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Förord 
 
Detta är en studie kring småföretags tillväxt och hur en vald strategi kan påverka 

företaget internt. Studien har en empirisk inledning där företaget Prima Travel AB har 

studerats och en teoretisk del där andra forskares studier tas upp. Denna studie ska helst 

läsas från början till slut för att få bästa möjliga insikt och förståelse för arbetet. Det är 

inte nödvändigt att läsa de praktiska och teoretiska metodavsnitten, då dessa delar 

endast beskriver de olika stegen för hur studien har utförts, men för att förstå arbetet 

fullt ut har även de avsnitten en funktion. 

 

Vi hoppas att detta arbete och de slutsatser vi kommit fram till kan bidra som hjälp för 

småföretag i deras arbete mot en lyckad tillväxt.  
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Sammanfattning 
 
Vårt arbete började när fick i uppdrag av resebyrån Prima Travel att finna möjligheter 

för dem att effektivisera dess organisation i takt med att dess omsättning ökade vilket 

satte högre krav på verksamheten. Förutsättning var att effektivisera organisationen men 

fortfarande hålla den lika smal som i nuläget. Företaget hade under en tid upplevt en allt 

större efterfrågan på deras produkter samt en ökande omsättning. För att finna lösningar 

på uppdraget utfördes en processkartläggning för att förstå hur organisationen fungerade 

i nuläget. Detta gav en god förståelse för företaget och dess aktiviteter. Eftersom vårt 

fallföretag befann sig i en situation där de ville fokusera på tillväxt men saknade en plan 

för hur detta skulle genomföras inom den interna organisationen så föddes vårt intresse 

att fördjupa oss i detta teoretiskt. Vår problematisering handlar därför om vilka interna 

konsekvenser en vald tillväxtstrategi ger ett småföretag. 

 

För att få svar på vår frågeställning har vi fördjupat oss i teorier kring olika 

tillväxtstrategier där vi valt ut koncentrationsstrategin som vi anser passar småföretag, 

såsom vårt fallföretag, bäst. Vidare har vi undersökt olika sätt för implementering och 

där vi fokuserat på intern utveckling eftersom vi vill ta reda på de interna 

konsekvenserna en vald tillväxtstrategi ger ett småföretag. Vårt arbete har genom vår 

analys mynnat ut i ett antal slutsatser som rör tre större områden inom organisationen 

som vi har uppfattat får konsekvenser av vår valda tillväxtstrategi. Den första är 

strukturen som vi anser kan behöva ändras då företaget arbetar för tillväxt. Sedan 

handlar det även om produktionen som kommer få konsekvenser då denna del måste 

kunna hantera en högre belastning. Sista området är personal där en viktig slutsats 

handlar om att börja arbeta som ett stort företag. Detta för att fokusera på tillväxt utan 

att anpassa organisationen innebär att växa utan att faktiskt växa.  
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Abstract 
 
Our work began when we were asked by the small travel agency Prima Travel to find 

opportunities for them to make the organization more effective as their sales increased, 

which put greater demands on the organization. The precondition was to make the 

organization able to handle more output but still keep it as narrow as present. In order to 

find solutions to the problem a process mapping was carried out to understand how the 

organization functioned at the moment. This provided a good understanding of the 

company and its activities. Since Prima Travel were in a situation where they wanted to 

focus on growth but lacked a plan for how this could be implemented within the internal 

organization our interest to look deeper into a theoretic perspective was born. Our 

problematization is therefore concerning the internal consequences of a chosen growth 

strategy on a small business. To get answers to our question, we have made a deeper 

research on theories of different growth strategies and then we have selected 

concentration strategy that we feel suit small businesses, such as Prima Travel, best. 

Furthermore, we have looked at ways to implement growth strategies and focused on 

internal development because we want to find out the internal consequences a selected 

growth strategy gives a small business. 

 

Through our analysis a number of conclusions where identified concerning three major 

areas within the organization that experiences consequences of a chosen growth 

strategy. The first is the structure that we believe have to be modified when the 

company is focusing on growth. The consequences also concern the production since 

this part must be able to handle a higher workload. The last area is human resources, an 

important conclusion is that a small company has to start working as a large company if 

they want to grow. This is because growth without acting as a larger organization means 

to grow without to actually grow. 
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1 Inledning 
I inledningskapitlet tar vi upp bakgrunden om vårt fallföretag samt det tidigare uppdraget vi 

fick av dem. Därefter följer en diskussion av den empiriska undersökningen. Sedan följer en 

problemdiskussionen som leder till en forskningsfråga samt arbetets syfte och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Prima Travel startades redan under 1980-talet av Thomas Carlsson men köptes upp av 

Johan Magnusson under år 2000. Enligt Magnusson (i intervju 2012-02-13) hade han då 

lång erfarenhet av branschen och såg köpet som ett tillfälle att få driva eget företag. 

Magnusson (i mailintervju 2012-02-14) beskriver de första åren som tuffa och han drev 

företaget själv tillsammans med en anställd. Budgeten var mycket snål och företaget var 

vid ett tillfälle nära en konkurs. Under flera år arbetades sortimentet fram med 

noggrannhet för att förstå vilka resmål som var lönsamma och vilka som inte var det. 

Kundbasen blev med åren bredare och flera kunder återkom år efter år. Men även om 

sortimentet och kunderna var väl etablerade led företaget av likviditetsproblem. 

Lösningen kom då Ulf Hansen klev in som delägare och kunde lösa stora betalningar 

som Magnusson hade svårt att ordna själv. Så fort problemen med likviditeten löstes så 

gick affärerna bättre och Prima Travel började visa positiva siffror och omsättningen 

har därefter ökar kontinuerligt.  

 
Magnusson (i intervju 2012-02-17) berättar att under flera år var det bara han och hans 

medarbetare Dahn Svensson som arbetade på resebyrån. Trots att Hansen gick in som 

delägare så har han inte arbetat aktivt i företaget då han även driver andra företag. 

Senare anställdes Nati Kricak som försäljare och ansvarig för flyg. Ekonomi såsom 

bokföring, registrering av fakturor och betalningar utförs av en ekonomianställd, Eva 

Cederqvist på deltid. Därtill finns en ytterligare person, Kristina Westerlund, som gör 

enklare ekonomisysslor. Enligt delägaren Magnusson ser framtiden ljus ut och 

omsättningen förväntas fortsätta öka. Resebyrån har nischat sig genom att satsa på 

vandrings- och cykelresor främst inom Europa med fokus på sommarhalvåret 

(www.primatravel.com). Sortimentet breddas för varje år och flera resmål utanför 
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Europa finns nu att besöka med Prima Travel (Magnusson, i intervju 2012-02-17). 

Prima Travel hade en omsättning på ungefär 25 miljoner år 2010 och försäljningen har 

fortsatt öka efter det. I intervju med Magnusson (i telefonintervju 2012-03-03) menar 

han att en omsättning på 40-45 miljoner om ett par år inte är omöjlig.  

 

1.1.1 Uppdraget 
Prima Travel har gått från att vara en resebyrå med knapp budget och likviditetsproblem 

till att öka sin omsättning markant de senaste åren. (Magnusson, i mailintervju 2012-02-

14). I nuläget står organisationen i en fas där alla arbetar på heltid med produktionen av 

resorna samtidigt som omsättningen kommer fortsätta öka. Under de senaste tre åren 

har ekonomin blivit allt mer stabil och det finns, till skillnad från ett par år sen, 

utrymme för framtidsplaner och utveckling (Magnusson, i intervju 2012-02-17).  

 

När Magnusson (i intervju 2012-02-17) beskriver organisation så kallar han den mycket 

smal med tanke på att det är tre heltidsanställda på en stor omsättning. Detta är ett 

medvetet val och han vill fortsätta i den linjen. Magnusson (i intervju 2012-02-17) säger 

även motvillig till nyanställning och menar att detta är en sista utväg. Den största 

fördelen, menar han, är att beslutsvägarna blir kortare och informationen rakare. 

Därmed blir kommunikationen och arbetet mindre komplicerat. I princip allt arbete som 

Prima Travel dagligen ägnar sig åt sköts via Internet. Därför är den allra viktigaste 

förutsättningen för företaget en bra tillgång till internet. Det betyder att medarbetarna 

kan arbeta hemifrån eller från andra länder, så länge det finns bra anslutning på plats.  

 

Magnusson (i telefonintervju 2012-03-03) har dock insett att om omsättningen fortsätter 

öka och antalet resmål och avgångar ökar så följer naturligtvis högre arbetsbelastning 

för medarbetarna. Magnusson (i telefonintervju 2012-03-03) vill fortsätta driva 

organisationen så smal och smidig som möjligt och söker möjligheter för att behålla 

detta trots högre omsättning och större arbetsbelastning. Uppdraget vi fick av Prima 

Travel gick ut på att finna möjligheter för Prima Travel att effektivisera sin organisation 

i takt med den ökande efterfråga, men med fokus på att hålla organisationen smal och 
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smidig. Detta utfördes genom att göra en processkartläggning för att se vad som faktiskt 

görs i företaget samt arbetsfördelningen mellan de anställda och för att upptäcka 

eventuella flaskhalsar som kan motverkas och därmed effektivisera verksamheten.  

 

1.1.2 Kartläggning av processer 
En process startar genom att ett kundbehov uppstår och sätter igång aktiviteter i 

företaget som samarbetar för att tillfredsställa kundbehovet.  Det finns olika processer i 

ett företag och dessa går ofta genom olika avdelningar i organisationen därmed 

förbrukar olika sorters resurser och skapar värde för kunden. Processer kan delar upp i 

tre nivåer; huvudprocess, delprocess och stödprocesser. 

 

Huvudprocessen är den process som tillfredsställer kundens behov och få fram ett 

resultat som skall motsvara kundens krav (http://lc1.miun.se/nk/proc/page_10.htm). För 

Prima Travel är huvudprocessen att producera och sälja resor efter kundens behov. Vi 

har brutit denna process till delprocesser, aktiviteter och slutligen till arbetsuppgifter för 

att få en djupare inblick i Prima Travels arbete. I själva huvudprocessen har fem 

delprocesser identifierats vilka är; Planering, Bokning, Förberedelser, Genomförandet 

av resor och Uppföljning.  Vi kommer att gå in på de tre första delprocesserna då dessa 

är mest relevanta i denna studie. Detta för att vi har valt att fokusera på arbetet kring 

produktion av resor då det är detta som utgör kärnan för att kunna direkt bemöta den 

ökade efterfrågan.  
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Till huvudprocessen finns ofta en eller flera stödprocesser som används som hjälpmedel 

under hela processen. Dessa stödprocesser ger ett indirekt kundvärde eftersom de är till 

för att underlätta själva huvudprocessen. För Prima Travel finns det en stödprocess som 

hjälper huvudprocessen under dess gång, denna är ekonomi. Denna kan också brytas ner 

mindre delar såsom aktiviteter och arbetsuppgifter. Ekonomidelen handlar om 

arbetsuppgifter som exempelvis hantering av bokföringen samt att tillhandahålla 

ekonomiska resurser under hela huvudprocessen. Eftersom denna endast ger indirekt 

värde till kund kommer vi inte att gå in djupare på dessa delar.  

 
Den första delprocessen som tillsammans med övriga arbetet utgör huvudprocessen hos 

Prima Travel är planeringen. För att kunna erbjuda kunderna välgenomtänkta resor som 

uppfyller deras förväntningar krävs ett gediget planeringsarbete. Planeringsprocessen 

kan delas upp i två aktiviteter; etablerade resor samt nya resmål. Med etablerade resmål 

menas resor som redan finns med i sortimentet med ett klart koncept. Nya resmål är 

destinationer som ännu inte finns med i sortimentet men som arbetas fram inför 

kommande säsong. Planeringsarbetet startar ca ett år innan säsongen sätter igång.  

 

Figur 2. Skapad av författarna 
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De arbetsuppgifter som utgör planeringsarbetet för de etablerade resorna handlar bland 

annat om kontraktering av hotellen, uppdatera dagsprogrammen och boka guide. 

Planeringsarbetet inför ett nytt resmål börjar med att finna information om orten för att 

ta reda på så mycket som möjligt om resmålet, såsom att undersöka resmålet på plats. 

Senare sker kontraktering med hotell och konstruera ett dagsprogram för den nya resan. 

När konceptet för den nya resan börjar bli klart är nästa steg att finna en lämplig guide, 

sedan läggs resan upp på hemsidan för försäljning.  

 

Den andra delprocessen i huvudprocessen är bokningar som innehåller alla typer av 

bokningar som Prima Travel måste genomföra. Det är främst ett administrativt arbete 

men kan även handla om att kontakta olika företag och kunder. Processen som rör 

bokningar har flera underaktiviteter såsom hemsidan, flygbiljetter, hotell och utflykter. 

När bokningarna från kunderna börjar komma in och resorna fylls upp är det mycket 

som ska fungera och mycket arbete läggs ner här.  

Figur 3. Skapad av författarna 
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En av aktiviteterna handlar alltså om hemsidan som innehåller information om alla resor 

och här kan kunden boka sin resa. Arbetsuppgifterna kring hemsidan är uppdatering 

informationen om resorna samt finns tillgänglig samt att Prima Travel kan hålla koll på 

kunders bokningar.  

 

Arbetet kring bokningarna handlar också om att boka flygbiljetter ner till 

destinationerna. Dessa skickas sedan till gästerna tillsammans med resebevis och 

avreseinformation. Här kontaktas olika flygbolag och det gäller dels att hitta prisvärda 

biljetter men framförallt att tiderna stämmer så att gästerna kommer iväg i tid. En annan 

aktivitet som rör delprocessen bokningar är hotellen. När avresorna börjar närma sig 

och gästerna för en avgång är klara så ska hotellen informeras. Detta gäller dels att 

skicka ner rumslistor till hotellen med namn och hur många rum av de förbokade 

rummen som behövs. Bokningar handlar också om att ordna med utflykter i 

dagsprogrammen. Programmen är redan färdiggjorda under planeringsprocessen men 

bokning av restauranger och utflykter görs innan avresorna. Under aktiviteten boka 

Figur 4. Skapad av författarna. 
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utflykter finns också arbetsuppgifter som att förhandsboka utrustning till vissa av 

resmålen.  

 

Den tredje delprocessen av huvudprocessen är förberedelser inför själva resan. För att få 

resan så bra som möjligt är det viktigt att genomföra noggranna förberedelser så allt är 

helt klart innan resan avgår. Förberedelseprocessen kan delas in i tre aktiviteter; 

kundservice, guider och avstämning. Dessa tre moment utgör alltså förberedelserna 

inför resorna. Kundservice är den aktivitet som skall förbereda kunden inför resan, 

förberedelse för guiderna handlar om att uppdatera dem och sedan sker även 

avstämning med flyg och betalningarna.  

 
 

 
 
 
Första aktiviteten under förberedelser är kundservice, vilket innebär att skicka 

avreseinformation till varje kund samt erbjuda kundtjänst genom att svara i telefon och 

mail från kunderna. När det kommer till förberedelser för guider behövs information 

skickas till utvald guide. Informationen måste samlas ihop och kan vara exempelvis 

Figur 5. Skapad av författarna 
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avreseinformation. Genomgång av resan består av att diskutera resenärernas ankomst, 

alla aktiviteter under veckan till resenärernas hemkomst med guide. Avstämning är en 

annan aktivitet som hamnar under förberedelser som handlar om att kolla så att är klart 

och i ordning inför resan. Det kan vara arbetsuppgifter som att avstämma så alla kunder 

har betalt resan, ifall någon ombokning måste ske eller eventuella avbokningar.  

 

1.1.3 Arbetsfördelning 
Det är tre stycken som arbetar heltid på Prima Travel är Johan Magnusson, Dahn 

Svensson och Nati Kricak. Magnusson (i mailintervju 2012-02-23) är delägare och VD 

för Prima Travel. Magnussons huvudsakliga arbetsområden är marknadsföring, 

produktutveckling samt det övergripande ansvaret för organisationen. Han arbetar med 

att undersöka nya resmål och knyter kontakter på eventuellt blivande destinationer. 

Magnusson (i telefonintervju 2012-03-19) säger att det är viktigt för honom att i tanken 

hela tiden befinna sig ett steg längre, att se företaget i ett längre perspektiv vad gäller 

sortiment och samarbeten. Om tid finns händer det att Magnusson också producerar 

skräddarsydda resor för större sällskap, då arbetar han ofta som guide själv. Men detta 

sker endast i mån av tid och möjlig utdelning. Som både VD och delägare har han 

ansvaret för hur företaget uppfattas på marknaden samt långsiktiga mål, såsom 

tillväxtmålet att öka omsättningen till cirka 40-45 miljoner om ett par år.  

 

Svensson (i mailintervju, 2012-03-10).  är produktchef för Prima Travel vilket innebär 

att han innehar ansvaret för den praktiska produktionen av resorna. Han sköter 

förhandlingar av kontrakt på de nuvarande destinationerna, exempelvis med hotellen 

och lokala samarbeten, samt har personalansvaret för de frilansande guiderna. Han gör 

även visst arbete med att undersöka nya resmål i den mån han hinner. Svensson, arbetar 

främst med vandrings- och cykelresorna vilka är de resor där gästerna reser i grupp 

tillsammans med en guide. Dessa resor tar upp den största delen av Prima Travels 

sortiment. Han sköter också rekryteringen av nya guider samt är ansvarig då de behöver 

hjälp med något. Svensson sköter även upplägget på Prima Travels hemsida med 

uppdateringar om resmål och annan information (Svensson, i mailintervju 2012-03-16).  
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Kricak (i mailintervju 2012-03-19). är Prima Travels förste försäljare. Hon ansvarar för 

den huvudsakliga försäljningen av resorna samt ordnar med alla resebevis och biljetter 

som ska skickas till gästerna. Kricak bokar även flygbiljetter till alla resor som avgår 

under sommarhalvåret. Kricaks övriga arbete ägnas åt att boka de resor som kunderna 

gör på egen hand och alltså inte reser tillsammans med guide. 

 

1.1.4 Diskussion kring empiriska undersökningen 
Planeringsprocessen är en viktig del för företaget eftersom planeringen av resorna står 

för en stor del av deras slutgiltiga kvalité. Denna process sätter igång redan ett år innan 

säsongen börjar och dessutom är det två olika stora aktiviteter som ska skötas. Dels är 

det de etablerade resorna som ska förberedas och sedan finns det alltid ett par nya 

resmål som ska undersökas. Eftersom en stor del av sortimentet består av vandrings-och 

cykelresor med guide så är det personen som ansvarar för dessa som då har väldigt 

mycket att ordna med. Det är Svensson (i mailintervju 2012-03-20) som ansvarar för de 

flesta av dessa resor och detta något som tar upp mycket hans arbetsdagar under 

planeringsprocessen. Eftersom Svensson (i mailintervju 2012-03-20) har hand om 

väldigt många resor och dessutom både etablerade samt nya resmål uppger han att det 

kan bli svårt att hinna med om utbudet ökar.   

 

Magnusson (i telefonintervju 2012-03-19) som ordnar med expeditioner tillsammans 

med bergsguiderna och även de mer långväga resorna har även han en hel del att göra 

under planeringsprocessen. Som VD har han även ansvar över företagets mål och 

produktutveckling och därför är planeringsprocessen en viktig period för honom. 

Flaskhalsen inom planeringsprocessen riskerar alltså att uppstå då en ensam person ska 

sköta planering för en allt för stor grupp av resor, då flera av arbetsuppgifterna kräver 

sin tid och är svåra att skynda på.  

 

Under bokningsprocessen är det flera aktiviteter som ska ordnas för att resorna ska flyta 

på så bra som möjligt för kunden. En aktivitet är hemsidan där kunderna gör sina 
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bokningar samt finner information. Därför är det viktigt att den uppdateras och att de 

anställda kan hålla koll på bokningar som kommer in. Svensson (i mailintervju 2012-

03-20) är den som gör arbetet med hemsidan och det ligger under hans ansvar att den är 

informativ och lätt att hitta på för kunderna. En annan viktig aktivitet som tillhör 

bokningsprocessen är bokning av flygbiljetter. Detta arbete är Kricaks (i mailintervju 

2012-03-21) område och hon sköter flygbiljetter till alla resor samt skickar ut dem till 

kunderna. Hon uttrycker att detta är ett moment som kräver mycket fokus så att inget 

blir fel såsom namn eller datum. Om biljetterna skulle bli fel så innebär detta stora 

problem för kunderna vid avresa och det drar genast ner helhetsintrycket av resan.  

 
Inom delprocessen förberedelser finns det tre aktiviteter som mynnar ut i en mängd 

arbetsuppgifter som måste utföras. Kundservice är en av de tre aktiviteterna som 

handlar om att förbereda kunden inför resan samt att stå till tjänst ifall problem eller 

frågor skulle uppkomma. Dessa arbetsuppgifter är det främst Kricak (i mailintervju 

2012-03-21) som jobbar med. Att samla ihop avreseinformation och skicka till kund är 

en mycket viktigt uppgift eftersom de behöver veta denna information för att vara så 

förbereda som möjligt inför resan. Det är viktigt att göra dessa arbetsuppgifter noggrant 

så att rätt information skickas till rätt kund, därmed blir det viktigt att lägga tid på denna 

arbetsuppgift. Vid en ökad tillväxt måste denna uppgift fortfarande prioriteras för att 

undvika felinformation till kund.  

 

När det kommer till kundtjänst så kan kunden ringa eller maila Prima Travel 

närsomhelst under kontorstid ifall problem eller frågor skulle uppstå. Enligt Kricak (i 

mailintervju 2012-03-21) tar denna arbetsuppgift mycket tid och det är väldigt många 

som väljer att ringa istället för att maila eller kolla information på hemsidan. Det är 

främst Kricak som arbetar med kundtjänst men om hon inte skulle vara på plats får 

Svensson hoppa in på den arbetsuppgiften. Anledningen till att kunderna ringer är för 

att de är lättast att ringa ett samtal än att leta runt på hemsidan, där just den 

informationen kanske finns där. I takt med att resorna ökar, därmed även antal kunder, 

desto fler samtal blir det. Det gör att mer och mer tid går åt att sitta i kundtjänst och 
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stoppar upp Kricaks övriga arbete. För att få fler kunder att gå in på hemsidan först 

istället för att ringa är det viktigt att ha enkel och lättillgänglig information på 

hemsidan. Eftersom att det är många kunder som ringer dagligen och anställda måste 

avbryta sitt pågående arbete stoppar det upp arbetsflödet.  

 

Andra aktiviteter som ligger under förberedelser är att förbereda guider samt 

avstämning. När det kommer till att ha kontakt med guider och genomgång av hela 

resan är det främst Svensson (i mailintervju 2012-03-20) som ansvarar för dessa 

arbetsuppgifter. Själva genomgången av resan med guide kan ta mycket tid, detta för att 

det krävs noggrannhet och att guiden förstår vad som krävs från dem. Avstämningen 

sköter även Svensson som är en sista kontroll med hotell och flygbolag innan resan 

avgår. Denna arbetsuppgift är viktigt att göra så inga onödiga missförstånd skett som 

exempelvis bokat för få rum på hotellet eller att flygavgången har ändrat tid.  Svensson 

arbetsuppgifter är därför mycket viktiga gentemot kund eftersom de i slutändan de som 

påverkas och därmed kan mycket tid läggas på dessa uppgifter.  

 
Efter att utfört denna processkartläggning skapades en bra bild över hur de arbetar i 

företaget och ur detta upptäckte vi att företaget vill fokusera på tillväxt men inte tänkt 

göra några större förändringar i organisationen. För oss verkade detta motsägelsefullt 

och där väcktes intresset att fördjupa oss i detta teoretiskt.  
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1.2 Problemdiskussion 

Företag idag möter en komplex och utmanade omgivning och det är viktigt att försäkra 

sig om att använda resurserna effektivt och samtidigt kunna anpassa den interna 

organisationen för förändringar. Effektiviteten i det här sammanhanget handlar om 

enligt Carnall (1999) att ha förmågan att kunna identifiera vad som kommer behöva 

göras i företaget i framtiden, såsom att erbjuda rätt produkter, bra teknologi och en 

passande struktur samt personal med rätt kompetens.   

 

Den intern organisation är integrationen av människor som tillsammans bildar en 

struktur där de producerar företagets output. Det handlar alltså om företagets 

kärnverksamhet och dess processer som utgör företagets grund. Coulter (2010) 

beskriver verksamheten som ett öppet system vilket betyder att den interna 

organisationen ständigt koopererar med sin omgivning för att genomföra företagets 

strategi.  

 

Enligt Porter (1996) handlar strategi om att vara unik genom att utföra aktiviteter 

annorlunda eller utföra andra aktiviteter än konkurrenterna. Strategi är skapelsen av 

unik och värdefull positionering som inkluderar en rad olika aktiviteter. Men det 

handlar inte bara om vilka aktiviteter som ska utföras utan även hur man ska kombinera 

dessa på bästa sätt. Man kan se de individuella aktiviteterna för sig men det är även 

viktigt att se dem i det stora hela eftersom den ena aktiviteten påverkar den andra, 

därmed skapas en bättre helhetsbild och förståelse över strategier. En framgångsrik 

strategi handlar om att göra många saker bra och integrera dem med varandra.  

 

Det finns många olika strategier enligt Coulter (2010) som ett företag kan använda sig 

av för att uppnå sina mål, beroende på vilken situation företaget befinner sig i och vilka 

typer av mål de har. Att ha en klar strategi för hur mål ska uppnås ger en bättre bild för 

hela företaget om vart de är på väg och framförallt hur. Ett företag som fokuserar att bli 

större, att öka omsättningen samt att tillfredsställa fler kunder kan använda sig av det 
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som kallas tillväxtstrategier. Inom detta område finns en rad olika tillväxtstrategier av 

hur ett företag kan växa.  

 

Coulter (2010) beskriver ett par huvudsakliga tillväxtstrategier, nämligen 

koncentrationsstrategi, diversifiering, vertikal- eller horisontell integrering samt 

internationalisering. Koncentrationsstrategin innebär kortfattat att företaget satsar på sin 

kärnverksamhet och expanderar sin verksamhet utifrån den. Det kan exempelvis vara att 

lägga till produkter i sortimentet eller attrahera nya kunder med det befintliga 

sortimentet. Diversifiering handlar istället om att gå in på nya men relaterade marknader 

eller helt nya marknader. Ett företag kan välja att använda sina resurser och 

kompetenser på en ny marknad där dessa kan användas, eller gå in på en marknad där 

de måste starta upp från början. Inom tillväxtstrategin integrering kan företaget ta 

kontroll över sin värdekedja genom att exempelvis vara sin egen distributör eller 

leverantör, det vill säga en horisontell integrering. Företaget kan också välja att köpa 

upp sina konkurrenter och därmed bli större på marknaden på det sättet. 

Internationalisering handlar om att växa genom att etablera sig på utländska marknader.  

 

Gray (2002) hävdar att det mest effektiva sättet för småföretag att nå tillväxt är att 

bygga på och utveckla den befintliga verksamheten. Coulter (2010) anser att 

koncentrationsstrategin är det mest optimala strategival för ett småföretag. Detta för att 

företaget blir bäst på sin egen verksamhet samt att det innebär mindre risker eftersom 

marknaden redan är välbekant. Vi upplever därför att småföretag har fördel i att kunna 

fortsätta arbeta med det de har mest erfarenhet av, alltså den primära verksamheten, 

men i större omfång. Småföretag, även Prima Travel, som upplever hög efterfråga på 

sina produkter har i det läget en god chans att utnyttja situationen och påbörja en 

tillväxt. Det finns därför inget behov att exempelvis köpa upp konkurrenter, 

leverantörer eller expandera utomlands. Därmed är koncentrationsstrategin mest lämpad 

då det handlar om att fokusera på kärnverksamheten och är därför en bra strategi för 

småföretag som börjat inleda en tillväxt. 
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Det krävs någon sorts intern förändring för företag om strategin ska realiseras för att 

uppnå målen. Carnall (1999) menar även att implementeringsprocessen är en 

lärandeprocess och är alltså viktig för att organisationen ska kunna utvecklas och lära av 

sina erfarenheter. Det är viktigt att känna till sin organisation och var den befinner sig 

för att kunna analysera hur strategin ska gå till. Enligt Clifford och Cavanagh (1986) så 

finns det två faser för ett företag som vill växa, den första är att bestämma sig för hur 

det ska ske och nästa är att förstå vad som behöver göras för att detta ska bli verklighet. 

Mascarenhas et al (2002) menar att om inte implementeringsfasen arbetas igenom 

ordentligt så spelar det ingen roll hur bra strategi företaget har, den kommer ändå att bli 

lönlös.  

 

Gray (2002) menar dock att småföretag ofta stannar i sina gamla, familjära rutiner och 

har varken tid eller kraft till att utvärdera sin organisation. Detta kan göra att de jobbar 

kvar i gamla mönster tills de helt enkelt tvingas förändra sig för att överleva. Porter 

(1996) hävdar även att hos många företag finns det helt enkelt en brist på kunskap kring 

strategier och dess betydelse för organisationen. Det betyder att det är lätt för ett företag 

att inte arbeta med strategin fullt ut och därför missar viktiga steg såsom att förbereda 

och anpassa den interna organisationen efter sin strategi. Genom att ha en klar plan över 

vad som krävs av företaget kan det bli lättare att se vad i arbetet i nuläget som behöver 

förändras för att nå målen i framtiden. Ett litet företag som har valt 

koncentrationsstrategi som vägen till tillväxt men som inte planerat att anpassa sin 

organisation därefter så innebär det att växa utan att faktiskt växa.  

1.3  Problemformulering 

Vilka interna konsekvenser ger en koncentrationsstrategi för ett småföretag? 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att ge en förståelse för vad en koncentrationsstrategi innebär 

för ett litet företags interna organisation. Detta för att vi har sett tendenser till att 

småföretag har svårt att analysera hur den interna organisationen kommer att påverkas 

av en tillväxt. Genom att förstå vilka konsekvenser tillväxt kan ge den interna 

organisationen kan det underlätta för småföretag att planera en framtida tillväxt samt 

implementeringsprocessen.  

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att studera den interna organisationen vid en tillväxt och 

inte de externa omständigheterna, eftersom vi upptäckte i vårt uppdrag att det inte fanns 

någon plan för hur den interna verksamheten skulle utvecklas i takt med tillväxten.  
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2  Metod 
I metodkapitlet tar vi upp genomförandet av hela studien, både den empiriska och 

teoretiska undersökningen. Vi beskriver våra ställningstaganden såsom vetenskaplig 

perspektiv och kvalitativ metod.  

 

Enligt Bryman och Bell, (2005) finns det tre olika förhållningssätt mellan teori och 

empiri. Dessa tre synsätt är induktivt, deduktivt och abduktion. I detta arbete används 

ett induktivt angreppssätt, vilket innebär att utgångspunkten ligger i den insamlade 

empirin för att därefter finna relevant befintlig teori. Genom det induktiva 

förhållningssättet har alltså först empiri samlats in för att skapa en grund för arbetet. 

Därefter har lämpliga etablerade teorier bearbetats gentemot empirin för att utvinna 

slutsatser. Enligt Hartman, (2004) är denna metod lämplig när tolkningar ska bearbetas 

utan förutfattade meningar och påverkan av de redan etablerade teorierna.  

2.1 Empirisk undersökning 

2.1.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod innebär att forskning fokuseras mer på att ord än på att mäta olika 

siffor. Andra drag som karaktäriseras av kvalitativ metod är enligt Bryman och Bell 

(2005) att i den kunskapsteoretiska ståndpunkten så betonas den tolkande aspekten, 

vilket innebär att försöka skapa sig en förståelse för hur personen i en viss miljö tolkar 

dess egna sociala verklighet. Forskaren försöker alltså se världen ur 

undersökningspersonernas ögon och detta är något vi försökt göra genom våra 

intervjuer hos Prima Travel.  

 

Ett annat fokus inom kvalitativ metod är att studera processer som kan skapa en 

förståelse för sociala företeelser. Process innebär här att studera olika skeenden under en 

längre tid för att få förståelse över undersökningspersonernas handlingar och 

värderingar. Då vi har koopererat med Prima Travel under en tid och utfört ett antal 

intervjuer med anställda har vi kunnat studera dessa processer och tolkat dessa för att 

skapa en förståelse för dess handlingar och värderingar som finns i företaget.  
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Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod vid insamling av empiriska data. 

Eftersom grunden i den empiriska undersökningen låg i att kartlägga processer hos 

Prima Travel AB anser vi att detta kan framtas på bästa sätt genom nära och personlig 

kontakt med de anställda. Samt för att inte få för snäv empirisk data och då uppstår en 

flexibel struktur som inte skapar för stora begränsningar. Därmed skapas ytterligare en 

möjlighet för att kunna se världen ut undersökningspersonernas ögon. 

 

2.1.2 Kritik mot kvalitativ forskningsstudie 
Kvantitativa forskare kritiserar delar av den kvalitativa forskningsstudien såsom omvänt 

att kvalitativa forskare kritiserar den kvantitativa studien. Här så handlar de om att den 

kvalitativa forskningen och dess resultat är för subjektiv vilket de menar att forskningen 

baseras på forskarens osystematiska tolkningar om vad som kan vara betydelsefullt och 

angeläget samt forskarens intensiva och personliga relation som de bygger upp med 

undersökningspersonerna under processens gång (Bryman och Bell, 2005).  

 

Kritikerna påstår även att det finns problem med generalisering av det kvalitativa 

forskningsresultatet utöver andra situationer än den som förekommer i undersökningen 

(Bryman och Bell, 2005). Eftersom att vi i denna studie använder oss av ett fallföretag 

med vissa preferenser finns möjlighet att andra företag i samma situation och med 

likande egenskaper kan ta till sig resultatet.  

 

2.1.3 Tillvägagångssätt 
För att kunna nå de anställda på ett personligt plan har vi valt att använda oss av 

intervjuer. Carlsson (1991) beskriver två olika intervjutekniker som är strukturerad eller 

ostrukturerad. Den strukturerade metoden innebär att intervjuaren använder sig av ett 

förutbestämt frågeformulär medan vid en ostrukturerad metod har intervjuaren fria 

händer vad gäller frågor som ska ställas. Bryman och Bell (2005) tar upp ytterligare en 

metod som är något mittemellan de som Carlsson (1991) beskriver. Denna metod kallas 

semi-strukturerade intervjuer och som innebär att intervjufrågorna är delvis planerade. 
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Uppkommer flera frågor eller nya tankebanor under intervjuns gång är det möjligt att 

fortsätta utanför de planerade frågorna Alltså behöver inte de i förväg planerade 

intervjufrågorna följas strikt utan kommer det upp nya saker under intervjun är det 

viktigt att även ta hänsyn till detta. Respondenten har därmed större frihet att svara på 

frågorna och genom detta få så bra information som möjligt. 

 

Armstrong och Kotler (2007) tar upp två olika metoder för datainsamling, primär och 

sekundärdata. Primärdata är den information som vi själva samlat in i form av semi-

strukturerade intervjuer som vi gjort med anställda på Prima Travel. Våra primärdata 

består därmed av vårt empiriska material i arbetet. Det utgör alltså ny och aktuell 

information, då data har insamlas inom en viss tidsram.  

 

När det kommer till urval av personer i undersökningen har vi valt att intervjua alla som 

jobbar heltid i företaget, då Prima Travel AB har få antal anställda och det ger en bättre 

helhetsbild och förståelse så att alla kan vara delaktiga och påverka det empiriska 

materialet. Eftersom vi har avgränsat oss till att studera produktionen av resor är det de 

heltidsanställda som anses ha bäst insikt i företaget och studien kommer att beröra dem 

främst. Genom att intervjua alla heltidsanställda ökar trovärdigheten i studien. Om 

komplettering av intervjuerna skulle behövas finns det möjlighet att få ytterligare frågor 

besvarade. Detta via samtal eller mail då Prima Travel har sitt kontor i Göteborg, vilket 

skapar viss begränsning i tillgängligheten. 

 

Genom att identifiera företagets olika processer skapas en förståelse för hur företaget 

arbetar i nuläget. Det ger även en bättre helhetsbild av företaget som de anställda kan ha 

nytta av då de får en bättre inblick i vad de själva tillför i processerna och hur hela 

verksamheten på så sätt samverkar.  

 

Efter att identifieringen av processer gjorts, har huvudprocessen brutits ner i 

delprocesser och därefter i aktiviteter för att kunna få en närmare blick över vad som 
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ingår i processen. Sedan har en kartläggning av arbetsuppgifter gjorts för att kunna se 

närmre vad som faktiskt görs i företaget (http://lc1.miun.se/nk/proc/page_10.htm ). 

 

 
 

Figur 1. (http://lc1.miun.se/nk/proc/page_10.htm) 

 

Denna metod att kartlägga processer i företaget och genom att bryta ned dem i mindre 

delar skapar en bättre förståelse för hur helheten koopererar för att skapa värde åt 

kunderna (www.process.nu/default.aspx?ID=11). 

2.2 Teoretisk undersökning 

För att få en insikt i teorin har vi samlat in teoretisk data från böcker, internetsidor, 

kurslitteraturs och vetenskapliga artiklar. Dessa källor är funna från Linnéuniversitetets 

bibliotek, tidigare inköpt kurslitteratur samt Google Scholar. Denna information är våra 

sekundärdata, vilket innebär att det är data som redan finns tillgänglig och insamlats av 

andra människor.  

 

2.2.1 Vetenskapligt perspektiv 
Epistemologi, även kallat om kunskapsteori, handlar om hur kunskap kommer till och 

vad som är acceptabel kunskap. Den behandlar även viktiga problemområden kring 

mänsklig kunskap där två begrepp centrala, värdefullt och användbart. Enligt Hartman 
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(2004) är kunskap något värdefullt i sig och att ha kunskap är värdefullt för att det är 

användbart Det finns olika perspektiv på hur kunskap skapas och vad som anses vara 

godtagbar kunskap. Inom epistemologin finns det två framstående inriktningar enligt 

Bryman och Bell (2005) vilka är positivism och interpretativism.  

 

Inom positivismen studeras sociala företeelser genom naturvetenskapliga metoder 

medan däremot interpretativismen studeras genom ett tolkande perspektiv av kunskap. 

Bryman och Bell (2005) menar att interpretativismen handlar om att sociala 

handlingarna bör hanteras på ett subjektivt sätt då människan anses vara för komplex 

för att kunna studeras genom naturvetenskapliga metoder såsom i positivismen. 

Grunden i interpretativism utgörs därför av att sociala företeelser studeras genom 

förståelse och tolkning av kunskap. I den empiriska studien har vi valt att utgå ifrån 

interpretativism och genom intervjuer försökt tolka och förstå forskningspersonernas 

perspektiv.  

 

Ontologi handlar om hur världen finns till, alltså världens existens. Bryman och Bell 

(2005) nämner två olika huvudsakliga inriktningar inom ontologin, vilka är objektivism 

och konstruktionism. Objektivism innebär att se människan och världen som skilda 

ifrån varandra vilket innebär att de sociala företeelserna förekommer oavsett människan. 

Konstruktionism däremot handlar om att de sociala företeelserna skapas av människan 

och som ständigt förändras, vilket innebär att människan och världen är sammanflätade 

och påverkar varandra. Vi har kommit fram till att vår världsuppfattning är 

konstruktionistisk då vi tror att människan och världen är beroende av varandra och 

påverkar varandra.  

 

2.2.2 Kvalitetsmått  
För att bedöma kvalitén på en undersökning används främst begreppen reliabilitet och 

validitet inom den kvantitativa forskningen. Reliabilitet betyder i vilken utsträckning 

måtten och mätningarna har pålitlighet och överensstämmelse. Validitet handlar om 

ifall ett mått för ett visst begrepp verkligen mäter de begreppet. Många forskare och 
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författare har försökt hitta en motsvarighet till dessa begrepp inom den kvalitativa 

forskningen. Lincoln & Guba (1994) har en alternativ formulering till begreppen 

reliabilitet och validitet. Deras förslag till en bedömning av kvalitativ forskning är 

begreppen trovärdighet och äkthet. Enligt dem finns det en viss tveksamhet när det 

gäller att direkt översätta reliabilitets och validitets begrepp till kvalitativa forskningar 

för att förutsättningen är att komma fram till en enda bild av den sociala verkligenheten. 

Enligt dem finns det flera möjligheter att komma fram till en beskrivning av denna 

verklighet.  

 

Trovärdighet innehåller fyra olika delar såsom intern tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och slutligen styrka och bekräftelse (Lincoln och Guba, 1994). Tillförlitlighet 

menas att forskaren försöker skapa förtroende för sin studie och att det framtagna 

resultatet även är acceptabel ur andras ögon och därigenom skapa trovärdighet. 

Överförbarhet handlar det om i vilket utsträckning forskningsresultatet kan förekomma i 

andra sammanhang och att andra kan relatera till studien. Vi har utgått ifrån några 

egenskaper hos vårt fallföretag som vi anser gör att resultatet kan överföras till liknande 

företag. Dessa egenskaper är att företaget är litet tjänsteföretag med några få antal 

anställda och med en hög efterfrågan i startgropen för en tillväxt.  

 

Pålitlighet innebär att forskaren har ett granskande synsätt i sin studie genom att tydligt 

förklara hur alla steg i undersökningsprocessen gått till. Vi har beskrivit alla stegen i 

undersökningen under rubriken Tillvägagångssätt. Styrka och bekräftelse handlar om att 

forskaren har handlat i god tro vilket innebär att forskaren själv inte medvetet påverkat 

resultatet. Vi har tagit hänsyn till dessa kvalitetsmått för att skapa trovärdighet för 

studien.  

 

Äkthet är det andra kvalitetsmåttet som innebär att forskaren har skapat en rättvis bild 

av undersökningspersonerna och dess åsikter (Lincoln och Guba, 1994). Vi har gått 

igenom våra empiriska data tillsammans med intervjupersonerna och fått en bekräftelse 

att det som skrivit stämmer överens med deras uppfattning. 
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2.2.3 Strategisk arbetsprocess 
För att få fram vilka interna konsekvenser en koncentrationsstrategi ger småföretag har 

vi använt oss av Coulters (2010) modell över strategisk arbetsprocess som en 

vägledning för att nå resultatet. Strategisk arbetsprocess är något viktig för företag som 

ska skapa en strategi i företaget. Själva processen har fyra olika delar, som består av en 

situationsanalys som leder till strategi formulering. Efter det kommer den tredje 

processen som är att implementera vald strategi och slutligen utvärdera strategin.  

 

Innan företaget väljer strategi är det viktigt att först analysera företagets nuvarande 

situation för att veta var företaget står. Situationsanalysen handlar om att utvärdera 

företagets nuvarande miljö och omgivning. Externa omgivningen är exempelvis 

konkurrenter och marknaden och interna omgivningen handlar exempelvis om 

företagets struktur och arbetskraft. Vi har tidigare gjort en processkartläggning på 

företaget Prima Travel som vi nu kan använda här som en situationsanalys. Dock var 

denna kartläggning gjord i ett annat syfte men eftersom att den fokuserade på att studera 

organisationens nuvarande arbetssätt så anser vi att den även kan användas som en 

situationsanalys.  

 

Nästa steg i strategiska arbetsprocessen är att formulera strategier. För företag utan en 

strategi menar Coulter (2010) kan det bli svårt att veta vad som krävs och behövs göras 

för att nå ett framtida stadie för verksamheten. Utifrån processkartläggning samt teorier 

har vi kunnat identifiera en lämplig strategi som passar småföretag, vilket vi i 

problemdiskussionen kom fram till är koncentrationsstrategin.  

 

Efter att företaget formulerat sina strategier så kommer den viktiga processen att 

implementera dessa in i företaget. Hur de ska implementeras beror till stor del på hur 

strategierna är formulerade. Utifrån valda strategin har vi kunnat föra en diskussion 

kring teorier om implementering av den och slutligen se de interna konsekvenser som 

följer för ett småföretag. Det är här vikten i vårt arbete ligger.  
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Slutligen sker utvärdering av de använda strategierna, vilket innebär att analysera vad 

som gick bra och vad företaget måste arbete mer på. Vi har inte lagt något fokus på 

utvärderingen då vårt intresse ligger på att se vilka interna konsekvenserna en 

koncentrationsstrategi ger.  

 
2.2.4 Litteraturstudie 
Teorierna vi har valt att arbeta med är först ett resonemang kring tillväxtstrategier som 

vidare leder in på koncentrationsstrategi. Detta i sin tur leder vidare in på hur 

implementering av tillväxtstrategier kan utföras samt en fördjupning in i hur 

koncentrationsstrategin kan implementeras in i organisationen genom intern utveckling. 

Vi har använt oss av teorier från Coulter (2010) som grund i detta arbete. För att 

utveckla författarens resonemang har vi främst använts oss av Porter (1996), Clifford 

och Cavanagh (1986) och Mascarenhas et al (2002). 

 

Slutligen har vi valt att ansluta oss till den modernistiska skolan som innebär att 

människor upplevs rationella och därmed är det möjlig att utforma och följa strategier. 

Detta märks även i vårt val av teorier då strategi anses som något positivt och 

påverkbart. 
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3 Teori 
I teorikapitlet tar vi först upp vår referensram som leder in på våra teorival såsom 

tillväxtstrategier och intern utveckling. 

3.1 Teoretisk referensram 

Det finns många olika strategier att följa beroende på vilka mål företaget vill uppnå, och 

alla strategier har för-och nackdelar och får olika konsekvenser. Perry (1987) nämner 

flera olika strategier som ett växande företag kan välja på då de går från 

stabiliseringsfasen mot ökad tillväxt. Han menar att det finns ett par huvudsakliga 

strategier såsom att utöka på den existerande marknaden, hitta nya marknader eller nya 

produkter. Smallbone et al (1995) menar att de företag som arbetade mycket med att 

utveckla sortiment, utforska nya marknader och attraherade nya kunder lyckades bäst 

med sin tillväxt. Det vill säga som aktivt arbetade med en mix av dessa vägar var mest 

framgångsrika i tillväxten. En lyckad strategi innebär inte bara en bra plan över hur 

företagets ska fortsätta på marknaden utan det handlar även om att arbeta med den 

interna organisationen så att den följer med i tillväxten (Smallbone el al, 1995). För ett 

litet företag så är första steget viljan att växa och det andra steget är att finna vad som 

behövs för att möjliggöra tillväxten (Clifford och Cavanagh, 1986).  

3.2 Tillväxtstrategier 

Tillväxtstrategier är sådana strategier som expanderar företagets utbud eller aktiviteter 

antingen genom nuvarande affärsverksamhet eller genom nya affärsverksamheter. 

Företag använder sig av tillväxtstrategier för att möta sina uppsatta prestationsmål. 

Typiska tillväxtmål kan vara att öka intäkterna eller vinsten. Det finns olika sorters av 

tillväxtstrategier och det gäller därför för företagen att välja den strategi som passar dem 

mest och möter deras tidigare uppsatta mål (Coulter, 2010).  

 

För ett företag som går från att vara ett litet företag till stort står inför ett grundläggande 

behov att institutionalisera verksamheten och samtidigt bedriva dagliga arbetet effektivt. 

För att kunna utföra detta måste ledaren förstå vilken sorts utmaningar som kan 
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uppkomma som följd till företagets tillväxt (Clifford och Cavanagh 1986). Författarna 

Carman och Langeard (1980) menar att tjänsteföretag inte alltid kan behandlas som ett 

vanligt producerande företag då tillväxtstrategier ska arbetas fram. Det finns en rad 

skillnader mellan dessa företag som bör tas hänsyn till då tillväxtstrategier planeras 

såsom att för tjänsteföretag så produceras och konsumeras samtidigt.   

 

Enligt Smallbone et al (1995) så kan hög tillväxt ske för företag inom alla storlekar, 

branscher och även åldersmässigt. Det är inte omöjligt för mer mogna företag att uppnå 

hög tillväxt. Smallbone et al (1995) menar vidare att i deras studie var de småföretag 

med hög tillväxt var de företag som arbetade med tillväxtstrategier ur flera dimensioner. 

De var särskilt duktiga på att hantera deras produkter och marknaden. De var alltså de 

företag som arbetade mycket med produktutveckling för att tillfredsställa existerande 

kunder, men som också arbetade med att hitta nya marknader och nya kunder. 

 

För att lyckas med en hållbar tillväxt krävs det att företaget väljer en strategi som ökar 

intäkterna utan att behöva uppoffra resultatet eller kundtillfredsställelsen Mascarenhas 

et al (2002). Författarna Smallbone et al (1995) menar i sin studie att de företag som de 

undersökte som lyckades bäst med sin tillväxt var de som även lyckades anpassa sin 

organisation efter tillväxten och strategin. Detta gällde även ledaren som behöver 

förändra sin roll från operativ till strategisk då företaget växer.   

 

Enligt Mascarenhas et al (2002) medför tillväxtstrategier också en viss risk för företaget 

som är viktiga att upptäcka i tidigt stadie så företaget har möjlighet att undvika dem. 

Clifford och Cavanagh (1986) menar att det finns olika faktorer som utgör hinder för ett 

företag att växa. En faktor är att företaget har felaktig utformning vilket menas att 

företag försöker expandera men med fel strategi. Det kan vara exempelvis att ett litet 

företag som försöker expandera men att organisationen inte är konstruerad för att kunna 

bedrivas i stor skala. 
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3.3  Koncentrationsstrategi 

Koncentreringsstrategi innebär enligt Coulter (2010) att företaget fokuserar på sin 

primära verksamhet och utvecklar denna genom att hitta olika sätt att expandera 

kärnverksamhet för att möta tillväxtmålen. Det kan vara genom att lägga till produkter 

och därmed öka sitt utbud eller expandera verksamheten till ytterligare en ort. 

Koncentration som strategi menar Alarik (1988) går ut på att göra sig av med 

olönsamma delar i företaget och satsa på kärnverksamheten och det som företaget är 

bäst på. Gray (2002) hävdar att det är väldigt få små företag som välkomnar ständigt 

förändring och som klarar att hänga med i snabbt föränderliga omgivningar. Därför 

menar de att det mest effektiva för dessa småföretag är att bygga på och ta vara på deras 

befintliga framgång. Coulter (2010) menar att koncentrationsstrategin är en ideal 

strategi för småföretag. 

 

Inom koncentrationsstrategin finns det enligt Coulter (2010) tre olika riktningar att välja 

mellan. Antingen genom produkt-marknads expandering vilket innebär att företaget 

ökar sitt utbud av nuvarande produkter på den nuvarande marknaden och genom detta 

ökar sina intäkter. Detta kan ske genom att skapa olika erbjudanden till existerande 

kunder för att de ska köpa mer av den befintliga produkten. En annan inriktning är att 

använda sig av produktutveckling genom att utveckla nya produkter som kan säljas på 

den befintliga marknaden. Det kan antingen vara en utveckling av existerande produkter 

eller skapa helt nya produkter. Sista alternativet är att utveckla marknaden genom att 

företaget säljer sina befintliga produkter på en ny marknad. Det kan antingen vara en 

annan plats geografiskt eller i ett annat marknadssegment där efterfråga på produkterna 

finns.  

 

Sedan finns det även en kombination av dessa inriktningar. Enligt Carnall (1999) 

handlar den om att identifiera de bästa produkterna, alltså de varor eller tjänster som är 

mest lönsamma och samtidigt integrera nya aktiviteter i organisationen för att kunna 

skapa nya produkter som följer företagsstrategin. Enligt Schumpeter (1934) så är 

företagsledarens roll att kunna hitta och genomföra nya kombinationer av aktiviteter 
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och på så sätt skapa nya produkter, nya marknader och nya organisationsstrukturer. Ett 

framgångsrikt företag har lyckats, enligt Schumpeter (1934), genom att bryta gamla 

traditioner och igenom dem skapat nya. Vilket fortfarande idag är aktuellt för företags 

framgång, att förändras i samtakt med att omvärlden förändras.  

 

Det finns, enligt Porter (1996), olika sätt för företagen att återkoppla strategier till 

verksamheten. Det första tillvägagångssättet är att kolla vad företaget faktiskt gör för 

närvarande och hitta den unika kärnan. Detta kan göras genom att ställa vissa frågor 

såsom vilka av våra produkter är mest utmärkande? Vilka av våra produkter är mest 

lönsamma? Vilka av våra aktiviteter är mest unika och effektiva? Utmaningen är alltså 

att åter fokusera och upptäcka det unika i kärnverksamheten och rikta aktiviteterna 

därefter.  

 

Fördelen med att använda sig av koncentrationsstrategin menar Coulter (2010) är att 

företaget blir väldigt duktiga på vad de gör samt att de redan känner marknaden och 

konkurrenterna väl. Alla i företaget kan fokusera på själva kärnan i verksamheten och 

göra denna så bra och unik som möjligt. Nackdelen med denna strategi, enligt Coulter 

(2010), är att verksamheten är mycket sårbar för förändringar inom både industrin och 

externt. Men detta kan motverkas genom att uppmärksamma olika trender och anpassa 

sig efter dessa. Koncentrationsstrategin anser Coulter (2010) vara ett ideal för 

småföretag men dock används det inte lika flitigt av dem utan det är mest större företag 

som tar användning en denna strategi.  

3.4 Implementering av koncentrationsstrategi 

Mascarenhas et al (2002) hävdar att det är viktigt välja rätt tillväxtstrategi som passar 

och är baserat efter företagets situation. Den valda strategin måste sen implementeras i 

företaget genom väl planerat utförande. Om företaget inte utför strategin ordentligt 

spelar det ingen roll hur bra strategin än är, då implementeringsstadiet har en sådan 

viktig roll.  
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Det som krävs för en bra implementering av strategi är enligt Carnall (1999) att först 

bygga upp en förståelse bland de anställda varför vald strategi är nödvändig och vad den 

medför för förändringar. Sen är det viktigt att alla är medvetna om att 

förändringsprocessen är en inlärningsprocess vilket innebär att man förändrar för att 

lära sig och få ny kunskap.  

 

Enligt Coulter (2010) kan implementering av tillväxtstrategier ske genom antingen 

uppköp eller sammanslagning av företag, intern utveckling eller strategiskt partnerskap. 

Ett företag som använder sig av koncentrationsstrategi kan implementera den genom 

intern utveckling eftersom strategin bygger på att utveckla sin kärnverksamhet.  

 

3.4.1  Intern utveckling 
Intern utveckling menar Coulter (2010) handlar om att företaget växer genom att skapa 

och utveckla nya affärer och aktiviteter i verksamheten. Men för att detta ska kunna 

utföras måste företaget redan ha resurser och kompetensen för att utföra intern 

utveckling själva. För företag som står inför en betydande förändring menar Ahrenfelt 

(2001) att det är viktigt att få samtliga delar att integrera i helheten med varandra. De 

olika delarna kan då fungera på ett koordinerat sätt, målinriktat med ett strategiskt syfte. 

Intern utveckling föredras då kompetens och resurser oftast redan finns i företaget som 

de kan använda för att utveckla organisationen (Coulter, 2010). Porter (1996) menar att 

gäller att skapa en effektiv intern organisation som kan agera bra utåt. 

 

Utmaningen för snabbt växande företag är att omvandla det lilla företaget till en större 

hanterbar organisation. Enligt Clifford och Cavanagh (1986) är det viktigt att 

organisationen vet att när strategin behöver justeras, så kan strukturen behöva ändras 

vilket leder till olika interna organisationsförändringar. Ny struktur kan kräva ny 

kunskap i form av omfördelningar, internutbildningar eller nyanställning. I takt med 

ökad nyanställning krävs en omorganisering i den nuvarande organisationsstrukturen 

för att få hela verksamheten att fungera som en helhet (Mintzberg, 1993).  
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Clifford och Cavanagh (1986) menar även att tillväxt och dess framgång leder till 

komplexitet vilket för det svårare att styra företaget. Mindre företag drivs av individer 

och dess personliga insatser. Till en början är de främst ägaren som står för drivkraften 

att föra företaget framåt och gemensamt med de få antalet anställda skapa ett 

framgångsrikt företag. Större företag däremot drivs institutionellt vilket menas att 

företagets drivkraft kommer från hela organisationens insats, där komplexiteten leder 

till framgång. 

 
För att kunna växa och tillfredsställa flera kunder måste även produktionen expandera. 

Detta innebär för kärnverksamheten att kapaciteten i produktionen måste öka (Coulter, 

2010). I och med att fler aktiviteter måste utföras kan det betyda att mer arbetskraft 

måste tillsättas för att hantera den växande produktionen (Mintzberg, 1993). I och med 

att mer personal tillkommer behövs en bra förmåga att dela upp arbetsuppgifter på det 

mest effektiva sättet. I sin analys menar Carman och Langeard (1980) att det är att 

många steg i tillväxten kan komma att kräva ny kompetens i företaget. Att utveckla 

sortiment eller ta fram innovativa lösningar kan kräva en speciell avdelning för detta 

som inte finns i nuläget.  

 
Ett företag som upplever ett behov av förändring har vissa restriktioner i sitt 

handlingsutrymme. Det finns inre restriktioner såsom resurser och företagets nuvarande 

struktur. Om företaget är i en fas då en företagsutveckling är nödvändigt för 

organisationen, kan företagets nuvarande struktur vara ett hinder för den utvecklingen. 

Exempelvis kan maktfördelning och nuvarande arbetsstyrka innebära att 

handlingsutrymmet minskas (Alarik, 1988).  

 

Minzberg (1994) menar att när planer blir tydligt formulerade uppkommer ofta ett 

motstånd till förändring. Detta på grund av att när en plan för förändring blir tydlig, blir 

det också mycket tydligt vad människor måste ändra i sitt dagliga arbete. Och tydliga 

förändringar i väl invanda mönster möter ofta ett motstånd på grund av psykologiska 

och organisatoriska orsaker. Clifford och Cavanagh (1986) anser att det finns mänskliga 

brister som kan utgöra hinder för tillväxt, vilket innebär att organisationen har inte 
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kunnat skapa ett bra arbetsklimat eller hålla motivationen uppe hela vägen. Gray (2002) 

menar att många småföretag inte har tid till att reflektera och lära av sina erfarenheter på 

ett effektivt sätt. Detta menar Gray (2002) kan komma att förstärka deras negativa 

inställning till förändringar tills de helt enkelt är tvungna att utveckla organisationen. 

Små företag löper då risken att fastna i sina gamla rutiner tills de faktiskt innebär en 

begränsning för deras fortsatta framgång.  

 

Jacobsen (2005) anser att förändringar i en organisation kan bli något kaotiska då dessa 

innebär att man ofta måste förändra sociala mönster, vilket människor ofta är gör 

motstånd till. Men han hävdar också att det finns en vilja hos företag att införa 

förändringar för ett positivt syfte, annars skulle de ha en mycket mer deterministisk syn, 

det vill säga att det är någon idé att förändra något, det kommer ändå misslyckas. 

Dessutom menar Jacobsen (2005) att det finns många fall med lyckade 

organisationsförändringar, alla med olika utseende och olika mål. Detta menar han tyder 

på att det finns belägg för att planerade förändringar är möjliga.  
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4 Analys 
I analysen diskuteras teorin gentemot empirin. Till en början diskuteras vald 

tillväxtstrategi som leder in på intern utveckling och de möjliga interna konsekvenser 

implementeringen ger.  

 
För småföretag som stabiliserat sin verksamhet och som är redo för att ta nästa steg in i 

tillväxten så innebär det att möta nya utmaningar för organisationen. Tillväxt för 

organisationen innebär enligt Coulter (2010) att utöka verksamhetens utbud eller 

aktiviteter antingen genom nuvarande eller nya affärsverksamheter. I och med att 

småföretags aktiviteter tilltar vid en tillväxt är detta något som påverkar 

arbetsbelastningen då fler arbetsuppgifter måste göras. Detta poängterar även 

Magnusson (i telefonintervju 2012-03-03) då Prima Travel har tillväxt i fokus men i 

nuläget arbetar på full kapacitet. Därför är det viktigt att planera sin tillväxt och veta 

vilka konsekvenser det ger på organisationen för att veta vad som behövs göras.  

 

Enligt Coulter (2010) handlar koncentrationsstrategi om att rikta in sig på sin 

kärnverksamhet och utifrån den hitta möjligheter för expansion. Det kan ske genom att 

erbjuda fler produkter och därmed öka sortimentet. Utifrån vår processkartläggning av 

Prima Travels produktion har vi sett att koncentrationsstrategin är en bra möjlighet för 

dem att skapa en lyckad tillväxt, eftersom det upplever en hög efterfrågan på sina 

etablerade resor som inte är fullt ut tillfredsställt. Därmed finns det utrymme att fortsätta 

arbeta med samma marknad och de etablerade resorna och kan därför fokusera på sin 

primära verksamhet. Som vi identifierade i vår processkartläggning så fanns under 

planeringsprocessen två huvudsakliga aktiviteter; etablerade resmål och nya resmål. 

Genom att expandera dessa två aktiviteter parallellt så ökar produktionen och därmed 

ökar utbudet. Det gör även att företagets aktiviteter ökar i omfång då nya aktiviteter 

måste läggas till i processerna. Enligt Carnall, (1999) så är denna kombination den mest 

effektiva inom koncentrationsstrategin. Även Smallbone et al, (1995) menar att 

expandera existerande produkter och utveckla nya är ett effektivt sätt för småföretag att 
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nå hög tillväxt. Utifrån detta kan implementeringen senare ta form och det är först då de 

interna konsekvenserna blir synliga. 

4.1 Implementeringen tar form 

Mascarenhas et al (2002) hävdar att strategin inte kommer att ge något resultat om inte 

implementeringsprocessen utförs ordentligt. Det är viktigt att veta vilken påverkan 

strategin kommer ge på den interna organisationen för att kunna integrera strategivalet 

in i aktiviteterna. Coulter (2010) menar att efter företaget formulerat och planerat sin 

valda strategi är det implementeringen som är nästa steg. Implementeringen beror till 

stor del på vald strategi. Därför är det mycket viktigt för småföretag att ta sig tiden att 

planera denna process och inte slösa resurser på en dålig implementering.  

 

Eftersom koncentrationsstrategin bygger på att utveckla sin primära verksamhet kan 

denna strategi implementeras lämpligast genom intern utveckling. Intern utveckling 

innebär att företaget växer genom att utveckla och skapa nya aktiviteter inom 

verksamheten. För att kunna göra detta krävs att företaget har resurser och kompetensen 

för att genomföra den interna utvecklingen. Porter (1996) påstår att det finns brist på 

kompetens inom ämnet hos många organisationer och därmed påverkas 

planeringsarbetet utformande. Vissa småföretag, såsom Prima Travel, står i början av 

tillväxten och därmed begränsad kunskap om implementeringsarbetet kring 

tillväxtstrategier. De bör då skaffa sig den kompetensen för att kunna utföra en lyckad 

implementering genom att antingen själva skaffa sig kompetensen eller anlita en person 

som har erfarenheten. Genom att skaffa sig en god kunskap om implementeringsarbetet 

så kan planeringens utformade bli bättre och tillväxten främjas.   

4.2 Interna konsekvenser 

Implementering av tillväxtstrategi genom intern utveckling innebär att organisationen 

på olika sätt behövs anpassas för att kunna hantera tidigare uppsatta tillväxtmålen. 

Denna anpassning kommer uttrycka sig i en rad konsekvenser för organisationen. Vi har 

kunnat identifiera tre större områden inom intern utveckling som påverkas av 



 

 

 

 

  39 (83) 

implementering av koncentrationsstrategin. Dessa tre områden är struktur, produktion 

och personal.  

 

4.2.1 Struktur 
Alarik (1988) menar att företagens nuvarande struktur kan bli ett hinder för utveckling 

om den inte är anpassad efter de nya aktiviteterna. Clifford och Cavanagh (1986) hävdar 

att det är viktigt att organisationen är medveten om att strukturen i företaget kan 

behövas ändras vid en tillväxt. Ny struktur kan kräva ny kompetens i form av 

internutbildningar och nyanställning. Enligt Mintzberg (1993) så är det viktigt att vid 

nyanställning kunna omorganisera verksamheten struktur så att alla anställda arbetar så 

effektivt som möjligt tillsammans. Småföretag, som Prima Travel, är måna om att inte 

anställa i onödan då företagen vill hålla organisationen smal och undvika större 

förändringar. Men för att kunna klara av en ökad produktion som de står inför och den 

ökade arbetsbelastningen som detta medför kan en nyanställning och omstrukturering 

underlätta tillväxten.  

 

Genom en omstrukturering kan företaget ge plats till nyanställning och fördela 

arbetsbelastningen bättre och därigenom producera mer. I takt med tillväxten kan vissa 

arbetsområden i den rådande strukturen bli för stora för en person att klara av och måste 

därför delas upp i en ny struktur. Ett exempel på detta kunde vi identifiera hos Prima 

Travel då en stor del av produktionen sköttes av endast en person, Svensson. Detta 

innebär att den ökade arbetsbelastningen och nuvarande struktur blir ett hinder för 

företagets tillväxt.  

 

4.2.2 Produktion 
En annan del som den interna utvecklingen medför är att utveckla produktionen. Inte 

bara att omfördela arbetsbelastningen utan även att effektivisera produktionen. 

Mintzberg (1993) menar för att effektivisera produktionen måste arbetskraften 

effektiviseras genom att även här utforma en bra arbetsfördelning samt försöka undvika 

onödiga arbetsmoment. För ett litet företag, som Prima Travel, så handlar det inte bara 
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om att producera mer utan också rätt produkter för effektivisering av produktionen. 

Såsom Alarik (1988) påpekar är de viktigt att fokusera på de mest lönsamma delarna för 

att generera en högre omsättning. Som Porter (1996) anser så gäller det att göra en 

utvärdering för att hitta den unika kärnan i produktionen. Därmed tas de icke lönsamma 

produkterna bort och fokus läggs på rätt etablerade produkter. För Prima Travel kan det 

vara att minska på de specialresor som Magnusson skräddarsyr då dessa kräver mycket 

tid och genererar endast en engångsintäkt och istället utöka de mer populära resmålen 

såsom vandringsresor.  

 

Det är även viktigt att kunna öka produktionen av de etablerade produkterna samtidigt 

som att utveckla nya produkter och finna en balans mellan dessa. För småföretag, såsom 

Prima Travel, så handlar utveckling av produktion om att hitta nya vägar för att 

producera mer och öka kapaciteten. I Prima Travels fall innebär det att fördela arbetet så 

att de hinner lägga lika mycket fokus på etablerade resor såsom nya resor. Det är 

Magnusson och Svensson som främst jobbar med utveckling av nya resor i Prima 

Travel. Utifrån vår processkartläggning kunde vi se att under planeringsprocessen så var 

arbetet kring utveckling av nya resor omfattande med många moment och kräver 

därmed mer tid. Svensson nämner att han jobbar främst de etablerade resorna och de 

nya resorna i mån av tid samt att Kricak arbetar endast med etablerade resor. Detta 

innebär att produktionen av nya resmål inte hinns med fullt ut. För småföretag är det 

därför viktigt att se över produktionen så att både etablerade och nya produkter blir 

möjliga att expandera.  

 

4.2.3 Personal 
Gray (2002) menar att småföretag tenderar att stanna kvar i gamla mönster eftersom de 

ofta inte har tid att utvärdera och anpassa sin organisation. Schumpeter (1934) anser att 

de företag som lyckas bryta gamla traditioner har möjlighet att nå framgång genom att 

skapa nya och effektivare rutiner. Jacobsen (2005) menar att förändringar kan bli 

förvirrande för de anställda då detta kan innebära att invanda mönster och rutiner måste 

brytas upp vid en organisationsförändring.  
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Att genomföra en tillväxtstrategi innebär att småföretagen, som står i samma situation 

som Prima Travel, måste vara beredda på att förändra gamla rutiner och införa nya 

rutiner som är anpassade till strategin. Alla i företaget måste vara med i förändringarna 

och gemensamt kommit fram till vad som behövs göras för uppnå gemensamma 

tillväxtmålen. Vi noterade att Prima Travels anställda var väldigt bekväma i sina 

arbetsrutiner då de gärna vill växa utan att förändra den interna organisationen. 

Exempelvis var de väldigt måna om att behålla sina arbetsområden och därmed inte 

bredda på att bryta upp sina rutiner. Detta tyder på att de inte gemensamt kommit fram 

till vad som behövas förändras i den interna organisationen vid en implementering av 

tillväxten. Carnall (1999) menar på att det är viktigt att alla i företaget är medvetna om 

att förändring är en inlärningsprocess. Vilket gör att småföretagen har en möjlighet att 

lära av sina förändringar och på så sätt skapa nya kunskaper om sin organisation.  

 

Ahrenfelt (2001) menar att det också är viktigt att få de nya aktiviteterna att integrera 

med resten av verksamheten. Smallbone et al (1995) anser att företag som utvecklar sin 

organisation i takt med tillväxten har bättre förutsättningar för att växa långsiktigt. Den 

interna utvecklingen i småföretag kan enligt Clifford och Cavanagh (1986) i takt med 

tillväxtens gång innebära att företaget går från att vara litet till stort. Det betyder att 

företaget behöver börja agera som ett stort företag och institutionalisera verksamheten.  

 

I småföretag, såsom hos Prima Travel, drivs verksamheten framåt av individerna och 

deras personliga insatser men detta blir inte hanterbart när företaget växer. Enligt 

Clifford och Cavanagh (1986) menar de att i ett större företag kommer drivkraften från 

hela organisationen i stort och organisationen kan inte längre hanteras på individnivå. 

Denna övergång kan vara svår att hantera då hela inställningen på hur företaget bör 

drivas måste ändras. Ett exempel på detta problem upptäckte vi hos Prima Travel då 

Svensson (i intervju 2012-03-13) berättar att det är svårt att ta över varandras arbete 

ifall någon skulle vara borta eftersom det är mycket information som måste överföras 

emellan dem. Deras arbetsuppgifter är personliga och Prima Travels verksamhet är i 
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nuläget är väldigt beroende av individerna och deras insatser. Men om verksamheten 

skulle bedrivas institutionellt så finns arbetsuppgifterna befästade i organisationen och 

inte hos individerna. Det gör att uppgifterna blir standardiserade, vilket innebär att även 

om personal tillkommer och faller bort så kan organisationen fortfarande bestå.   
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5  Slutsats 
I slutsatserna tar vi upp vad vi har kommit fram till i denna studie och därmed besvarar 

tidigare ställd forskningsfråga; Vilka interna konsekvenser ger en 

koncentrationsstrategi för ett småföretag? 

5.1 Interna konsekvenser 

Utifrån vår analys har vi kommit fram till ett antal interna konsekvenser som 

implementeringen av koncentrationsstrategin ger småföretag. Dessa är viktiga att vara 

medveten om för småföretag som ska påbörja planeringsarbetet av sin tillväxt. Är inte 

företaget medveten om vad strategin innebär för deras organisation kan de heller inte 

planera implementeringen av den. Om man inte kan planera implementeringen 

ordentligt så kommer resultatet av tillväxten bli därefter.  

 
5.1.1 Struktur 
För ett småföretag som ska internutveckla sin organisation så innebär det för strukturen 

att de måste skapa plats för nya aktiviteter genom att bryta gamla rutiner som är 

anpassade för ett litet företag. För att organisationen ska kunna växa med tillväxten så 

krävs det att arbetsområden fördelas utefter de nya aktiviteterna samt att skapa plats för 

eventuell rekrytering. Det kan alltså krävas en omstrukturering av organisationen som är 

anpassad för att klara av den ökade produktionen som koncentrationsstrategin innebär. 

Detta för att strukturen inte ska bli ett hinder för den pågående tillväxten.  

 
 
5.1.2 Produktion 
För produktionen handlar den interna utvecklingen i småföretag om att kunna hantera 

den ökade produktionen koncentrationsstrategin kräver. Först och främst handlar det om 

att upptäcka och eliminera onödiga moment som kan bromsa produktionen. Att öka 

produktionen kan antingen göras genom att effektivisera organisationen, vilket innebär 

att producera mer på samma arbetskraft eller så kan rekrytering av personal behövas för 

att öka kapaciteten. Detta beror på hur mycket ökad produktion företaget förväntas 

behöva i sin tillväxt. Företag kan behöva göra en utvärdering av sin nuvarande 
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produktion för att upptäcka var begränsningarna finns i att producera mer. Som för vårt 

fallföretag ligger begränsningarna i att arbetskraften inte kommer att räcka till för att 

kunna fokusera på att producera både nya och etablerade produkter i större omfång.  

 

5.1.3 Personal 
Inom personal innebär intern utveckling att förändringar i organisationen blir möjliga 

genom att personalen är medvetna och öppna för att ändra sina invanda mönster. 

Genom att alla anställda gemensamt kommit fram till vilka rutiner som behövs ändras 

underlättar det att genomföra tillväxten då alla är med på vad som behövs göras.  

 

Småföretag som tenderar till att ha arbetsuppgifter på individnivå kan behöva ändra sin 

inställning till detta då de börjar växa. Om företaget ska börja drivas som ett stort 

företag så måste arbetsuppgifterna drivas från organisationen och inte utifrån 

individerna. Det beror på att om arbetsuppgifterna blir allt för personliga så blir 

organisationen väldigt beroende av individen. Företaget måste fungera även om en 

person inte är närvarande. Att börja betrakta företaget som en helhet och inte utifrån 

individernas enskilda insatser är ett första steg i att driva organisationen institutionellt.  

 
 
Slutligen, genom att förstå och veta om dessa interna konsekvenser som följer vid en 

implementering av koncentrationsstrategi så kan det underlätta för småföretag, i liknade 

situation som Prima Travel, att bättre planera sitt implementeringsarbete för att i 

slutändan lyckas med sin tillväxt.  
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6 Kritik och vidare forskning 
 
Kritik som kan riktas mot detta arbete är att den empiriska undersökning endast 

behandlar ett fallföretag som i sig är unikt men i stora drag kan liknas med andra 

småföretag. I och med att olika teori använts har studien kunnat hamna på en mer 

generell nivå då fallföretaget används som ett exempel.  

 

En annan kritisk punkt som kan riktas mot studien är att vi använt oss av semi-

strukturerade intervjuer och därefter tolkat deras svar. I och med att vi har gått igenom 

empiridelen med fallföretaget och fått bekräftelse att det vi tolkat stämmer överens med 

deras uppfattningar. Därmed anser vi att vår empiriskt insamlad data är pålitlig.  

 

Vi har använt oss av de teorier vi anser är mest lämpade för denna studie, men det finns 

naturligtvis flera intressant och relevanta teori som kunnat användas ifall studien skett i 

en tidsmässig större utsträckning. Men något vi anser intressant att försätta forska 

djupare i är övergången mellan litet till stort företag, alltså institutionalisering. Samt hur 

denna övergång kan underlättas och effektiviseras både ur ledarens och personalens 

perspektiv.   
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Bilaga 1 
 
Semi-strukturerade frågor i mailintervjuer, telefonintervjuer samt 

personliga intervjuer.  
 

1. Hur skulle du beskriva din roll i företaget? T.ex. Dina vanligaste arbetsuppgifter och 

ansvarsområden. 

2. Om du fick välja helt själv; hur skulle din roll i företaget se ut om ca tre år? Vad 

skulle dina huvudsakliga uppgifter vara då? 

3. När du ser på företaget nu, ligger fokus på tillväxt eller stabilitet? 

4. Finns det någonstans i organisationen där du känner att det hade behövts hjälp eller 

en lösning? 

5. Finns det någonstans i ditt arbete där arbetsuppgifterna stoppas upp och inte hinns 

med ordentligt, en s.k. flaskhals? Detta kan vara inom dina egna arbetsområden, någon 

annans eller någonstans inom produktionen. 

6. Skulle du kunna försöka beskriva produktionen av en resa inom ditt arbetsområde 

steg för steg från början till slut? 

7. Under vilka tider på året har du mest att göra? Och vad är det då som tar upp tiden? 

8. Vilka arbetsuppgifter anser du tar upp mest energi och arbete från dig? 

9. Finns det några arbetsuppgifter du känner att du lägger ibland onödigt mycket tid på? 

Detta kan vara typiskt monotona, tidskrävande arbeten eller liknande. 

10. När köptes Prima från Tomas Carlsson? Vilka var de största förändringarna du 

gjorde då? 

11. Vilket år köpte Ulf in sig som delägare? Vilka är de största förändringarna som hänt 

sen dess? 

12. Kan du i några korta meningar beskriva vilka som är era främsta 

arbetsuppgifter/roller/ansvarsområden, ni fyra som jobbar på kontoret? 

13. Vad har du för mål och visioner för företaget? 

14. Hur skulle du beskriva er främsta målgrupp? 
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15. Hur hög arbetsbelastning har du? Känner du att du hinner mer eller arbetar du på 

absolut max? 

16. Finns det områden du skulle vilja bli avlastad ifrån? 

17. När började du arbeta för Prima Travel? Vad hade du för tjänst då och hur har din 

roll förändrats sen dess? 

18. Hur upplever du företagets framtid?  
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Bilaga 2 

Empiriskt case  
 
- Prima Travel AB 

 
 
  

Författare Alexandra Andersson,  
880708 
Julia Magnusson 
850418 

 
Handledare Kjell Arvidsson 
Examinator Anders Hytter 
Termin VT-12 
Kurskod 4FE03E 
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Empiriskt case 
Denna företagsrapport berör företaget Prima Travel som är ett resebolag beläget i 

Göteborg. Företaget har få antal anställda med en hög omsättning och de står nu inför 

en ökad tillväxt. Vi har fått som uppdrag från företaget att hitta möjligheter för dem att 

fortsätta jobba effektivt med en tillväxt. Företaget har märkt av en ökad efterfråga och 

därmed vill utnyttja det så mycket som möjligt.  

 

Vi har därför gjort en kartläggning av företagets processer för att se vad som faktiskt 

görs i företaget. Kartläggningen ska även ge de anställda ett nytt perspektiv på hur de 

arbetar. Efter processorienteringen har organisationsstrukturen studerats samt 

arbetsfördelningen. Därigenom har eventuella flaskhalsar identifierats och analyserats 

fram till lösningar på uppdraget.  
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1 Inledning 
I inledningen så har vi beskrivit Prima Travel och uppdraget mer ingående.  
 
Att resa iväg och uppleva nya länder och kulturer är ett stort intresse hos många 

svenskar. Efterfrågan på resor har nästintill återhämtat sig efter de senaste årens 

finanskris då försäljningen på resor sjönk. Framförallt är det dem privata resorna som 

ökat. Förra året omsatta resebranschen drygt 31 miljarder kronor. Det finns många 

researrangörer i Sverige med olika typer av resor och destinationer (www.dn.se). 

 

Prima Travel AB är ett resebolag i Göteborg som ägs av Johan Magnusson och Ulf 

Hansen. Resebyrån har nischat sig genom att satsa på vandrings- och cykelresor främst 

inom Europa med fokus på sommarhalvåret. De erbjuder även andra resor såsom 

pilgrimsresor, längdskidåkning eller vinvandring. De senaste åren har resmål utanför 

Europa tillkommit såsom Bhutan, Indien och Kenya. Prima Travel satsar ytterst på att 

erbjuda aktiva resor som passar alla (www.primatravel.com). Den vanligaste 

kundgruppen är aktiva människor i åldern 40-70 år (Magnusson i intervju, 2012-02-13).  

 

Magnusson köpte företaget år 2000, då var lönsamheten låg men det fanns en bred 

kundbas. Förändringar gjordes och icke lönsamma delar kapades bort, sortimentet 

analyserades och med hjälp av Magnussons långa erfarenhet i branschen valdes 

noggrant utvalda resmål ut. Men det tog ytterligare några år innan företaget började ge 

utdelning, ett par tuffa år följde innan bolaget började gå med vinst. År 2008 sålde 

Magnusson halva bolaget till Ulf Hansen vilket innebar att likviditeten genast blev 

bättre (Magusson, i intervju 2012-02-13). Efter detta har omsättningen ökat markant 

och år 2010 hade bolaget en omsättning på cirka 25 miljoner (www.allabolag.se).   

 

Företaget har tre stycken fastanställda och två deltidsanställda i Göteborg och ett antal 

frilansande guider med olika uppdrag runt om i Europa. Organisationen har sitt kontor i 

Gibraltar Herrgård i centrala Göteborg där de sitter tillsammans med en rad andra 
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resebolag (www.primatravel.com). Det gör att de kan ta hjälp av varandra och att det 

finns ett gemensamt intresse dem sinsemellan (Magnusson, i intervju 2012-02-13).   

 

Prima Travel hade en omsättning på 25 miljoner kronor år 2010 med endast tre 

heltidsanställda. I och med att branschen som Prima Travel verkar i är på uppgång igen 

samt att företaget satsar på en fortsatt tillväxt kan det bli svårigheter för denna lilla 

organisation att hantera detta (Magnusson, i intervju 2012-02-13).  

 

Vårt uppdrag för Prima Travel är att hitta möjligheter för företaget att hantera den 

fortsatta tillväxten. Eftersom att de inte finns någon tid i företaget att göra denna 

utredning samt att ett nytt perspektiv på företaget önskas är detta ett uppdrag för oss.  
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2 Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs företagets samt uppdragets bakgrund.  
 
Prima Travel startades redan under 1980-talet av Thomas Carlsson men köptes alltså 

upp av Johan Magnusson under år 2000. Enligt Magnusson, (i intervju 2012-02-13) 

hade han då lång erfarenhet av branschen och såg köpet som ett tillfälle att få driva eget 

företag. Under de första åren började han förändra bolagets sortiment för att utöka med 

resor till bland annat Azorerna och Korsika under vår och höst. Han skalade även bort 

delar av företaget som inte längre gav utdelning, bland annat vissa bussresor.  

 

Magnusson, (i mailintervju 2012-02-14) beskriver de första åren som tuffa och han drev 

företaget själv tillsammans med en anställd. Budgeten var mycket snål och företaget var 

vid ett tillfälle nära en konkurs. Under flera år arbetades sortimentet fram med 

noggrannhet för att förstå vilka resmål som var lönsamma och vilka som inte var det. 

Kundbasen blev med åren bredare och flera kunder återkom år efter år. Men även om 

sortimentet och kunderna var väl etablerade led företaget av likviditetsproblem. 

Lösningen kom då Ulf Hansen klev in som delägare och kunde lösa stora betalningar 

som Magnusson hade svårt att ordna själv. Så fort problemen med likviditeten löstes så 

gick affärerna bättre och Prima Travel började visa positiva siffror. 

 
När nu likviditeten förbättrats har Prima Travel omsättning ökat kontinuerligt. Den 

världsomfattande lågkonjunkturen gjorde att resultatet bromsades något under 2009-

2010. Detta berodde på att Prima Travel arbetar med många företag ute i Europa och 

därmed är känsliga för stora svängningar i euron. Under dessa år blev euron dyrare och 

Prima Travel fick därmed högre kostnader. Däremot minskade inte försäljningen av 

resor och företaget har därför inte drabbats speciellt hårt av lågkonjunkturen 

(Magnusson, i intervju 2012-02-17). 

 

Magnusson, (i intervju 2012-02-17) berättar att under flera år var det bara han och hans 

medarbetare Dahn Svensson som arbetade på resebyrån. Trots att Hansen gick in som 

delägare så har han inte arbetat aktivt i företaget då han även driver andra företag, men 
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allt eftersom omsättningen ökade och nya resmål tillkom behövdes hjälp för att få allt 

att gå ihop. Därför anställdes Nati Kricak som försäljare och ansvarig för flyg. Ekonomi 

såsom bokföring, registrering av fakturor och betalningar utförs av en ekonomianställd, 

Eva Cederqvist på deltid. Därtill finns en ytterligare person, Kristina Westerlund, som 

gör enklare ekonomisysslor men som inte arbetar på herrgården. Det har alltså 

tillkommit några personer i organisationen, efter hand som omsättningen ökat och det 

dagliga arbetet blir för omfattande att klara av på bara två personer. Enligt delägaren 

Magnusson ser framtiden ljus ut och omsättningen förväntas fortsätta öka. Sortimentet 

breddas för varje år och flera resmål utanför Europa finns nu att besöka med Prima 

Travel. 

 

Prima Travel hade alltså en omsättning på ungefär 25 miljoner år 2010 och 

försäljningen har fortsatt öka efter det. I intervju med Magnusson, (i telefonintervju 

2012-03-03) menar han att en omsättning på 40-45 miljoner om ett par år inte är 

omöjlig.  
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3 Problemdiskussion 
Här beskrivs själva problemet och uppdraget från Prima Travel djupare. Utifrån detta 

skapas en problemformulering och syfte med studien samt avgränsningar. 

 
Prima Travel har gått från att vara en liten resebyrå med knapp budget och 

likviditetsproblem till att öka sin omsättning markant de senaste åren. Bolaget har börjat 

våga satsa på mer långväga resmål som Bhutan och Kenya samt ökat personalstyrkan 

till tre heltidsanställda och två på deltid. Båda ägarna och de övriga som arbetar på 

byrån ser ljust på framtiden och det finns en önskan om att utveckla företaget ytterligare 

(Magnusson, i mailintervju 2012-02-14).  

 

I nuläget står organisationen i en fas där alla arbetar på heltid med produktionen av 

resorna samtidigt som omsättningen antagligen kommer fortsätta öka. Under de senaste 

tre åren har ekonomin blivit allt mer stabil och det finns, till skillnad från ett par år sen, 

utrymme för framtidsplaner och utveckling (Magnusson, i intervju 2012-02-17).  

 

När Magnusson, (i intervju 2012-02-17) beskriver organisation så kallar han den 

mycket smal med tanke på att det är tre heltidsanställda på en stor omsättning. Detta är 

ett medvetet val och han vill fortsätta i den linjen. Den största fördelen, menar han, är 

att beslutsvägarna blir kortare och informationen rakare. Därmed blir kommunikationen 

och arbetet mindre komplicerat. Men Magnusson tillägger att villkoret för att en så smal 

organisation ska fungera är att man har ett väl fungerande administrativt system. I 

princip allt arbete som Prima Travel dagligen ägnar sig åt sköts via Internet. Därför är 

den allra viktigaste förutsättningen för företaget en bra tillgång till internet. Det betyder 

att medarbetarna kan arbeta hemifrån eller från andra länder, så länge det finns bra 

anslutning på plats. Med bra anslutning kan mycket av kommunikationen skötas via till 

exempel Skype.  

 

Magnusson, (i telefonintervju 2012-03-03) har dock insett att om omsättningen 

fortsätter öka och antalet resmål och avgångar ökar så följer naturligtvis högre 

arbetsbelastning för medarbetarna. Det blir då ohållbart att fortsätta driva 
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organisationen på samma sätt som nu. Men Magnusson vill fortsätta driva 

organisationen så smal och smidig som möjligt och söker möjligheter för att behålla 

detta trots högre omsättning och större arbetsbelastning.  

 

Uppdraget går alltså ut på att finna möjligheter för Prima Travel att utveckla sin 

organisation i takt med den ökande efterfråga, men med fokus på att hålla 

organisationen smal och smidig.  

 
3.1 Problemformulering 
Vilka åtgärder kan Prima Travel vidta för att hålla organisationen effektiv vid en fortsatt 

tillväxt? 

 

3.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att ge Prima Travel ett nytt perspektiv på deras organisation 

samt att finna lösningar för att effektivisera företaget så att de kan hantera den fortsatta 

tillväxten.  

 

3.3 Avgränsning 
Vad gäller utveckling av utbud har Magnusson redan en stor erfarenhet av 

sortimentutveckling, därmed kommer denna studie fokusera på organisatorisk 

utveckling. Vi har även valt att fokusera på produktionen i företaget då det är främst 

denna som kommer öka för att möta den ökade efterfrågan samt att de mesta arbetet 

ligger i att producera resor.  
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4 Praktisk metod 
I denna praktiska metod beskrivs hur studien har utförts och vilka metoder som har 
använts för att få fram empiriskt material samt hur målet med studien skall nås. 
 
Det finns två metoder att välja mellan för att få fram empiriskt material till studien, 

kvalitativ eller kvantitativ metod. Kvalitativ metod lägger fokus på att kunna tolka och 

förstå människor och dess omgivning. Detta kan utföras genom att göra intensiva 

observationer eller intervjuer. Kvantitativ metod lägger däremot vikten på att använda 

sig av statistiska metoder och olika mätinstrument vilket kan göras genom enkäter eller 

fokusgrupper (Bryman & Bell, 2005). 

 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod vid insamling av empiriska data.  Denna 

metod innebär att få en förståelse och ett tolkande perspektiv vilket behövs i vår studie 

för att på bästa sätt få fram empiriskt material. Eftersom grunden i undersökningen 

ligger i att finna utvecklingsmöjligheter för Prima Travel AB tror vi detta kan framtas 

på bästa sätt genom nära och personlig kontakt med de anställda. Genom att få fram 

information om de olika arbetsprocesserna och på så sätt kunnat utreda vad som kan 

effektiviseras.  

 

För att kunna nå de anställda på ett personligt plan har vi valt att använda oss av 

intervjuer. Intervjuerna är semi-strukturerade med vilket menas att intervjufrågorna är 

delvis planerade och uppkommer frågor eller nya banor under intervjuns gång är det 

möjligt att fortsätta utanför de planerade frågorna. Alltså behöver inte de i förväg 

planerade intervjufrågorna följas strikt utan kommer det upp nya saker under intervjun 

är det viktigt att även ta hänsyn till detta. Respondenten har därmed större frihet att 

svara på frågorna och genom detta få så bra information som möjligt. 

 

När det kommer till urval av personer i undersökningen har vi valt att intervjua alla som 

jobbar heltid i företaget, då Prima Travel AB har få antal anställda och det ger en bättre 

helhetsbild och förståelse så att alla kan vara delaktiga och påverka det empiriska 

materialet. Eftersom vi har avgränsat oss till att studera produktionen av resor är det de 



 

 

 

 

  61 (83) 

heltidsanställda som anses ha bäst insikt i företaget och studien kommer att beröra dem 

främst. Genom att intervjua alla heltidsanställda ökar trovärdigheten i studien. Om 

komplettering av intervjuerna skulle behövas finns det möjlighet att få ytterligare frågor 

besvarade. Detta via samtal eller mail då Prima Travel har sitt kontor i Göteborg, vilket 

skapar viss begränsning i tillgängligheten. 

 

Dock finns det kritik mot vald metod som är viktig att ta upp. Kritiken mot kvalitativ 

metod är att forskarna själva ska tolka och förstå dem som studeras, medan andra 

forskare kan uppfatta och tolka det som har studerats på ett annat sätt. I och med att vi 

är två stycken som utför denna studie har vi valt att göra intervjuerna tillsammans, fast 

med egna anteckningar. Efter intervjuerna sammanställer vi våra svar och tolkningar för 

att hitta gemensamma drag i respondentens svar. Detta gör att det material som tolkas 

och bearbetas kommer inte från endast en forskare (Bryman & Bell, 2005).  

 

För att kunna nå målet med studien, att hitta åtgärder för Prima Travel att behålla 

effektiviteten i företaget för att kunna bemöta den ökade efterfrågan samt tillväxten, har 

vi delat upp verksamheten i processer. Genom att identifiera de olika processer som 

finns i företaget genom semi-strukturerade intervjuer skapas möjligheter att hitta 

förbättringar som kan göras inom olika arbetsuppgifterna.  Det ger även en bättre 

helhetsbild av företaget som de anställda kan ha nytta av då de för en bättre inblick i 

vad dem själva tillför i processerna och hur hela verksamheten på så sätt samverkar.  

 

Efter att identifieringen av processer gjorts, har huvudprocessen brutits ner i 

delprocesser och därefter i aktiviteter för att kunna få en närmare blick över vad som 

ingår i processen. Sedan har en kartläggning av arbetsuppgifter gjorts för att kunna se 

närmre vad som faktiskt görs i företaget. Genom denna processkartläggning finns det 

möjligheter att hitta så kallade flaskhalsar där produktionen stoppas upp eller där arbetet 

inte är effektivt (http://lc1.miun.se/nk/proc/page_10.htm ). 
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Figur 1. (http://lc1.miun.se/nk/proc/page_10.htm) 

 

I och med att flaskhalsar upptäckts kan åtgärder föreslås för att skapa så effektivt arbete 

som möjligt. Denna metod att kartlägga processer i företaget och genom att bryta ned 

dem i mindre delar skapar en bättre förståelse för hur helheten koopererar för att skapa 

värde åt kunderna (www.process.nu/default.aspx?ID=11). 

 

För att kunna identifiera själva huvudprocessen och dess delprocesser har vi använt oss 

av svaren från intervjuerna samt mailintervjuerna. Genom dessa har de mest vitala 

delarna identifierats som är ett resultat av att tillfredsställa kundbehovet. Vidare har 

dessa delprocesser ytterligare delats upp i aktiviteter och därefter arbetsuppgifter.  
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5 Förstudie 
I förstudien har vi fördjupat oss i uppdraget och det problemet som Prima Travel 

beskrivit, för att få en bättre inblick i organisationens situation.  

 
Efter att ha fått uppdraget av Prima Travel så har vi satt in oss djupare i problemet 

genom att utföra en förstudie. Förstudien är till för att kunna få en bättre förståelse av 

både problemet och aktuella företagssituationen.  I intervjuer med anställda så är den 

allmänna uppfattningen att nuvarande förhållanden och arbetssätt fungerar i företaget. 

Men eftersom att företaget står inför en ökad efterfråga, vilket i sin tur leder till att 

produktionen samt omsättningen ökar så kan det vara svårt att behålla samma arbetssätt 

då de anställda idag inte har mycket tid över till extra arbete. Det finns alltid möjligheter 

till utveckling av arbetsfördelningen och vilka arbetsuppgifter som ger värde.  

 

Prima Travel känner redan nu av en ökad efterfråga då många resor blir fullbokade 

tidigt och även att de ligger i tiden med denna sorts resor, det vill säga aktiva resor. I 

och med detta fokuserar Prima Travel på tillväxt och skapa nya resmål för att möte 

kundens efterfråga. De vill alltså utnyttja denna ökade efterfråga så mycket som möjligt 

men samtidigt behålla organisationen liten (Magnusson, i telefonintervju 2012-03-03).  

 
Prima Travel har som sagt tre heltidsanställda med en omsättning på över 25 miljoner 

och det gör att denna lilla organisation kräver en mycket effektiv organisation för att få 

verksamheten att fungera. Företaget måste öka sin produktion för att möta den ökade 

efterfrågan krävs större arbetsinsatser och det är alltså mycket viktigt att behålla 

effektiviteten i företaget.  

 

Prima Travel står inför en ökad efterfråga så anser Svensson, (i intervju 2012-03-13) att 

det inte skapas så mycket mer arbete om de skulle ta in fler kunder på varje avgång 

eftersom det mesta görs automatiskt av det arbetet. Men eftersom att företagets vision är 

att sälja unika resor för ett mindre antal personer om ca 20-30 personer så vill de heller 

inte ta in fler kunder i varje resa. Detta medför att produktionen av antalet resor måste 

öka, antingen redan etablerade eller nya resor.  
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Både Svensson och Kricak, (i intervju 2012-03-13) håller med om att de har ett effektivt 

arbetssätt i organisationen idag men att vid en ökad produktion kan en 

organisationsförändring behövas. Enligt Svensson, (i intervju 2012-03-13) ställer sig 

frågan: Hinner jag med att göra arbetet tillräckligt bra? Det kan i ett senare skede 

behövas en rekrytering ifall arbetsbelastning skulle bli för hög. Men samtidigt 

poängteras att en ytterligare anställd kunde vara behövligt men inte fler, då företagets 

vilja är att hålla organisationen liten.  

 

Dock finns det svårigheter i att ta över varandras arbete då det är mycket information 

som måste överföras. Nu har ett nytt system införts som är webbaserat 

fildelningssystemen.  Där läggs alla dokument in från anställda som därigenom kan ta 

del av varandras information. I och med detta underlättar överföringen av information. 

Det är bra om alla i företaget kan lite om varje resa för att kunna hjälpa till med 

varandras arbete ifall någon är borta. Detta höjer kvalitén gentemot kund då de anställda 

är insatt i varandras arbete. (Svensson, i intervju 2012-03-13) 

 

Det som gör dem effektiva idag är att de har flera arbetsuppgifter som är automatiserade 

och att allt administrativt arbete är webbaserat vilket gör att alla i företaget kan jobba 

vart som helst i världen samt ta del av viktig information. 
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6 Empirisk data 
Den empirisk data innehåller beskrivning av kartläggningen av processer samt de 

aktiviteter och arbetsuppgifter som finns i företaget.  

 

6.1 Huvudprocessen 
En process startar genom att ett kundbehov uppstår och sätter igång aktiviteter i 

företaget som samarbetar för att tillfredsställa kundbehovet.  Det finns olika processer i 

ett företag och dessa går ofta genom olika avdelningar i organisationen därmed 

förbrukar olika sorters resurser och skapar värde för kunden. Processer kan delar upp i 

tre nivåer; huvudprocess, delprocess och stödprocesser. Huvudprocessen är den process 

som tillfredsställer kundens behov och få fram ett resultat som skall motsvara kundens 

krav (http://lc1.miun.se/nk/proc/page_10.htm). 

 

För Prima Travel är huvudprocessen att producera och sälja resor efter kundens behov. 

Vi har brutit denna process i mindre delar till delprocesser, aktiviteter och slutligen till 

arbetsuppgifter för att få en djupare inblick i Prima Travels arbete. I själva 

huvudprocessen har fem delprocesser identifierats vilka är; Planering, Bokning, 

Förberedelser, Genomförandet av resor och Uppföljning.  Vi kommer gå in på de tre 

första delprocesserna då dessa är mest relevanta i denna studie. Detta för att vi har valt 

att fokusera på arbetet kring producering av resor då det är detta som krävs för att 

bemöta den ökade efterfrågan.  
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Till huvudprocessen finns ofta en eller flera stödprocesser som används som hjälpmedel 

under hela processen. Dessa stödprocesser ger ett indirekt kundvärde eftersom att de är 

till för att underlätta själva huvudprocessen. För Prima Travel finns det en stödprocess 

som hjälper huvudprocessen under dess gång, denna är ekonomi. Denna kan också 

brytas ner mindre delar såsom aktiviteter och arbetsuppgifter.  

 

Ekonomidelen handlar om arbetsuppgifter som exempelvis hantering av bokföringen 

samt att tillhandahålla ekonomiska resurser under hela huvudprocessen. När resorna är 

klara för försäljning marknadsförs de oftast utemot kund genom kataloger, google eller 

annonser i väl utvalda tidningar. Eftersom dessa två endast ger indirekt värde till kund 

kommer vi inte gå in djupare på dessa delar.  

 
6.2 Delprocess 1: Planering 
Den första delprocessen som tillsammans med övriga arbetet utgör huvudprocessen hos 

Prima Travel är planeringen. För att kunna erbjuda kunderna välgenomtänkta resor som 

uppfyller deras förväntningar krävs ett gediget planeringsarbete. 

 

 

Figur 2. Skapad av författarna 
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Planeringsprocessen kan delas upp i två aktiviteter; etablerade resor samt nya resmål. 

Med etablerade resmål menas resor som redan finns med i sortimentet med ett klart 

koncept. Nya resmål är destinationer som ännu inte finns med i sortimentet men som 

arbetas fram inför kommande säsong. Planeringsarbetet startar ca ett år innan säsongen 

sätter igång.  

 
 

 
 
 
De arbetsuppgifter som utgör planeringsarbetet för de etablerade resorna handlar bland 

annat om kontraktering av hotellen. Med de hotellen finns redan ett samarbete och här 

handlar arbetsuppgiften om att komma fram till hur många rum Prima Travel kommer 

att boka upp under säsongen. Antalet rum baseras delvis på fjolårets efterfrågan på 

resmålet och delvis på prognoser inför kommande säsong.  

 

Planeringen av etablerade resmål handlar också om att uppdatera dagsprogrammen. 

Som nämnts finns ett klart koncept av resan och dagsprogrammen är också uppgjorda 

men många gånger behövs en uppdatering. Det kan till exempel vara en dagsvandring 

Figur 3. Skapad av författarna 
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som läggs om till en annan rutt för att förbättra resans kvalitet eller att man byter en 

middagsrestaurang.  

 

Nästa uppgift som görs är att planera för vilken guide som ska finnas på resan. Prima 

Travel har flera guider som arbetar som frilansare och vem som blir guide på vilket 

resmål beror på några olika faktorer. Hänsyn tas till vilka veckor guiden är tillgänglig, 

hur mycket erfarenhet han eller hon har, och vilken sorts resmål denne är bäst lämpad 

för. Exempelvis är vissa guider mer kunniga inom cykelresor och andra inom vandring.  

 
Planeringsarbetet inför ett nytt resmål börjar med att finna information om orten för att 

ta reda på så mycket som möjligt om resmålet. Denna information inkluderar 

förutsättningar för den aktivitet som planeras på orten, exempelvis vandringsleder, 

cykelvägar eller bra vingårdar.  

 

Efter att information har samlats in åker någon ner och undersöker resmålet på plats. 

Om det är en vandringsresa som planeras så går man vandringarna, besöker eventuella 

boenden och försöker se så mycket som möjligt av resmålet. Att undersöka på plats är 

viktigt för att få en känsla av hur resmålet är i verkligheten.  Efter att ha besökt möjliga 

boenden skrivs kontrakt med det som är mest lämpligt och därmed påbörjas ett 

samarbete med det hotellet. Därefter utformas ett dagsprogram med olika dagsetapper, 

restauranger och andra aktiviteter. På vissa resor planeras en vilodag in och då kan ett 

besök på ett museum eller annan sevärdhet vara en dagsaktivitet.  

 

När konceptet för den nya resan börjar bli klart är nästa steg att finna en lämplig guide. 

Skillnaden mellan att placera ut en guide på ett etablerat resmål och ett nytt för 

säsongen är att det finns fler osäkra moment på den nya resan. Eftersom den aldrig körts 

med gäster förr kan oväntade situationer uppstå och därför är det viktigt att rätt guide 

finns på plats. Ofta väljs en erfaren guide som jobbat med nya resmål förr och som är 

van vid oväntade situationer. Det är också bra om den guiden kan språket och är van vid 

regionen.  
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När hotellkontraktet är klart, dagsprogrammen utformade och rätt guide är vald så ska 

resan upp på hemsidan och in i bokningssystemet för försäljning. På hemsidan ska då 

all information om programmet upp och även bilder från resmålet.  

 
 
6.3 Delprocess 2: Bokningar 
Den andra delprocessen i huvudprocessen är bokningar som innehåller alla typer av 

bokningar som Prima Travel måste genomföra. Det är främst ett administrativt arbete 

men kan även handla om att kontakta olika företag och kunder.   

 

Processen som rör bokningar har flera underaktiviteter såsom hemsidan, flygbiljetter, 

hotell och utflykter. När bokningarna från kunderna börjar komma in och resorna fylls 

upp är det mycket som ska fungera och mycket arbete läggs ner här.  

 
 
 

 

 

En av aktiviteterna handlar alltså om hemsidan. Den innehåller information om alla 

resor och härifrån tar sig också kunden till bokningssystemet. Hemsidan måste fungera 

Figur 4. Skapad av författarna. 
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för att kunderna ska kunna boka sin resa samt finna information om resevillkor, 

dagsprogram och priser. Arbetsuppgifterna kring hemsidan rör uppdatering om 

resmålen så att all information finns tillgänglig. Det gör att kunderna inte behöver ringa 

och maila för att få svar på alla sina frågor. Arbetsuppgifterna rör också att härifrån 

hålla koll på kunders bokningar, dels kan kunden gå in och ändra sin bokning själv men 

de anställda kan också de ta del av bokningen och ändra den om kunden önskar.   

 

Arbetet kring bokningarna handlar också om att boka flygbiljetter ner till 

destinationerna. Dessa skickas sedan till gästerna tillsammans med resebevis och 

avreseinformation. Här kontaktas olika flygbolag och det gäller dels att hitta prisvärda 

biljetter men framförallt att tiderna stämmer så att gästerna kommer iväg i tid. Det är 

exempelvis inte passande att gästerna kommer fram till destinationen på natten och 

därmed får ägna en hel dag till att resa. När flygbiljetterna sen är bokade är det viktigt 

att namnen stämmer samt att rätt biljetter skickas till rätt kund.  

 

En annan aktivitet som rör delprocessen bokningar är hotellen. När avresorna börjar 

närma sig och gästerna för en avgång är klara så ska hotellen informeras. Detta gäller 

dels att skicka ner rumslistor till hotellen med namn och hur många rum av de 

förbokade rummen som behövs. Ibland behövs färre rum om resan inte är fullbokad 

eller så försöker man ordna extra rum om någon vill bo i enkelrum eller om en extra 

gäst tillkommit. I informationen till hotellen ingår också att ordna med 

specialbokningar, det kan vara önskemål om kost såsom allergier eller gäster som har 

speciella önskemål för rummen.  

 

Bokningar handlar också om att ordna med utflykter i dagsprogrammen. Programmen är 

redan färdiggjorda under planeringsprocessen men bokning av restauranger och 

utflykter görs innan avresorna. Eftersom grupperna är på en storlek av ca 20 personer så 

behövs ofta en förvarning till de aktiviteterna. Då bokas alltså restauranger till middagar 

samt vissa utflykter som kräver exempelvis biljetter. Under aktiviteten boka utflykter 

finns också arbetsuppgifter som att förhandsboka utrustning till vissa av resmålen. 
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Denna utrustning kan vara cyklar till cykelresorna eller stegjärn för de tuffare 

vandringarna.  

 

6.3 Delprocess 3: Förberedelser 
Den tredje delprocessen av huvudprocessen är förberedelser inför själva resan. För att få 

resan så bra som möjligt är det viktigt att genomföra noggranna förberedelser så allt är 

helt klart innan resan avgår.  

 

Förberedelseprocessen kan delas in i tre aktiviteter; kundservice, guider och 

avstämning. Dessa tre moment utgör alltså förberedelserna inför resorna. Kundservice 

är den aktivitet som skall förbereda kunden inför resan, förberedelse för guiderna 

handlar om att uppdatera dem och sedan sker även avstämning med flyg och 

betalningarna.  

 
 

 
Första aktiviteten under förberedelser är kundservice, vilket innebär att ge information 

till kunder samt att vara kontaktbar vid övriga frågor angående allt som har med resan 

Figur 5. Skapad av författarna 
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att göra. Företaget samlar därför ihop all avreseinformation till varje kund och skickar 

ut dessa. Det kan innehålla information kring avresetider, packlistor och annan viktigt 

information inför resan. Ifall kunden senare skulle ha ytterligare frågor finns det 

möjlighet att ringa eller maila Prima Travel. De arbetsuppgifter som främst föreligger 

här är att svara i telefon och mail från kunderna. Telefontiderna är under kontorstid 

samt finns det möjlighet att kolla information på hemsidan.  

 

När det kommer till förberedelser för guider behövs information skickas till utvald 

guide. Informationen måste samlas ihop och kan vara exempelvis avreseinformation, 

vilka personer som ska med på resan och vilket hotell som de ska bo på. När all viktig 

information samlats ihop skickas de till guiden och därefter sker kommunikation via 

telefon eller mail där genomgång av hela resan sker mellan reseansvarig och guiden. 

Genomgången består av att diskutera resenärernas ankomst, alla aktiviteter under 

veckan till resenärernas hemkomst.  

 
Avstämning är en annan aktivitet som hamnar under förberedelser som handlar om att 

kolla så att är klart och i ordning inför resan. Det kan vara arbetsuppgifter som att 

avstämma så alla kunder har betalt resan eller ifall någon ombokning måste ske eller 

eventuella avbokningar. Sen precis innan resan sker avstämning med flygbolaget så att 

flygtiderna stämmer och med hotellet så rätt antal rum är bokade för att vara så förbered 

som möjligt.  

 



 

 

 

 

  73 (83) 

7 Organisationsstruktur 
 
De tre som arbetar heltid i organisationen är Johan Magnusson, Dahn Svensson och 

Nati Kricak. Vi kommer här gå in på deras arbetsuppgifter samt vad guiderna har för 

arbetssysslor.  

 

7.1 Johan Magnusson 
Delägare och VD för Prima Travel. Magnussons huvudsakliga arbetsområden är 

marknadsföring, produktutveckling samt det övergripande ansvaret för organisationen. 

Han arbetar med att undersöka nya resmål och knyter kontakter på eventuellt blivande 

destinationer. De resor som Magnusson annars arbetar med är de lite tuffare 

vandringsresorna och expeditioner som görs på hög höjd i alperna med övernattning i 

enkla refuger. De resorna sätter han ihop tillsammans med en bergsguide då de 

innehåller moment där det krävs extra erfarenhet av stora berg och riskerna som finns. 

Om tid finns händer det att Magnusson också producerar skräddarsydda resor för större 

sällskap, då arbetar han ofta som guide själv. Men detta sker endast i mån av tid. Som 

både VD och delägare har han ansvaret för hur företaget uppfattas på marknaden samt 

långsiktiga mål. Magnusson har även rollen som chef för de andra två anställda och 

ansvarar därmed för att de har tydliga arbetsuppgifter och för delegering av arbete. En 

stor del av Magnussons arbete handlar också om daglig problemlösning samt bollplank 

för de andra två anställda Magnusson (i mailintervju 2012-02-23).  

 

7.2 Dahn Svensson 
Produktchef för Prima Travel. Svensson har tjänsten som produktchef vilket innebär att 

han innehar ansvaret för den praktiska produktionen av resorna. Han sköter 

förhandlingar av kontrakt på de nuvarande destinationerna, exempelvis med hotellen 

och lokala samarbeten, samt har personalansvaret för de frilansande guiderna. Han gör 

även visst arbete med att undersöka nya resmål i den mån han hinner (Svensson, i 

mailintervju, 2012-03-10).  
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Svensson, arbetar främst med vandrings- och cykelresorna vilka är de resor där gästerna 

reser i grupp tillsammans med en guide. Dessa resor tar upp den största delen av Prima 

Travels sortiment. Han sköter också rekryteringen av nya guider samt är ansvarig då de 

behöver hjälp med något. Svensson sköter även upplägget på Prima Travels hemsida 

med uppdateringar om resmål och annan information (Svensson, i mailintervju 2012-

03-16).  

 

7.3 Nati Kricak 
Kricak är Prima Travels förste försäljare. Hon ansvarar för den huvudsakliga 

försäljningen av resorna samt ordnar med alla resebevis och biljetter som ska skickas 

till gästerna. Kricak bokar även flygbiljetter till alla resor som avgår under 

sommarhalvåret. Kricaks övriga arbete ägnas åt att boka de resor som kunderna gör på 

egen hand och alltså inte reser tillsammans med guide. På dessa destinationer har Prima 

Travel en lokal agent som ordnar med boenden, bagagetransfer och hytter. Exempel på 

sådana resor är pilgrimsvandringarna och båt-cykling där gästerna cyklar olika sträckor 

och däremellan bor på en båt. Kricak ordnar då med kontakten mellan kunder och 

agenten och bokar sedan flygbiljetter ner till destinationen (Kricak, i mailintervju 2012-

03-19).  

 

7.4 Guiderna 
Det är guiderna som håller i själva resan och har ansvar för att resenärerna trivs och är 

nöjda. Men ett omfattande förarbete genomförs inför varje avgång såsom planerande 

boende, flyg och dagsprogram. Guiderna är koordinatorer mellan Prima Travel och 

resenärerna och fungerar som en viktig länk för kommunikation.  Magnusson, (i 

mailintervju 2012-02-23) tillägger även att vissa paketresor görs ad hoc, vilket innebär 

att de resorna genomförs på plats av en lokal arrangör och inkluderar då inte Prima 

Travels guider.  
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8 Arbetsfördelning 
Här beskrivs utifrån de anställdas arbetsuppgifter hur mycket tid de lägger på 

arbetsuppgifterna och hur arbetsbelastningen ser ut just nu.  

 
När Magnusson, (i telefonintervju 2012-03-19) beskriver sina arbetsuppgifter nämner 

han i första hand det övergripande ansvaret han har som VD samt produktutveckling. 

Han menar att det viktigaste i hans roll är att fundera över var företaget är på väg och 

hur de ska uppfattas på marknaden. Därför är även marknadsföring en viktig del av hans 

arbetsuppgifter. Magnusson säger att det är viktigt för honom att i tanken hela tiden 

befinna sig ett steg längre, att se företaget i ett längre perspektiv vad gäller sortiment 

och samarbeten. Han menar att exempelvis branschmässor är ett bra ställe att knyta nya 

kontakter och få inspiration. Han gör också många resor till olika destinationer för att 

undersöka deras potential för Prima Travels sortiment. Därför är han antagligen den 

som reser mest av de tre anställda, menar han. Magnusson har också hand om 

expeditioner med bergsguide samt mer långväga resmål som Bhutan och Ladakh. Han 

menar att sådana resor tar tid att bygga upp då de skiljer sig från det övriga sortimentet 

samt hans egna erfarenheter och därför är det viktigt att hitta bra samarbetspartners på 

de destinationerna.  

 

När Svensson, (i mailintervju 2012-03-20) beskriver de tider på året då han har allra 

högst arbetsbelastning så menar han att det finns två perioder då det är mest att göra. 

Den första är under maj och september då de flesta av resorna pågår. Då är det 

framförallt detaljerna kring resans utförande samt stöttning av guiderna som måste 

prioriteras. Problemen som uppstår då måste lösas med en gång och det finns inte tid att 

skjuta upp dem, eftersom det påverkar kunderna direkt.  

 

Den andra perioden som enligt Svensson, (i mailintervju 2012-03-20) är ännu mer 

intensiv är oktober till december då all planering inför kommande säsong sker. Då 

uppdateras även hemsidan och katalogen inför nästa år. Svensson menar att särskilt 

hotellbokningarna kan ta upp väldigt mycket tid då det ofta sker en lång och ibland 

komplicerad kontakt via mail och telefon innan kontrakten inför nästa säsong är klara. 
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Eftersom Svensson också har hand om personal så ska han under perioden oktober till 

december placera ut guiderna på destinationerna och även rekrytera nya guider. Han 

uttrycker att detta är ett arbete som kräver noggrannhet och eftertänksamhet, så att rätt 

guide befinner sig på rätt plats under säsongen. Eftersom guiden på ett resmål spenderar 

så mycket tid med gästerna samt håller i princip hela resans genomförande, är det 

mycket viktigt att finna bra personer till de nya guideposterna. 

 

Kricak, (2012-03-21) anger att hennes stressigaste period är från början på april till 

oktober. Då börjar arbetet med att boka alla flygbiljetter till avgångarna. Hon menar att 

detta arbete tar upp mycket tid då det är många avgångar som ska skötas och hon måste 

samtidigt vara noggrann så att namn och datum blir rätt. Eftersom Kricak också arbetar 

som förste försäljare så är det hon som tar de flesta samtalen från kunderna. Hon 

upplever att kunderna ringer som allra mest under perioden april till oktober eftersom 

det närmar sig deras avresa då. De vill fråga om detaljer kring resan och belastningen på 

telefon och mail är hög då.  

 

Kricak, (2012-03-21) menar att större delen av informationen de efterfrågar per telefon 

finns att finna på hemsidan men trots detta väljer kunderna att ringa. Kricak säger att 

ibland under högsäsong upplever hon det som att hennes arbete med flygbiljetterna blir 

mer tidskrävande än nödvändigt då alla samtal gör att hon blir avbruten och måste börja 

om.  
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9 Analys 
I analysen kommer vi diskutera de tre delprocesserna gentemot de anställdas 

arbetsfördelning och se ifall eventuella flaskhalsar har uppstått i de olika 

delprocesserna.  

 

9.1 Planeringsprocessen 
Planeringsprocessen är en viktig del för företaget eftersom planeringen av resorna står 

för en stor del av deras slutgiltiga kvalité. Denna process sätter igång redan ett år innan 

säsongen börjar och dessutom är det två olika stora aktiviteter som ska skötas. Dels är 

det de etablerade resorna som ska förberedas och sedan finns det alltid ett par nya 

resmål som ska undersökas. Eftersom en stor del av sortimentet består av vandrings-och 

cykelresor med guide så är det personen som ansvarar för dessa som då har väldigt 

mycket att ordna med. Det är Svensson som ansvarar för de flesta av dessa resor och när 

han beskriver sina arbetsuppgifter uppger han att kontrakteringen av hotell är något som 

kan bli en lång förhandling per mail och telefon, då båda parter måste bli överens. 

Eftersom han sköter många olika hotell är detta något som tar upp mycket hans 

arbetsdagar under planeringsprocessen.  

 

Eftersom Svensson även arbetar med planering av nya resmål har han mycket att ordna 

med under planeringsprocessen. Kricak som arbetar mestadels med resorna på egen 

hand har också visst planeringsarbete under denna period men eftersom de resorna 

utförs av en lokal agent har hon inte samma arbetsuppgifter i planeringsarbetet eftersom 

boende och andra arbetsuppgifter sköts av agenten. En ytterligare arbetsuppgift som 

sköts under den här perioden är utplacering av guider vilket tydligt är en uppgift som 

Svensson lägger mycket tid på då han menar att det är viktigt att placera rätt guide på 

rätt destination för att resan ska hålla kvalitén. Eftersom Svensson har hand om väldigt 

många resor och dessutom både etablerade samt nya resmål uppger han att det kan bli 

svårt att hinna med om utbudet ökar. Både kontraktering av hotell samt utplacering av 

guider är arbetsuppgifter som kräver noggrannhet och tid, vilket kan bli svårt för 

Svensson att faktiskt hinna med ytterligare resmål vid fortsatt tillväxt i produktionen.  
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Magnusson som ordnar med expeditioner tillsammans med bergsguiderna och även de 

mer långväga resorna har även han en hel del att göra under planeringsprocessen. Som 

VD har han även ansvar över företagets mål och produktutveckling och därför är 

planeringsprocessen en viktig period för honom. Flaskhalsen inom planeringsprocessen 

riskerar alltså att uppstå då en ensam person ska sköta planering för en allt för stor 

grupp av resor, då flera av arbetsuppgifterna kräver sin tid och är svåra att skynda på.  

 

9.2 Bokningar 
Under bokningsprocessen är det flera aktiviteter som ska ordnas för att resorna ska flyta 

på så bra som möjligt för kunden. En aktivitet är hemsidan där kunderna gör sina 

bokningar samt finner information. Därför är det viktigt att den uppdateras och att de 

anställda kan hålla koll på bokningar som kommer in. Eftersom hemsidan och även 

bokningarna finns online kan alla de anställda gå in och se bokningar och vilka resor 

som börjar fyllas upp. Svensson är den som gör arbetet med hemsidan och det ligger 

under hans ansvar att den är informativ och lätt att hitta på för kunderna.  

 

En annan viktig aktivitet som tillhör bokningsprocessen är bokning av flygbiljetter. 

Detta arbete är Kricaks område och hon sköter flygbiljetter till alla resor samt skickar ut 

dem till kunderna. Hon uttrycker att detta är ett moment som kräver mycket fokus så att 

inget blir fel såsom namn eller datum. Om biljetterna skulle bli fel så innebär detta stora 

problem för kunderna vid avresa och det drar genast ner helhetsintrycket av resan.  

 

Det är även under bokningsprocessen som hotellen informeras om rumslistorna. Det 

innebär att listan över namn på gästerna för en resa förmedlas till hotellen så de kan 

placera ut dem på rummen. Detta arbete är dock mer eller mindre automatiserat då 

rumslistorna skapas i bokningssystemet i takt med att bokningarna kommer in. Övriga 

arbetsuppgifter under denna aktivitet är att informera hotellen om eventuella 

specialbokningar såsom allergier eller speciella önskemål om rumstyp. Rumslistorna 
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sköts antingen av Svensson eller av Kricak, men enligt dem är detta inget moment som 

stör deras övriga arbete eller som tar upp speciellt mycket tid.  

 

9.3 Förberedelser 
Inom delprocessen förberedelser finns det tre aktiviteter som mynnar ut i en mängd 

arbetsuppgifter som måste utföras. Kundservice är en av de tre aktiviteterna som 

handlar om att förbereda kunden inför resan samt att stå till tjänst ifall problem eller 

frågor skulle uppkomma. Dessa arbetsuppgifter är det främst Kricak som jobbar med. 

Att samla ihop avreseinformation och skicka till kund är en mycket viktigt uppgift 

eftersom de behöver veta denna information för att vara så förbereda som möjligt inför 

resan. Det är viktigt att göra dessa arbetsuppgifter noggrant så att rätt information 

skickas till rätt kund, därmed blir det viktigt att lägga tid på denna arbetsuppgift.  

 

När det kommer till kundtjänst så kan kunden ringa eller maila Prima Travel 

närsomhelst under kontorstid ifall problem eller frågor skulle uppstå. I och med att 

kunden vill ha så mycket information som möjlig innan resan kan många frågor uppstå. 

Enligt Kricak tar denna arbetsuppgift mycket tid och det är väldigt många som väljer att 

ringa istället för att maila eller kolla information på hemsidan. Det är främst Kricak som 

arbetar med kundtjänst men om hon inte skulle vara på plats får Svensson hoppa in på 

den arbetsuppgiften. Anledningen till att kunderna ringer är för att de är lättast att ringa 

ett samtal än att leta runt på hemsidan, där just den informationen kanske finns där. I 

takt med att resorna ökar, därmed även antal kunder, desto fler samtal blir det. Det gör 

att mer och mer tid går åt att sitta i kundtjänst och stoppar upp Kricaks övriga arbete. 

För att få fler kunder att gå in på hemsidan först istället för att ringa är det viktigt att ha 

enkel och lättillgänglig information på hemsidan. Eftersom att det är många kunder som 

ringer dagligen och anställda måste avbryta sitt pågående arbete stoppar det upp 

arbetsflödet.  

 

Andra aktiviteter som ligger under förberedelser är att förbereda guider samt 

avstämning. När det kommer till att ha kontakt med guider och genomgång av hela 
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resan är det främst Svensson som ansvarar för dessa arbetsuppgifter. Själva 

genomgången av resan med guide kan ta mycket tid, detta för att det krävs noggrannhet 

och att guiden förstår vad som krävs från dem. Det är viktigt att guiden vet vad Prima 

Travel vill att kunden ska få uppleva och kan leverera detta till kund. Avstämningen 

sköter även Svensson som är en sista kontroll med hotell och flygbolag innan resan 

avgår. Denna arbetsuppgift är viktigt att göra så inga onödiga missförstånd skett som 

exempelvis bokat för få rum på hotellet eller att flygavgången har ändrat tid.  Svensson 

arbetsuppgifter är därför mycket viktiga gentemot kund eftersom de i slutändan de som 

påverkas och därmed kan mycket tid läggas på dessa uppgifter.  
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10 Slutsats 
Här kommer vi diskutera olika förslag på lösningar som finns för att åtgärda de 

identifierade flaskhalsarna. Därmed finna möjligheter för Prima Travel att hantera den 

fortsatta tillväxten.  

 

Målet med uppdraget var att hitta åtgärder för Prima Travel att kunna behålla 

organisationen effektiv vid en fortsatt tillväxt. Ändamålet blir alltså att minska vissa 

arbetsuppgifter som tar för mycket tid och öka tiden för att producera flera resor för att 

främst kunna hantera den ökade efterfrågan på tre heltidsanställda. Genom att ha gjort 

en kartläggning av processer och sen nedbrytning i form av delprocesser, aktiviteter 

samt arbetsuppgifter möjliggör det förståelsen för de anställda att se hur de arbetar. I 

och med att ha sammanställt kartläggningen av processer med de anställdas 

arbetsfördelning har vi hittat flaskhalsar som stoppar upp arbetsflödet. Därmed kan vi 

nu ge förslag på åtgärder som Prima Travel kan vidta för att motverka dessa flaskhalsar.  

 

10.1 Förändrings förslag  
Första förändringen som Prima Travel kan vidta är att försöka minska telefontiderna 

eftersom dessa tar väldigt mycket tid för Kricak och som även stoppar upp arbetsflödet.  

Genom att skapa bättre information på hemsidan för kunderna och tydligare hänvisa att 

all information finns på hemsidan så kan på så sätt de ”onödiga” kundsamtalen minska. 

Ett tips är att Kricak kan ha ett dokument där hon fyller i upprepande frågor från olika 

kunder, sedan förmedlar dessa till Svensson som kan uppdatera hemsidan efter vad som 

behövs tydliggöras på hemsidan. Det är viktigt att göra informationen synlig och 

lättillgänglig för kunden på hemsidan. Eftersom många kunder bokar sin resa via 

hemsidan borde de marknadsföra mer att all information finns på hemsidan.  

 

Dock kan detta ge ökat arbete för Svensson, men eftersom att han redan har inplanerad 

uppdatering för hemsidan så vet han precis vad som behövs göras. Dock skall inte 

kundtjänsten tas bort då det är viktigt för kunden att kunna ringa ifall information på 

hemsidan saknas. Men genom att ha fasta telefontider istället för kontorstider så blir det 
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en del i arbetsflödet istället för ett hinder för övrigt arbete. I och med att man har vissa 

bestämda telefontider då kunden kan ringa så har man bestämd tid för denna 

arbetsuppgift.  

 

Efter att ha minskat telefontiderna för Kricak finns därmed mer tid över för henne att 

fokusera på annat arbete. En möjlighet är att Kricak tar över vissa etablerade produkter 

från Svensson. Eftersom hon har vissa peridoer som är lugnare finns de nu ytterligare 

utrymme för att ta över arbete från Svensson. Produkter. Arbetet innebär allt från att 

kontraktera med hotell till att kommunicera med guiden. Detta ger utrymme för 

Svensson att kunna fokusera på offensiv produktion. Eftersom att de tar mycket tid att 

skapa en ny resa behövs denna för att kunna producera flera resor. Till en början får 

Svensson hjälpa till med överföring av resor till Kricak men allteftersom kunna 

fokusera på nya resor, nya kontrakt med hotell och nya personliga kontakter.  

 

Genom att göra denna omfördelning av arbetsuppgifter finns senare utrymme för att 

rekrytera en person till företaget.  Detta för att verkligen växa med tillväxten, även 

organisatoriskt. Då finns förslag att rekrytera specialist på någon typ av resor. Personen 

skall vara mycket intresserad av den sortens resor och kan sätta sig in i kunden situation 

och vad de vill få ut av resorna. Exempelvis kan detta vara en specialist på cykel och 

därmed får Svensson fokusera på vandring och även på nya restyper. 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 
och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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