 
I AFS:erna behandlas bland annat huruvida arbetsbelastningen bör se ut. Arbetsbelastningen           
bör vara proportionerlig till resurserna enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4). Arbetsgivaren          
ska enligt denna planen se till att arbetstagarna vet vad som förväntas av dem, de skall även                 
tillhandahålla de verktyg som behövs för att utföra arbetsuppgifterna. Arbetstagarna skall           
vidare känna till vilket resultat som ska uppnås i arbetet, om det finns särskilda sätt som                
arbetet ska utföras på och hur detta isåfall skall göras. De bör även veta om det finns särskilda                  
prioriteringar som också är en av de fem delarna som en arbetstagare bör känna till, vidare till                 
sista punkten skall det finnas någon som de kan vända sig till för att få det stöd och hjälp som                    
krävs för att utföra arbetet. Befogenheter för att få ovan nämnda delar gjorda skall även de                
tydliggöras. 
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Psychosocial safety climate eller direkt översatt på svenska, Psykosocialt Säkerhetsklimat,          
förkortat PSC, Handlar bland annat om huruvida en arbetare återhämtar sig från            
arbetsrelaterad stress. Att återhämta sig från detta kräver en periods ledighet från            
arbetsrelaterade krav och tillhörande stressutlösare enligt Garrick et al. (2014). Vidare           
förklaras det hur högpresterande arbeten oftare aktiverar stressnivåerna och gör det svårare att             
koppla från och få ner nivåerna.  
 
Vidare skriver även Dollarda, Tuckeya och Dormanna (2011) om huruvida organisationen           
ansvarar för att tillgodose arbetarens stressnivåer och ansvarar över hur dessa skall vara så              
låga som möjligt. Bevisen för hur organisationens förmåga att tillgodose detta ligger hos             
arbetaren/arbetarna, endast de kan svara på hur de mår och i vilken utsträckning             
organisationen tillhandahåller verktyg och resurser som är tillräckliga för att utföra           
arbetsuppgifterna. Alvesson och Svenningsson (2014) beskriver vidare huruvida det är viktigt           
för företag och människor som leder företag att se till behovet genom hela organisationen för               
ledning och styrning. Många ser de enklare frågorna, exempelvis vem som fyller på             
kaffemaskinen, som störningsmoment. Utöver företagsledningen menar de att alla delar i           
företaget behöver styrning och kontroll oavsett om de gäller lokalvård eller beslut som rör              
koncernen där båda aspekterna är lika viktiga. 
 

2.3 Karasek 
 
Karaseks modell baseras på bland annat arbetskrav och socialt stöd, detta styrks av Stansfeld,              
Shipley, Head och Fuhrer (2012). I deras studie kring depression och arbetsbelastning påvisar             
det i sin tabell nummer ett att det finns betydligt minskad risk att ingå i en depression vid hög                   
arbetsbelastning om personen lever i en relation, vilket visar på socialt stöd och trygghet. Att               
personen däremot löper större risk när denne innehar exempelvis exekutiva befattningar och            
högre positioner är också betydande i studien. 
  
Kwakman (2001) refererar vidare till Karasek och Theorell (1990) om huruvida socialt stöd             
från kollegor och anställda är hjälpande i det dagliga arbetet. Utöver detta skriver även              
Kwakman om hur en anställd i en organisation kan vara utsliten på olika plan, och hur sociala                 
interaktioner har en viktig betydelse för huruvida denne orkar fortsätta och finner motivation. 
 

2.4 Resurseffektivitet 
 
Modig & Åhlström (2011) beskriver resurseffektivitet som den traditionella formen av           
effektivitet. De menar att den industriella utveckling som skett under de senaste 200 åren har               
drivits av fokus på just resurseffektiviteten. De skriver att resurseffektivitet fokuserar på de             
resurser som en organisation behöver för att producera en produkt eller leverera en tjänst.              
Mätningar av resurseffektivitet kan utföras både på enskilda maskiner eller på en mer abstrakt              
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nivå över hur en hel organisations effektivitet ser ut. De menar att det finns en ekonomisk                
fördel med strävan att utnyttja sina resurser så effektivt som möjligt. Detta genom att minska               
den så kallade alternativkostnaden. 
  
Modig & Åhlström (2011) hävdar att alternativkostnaden är den kostnad som genereras av en              
investering som inte utnyttjas fullt ut, och en kostnad uppkommer då de pengar som lagts på                
investeringen istället kunde bidragit till en alternativ användning. Som lösning på detta hävdar             
Dobes, Vladimir et al. (2017) att ett resurseffektivt företag bör låta en konsult presentera de               
processer som en investering skulle kunna utnyttjas fullt ut. 
 
Modig & Åhlström menar att mycket produkter i arbete kan skapa flera problem för ett               
företag. I en resurseffektiv produktion skapas ofta en stor andel produkter i arbete vilket i sin                
tur leder till en större lagerhållning, längre ledtider och osäkerheter i produktionen. En stor              
lagerhållning kan generera stora kostnader för bolaget genom lagerhållningskostnader och          
längre ledtider minskar produktiktiviteten. Kanske behövs också större lokaler eller fler           
resurser för att hantera lagerhållningen. Det skapar även mentala utmaningar för de anställda             
när det måste arbeta med flera produkter samtidigt i parallella projekt (Modig & Åhlström              
2011).  
 
Resurseffektivitet kan definieras som kvoten av den utnyttjade tiden i förhållande till den             
tillgängliga tiden vilket ger ett mått på hur effektivt man har använt sina resurser. De               
beskriver att det viktigaste i processen för att nå en hög resurseffektivitet är att “knyta arbete                
till människor” detta för att se till att alla resurser alltid har en flödesenhet att förädla (Modig                 
& Åhlström 2011). Hur effektivt företag kan förädla sina resurser desto nöjdare blir dess              
kunder (Petersson et al. 2015). 
 

2.5 Flödeseffektivitet  
 
Flödeseffektiviteten beskrivs som summan av värdeskapande aktiviteter i relation till          
genomloppstiden (Modig & Åhlström 2011). Modig & Åhlström beskriver förloppet av att            
skapa flödeseffektivitet som resultatet av att ta bort icke värdeskapande aktiviteter och            
effektivisera alla värdeskapande processer. Processerna i värdeskapandet får all fokus,          
effektivisera, minimera och planera dessa processer för att skapa flödeseffektivitet. Allt detta            
för att skapa ett effektivt flöde för den så kallade flödesenheten. Modig & Åhlström (2011)               
beskriver tre olika typer av flödesenheter: material, information och människor. För att lyckas             
med en flödeseffektivisering menar Modig & Åhlström att det är av yttersta vikt att se               
processen från flödesenhetens synvinkel och att många gör felet att definiera en process             
utifrån verksamheten och dess funktioner istället för just flödesenheten. 
 
Till skillnad från resurseffektiviteten beskriver de att det viktigaste för att skapa            
flödeseffektivitet är att “knyta människor till arbete”, detta för att se till att flödesenheterna              
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alltid förädlas av en resurs (Modig & Åhlström 2011). Vidare skriver även Dahlén et al.               
(1995) att det som kan anses vara svårt i implementering av Just-in-Time och liknande              
arbetssätt som innefattas i LEAN är begränsningarna av mänskliga resurser och en ovilja som              
kan uppkomma. 
 
Genomloppstid är något som Johnson (2003) beskriver som tiden mellan ordersläpp och att en              
färdig produkt finns klar för leverans. Modig & Åhlström (2011) beskriver två olika lagar som               
båda påverkar flödeseffektivitet, nämligen “Littles lag” samt “lagen om flaskhalsar”. Modig           
& Åhlström beskriver Littles lag kring hur genomloppstider definieras genom att räkna ut             
summan av antalet flödesenheter och cykeltiden. Alltså blir genomloppstiden större om det            
finns fler flödesenheter eller om cykeltiden för varje enhet är stor. Modig & Åhlström hävdar               
även att en lång cykeltid kan påverkas av flera olika saker, till exempel att arbetet inte kan                 
utföras snabbt eller att det råder en kapacitetsbrist av resurser.  
 
Lagen om flaskhalsar beskriver Modig & Åhlström (2011) som stopp i processen på grund av               
resurser som inte har tillräckligt hög kapacitet. Alltså att inget flöde kan producera mer än vad                
en flaskhals i processen kan göra (Olhager 2013). 

 

2.6 Effektivitetsparadoxen 
 
Modig & Åhlström (2011) beskriver ett problem som de kallar effektivitetsparadoxen. De            
menar att när en verksamhet når en hög resurseffektivitet eller kanske till och med full               
resurseffektivitet så bildas det problem. Även om det ur ett verksamhetsperspektiv skulle vara             
optimalt att till 100% utnyttja resurserna så skulle det isåfall innebära att organisationen inte              
har någon kapacitet över, då alla resurser är utnyttjade. De menar att ett för stort fokus på                 
resurseffektivitet skapar tre ineffektivitetskällor. 
 
Den första källan till ineffektivitet är långa genomloppstider. När processer tar så lång tid att               
skapas nya sekundära behov som också kräver resurser och tid. Den andra ineffektivitet källan              
som de beskriver är för många flödesenheter. Att hantera många saker samtidigt är något som               
Modig & Åhlström hävdar är när antalet flödesenheter blir för många. Så många att resursen               
ifråga inte hinner med allt eller ständigt får byta mellan uppgifter. På så sätt skapas det fler                 
sekundära behov. De beskriver det hela som en dominoeffekt av nya behov som hela tiden               
skapas och kräver kapacitet. Många flödesenheter skapar också stress vilket i sin tur också              
leder till nya behov som måste uppfyllas. Detta bidrar också till en sämre kontroll på flöden,                
planering, kundservice och kvalitet.  
 
Den tredje ineffektivitetskällan innebär många omstarter per flödesenhet. Modig & Åhlström           
menar att när människor måste ställa om sig för att göra nya saker så bildas det ofta sekundära                  
behov. När flera saker skall hanteras samtidigt skapas svårigheter i att fokusera på             
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arbetsuppgiften, behålla kontrollen över processer samt att kvaliteten i arbetet brister. Alla            
dessa sekundära behov skapar merarbete som i sin tur skapar ett större behov av resurser. 

2.7 Paretoprincipen 
 
Khan och Ramzan (2018) beskriver hur Pareto Principens teori bygger på exempelvis att 20              
procent av kunderna utgör 80 procent av intäkterna eller 80 procent av omsättningen. Detta är               
bara ett exempel bland många andra där Pareto principen förklaras på liknande sätt.  
 
Rodd (1996) tar också upp i sin artikel kring Paretos princip huruvida en liten grupp av                
kunder eller donatorer står för en stor del av nettoinkomsten. Vidare förklarar också Rodd              
(1996) om huruvida Pareto Principen kan tänkas vara användbar för att få ut så mycket som                
möjligt av så lite som möjligt. 
 

2.8 Värdeflödeskartläggning 
 
Värdeflödeskartläggning är ett sätt för organisationer att få en tydligare syn över processerna i              
organisationen. Det visar framförallt information- och materialflöde samt bedömning av          
ledtider och kapitalbindning (Olhager 2013). Värdeflödeskartläggning görs användbart        
genom olika illustrationer och symboler för att det ska vara så smidigt och tydligt som möjligt                
att följa (Rother & Shook 2004). De nämner även att det slutliga syftet med en               
värdeflödeskartläggning är att ha möjlighet att förtydliga nuläget och därefter kunna           
identifiera potentiella förbättringsområden (Olhager 2013). 
 
Det går att dela upp de aktiviteter som genomförs i en värdeflödeskartläggning i tre olika               
kategorier (Dhandapani, Potter & Naim 2004): Icke värdeskapande aktiviteter, nödvändiga          
icke värdeskapande aktiviteter samt värdeskapande aktiviteter. De aktiviteter som inte skapar           
värde för kunden bör organisationer ta bort helt och hållet medan de som är nödvändiga men                
inte skapar värde är de som krävs för organisationen, även om de inte skapar något värde.                
Slutligen är de värdeskapande de aktiviteter som namnet antyder, skapar värde för kunden. 
 
Att eliminera aktiviteter som inte skapar värde för kunden är ett konkurrenskraftigt sätt att              
minska ställtider. Något som är extra viktigt för organisationer som arbetar med många olika              
produkter och ställtider (Moreira & Garcez 2013). 

2.9 Multitasking 
 
Multitasking innebär att en person utför mer än en aktivitet på samma gång. Många hävdar att                
multitasking leder till mycket problematik, speciellt när det handlar om att genomföra många             
olika typer av efterfrågningar och arbetsuppgifter (Leach 2014). Leach menar också att det             
resulterar i ett mindre effektivt genomflöde för organisationen. Eftersom det krävs mer tid för              
omställningar mellan olika arbetsuppgifter så leder det till längre arbetstid för samma mängd             
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arbete. Den mentala omställningstiden är exempelvis en faktor som påverkar arbetstiden.           
Vidare hävdar han också att kvalitén ofta blir lidande när flera aktiviteter ska genomföras              
samtidigt samt att det leder till en ökad stressnivå. 
 
För att hantera detta finns det olika sätt att använda sig av. Dels kan organisationen tilldela                
arbetarna arbetsuppgifter efter de är klara med en aktivitet. Dels är ett annat sätt att helt och                 
hållet planera personalens arbete (Buser & Noemi 2012).  
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3. METOD 

3.1 Metodologisk ansats 
Backman (2016) skriver att metodologisk ansats presenterar metoder som används i           
rapporten. 
 
För att få möjlighet att få fram den data som behövs för att kunna göra en fallstudie och få                   
fram ett rättvist resultat så har flera besök på det valda företag genomförts. För att få fram den                  
nödvändiga empirin har det genomförts direkta observationer för att ha möjlighet att skapa en              
helhetsbild av organisationen och för att enklare se samband och för att sätta saker i rätt                
sammanhang. För att ha möjlighet att presentera ett resultat byggt på kvantitativt material har              
dokumentation och arkivmaterial använts. Bland annat från diverse dataprogram som          
exempelvis bokföringsprogrammet Visma samt visualiseringsprogrammet Trello. För att ha         
möjlighet att ge författarna och läsaren en djupare förståelse kring organisationen på det valda              
företaget har även kontinuerliga intervjuer med ägaren till företaget genomförts. 
 
För att få fram ett resultat så har både sekundärdata och primärdata använts. Den sekundära               
datan är inhämtad till teorin som applicerats på den empiri som är framtagen för att resultera i                 
en analys, exempelvis litteratur som böcker och vetenskapliga artiklar. Den empiri som är             
framtagen härstammar endast från primärdata. Alltså att den data som är inhämtad endast             
kommer från ursprungskällan, något som gör att det framtagna resultatet blir mer tillförlitligt. 
 
Teorierna som är framtagna kommer i största del från vetenskapliga artiklar som är             
peer-reviewed. Vilket innebär att källan är granskad minst två gånger av behöriga personer.             
Mycket kommer även från böcker på Högskolan i Borås bibliotek. Alla vetenskapliga artiklar             
som används är hämtade från Högskolan i Borås sökverktyg, Primo. Mycket hjälp har hämtats              
ifrån Jarl Backmans bok; Rapporter och uppsatser. 
 

3.2 Observationer 
Observationer är ett samlingsnamn för de metoder som leder till empiriskt material i enlighet              
med Backman (2016). Syftet är att öka förståelsen för det som undersöks. 
 
Observationer har gjorts när ägaren arbetat i produktionen. Observationerna har fungerat som            
ett viktigt komplement till de intervjuer som genomförts samt till den dokumentation som har              
använts. Observationerna har genomförts genom att följa ägaren under perioder av dagen.            
Observationerna har gjorts i produktion av de flesta av produkterna som företaget tillverkar.             
Rundvandringar i produktionen med ägaren har lett till en förståelse kring flödet av material              
och en förbättrad tidsuppfattning kring produktionstider av produkter. Även vid administrativ           
arbete och bokföring har observationer gjort, detta för att få en tydligare bild av flödet kring                
ordrar och pengar. De observationer som gjorts för att få fram empirin utgår från en passiv                
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observeringsmetod för att ha möjlighet att förstå nuläget i organisationen utan att ha påverkat              
dess arbetssätt och processer under observationsperioderna. 
 

3.3 Intervjuer 
Bryman & Nilsson (2018) hävdar att intervjuer handlar om samtal för samlande av empiriskt              
material. 
 
Nära kontakt med företaget har erhållits genom frekventa besök och iakttagelser,           
intervjumetoden som valt är ostrukturerad där frågor dykt upp vid besöken och besvarats             
kontinuerligt genom arbetets gång. Intervjuobjektet gavs möjlighet till anonymitet vilket          
denne valde att använda sig av. Något som lett till en djupare förståelse kring företagets               
affärsmässiga tillvägagångssätt detta styrks vidare genom Backman (2016). 
 
 
3.4 Reliabilitet & Validitet 
Reliabilitet och validitet handlar om den data och de metoder som används är trovärdiga,              
samt möjliga att efterlikna (Bryman 2018). 
 
Rapporten innehåller information hämtad från observationer gjorda på företaget,         
dokumentation från företagets databaser, intervjuer samt litteraturstudier som vetenskapliga         
artiklar och böcker. Eftersom en ursprungskälla har använts så bidrar det till en ökad validitet               
på det resultat som tagits fram i fallstudien. Även att litteraturen som använts har varit               
vetenskaplig leder också det till att validiteten ökar. Andra faktorer har använts för att höja               
validiteten på fallstudien. Detta genom triangulering (Bryman & Bell 2017). Flera besök har             
genomförts för att ha möjlighet att samla in data vid flera tidpunkter. Flera människor              
genomför fallstudien vilket leder till fler synvinklar och tolkningar av den insamlade datan.             
Eftersom det endast är en anställd på det valda företaget så är källan ständig. Både kvalitativa                
och kvantitativa tekniker har använts. Dels genom intervju med ägare samt genom data från              
bokföringsprogram. 
 
Det som kan ifrågasätta validiteten på fallstudien är att det endast är en anställd på det                
undersökta företaget. Detta är något som kan göra att resultatet blir mindre kraftfullt, eftersom              
det endast finns en person som kan dela med sig av information. Hade det varit fler på                 
företaget är det möjligt att resultatet kan förändras. 
 
Reliabiliteten kan ses som svag i fallstudien då det framförallt är författarnas egna tolkningar              
av organisationen som framkommer. En annan faktor som kan sänka reliabiliteten är bristen             
på tydligt formulerade intervjufrågor, något som gör fallstudien svårare att upprepa och mer             
problematiskt att efterlikna för ett liknande resultat. 
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4. FALLSTUDIE 
 

4.1 Företagsbeskrivning 
 
Det undersökta företaget är ett litet producerande företag med en ägare som grundade det              
2015. Ägaren har drivit det ensam och omsätter i dagsläget kring åtta miljoner kronor. Att               
vara ensam i ett företag som både säljer och producerar gör att ägaren fått arbeta många                
timmar utöver en heltidstjänst. Detta leder till problem för företaget då ägaren varit tvungen              
att tacka nej till kunder på grund av brist på tid och resurser. I dagsläget har företaget en stor                   
kund som står för ca 40 % av omsättningen.  
 
Företaget trycker och tillverkar olika typer av reklamprodukter för företag, där det framförallt             
är elva olika produkter som de säljer. Exempel på dessa är: Skyltar, gjorda av ett flertal olika                 
material. Dekaler som man sätter på bilar och lastbilar, flaggor och banderoller. Mycket av              
produktionen är extern vilket frigör tid för ägaren. Det som görs internt är alla olika typer av                 
skyltar, design av produkter, montering och fakturering. Dekaler görs beroende på           
orderstorlek internt annars beställs det in genom en leverantör. Den produktion som görs             
externt är tillverkning och tryck av banderoller, flaggor samt till viss del dekaler. 
 
Figuren nedan visar en enkel värdeflödeskartläggning över företaget. Det visar de olika            
processerna som ständigt genomförs i den interna produktionen av produkter. 
 

 
Figur 2: Värdeflödesanalys på valt företag. 
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4.2 Arbetssätt 
 
Ägaren har på sista tiden fått arbeta mindre i produktionen dock är problemet i företaget att                
arbetsmängden har ökat avsevärt. Ägaren hävdar att anledningen till detta är följande: 

 
 ”Eftersom en stor del av företagets produktion i dagsläget är tvingad till att vara 

extern så leder det till en stor del administrativt arbete för mig. Det handlar 
framförallt om mycket mail med kunder och leverantörer samt även en del 

telefonkontakt.” 
 
Han säger också att en annan process som kräver mycket tid är design av produkter. Design                
görs oavsett om det är intern eller extern produktion, dock får företaget ungefär hälften av all                
design direkt från kunderna vid beställning. Det fokus som företaget har är att kunna leverera               
produkterna snabbt till kunden samt att ha en mycket bra kundservice. Något som ägaren              
hävdar är oerhört viktigt för att kunna få konkurrensfördelar. Ägaren sa i intervju:  
 

”Hade företagen inte uppskattat min goda service och mina snabba leveranser så 
hade de lika gärna kunnat vara kunder hos någon av mina konkurrenter som är 

betydligt mycket större.” 
 
En vanlig dag för ägaren består av mycket mailkonversationer där han tvingas ta ställning till               
vad som är viktigast av produktionen, monteringar eller administration. Ägaren menar att:  
 

”Genom att ständigt ha korta leveranstider som mål med en helhetsservice som skall 
vara mer än bara bra är det svårt att göra rätt prioriteringar.”  

 
Han hävdar också att tidigare när nästintill ingenting tillverkades externt togs det mycket tid              
på dagarna att göra två saker samtidigt nästan konstant, något som gjort att han känt sig                
tvingad att outsourca delar av sin produktion. Den produktionen som han idag inte valt bort               
alls är produktionen av just skyltar då frakterna på dessa från externa leverantörer många              
gånger skulle eliminera vinsterna. Det mål som företaget besitter har alltid varit att ständigt              
utvecklas samt att kunna öka sin omsättning och tillika så sin vinst för varje år som går.                 
Ägaren nämner i intervju ett annat intressant mål som ha har just nu:  
 

”Även fast en del läggs ut på kontraktering i dagsläget är det fortfarande viktigt att ha 
som mål att ta tillbaka det mesta för intern produktion, detta skulle dock innebära en 

investering i arbetskraft, något som är ett stort steg för mig.”  
 
Han menar att det alltid varit i hans intresse att kunna ha så bra koll på produktionen som                  
möjligt. Framförallt för att ha möjligheten att påverka det som tillverkas samt kunna känna att               
produkten som säljs till kunder är av högsta kvalitet. Ses produktionen ur ett Lean-perspektiv              
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och letar efter begränsningar blir det enkelt att se att ägaren idag är en begränsning för                
kapaciteten. Kapaciteten finns i maskiner och utrustning men det går inte att utnyttja allt för               
ägaren. Då ägaren ständigt blir avbruten av administrativt arbete är det svårt att utnyttja              
resurserna som finns. Ägaren säger att:  
 

”Även fast maskinerna arbetar till viss del utan direkt manövrering krävs det ändå att 
operatören regelbundet laddar dem med material och liknande.” 

 
Detta är något som blir tidskrävande och ständiga omställningar påverkar både fysisk och             
psykisk arbetsbelastning.  
 

4.2.1 Intern tillverkning 

 
Material: 
18 material krävdes vid tillverkning av 100 st skyltar. Kostnaden för materialet ligger påm2               
35 kr/ .m2   
18  x 35 kr = 630 krm2  
Färg för tryck: Enligt ägaren 500 kr för 100 skyltar. 
 
Arbetstid: 
Enligt ägaren; 40 min = 400 kr 
 
Printer (skrivare): 
Maskinkostnad: Avskrivning 5 år, 30 000 kr/år. Underhåll 20 000 kr/år. Totalt= 50 000 kr/år. 
Enligt ägaren kostar maskinen 70 kr/h vid användning. Maskintiden som krävs vid            
tillverkning av 100 skyltar är 1,5 h. 
70 kr x 1,5 h = 105 kr 
 
Utskärare (skärbord):  
Maskinkostnad: Avskrivning 10 år, 100 000 kr/år. Underhåll 5 000 kr/år. Totalt= 105 000              
kr/år. 
Enligt ägaren kostar maskinen 850 kr/h vid användning. Maskintiden som krävs vid            
tillverkning av 100 skyltar är 0,25 h (15 min). 
850 kr x 0,25 = 212,50 kr 
 
Total produktionskostnad vid intern tillverkning av 100 skyltar: 1 847,50 kr. Ca. 18,50             
kr/styck.  
 
Täckningsbidrag vid intern tillverkning = 6 400 kr - 1 847,50 kr = 4 552,50 kr  
Marginal = 4 552,50 kr/ 6 400 kr = 71,1% 
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4.2.2 Extern tillverkning 

 
Enligt ägaren är priset vid extern tillverkning av 100 skyltar:  
2 700 kr för produkter. 
400 kr för frakt. 
100 kr för administrativt arbete. 
 
Total kostnad vid extern tillverkning av 100 skyltar: 3 200 kr. 32 kr/styck. 
 
Täckningsbidrag vid extern tillverkning: 6 400 kr - 3 200 kr = 3 200 kr 
Marginal = 3 200 kr/ 6 400 kr = 50%  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
 

5.1 Produktion och processer 
 
En påföljd av att ägaren till det valda företaget har såpass mycket att göra leder till att                 
flaskhalsen hamnar hos honom. Detta då ägaren har en roll i alla processer som görs i                
företaget. Det kan lätt identifieras då maskinerna kan arbeta i en högre takt än ägaren kan                
arbeta i. Samtidigt som flaskhalsen finns så blir därför genomflödet också lidande. Att             
använda sig helt av outsourcing skulle leda till att det frigörs tid för ägaren. På så sätt kan det i                    
enlighet med Goldratt & Cox (1993) som tidigare nämnts i teorin angående            
Goldratts-femstegsmetod vara en lösning på hur företaget skulle kunna underlätta flaskhalsen           
och på så vis eliminera den. Detta skulle betyda att arbetsbelastningen minskar för ägaren som               
istället kan fokusera på expansion och företagsutveckling.  
 
Enligt uträkning är täckningsbidraget för outsourcade produkter sämre än vid intern           
produktion. Det frigör däremot tid för ägaren, tid som också är en kostnad för företaget. Tid                
som istället kan gå till utvecklingsarbeten för att på längre sikt ha bättre möjlighet till att öka                 
sin lönsamhet. 

5.2 Arbetsbelastning & ohälsa 
 
Resultatet av hög arbetsbelastning leder till att det studerade företagets resurser inte räcker till              
för att bibehålla en hälsosam arbetsmiljö för ägaren i dagsläget. Att arbetsbelastningen har             
stor inverkan på människans välmående är något som föregåtts utifrån flera källor i teorin, att               
det faktiskt redan har en direkt och indirekt påverkan av företaget är något som visualiserats               
vid besök på arbetsplatsen. Ägaren som driver det idag svarar ständigt på mail, vid utförandet               
av arbetsuppgifter i produktionen så blir personen vid ett flertal tillfällen avbruten för att svara               
på mail vid de gånger som besök har gjorts för att observera. Att ha många arbetsuppgifter i                 
huvudet är något som leder till att stressnivåerna höjs och det blir svårt att sänka dem till                 
normal nivå vid ledighet, något som är direkt nödvändigt för att bibehålla god psykisk hälsa.               
Detta beskrivs även av Leach (2014) i teorin som multitasking, där flera arbetsuppgifter utförs              
samtidigt. Det leder till omställningstider inte minst fysiskt men kanske framförallt psykiskt.            
Att ställa om från en arbetsuppgift till en annan innan den första är klar leder till mental                 
påfrestning som direkt påverkar stressnivåerna. 
 
I enlighet med Karasek och Theorell (1990) kring om huruvida socialt stöd är viktigt vid hög                
arbetsbelastning, är det svårt att avgöra om hur en anställd skulle kunna vara betydande för att                
ge denna typ av stöd och avlastning rent arbetsmiljömässigt. Det går inte bara att se till ökade                 
resurser i form av en anställning utan även de sociala aspekterna bör tas i åtagande. 
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Den hårda arbetsbelastning som ägaren besitter är en risk för hela företaget. Om ägaren inte               
kan arbeta så finns det ingen som kan fortsätta driva det eller tillgodose kundernas behov. 
  

5.3 Effektivitet 
 
Som Modig & Åhlström (2011) skriver så syftar resurseffektivitet till hur effektivt företaget             
använder de resurser som finns tillgängliga. Företaget som fallstudien behandlar har i            
dagsläget en stor oregelbundenhet i beläggningen och en stor variation i produkter vilket             
resulterar i att maskiner sällan används mer än 50 % av den tillgängliga tiden. För att förbättra                 
resurseffektivitet måste en jämn beläggning och mindre variation eftersträvas. Men ses           
resurseffektiviteten på en mer abstrakt nivå och analyserar hur stor resurseffektiviteten för            
hela flödet är så används den viktigaste resursen till nästan 100 %. Det är nämligen den enda                 
anställda personen som utför allt arbete själv. 
Företaget har i dagsläget tre olika flödesenheter, nämligen material, information och           
människor. För att göra organisationen både mer flödeseffektiv och mer resurseffektiv           
behöver dessa processer belysas, analyseras och förändras i enlighet med det Modig &             
Åhlström (2011) hävdar. Materialhanteringen (lager, produktion, montering) sköts idag av en           
person som har fullt ansvar för hela produktionskedjan. I dagsläget fungerar det men det är               
inte hållbart. I enlighet med Modig & Åhlström (2011) som skriver att när för stort fokus                
ligger på resurseffektivitet så skapas tre ineffektivitetskällor, lång genomloppstid, många          
omstarter och många flödesenheter. Detta är något som händer i detta fall och detta resulterar               
i sin tur i flera olika sekundära behov. De sekundära behoven skapar merarbete vilket leder till                
arbete som egentligen inte är värdeskapande. I och med detta blir genomloppstider långa och              
cykel tiderna likaså. Organisationen är således flödeseffektiv just nu. 
 

5.4 Risker 
 
Företagets riskspridning ser annorlunda ut i och med att de har en kund som står för 40 % av                   
intäkterna i dagsläget. I enlighet med Khan och Ramzan (2018) så skulle det enligt              
Pareto-principen 20 % av företagets kunder kunna stå för 80 % av intäkterna, jämförelsevis              
med företagets faktiska fördelning så ser det ganska liknande ut. Ses det dock till risk               
spridningen i dessa 20 % är det 10 % som står för redan halva dessa 80 %. Det skulle kunna                    
beskrivas som en ojämnt fördelad risk och bör tas hänsyn till i bedömningen av företagets               
förmåga att bibehålla den omsättningen de har idag om de skulle tappa den kunden.  
 
De hälsorisker som tidigare tagits upp är också en risk som företaget bör ta i beaktning, allt                 
detta skall vägas samman när de tar framtida beslut om både outsourcing och anställning. 

6. DISKUSSION  
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Även om outsourcing visar sig minska täckningsbidraget för varje produkt så leder det till              
många andra fördelar och möjligheter för företaget. Dels frigör det mycket tid för ägaren. Tid               
som kan antas vara en stor faktor för att ha möjlighet att ta nästa steg mot en expansion. En                   
expansion som kan ta företaget från att vara ett litet företag till att bli ett lite större företag. Att                   
till en början outsourca sin produktion för att fokusera på utveckling och arbetsstyrka är mest               
troligt en bra strategi för företaget. I framtiden har företaget därefter möjlighet att på nytt               
producera internt, speciellt då den egna produktionen i många fall blir billigare än den externa               
och i det fall den inte skulle vara billigare behåller företaget den externa produktionen.  
 
För att kunna ta upp de direkt negativa effekterna av outsourcing är en av dem att det leder till                   
längre leveranstider för företaget och till kunderna än om de istället skulle gjorts internt.              
Däremot kan ägaren ägna mer tid och resurser på att ge en bättre service till sina kunder,                 
något som ägaren nämnt ett flertal gånger är mer viktigt för honom. Att ha en hög kundservice                 
och kunna vara en problemfri helhetslösning för marknads avdelningarna på företag som är             
kunder idag är något som prioriteras högt och med all rätt. 
 
Att investera i arbetskraft har det tidigare i studien funnits ett flertal belägg för, att det också                 
är en investering som kommer behöva tas om företaget skall ha möjlighet att utvecklas              
framgår det sen innan. I dagsläget är det också svårt att bibehålla en bra arbetsmiljö i hänsyn                 
av socialt stöd och arbetsbelastning. Något som också framgår ett flertal gånger under             
studiens gång. 
 
I och med en anställning så kommer även ett större ansvar, bland annat ett ekonomiskt ansvar                
som leder till ytterligare arbetsuppgifter för ägaren som i detta fall också blir chef. Denne bör                
dock snabbt kunna delegera ut ansvarsområden som lyfts från dennes axlar och på så vis               
frigör tid till ägaren att göra de saker som personen är bra på. Fungerar detta kommer det att                  
leda till en ökad kapacitet som i sin tur lämnar utrymme för möjlighet till expansion. 
 
Som dagsläget ser ut för företaget framgår det som sunt att lägga ut den produktion som                
behövs till externa leverantörer men med en anställning skulle denna typen av outsourcing             
kunna minskas så mycket som möjligt. Det skulle ge företaget möjlighet att endast outsourca              
de delar som inte ger högre täckningsbidrag trots att de produceras internt. 
 
I företaget finns det även risker som bör tas hänsyn till som det tidigare belysts i studien. Att                  
spridningen av Paretos-princip inte är särskilt väl fördelad är givet en orosfaktor som finns i               
företaget. Genom den fördelning det är idag får kunden som står för hela 40 % av                
omsättningen en prioritet vilket i sin tur leder till att det kan vara svårt eller direkt                
problematiskt att kunna ge nya kunder eller andra kunder den höga kundservicen det innebär.              
Det sätter stor press på ägaren i dagsläget och än en gång tas det upp om pressen som                  
tillkommer i företaget. Med en positiv inställning till outsourcing blir det enklare för ägaren              
att prioritera och ge den service som krävs, att detta istället påverkar täckningsbidraget får ses               
som ett nödvändigt ont och en del i processen om att gå mot expansion. Att dessutom en                 
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anställning leder till allt det positiva som tagits upp tidigare måste också belysas ur ett kritiskt                
perspektiv. En anställning kan givetvis leda till problematik, anställs personen på heltid            
behöver det gå att hålla denna sysselsatt för att investeringen skall bli lönsam. Om det istället                
utgås ifrån att personen inte har att göra hela tiden kan det istället bli en ekonomisk                
påfrestning, därför bör både nackdelarna och fördelarna vägas mot varandra. Alltså skulle det             
kunna antas vara bra att lätta på belastningen för ägaren som kan fokusera på att strategiskt                
planera en expansion för att sprida risken kring den kund som idag står för en stor del av                  
omsättningen. Att sprida risken kan göras effektivt genom att aktivt bredda kundbasen. 
 
Företaget strävar många gånger idag för att få allting gjort så snabbt som möjligt, något som                
karaktäriserar företagets kultur. Snabb kundservice med snabba leveranser är något som           
uppskattas av alla kunder, ingen som beställer något gillar att vänta. Genom att aktivt arbeta               
tillsammans med kunderna leder till att en typ av prognostisering kontinuerligt görs, många av              
de större kunderna förvarnar en vecka eller flera veckor i förskott medans de håller på med                
projekt som väntas bli klara vid ett specifikt datum. Dessa projekt är många gånger med saker                
som skall printas och det är bra att veta en tid i förväg så att materialnivåer kan hållas goda.                   
Detta gör att det underlättar för personen som driver företaget att planera sina resurser, att de                
däremot inte alltid är helt effektiva är något som belyses i teoridelen. Genom att ha en 100                 
procentig beläggning på en resurs resulterar många gånger i att resursen inte är effektiv i               
utförandet av arbetsuppgifterna. Resursen som belysts tidigare är just ägaren i företaget,            
genom att personen hela tiden har flera saker i luften (multitasking) resulterar i att denne               
utsätts för många omställningar. Något som påverkar resurseffektiviteten. 
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7. SLUTSATS 
 
Slutligen kan studiens slutsats besvaras. Frågan om företagets produktion bör outsourcas kan            
besvaras med ja. Till en början anses det vara en bra strategi att outsourca produktionen för att                 
ge företaget möjlighet att lägga fokus på sina kunder och uppfylla deras behov, det skulle               
också frigöra mycket tid. Tid som kan spenderas på att hitta nya kunder och leverera bra                
produkter och hög service till dem, detta i sin tur leder till att företaget kan expandera och bli                  
så pass omfattande att en anställning skulle vara försvarbart. Anställningen skulle kunna            
användas till att hämta hem den produktion som outsourcas del för del för att ge den som                 
anställts en beläggning som omfattar en heltidsanställning. Att hämta hem produktionen           
skulle leda till att täckningsbidragen höjs igen och att företagets lönsamhet skulle öka             
därefter. 
 
De risker som bedömts är framförallt de hälsorisker som belysts i studien genom att som               
ensam ägare och den enda som arbetar med företaget resulterar det i en arbetsbelastning som               
leder till dålig arbetsmiljö. Att ha en ständigt hög arbetsbelastning har det i rapporten visat               
leda till psykisk ohälsa och icke hälsosamma arbetsförhållanden. Ytterligare en risk som tagits             
upp är företagets möjlighet att sprida och diversifiera sina risker hos kunderna. I dagsläget är               
det en stor kund som står för hela 40 % av omsättningen, risken som det innebär har det                  
kommits fram till att den bör sänkas. Detta skulle kunna genomföras genom att bredda              
kundbasen, det är dock inte möjligt om företaget inte använder sig av antingen outsourcing              
eller en anställning för att möjliggöra resurser att satsa på företagsutveckling som kan driva              
upp kundbasen och på så sätt sprida risken. 
 
Likt det som tidigare nämnts i rapporten så är en expansion att rekommendera för att lösa de                 
problem som företaget har stått inför den senaste tiden. Att detta dock bör delas upp i först                 
outsourcing för att sedan skapa beläggning som ger en anställning tillräckligt med            
arbetsuppgifter för att vara lönsam. Det är den största rekommendationen, något som också             
besvarar forskningsfrågan kring hur ett företag bör gå tillväga för att gå från litet till               
medelstort. En effekt av resultatet i rapporten är också den problematik som lyfts kring ägaren               
som en faktor som är utsatt och skör. En faktor som idag hela företaget vilar på, det är också                   
en stark rekommendation att sänka delar av den belastning som idag ligger på personen. 
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